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RESUMO
A atenção em Saúde Mental sofre transformações em âmbito mundial. Ocorre uma
reorientação do modelo assistencial, que prioriza a substituição de uma atenção manicomial por
outra de base comunitária. Nesse contexto, entre outros serviços substitutivos ao hospital, cria-se
o Serviço Residencial Terapêutico (SRT).
Torna-se difícil ao SRT existir em “estado puro”, já que esse dispositivo integra a sociedade,
que é heterogênea, complexa e em contínuo movimento. Por esse motivo, o SRT pode ser
perpassado por várias lógicas, o que favorece a existência de distintas práticas e diferentes efeitos.
Assim sendo, mapeou-se o Estado da Arte dos SRTs. Como metodologia de pesquisa,
utilizou-se a revisão integrativa. As discussões sobre os SRTs aglutinaram-se em torno de sete
eixos temáticos. São eles: Contexto Nacional, Características Gerais, Gestão, Cuidado, Inserção
Social, Identidade Profissional e Perspectiva do Morador. Baseando-se em minha experiência,
buscou-se articular teoria e prática, trazendo novos questionamentos à discussão sobre o SRT.
Visou-se, também, mapear o que pode estar se apresentando como novo, mas ser uma disfarçada
reprodução. Através destas reflexões, almejou-se favorecer o refinamento das práticas, de forma a
potencializar o dispositivo.
Conforme apontou a literatura, os SRTs acumularam experiências sólidas e consistentes ao
longo dos seus doze anos. Os efeitos positivos na construção da cidadania e na sensiblização
cultural acerca de uma outra forma de relação com a loucura são incontestáveis. Em vista disso, o
SRT é efetivamente um dispositivo estratégico, podendo ser tomado enquanto política pública do
Sistema Único de Saúde (SUS), norteando as práticas de saúde mental.
Entretanto, o SRT possui um limite. Ele não é fechado e nem estanque. Ao contrário,
precisa buscar ampliar a autonomia do morador, a fim de que este possa dispensar o próprio SRT.
O objetivo do SRT é, justamente, tornar-se prescindível.
Por um lado, uma gama de moradores, por motivos singulares, pode necessitar de
cuidados permanentes do SRT. Por outro, faz-se importante sustentar essa direção de cuidado,
uma vez que oferece uma referência ao trabalho. Tal diretriz, pela própria definição de ideal,
muitas vezes não é alcançada, mas é norteadora.
Mantém-se, portanto, a contradição casa/serviço que é constitutiva do SRT. A dissolução
desse paradoxo poderia despotencializar o dispositivo e seus efeitos tanto para a sociedade quanto
para os moradores e profissionais do SRT.

PALAVRAS-CHAVE:
Reforma Psiquiátrica, Serviço Residencial Terapêutico, Cuidado em Saúde Mental, Inserção Social
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ABSTRACT
The attention in Mental Health suffers transformations in the world. A reorientation of
the model care prioritizes the substitution of hospital attention for another one of
communitarian basis. In this context, among other substitute services to the hospital,
Therapeutic Residential Service is created (TRS). TRS becomes difficult to exist in “pure
form”, since this device integrates the society, which is heterogeneous, complex and in
continuous movement. For this reason, some logic has an influence on TRS, which favors the
existence of distinct practices and different effects. Thus, the state of the art of the TRS was
traced. As research methodology, integrative revision was used. The TRS discussions were
about seven themes. They are: National Context, General Characteristics, Management, Care,
Social Insertion, Professional Identity and Inhabitant Perspective. Based on my experience,
theory and practice were considered together, bringing new questions to the discussion about
TRS. Another aim was also to identify what could be presented as new, but to be a subtle
reproduction. Through these reflections, it was longed for to favor practice refinement was
hoped in order to fortify the device. According to literature, the TRS has accumulated
consistent experiences throughout its twelve years. The positive effects in the construction of
citizenship and in cultural awareness concerning another way of relating to madness are
undisputable. Hence, the TRS is a strategic device, and can be used as public politicy of the
Unified Health System (UHS), guiding mental health practices. However, the TRS is limited.
It is not closed or inert. In contrast, it needs to try to extend the autonomy of the inhabitant, so
that he/she can dismiss the TRS. The objective of the TRS is, in itself, to become dispensable.
On the one hand, a number of inhabitants, for particular reasons, may need TRS permanent
care. On the other hand it is important to support this kind of care, once it offers a reference to
the work. Such policy is not always reached, but it is a guideline. Therefore, the contradiction
home/service, which is constituent of TRS, is kept. The dissolution of this paradox could
minimize the device and its effect both to society and to the inhabitants and professionals of
TRS.

KEY WORDS:

Psychiatric Reform, Therapeutic Residential Service, Care in Mental Health, Social Insertion
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1 INTRODUÇÃO:

A atenção em Saúde Mental sofre transformações em âmbito mundial. Ocorre uma
reorientação do modelo assistencial, que prioriza a substituição de uma atenção manicomial
por outra de base comunitária. Neste contexto, entre outros serviços substitutivos ao hospital,
cria-se o Serviço Residencial Terapêutico (SRT).
O cuidado nos SRTs é perpassado por diversas matrizes discursivas, já que esse
dispositivo não está isolado no campo das idéias, mas imerso na sociedade, influenciando e
sendo influenciado por ela.
A convivência entre diferentes referenciais em um campo de trabalho heterogêneo como o
dos seres humanos nem sempre é harmônica, despertando muitos conflitos.
Por um lado, essas tensões podem questionar a existência de um verdadeiro modelo de
cuidado e possibilitar uma flexibilização de métodos, soluções mais criativas e variadas
experiências. Nesse sentido, métodos tradicionais automatizados podem ser desconstruídos.
Por outro, adotando-se uma postura pragmática, faz-se relevante elencar as principais
abordagens entre as várias existentes nos SRTs e analisar quais poderiam trazer resultados
mais consistentes e maiores benefícios aos moradores que deles se utilizam. Para tanto, é
importante recorrer ao que o trabalho clínico com o usuário aponta.
A fim de elencar as concepções que se apresentassem com maior freqüência, como
objetivo geral dessa dissertação, buscou-se mapear o Estado da Arte dos SRTs no contexto
brasileiro da Reforma Psiquiátrica e da Reforma Sanitária.
Coube situar que a eleição do que é considerado recorrente depende de um olhar, entre
outros existentes. Assim sendo, outras possibilidades sempre existirão. Para além de restringir
o campo, elencando um parâmetro ideal, fez-se um recorte com o intuito de disparar
reflexões.
Dentre os objetivos específicos dessa dissertação, citou-se: (1) Levantar a produção
bibliográfica existente sobre os SRTs; (2) Aglutinar as discussões sobre os SRTs em torno de
Eixos Temáticos; (3) Estabelecer diálogo entre os achados da pesquisa e a minha prática
profissional; (4) Refletir sobre os avanços e dificuldades das práticas dos SRTs.
Ao iniciar esse trabalho, fez-se importante registrar a minha implicação no objeto de
estudo, já que existe uma aproximação significativa. Em 2005, eu iniciei um trabalho nos
SRTs do município de Paracambi, no Estado do Rio de Janeiro, sendo técnica de referência de
três casas. Em 2007, iniciei trabalho no Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano
Moreira - IMASJM. Na ocasião, fui inserida em dois dispositivos. O primeiro referia-se ao
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Centro de Reabilitação e Integração Social - CRIS (atual Núcleo de Reabilitação e Integração
Social - NURIS), que é uma Unidade de transição do usuário da instituição para o SRT, em
que pude acompanhar tal processo de passagem. O segundo referia-se ao Programa de
Residências Terapêuticas (PRT), sendo acompanhante terapêutica de quatro casas. Em 2009,
iniciei trabalho de coordenação da Equipe de Seguimento I do Programa de Residências
Terapêuticas desse mesmo Instituto. Finalizei o trabalho nesse instituto em 2011.
Como profissional envolvida nos SRTs de distintos municípios, inúmeras questões
despertaram a necessidade de refletir sobre as práticas desse dispositivo, o que motivou a
construção de um projeto de pesquisa.
Por um lado, em 2004, o Ministério divulgou uma cartilha intitulada “Residências
Terapêuticas: O que são, para que servem”, visando definir e nortear o trabalho realizado no
SRT, sendo este dispositivo tomado enquanto uma política pública do Sistema Único de
Saúde (SUS). (BRASIL, 2004b)
Por outro, o percurso por diferentes programas e casas também possibilitou identificar que
cada SRT é singular, pois nele residem sujeitos distintos. Apesar dos programas serem
orientados pelos princípios da Reforma Psiquiátrica, o acompanhamento dos moradores
também possui marcas distintas, pois refletem as características pessoais de diferentes
profissionais e contextos locais.
Tendo essa impressão em pauta, questionou-se: Existe uma única resposta sobre o que
seja o SRT ?
Na III Conferencia Nacional de saúde Mental, Vasconcelos situou que
“a experiência internacional vem mostrando que as alternativas de
estrutura organizacional e nível de cuidado dispensado internamente aos
dispositivos podem ser muito diferenciados. Elas podem variar de
serviços estatais permanentes para usuários muito dependentes, com
supervisão interna 24 horas por dia e 7 dias por semana, até dispositivos
mais flexíveis como casas temporárias, famílias substitutivas, moradias
independentes próprias ou alugadas, ou mesmo lugares independentes
em pensão, com uma supervisão mínima por parte de trabalhadores de
saúde mental. O princípio básico que orienta a proposta deste leque
mais amplo de opções residenciais é ofertar dispositivos adequados à
variedade de quadros diferenciados de dependência e autonomia, à
situação social, familiar e comunitária e ao desejo expresso de cada
cliente singular”. (VASCONCELOS, 2001a, p. 68)
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Conforme De Luca e Frattura afirmaram em sua revisão da literatura internacional,
“a noção de estrutura residencial é dificilmente delimitável.
Independente de qual seja a literatura, ela remete a serviços
estruturalmente e organizativamente heterogêneos: vai-se de estruturas
com altíssima proteção, organizadas segundo um modelo assistencial
médico e colocadas no interior do hospital psiquiátrico, aos
apartamentos com baixo ou nenhum nível de proteção situados no
contexto da cidade, até as residências privadas de cidadãos usuários dos
serviços psiquiátricos; passa-se da estrutura colocada e gerenciada no
interior da rede de serviços sanitários para a oferta de agencias privadas,
lucrativas e/ou não lucrativas, com diferentes graus de integração com a
comunidade e os serviços sócio-sanitários; da finalidade
psicoterapêutica, para a finalidade de alojamento e reabilitação; daquela
que se ocupa prevalentemente do cuidado da crise àquela que responde
às necessidades da longa assistência”. (DE LUCA; FRATTURA apud
MÂNGIA e ROSA, 2002, p. 73)
Por esse mesmo viés, Milagres questionou:
“O que se espera da casa ? Pergunte aos seus moradores ... Se o Serviço
residencial terapêutico existe a priori como um dispositivo da rede de
atenção em saúde mental, a CASA, como apropriação subjetiva, é
construída nas ações cotidianas e na releitura das histórias de vida, no
contato direto do indivíduo com o território”. (MILAGRES, 2003, p.
142)
Discorrendo sobre a constituição do “habitar”, Mângia e Marques situaram também que
“muitas experiências têm sido impulsionadas em todo o país e a
vivência cotidiana demonstra a possibilidade de responder aos desafios
colocados pela desinstitucionalização de acordo com as condições
sócio-culturais de cada região. (...) Nesse contexto, é preciso
criatividade, flexibilidade e disponibilidade (...) das equipes técnica,
para imaginar e planejar suportes residenciais os mais diversificados
possíveis, de acordo com as necessidades de seus usuários”. (MÂNGIA
E MARQUES, 2004, p. 131)
Após realizar uma pesquisa em dispositivos residenciais de três municípios do Estado de
São Paulo, entre 1998 e 2002, Scarcelli expôs que
“a denominação desses programas, projetos ou políticas variava de
lugar para lugar, de época para época: lares abrigados, pensões
protegidas vilas terapêuticas, residências terapêuticas, moradias extrahospitalares ou simplesmente casas. Tal conjunto de denominações não
surpreende os conhecedores da literatura internacional sobre residências
e classificação de tipologias de casas no âmbito da reforma
psiquiátrica”. (SCARCELLI, 2006, p. 72)
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Nessa mesma direção, Guarido e Campos (2006), trazendo as experiências de
dispositivos residenciais localizados no município de Campinas, também em São Paulo,
situaram que
“é clara a percepção de que, diante da diversidade de quadros clínicos,
situações sociais e familiares de cada usuário, acrescida da diversidade
de condições de cada município no tocante ao sistema de saúde e aos
riscos e oportunidades de sua organização social, as moradias terão
perfis bastante diversos, peculiares a cada configuração destas
variáveis. (GUARIDO E CAMPOS, 2006, p. 147)
Além disso, Albuquerque pontuou que
“a literatura (...) permite observar que a variedade de estruturas e
programas propostos no eixo habitat se destina fundamentalmente a
responder aos diferentes níveis de cuidado considerados necessários à
reabilitação à reabilitação psicossocial da clientela psiquiátrica”.
(ALBUQUERQUE, 2006a, p. 9)
Furtado et al., referindo-se às experiências nos dispositivos residenciais pioneiros,
situadas nos municípios de Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP) e Campinas (SP),
apontaram que
“essas três experiências foram distintas entre si no que concerne aos
fatores que desencadearam seu início, na organização interna e número
inicial de usuários. Apresentaram, no entanto, em comum dois aspectos
essenciais: a busca de resposta concreta à situação de moradia para
internos de longa data e utilização de formas de financiamento
totalmente determinadas pelas circunstancias locais, já que se tratava de
modalidade assistencial oficialmente inexistente no (...) SUS”.
(FURTADO et al., 2010, p. 390)
Em vista do já exposto, percebeu-se como é difícil encontrar um dispositivo de cuidado
em “estado puro”, já que ele integra a sociedade, que é heterogênea, complexa, contempla
distintos interesses e movimenta-se, reconfigurando-se constantemente.
Diante disso, sugeriu-se que o SRT pode ser perpassado por diversas abordagens, que
podem coexistir. Entre as várias visões proeminentes possíveis, almejaram-se elencar algumas
nesse estudo através do mapeamento do Estado da Arte dos SRTs, cujo rastreamento
circunscreveu-se ao contexto das reformas Psiquiátrica e Sanitária ocorridas no Brasil,
embora esses dispositivos sejam influenciados e influenciem experiências internacionais.
Alertou-se que, ao discutir as concepções existentes acerca dos SRTs, buscou-se evitar
caracterizações estanques e estereotipadas, embora não haja garantia de êxito.
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Ao identificar algumas das concepções acerca dos SRTs, buscou-se oferecer base para as
seguintes reflexões: Como o SRT tem sido concebido no Brasil e o que ele tem produzido ?
Esse problema abre outras questões: É possível fornecer uma resposta única sobre o que é o
SRT ? A orientação pelos princípios da reforma psiquiátrica é suficiente para produzir
práticas novas ? A instituição de uma lei irá garantir a aquisição dos direitos legislados ? É
possível estarmos produzindo as mesmas práticas em novos moldes ?
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2 REFERENCIAL TEÓRICO:

2.1 UM POUCO DE HISTÓRIA DA LOUCURA

O Serviço Residencial Terapêutico foi, em especial, um desdobramento de dois
movimentos: A Reforma Psiquiátrica e a Reforma Sanitária. A história destas duas reformas é
distinta, mas suas trajetórias interligaram-se em momentos específicos.
Na medida em que os dois movimentos estavam intimamente articulados, fez-se
importante percorrer brevemente a história da Reforma Psiquiátrica, ressaltando de que forma
a Reforma Sanitária influenciou esse cenário.
Coube registrar que a loucura era um termo da língua ordinária que indicava um
sujeito que agia de forma não convencional. Segundo o dicionário Novo Aurélio, entre outras
definições, a loucura era “falta de discernimento; irreflexão; absurdo; insensatez. (...) Tudo
que foge às normas, que é fora do comum; grande extravagância”. (FERREIRA, 1999, p.
1235)
A relação da sociedade com a loucura não era estanque e a-histórica. Ela reconfigurouse ao longo dos anos, de acordo com o contexto histórico. Assim sendo, a loucura “é, antes de
tudo, construção política e teórica, institucional e científica”. (LUZ, 1994, p. 89)
Para o homem primitivo, as entidades sobrenaturais eram responsáveis pelas doenças,
diluindo-se a dicotomia entre físico e mental, bem como da religião, da magia e da medicina.
(Santa Rosa, 2008, p. 19) Nos relatos bíblicos, a loucura poderia ser associada à possessão
demoníaca.
Na Europa, no século XV, "a experiência da loucura (...) assume sobretudo o aspecto
de uma sátira moral" (FOUCAULT, 2007, p. 25). Existiam barcos, como a Nau dos Loucos,
que transportavam os ditos insanos de porto a porto, favorecendo a sua circulação pelas
cidades. As sociedades pré-capitalistas apresentavam ampla tolerância aos que eram
considerados loucos, já que não representavam um problema para o modo de produção feudal.
As atividades econômicas, em especial a agricultura, exigiam menos competências,
abarcavam amplas variedades individuais e funcionavam em um ritmo menos intenso. Nesta
atividade, em especial, “o ritmo é ditado pela natureza.” (RESENDE, 1992, p. 22) A
determinação do que era considerado normal / anormal não consistia em uma vinculação
direta com aptidão / inaptidão para o trabalho, uma vez que se orientava por uma lógica em
que se trabalhava para viver.
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No século XVI, os considerados loucos também circulavam pela cidade. Eram
personalidades comuns no cenário das cidades. Com o advento do capitalismo e a valorização
da atividade manufatureira, passou-se a desenvolver-se um trabalho racionalizado, vigiado e
pré-determinado, que considerava o cálculo e o lucro. Uma nova cultura começou a orientar o
trabalhador, que passou a viver para trabalhar. A transição de modos de produção gerou uma
crise econômica, desorganização na sociedade e culminou na enorme circulação de
"desocupados". A perda da ocupação foi além da inaptidão para um novo modo de trabalho.
Envolveu, também, intensas mudanças sociais, a substituição de valores culturais fortemente
arraigados e novas exigências. (RESENDE, 1992)
No século XVII1, surgiram dois modos de exclusão do louco. A primeira forma de
exclusão era social. O dito louco foi enclausurado em Hospitais Gerais, que eram uma nova
modalidade de hospital2. Não sendo mais exclusivamente filantrópicos, possuíam função de
ordenação social e política. Cabe ressaltar a ausência de teor curativo ou terapêutico dos
hospitais, que primavam mais pelo sentido de hospedagem que a palavra indicava. O louco,
juntamente com os incapacitados para o trabalho e consumo de bens, foram retirados do
convívio social neste contexto, que ficou conhecido como Época das Grandes Internações.
A exclusão da sociedade foi a resposta social dada aos que se colocavam à margem do
novo modo de produção. Os que não se adaptavam à nova ordem social transformavam-se nas
próprias ameaças da sociedade. Assim sendo, a segregação do marginal visava à proteção da
sociedade. (DESVIAT, 1999) Por esse viés, “o internamento foi (...) ligado nas suas origens
(...) a esta reestruturação do espaço social”. (FOUCAULT, 2000, p. 79) O Estado Monárquico
e Absolutista visava a reeducar para o trabalho e tornar invisível a miséria oriunda da
mudança do Antigo Regime Feudal para o capitalismo mercantil nascente.
A segunda forma de exclusão era simbólica, uma vez que a dimensão subjetiva do dito
louco era colocada à margem. René Descartes, considerado como fundador da filosofia
moderna e iniciador do racionalismo3, ao percorrer o caminho da dúvida, localizou “a loucura
1

Cabe ressaltar que os movimentos ocorridos internacionalmente refletem no Brasil posteriormente, criando
processos similares, mas que guardam peculiaridades oriundas das características específicas do país. Assim
sendo, poder-se-ia salientar que o processo de exclusão social da loucura ocorreu no Brasil, apenas, no século
XIX. (RESENDE, 1992)
2
Cabe pontuar que, na Idade Média, ocorre o nascimento de hospitais. O hospital não era uma instituição médica
inicialmente, mas sim uma instituição de caridade, que fornecia abrigo, alimento e assistência religiosa aos
pobres, doentes e desabrigados. Na ocasião, utilizou-se a “expressão ‘hospital’ que, em latim, significa
hospedagem, hospedaria, hospitalidade”. (AMARANTE, 2007, p. 22)
3
O racionalismo era uma doutrina filosófica que atribuía à razão a possibilidade de conhecer a verdade, que era
considerada inata. Desconsiderando a experiência sensível, era-se conduzido a buscar a verdade através do
método da dúvida sistemática: repelia-se o que se apresentasse como natural e inquestionável, a fim de rejeitar
pré-conceitos. Após duvidar de todas as coisas, ressaltava só não duvidar de que pensava. Emergia uma primeira
certeza: Cogito, ergo sum, que significava "Penso, logo sou". Inaugurou-se, portanto, o campo da consciência.

18

ao lado do sonho e de todas as formas de erro”. (FOUCAULT, 2007, p. 45) Descartes
ressaltou que a constituição do sujeito é atrelada ao atributo da razão4. Assim, sinalizou a
hegemonia da racionalidade. A loucura, portanto, foi vista como desrazão. Esta desrazão era
considerada exterior ao sujeito. Retirou-se, então, o estatuto de verdade de sua fala, que
passou a ser desconsiderada. Na medida em que se apresentava desprovido de sua razão, o
louco era considerado incapaz de respeitar o contrato social, o que implicava em sua exclusão
concreta da sociedade. (TENÓRIO, 1999)
Foucault refinou a discussão localizando que
“o hospital psiquiátrico não exclui os indivíduos; liga-os a um aparelho
de correção, a um aparelho de normalização dos indivíduos. (...) Mesmo
se o efeito dessas instituições seja a exclusão do indivíduo, elas têm
como finalidade primeira fixar os indivíduos em um aparelho de
normalização dos homens. (...) Trata-se, portanto, de uma inclusão por
exclusão”. (FOUCAULT, 1979, p. 92)
No século XVIII, com o Iluminismo e a Revolução Francesa, a nova ordem social
necessitava de ampla circulação de pessoas e mercadorias para promover o desenvolvimento
econômico. O Grande Enclausuramento, símbolo do absolutismo, foi demolido, o que exigia
uma nova conceituação da loucura, bem como novas formas para lidar com ela. (DESVIAT,
1999)
Phillipe Pinel buscou humanizar os Hospitais Gerais, em que os que eram
considerados loucos se encontravam recolhidos. Visava imbuir um sentido terapêutico aos
asilos, propondo isolar o alienado do mundo externo e desenvolver um tratamento moral, o
que permitiriam ao dito louco recuperar a sua razão diluída. Houve, portanto, a medicalização
do hospital, já que uma direção médica passou a delinear a assistência. Assim sendo, “o
hospital tornou-se (...) espaço de exame (...), espaço de tratamento (...) e espaço de reprodução
do saber médico”. (AMARANTE, 2007, p. 26) Por esse motivo, situou-se que “o asilo (...)
que dá à psiquiatria o campo que delimita sua prática, seu saber e seu objeto. (...) Não é a
psiquiatria que inventa o hospício mas o hospício que inventa a psiquiatria”. (TENÓRIO,
1999, p. 38)
Pinel, junto a outros fundadores da psiquiatria, que sucederia a chamada ciência
alienista, delineou um novo objeto, dando-lhe o estatuto de "doença mental". Se por um lado,
desacorrentou os loucos; por outro, aprisionou-os em uma malha de nomenclaturas.
4

Cabe sinalizar que a racionalidade cartesiana referia-se a um razão que fosse considerada universal, estanque e
imutável. Tal modelo baseou certo paradigma científico, que era orientado pelo dualismo, pelo positivismo, pela
objetividade, por uma suposta neutralidade e produtora de “verdades”.
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Pinel5, como outros representantes do Movimento Alienista, suscitou uma
diferenciação entre o louco e os demais enclausurados nos hospitais. Os marginalizados, que
não eram vistos como loucos, passam a ser redirecionados para outros dispositivos, como as
prisões e os asilos de idosos. Tendo em vista a Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, uma legalidade jurídica passou a proibir a privação da liberdade, que não poderia
mais ser sujeita às oscilações das ordens reais6. (DESVIAT, 1999) Para tanto, a privação da
liberdade necessitava pautar-se em uma indicação terapêutica.
No século XIX, ocorreu o fortalecimento da orientação científica dos estabelecimentos
especializados. Houve progresso da bacteriologia, da neurologia e da anatomia patológica, o
que questionava a base científica do tratamento moral7. De alguma forma, os internos eram
“vítimas já não mais das suas lamentáveis condições de vida, mas de taras e degenerações
individuais e raciais”. (RESENDE, 1992, p. 29) Neste contexto, também, passou-se a
considerar o alienado como pessoa irresponsável diante do Contrato Social, prescindindo de
um outro que pudesse tutelá-lo. A Psiquiatria e o Direito criaram uma aliança. Surgiram
associações, como loucura e periculosidade, incurabilidade e cronicidade, o que reafirmou a
necessidade de exclusão da sociedade. A teoria da degeneração, proposta por Morel, favorecia
a criação de categorias médico-criminológicas, dando base a uma polícia científica.
(DESVIAT, 1999)
No século XX, ocorreu nova crise estrutural do sistema econômico. O neoliberalismo
acentuou as desigualdades sociais, o desemprego e a robotização da mão de obra. Houve,
entre outras transformações, um aumento do abuso de drogas e da violência. (DESVIAT,
1999) Ocorreu uma crítica à ineficácia dos manicômios. Ressaltava-se que a massificação dos

5

Cabe registrar que Pinel considerava os ideais da revolução francesa, o que o fazia reconhecer os direitos de
cada cidadão. Entretanto, “o louco é reconhecido como “cidadão” merecedor dos cuidados terapêuticos do
Estado na mesma operação em que se nega a ele tanto o atributo simbólico que define o cidadão (a razão, a
faculdade de responder pelo que diz, a possibilidade de dizer a verdade), quanto o exercício efetivo da
cidadania (a possibilidade de ocupar a polis e exercer os atos da vida social e civil”. (TENÓRIO, 1999, 38-39)
Poder-se-ia sinalizar a existência de um paradoxo, que foi respondido por Pinel através da reafirmação desse
objeto designado como doença mental e da justificativa médica que apontava a necessidade de isolar o enfermo
para tratá-lo.
6
Nesse período, são suprimidas as lettres de cachet, que eram “ordens reais que permitiam, com autorização
governamental, a internação de qualquer pessoa considerada incomoda nas bastilhas do Antigo Regime”.
(DESVIAT, 1999, p.17)
7
Nos século XVIII e XIX, para além da psiquiatria, o modelo científico tradicional deu suporte à chamada
“medicina científica”, que se estruturava em torno do mecanicismo, do biologicismo, do individualismo, da
especialização, da exclusão de práticas médicas alternativas, da tecnificação do ato médico, da ênfase no caráter
curativo e da concentração de recursos. (SILVA JR, 1998, p. 45-48) Produto desse contexto histórico e
embebido desse paradigma científico, o relatório Flexner apresentou-se como um marco para o período ao
realizar uma avaliação das escolas médicas dos EUA e do Canadá em 1910.
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asilos produzia iatrogenia e cronificação, o que sugeria a adoção de medidas preventivas e
curativas, em detrimento das tutelares.
Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu um movimento que visava ao crescimento
econômico e a reconstrução da sociedade, com formação de movimentos civis que
estimulavam a tolerância e o respeito pela diferença. A utilização de medicamentos
psicotrópicos, da teoria psicanalítica e da saúde pública ampliou o leque de possibilidades
assistenciais. (DESVIAT, 1999)
Movimentos americanos e europeus que buscavam reformar a assistência psiquiátrica
influenciaram as práticas assistenciais brasileiras. Os movimentos não se limitaram ao campo
da assistência psiquiátrica. Ao contrário, estenderam-se à área da saúde, uma vez que eram
campos articulados. As Reformas Psiquiátricas influenciaram e foram influenciadas por
Reformas Sanitárias efetuadas nos seus países de origem. As Reformas Sanitárias veiculadas
nas diferentes regiões impulsionaram, de forma decisiva, o posterior Movimento de Reforma
Sanitária brasileira.

2.2 OS MOVIMENTOS REFORMISTAS

Entre os movimentos reformistas ocorridos internacionalmente que vieram a
influenciar o processo brasileiro, brevemente ressaltou-se a França, a Itália, a Inglaterra e os
países Norte-Americanos.

2.2.1 O caso da França

No campo da Reforma Psiquiátrica francesa, citou-se a Psicoterapia Institucional e a
Psiquiatria de Setor.
A Psicoterapia Institucional Francesa procurou aperfeiçoar o manicômio, através da
psicanálise, já que “o fracasso estava na forma de gestão do próprio hospital e que a solução,
portanto, seria introduzir mudanças na instituição”. (AMARANTE, 2007, p. 41) Segundo
François Tosquelles, todos poderiam estar doentes na instituição total. Assim, o cuidado
poderia englobar todo o hospital, e não só os pacientes deste. (DESVIAT, 1999)
A Psiquiatria de Setor Francesa visava a uma nova maneira de organização dos
serviços psiquiátricos. Buscava-se que a sociedade pudesse desenvolver uma nova abordagem
acerca das doenças mentais, mudando, com isso, sua atitude diante da mesma. Propunha a
regionalização da assistência, através do atendimento descentralizado em pequenas zonas, a
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continuidade do atendimento, através da indissociação entre prevenção e profilaxia, e a
criação de serviços extra-hospitalares. Buscou-se decodificar o asilo em hospital
especializado. Este somente poderia ser acionado quando os recursos comunitários tivessem
se apresentado como insuficientes. O hospital, então, saiu do foco da assistência, mas
continuou a ser um recurso de atendimento entre outros disponíveis. Assim, "a política de
setor não foi apenas uma tentativa de fazer uma outra psiquiatria, mas também uma ação de
saúde pública". (DESVIAT, 1999, p. 27)
No âmbito da Reforma Sanitária francesa, propunha-se a setorização do
acompanhamento, que era dividido em uma área geográfica bem delimitada. Ela possibilitava
a melhor visualização da população e a aproximação dos usuários com os serviços de
referência. (DESVIAT, 1999)

2.2.2 O caso Norte-Americano

No campo da Reforma Psiquiátrica norte-americana, citou-se a Psiquiatria
Preventiva e Comunitária. Esta apontava o complexo hospitalar como segregador e
iatrogênico, deslocando o foco da assistência para a comunidade. Buscou a substituição do
objeto de trabalho da psiquiatria, elegendo a "saúde mental" em detrimento da "doença
mental". Gerald Caplan sinalizava que o mapeamento de população de risco e de situações
críticas possibilitaria a criação de estratégias que poderiam prevenir tanto o desencadeamento
de enfermidades, quanto as internações.
Na ocasião, a incursão da psiquiatria na comunidade implicou em uma normatização
do espaço social. O tratamento proposto configurou-se em uma adaptação do dito louco ao
meio social em que vivia. Assim sendo, não ocorreu propriamente uma revisão da relação da
sociedade com a diferença apresentada pela loucura.
No âmbito da Reforma Sanitária norte-americana, apesar do movimento de
redirecionamento da assistência, permaneceu a dificuldade em desconstruir a política de
desresponsabilização estatal pela saúde. Ocorreu descompasso entre a desospitalização e a
criação de serviços comunitários. A saúde, então, permaneceu à mercê das grandes
companhias de seguro privadas, que se centravam na assistência individual e em serviços
hospitalares.
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2.2.3 O caso da Inglaterra

No campo da Reforma Psiquiátrica inglesa, citou-se as Comunidades Terapêuticas e
a Antipsiquiatria.
As Comunidades Terapêuticas sugeriam que o hospital se transformasse em uma
comunidade terapêutica, onde fosse possível a democratização das opiniões, o incentivo das
atividades coletivas e a diluição das relações de autoridade tradicionais. A psicanálise, em
especial, passou a orientar um novo modelo discursivo e organizacional do hospital. Não só
pacientes, mas profissionais e a própria instituição se apresentavam como objetos de
interpretação. Propunham a diluição dos limites rígidos entre enfermidade e normalidade. As
Comunidades Terapêuticas inglesas penetraram no cenário brasileiro na virada das décadas de
60 e 70.
A Antipsiquiatria realizou uma crítica ao modelo de conhecimento adotado pela
psiquiatria. Esta haveria utilizado o mesmo modelo teórico das ciências naturais, que possuía
natureza distinta, gerando diversos equívocos. Por esse viés, “a experiência dita patológica
ocorre não no indivíduo enquanto corpo ou mente doente, mas nas relações estabelecidas
entre ele e a sociedade”. (AMARANTE, 2007, p. 52) Assim sendo, o manicômio reeditava,
reproduzia e potencializava as mesmas estruturas da organização social, cujo caráter era
opressor e patogênico, que se encontravam externamente ao hospital psiquiátrico.
No âmbito da Reforma Sanitária inglesa, oficializou-se, em 1948, o Serviço
Nacional de Saúde, que fortalecia os serviços públicos e buscava enfrentar a doença, a
indigência, a miséria, a ignorância e o desemprego. O acompanhamento dava-se,
prioritariamente, no âmbito da atenção primária, peneirando as demandas que eram
endereçadas aos especialistas. A continuidade do tratamento era veiculada pelo médico de
família. A política sanitária planejada configurou-se como referência mundial.

2.2.4 O caso da Itália

No campo da Reforma Psiquiátrica italiana, a Psiquiatria Antiinstitucional italiana
ou Psiquiatria Democrática, através de Franco Basaglia, promoveu uma "ação de subversão
institucional". (DESVIAT, 1999, p. 42). O manicômio foi extinto em 1978, com a Lei 180, e
retirado do leque de serviços ofertados. A psiquiatria, assim, recusava o mandato social de
excluir o dito louco e buscava construir novas possibilidades de entender e relacionar-se com
ele. Para além de alternativos, construíram-se serviços que fossem efetivamente substitutivos
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ao hospital. Entre algumas das estratégias adotadas, citou-se a criação de Centros de Saúde
Mental, a construção de cooperativas de trabalho e a implantação de residências destinadas
aos ex-pacientes dos asilos. Assim, “a prática psiquiátrica converteu-se em uma ação
política". (DESVIAT, 1999, p. 42) A desinstitucionalização italiana introduziu a noção de
território, em substituição do termo comunidade.
No âmbito da Reforma Sanitária italiana, as críticas não se restringiram aos
manicômios, mas às instituições totais, que abarcavam a integralidade da vida da pessoa,
como presídios, colégios internos, fábricas e reformatórios. Propunha-se um sistema nacional
de saúde, que fosse universal e eqüitativo.

2.2.5 O caso do Brasil: A especificidade brasileira

No contexto brasileiro, os que eram considerados loucos, quando pobres, circulavam
pelas cidades, fazendo parte de seu cotidiano; quando possuidores de melhores condições
financeiras, eles viviam discretamente com suas famílias. Em ambos os casos, poderiam ser
recolhidos do meio social caso apresentassem comportamento considerado perigoso.
(ENGEL, 1992)
Assim sendo, os ditos loucos poderiam ser encontrados nas ruas, nas prisões, em asilos
de mendigos e nos porões das Santas Casas de Misericórdia, não recebendo tratamento.
Incluíam-se nessa categoria os miseráveis, negros, índios, escravos, aleijados, desempregados
e outras pessoas que fossem consideradas perigosas à sociedade.
A loucura foi vislumbrada como objeto de intervenção estatal no século XIX, após a
chegada ao Brasil da Família Real Portuguesa em 1808. Assim sendo, “as mudanças sociais e
econômicas (...) exigem medidas eficientes de controle social, sem as quais se torna
impossível ordenar o crescimento das cidades e das populações”. (AMARANTE, 1994, p. 74)
As instituições de saúde produziram um conhecimento sobre as cidades, o que incluía
refletir sobre habitação, meio ambiente, transporte, tradições, costumes e hábitos, já que estas
poderiam produzir doenças físicas e mentais. As políticas sanitárias intervieram no espaço
urbano, visando reorganizá-lo. (LUZ, 1994) Coube incluir que, “convocada a participar dessa
empresa de reordenamento do espaço urbano, a medicina termina por desenhar o projeto do
qual emerge a psiquiatria brasileira”. (AMARANTE, 1994, p. 74)
Em 1852 fundou-se no Rio de Janeiro o Hospício de Pedro II, cuja direção era da
Santa Casa de Misericórdia e da Igreja Católica. Os alienistas reivindicavam o poder
institucional, exigindo que o Estado os legitimasse como interventores no campo da doença
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mental e, consequentemente, da assistência psiquiátrica. Isso favoreceu a criação de um
projeto assistencial dito científico e à medicalização do hospício, que foi considerado como
campo de conhecimento.
Com a Proclamação da República, em 1889, surgiu uma nova ordem social. O ideário
monarquista cedeu lugar às idéias liberais e republicanas. A psiquiatria prosseguiu
modernizando-se. Visou a ultrapassar os muros do asilo em direção ao espaço social, onde a
população vivia e onde as ditas doenças poderiam emergir. O Tratado de degenerescências,
formulado por Morel, favoreceu essa incursão, já que estabelecia padrões de comportamento e
ditava normas de cunho pedagógico. Estes modelos idealizados poderiam exercer uma
regulação das relações, o que produziria impacto sobre as ditas doenças sociais. Assim,
“na tentativa de se colocar e de se consolidar como um dos poderes
normatizadores dos comportamentos individuais e coletivos adequandoos às demandas de uma nova ordem (...) da sociedade brasileira, o saber
psiquiátrico tenta se impor como o único detentor da verdade sobre a
loucura. (...) Pretende, de um lado, subordinar os demais saberes
considerados eruditos e, de outro, eliminar o saber popular,
qualificando-o como impregnado por crendices e mentiras facilmente
destrutíveis pelo poder clarificador da ciência”. (ENGEL, 1992, p. 113)
Em 1890, houve uma ruptura entre a Santa Casa de Misericórdia e o Hospício de
Pedro II. Houve mudança de nome do estabelecimento, que passou a chamar-se Hospício
Nacional de Alienados e ser administrado pelo poder público. Foram criadas as colônias de
alienados, cujo modelo de assistência era asilar e focado na assistência hétero ou extrafamiliar. (Fonsêca, 2005; Amarante, 1994) Coube sinalizar que no incipiente capitalismo
brasileiro do século XIX, a construção de colônias agrícolas visava à reprodução da vida
comunitária rural, favorecendo a convivência em casa ou no trabalho dos loucos e da
comunidade, e à evocação dos efeitos terapêuticos do trabalho. O trabalho poderia auxiliar na
classificação do que era concebido como normal. O tratamento, por sua vez, visava a
recuperar a aptidão ao trabalho, reinserindo na sociedade um cidadão considerado útil. Assim,
“o trabalho é (...) um valor decisivo na formação social burguesa e, como conseqüência, passa
a merecer uma função nuclear na terapêutica asilar”. (AMARANTE, 1994, p. 76)
No início do século XX, ocorreu a ampliação da assistência baseada em colônias de
alienados, que eram construídas em amplas áreas agrícolas, distanciadas dos centros urbanos.
Ao longo desse século, em detrimento da corrente de pensamento Francês, ganhou força o
ideário alemão sobre a doença mental, de caráter biologicista.
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Em 1903, no Rio de Janeiro, Juliano Moreira assumiu a direção do Hospício Nacional
de Alienados. Paralelamente, Oswaldo Cruz assumiu a gestão dos serviços de Saúde Pública.
Na ocasião, “a Saúde Pública e a Psiquiatria dão-se as mãos na tarefa comum de sanear a
cidade, remover a imundice (...), os focos de infecção que eram os cortiços, os focos de
desordem que eram os sem-trabalho (...) a infestar as cercanias do porto e as ruas do centro da
cidade”. (RESENDE, 1992, p. 45)
Em 1923, fundou-se a Liga Brasileira de Higiene Mental, que possuía um programa de
intervenção social. Tal projeto influenciava-se pelo eugenismo, pela xenofobia, pelo
antiliberalismo e pelo racismo. Dessa forma, “a psiquiatria coloca-se (...) em defesa do estado,
levando-o a uma ação rigorosa de controle social e reivindicando (...) um maior poder de
intervenção”. (AMARANTE, 1994, p. 78) Assim sendo, para além do estabelecimento de
padrões de comportamentos individuais, a psiquiatria focou-se no ideal de uma sociedade
sadia e asséptica.
Na década de 30, propunha-se a “cura” das doenças mentais, que seriam alcançadas
através de eletrochoques, lobotomias e outras técnicas consideradas promissoras Esse
processo consolidou-se na década de 40, com aumento do número de vagas hospitalares.
Após a II Guerra Mundial, que finalizou em 1945, experiências locais, que eram
influenciadas pelas já mencionadas reformas psiquiátricas internacionais, foram mapeadas no
Brasil. Entretanto, tais experiências ocorreram pontualmente, sem tornar-ser objeto do
investimento efetivo de uma política pública.
Na década de 50, houve o surgimento de medicações neurolépticas, o que favoreceu ao
processo de psiquiatrização. O uso dos psicofármacos, por vezes usados excessivamente, foi
influenciado pelas indústrias farmacêuticas, o que propiciou a docilização do dito doente
mental. Por um lado, o surgimento das medicações psiquiátricas ampliou a demanda por esse
produto, bem como o número de “clientes”. Por outro, tal consumo não favoreceu o processo
de desospitalização e nem o de desinstitucionalização. Ao contrário, ocorre uma continuidade
de implantação de hospitais psiquiátricos, que possuíam diferentes naturezas: estadual,
filantrópica ou privada.
No Brasil, o Movimento Militar de 1964 tinha caráter privatista e introduziu dois tipos
de assistência. A primeira era destinada ao doente mental indigente, que não possuía vínculo
previdenciário e era tratado nos hospitais da rede pública, que apresentavam precárias
condições. A segunda era uma assistência destinada à massa de trabalhadores e aos
dependentes destes. Ocorreu um empuxo para o processo de hospitalização, uma vez que a
rede ambulatorial era insuficiente e priorizou-se investir na contratação de leitos em hospitais
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privados. Cristalizou-se um modelo de atendimento dependente do manicômio. A
privatização da psiquiatria possibilitou que a dita doença mental fosse vislumbrada enquanto
mercadoria, tornando-se um negócio lucrativo. (RESENDE, 1992)
Ao fim da década de 70, o movimento da Reforma Psiquiátrica, em especial a
brasileira, foi se constituindo. A especificidade dessa proposta continha a marca do momento
histórico que o Brasil atravessava. Era uma época de combate ao Estado autoritário.
Denúncias de tortura, maus tratos e abandono tiveram intensa repercussão. Somavam-se a elas
as denúncias sobre fraudes no sistema de financiamento e sobre o incentivo a chamada
indústria da loucura.
Com o enfraquecimento e fim do regime militar, o Brasil inicia um processo de
redemocratização. Assim, a reivindicação dos direitos do dito louco norteou o discurso e as
práticas assistenciais. A cidadania foi colocada como valor central e organizador da Reforma
Psiquiátrica Brasileira. (TENÓRIO, 1999)
Neste contexto, houve uma articulação entre as Reformas Psiquiátrica e Sanitária. No
Brasil, ambas focaram a questão da cidadania. Inclusive, “a luta pela construção de um
sistema de saúde universal, acessível e de qualidade se confunde num primeiro momento com
a própria luta pela redemocratização do país”. (CAMARGO JR, 2001, p. 11)
Além disso, em 1974, ocorreu um certo deslocamento do foco de atuação, que até
então priorizava a assistência psiquiátrica. Uma maior atenção foi dispensada às condições da
população trabalhadora, cujo resultado foi uma intensificação das ações de assistência médica.
Assim, estendeu-se a cobertura previdenciária a outros grupos e facilitou-se o acesso de
qualquer pessoa aos serviços de saúde.
Em 1978, no panorama nacional, criou-se o Movimento dos Trabalhadores em Saúde
Mental (MTSM), cujas reivindicações detinham-se a causas trabalhistas e humanitárias. As
críticas iniciais se restringiram às inadequações dos manicômios, indicando a necessidade de
aprimoramento desses estabelecimentos. Somente em um momento posterior, o MTSM
ganhou teor antimanicomial. Os questionamentos, então, ultrapassaram o asilo e a
necessidade de aperfeiçoamento e humanização deste. Os próprios pressupostos da psiquiatria
foram questionados.
O amadurecimento dos questionamentos e o surgimento de novas experiências
propiciaram o refinamento da crítica ao modelo asilar e privado, que impulsionava a
mercantilização da loucura, através do financiamento público de vagas em clínicas
conveniadas.
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Ainda em 1978, no contexto internacional, ocorreu a Conferência Internacional sobre
Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma-Ata, no Cazaquistão, que produziu a
Declaração de Alma-Ata. Tal carta de intenção internacional fomentava a todos os governos
buscar a promoção de saúde de todos os povos do mundo, com especial atenção aos chamados
países em desenvolvimento. Exaltava a atenção primária à saúde e indicava a interferência da
desigualdade social nas políticas de saúde, o que impulsionava a combate a desigualdade
sócio-econômica entre os povos.
Na década de 80, através das eleições, integrantes do Movimento Sanitário passaram a
gerir as políticas públicas e os serviços de saúde brasileiros. Buscava-se a moralizar,
humanizar e racionalizar os hospitais psiquiátricos. Ocorreu um processo de ambulatorização,
já que os ambulatórios foram prioritariamente utilizados como serviços alternativos ao asilo.
(TENÓRIO, 1999)
Nesse momento histórico, houve uma outra articulação entre o Movimento da
Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica que, embora relacionadas, tinham histórias
próprias. Nesse contexto, fortaleciam-se as críticas que apontavam a necessidade de reformas
no âmbito da saúde.
No âmbito nacional, em 1986, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em que se
sistematizam os princípios da Reforma Sanitária. Propunha-se, entre outras diretrizes, um
conceito ampliado de saúde, o reconhecimento do direito à saúde, a responsabilização estatal
por sua promoção, a participação popular e a construção do SUS.
No panorama mundial, ocorreu, em 1986, a 1ª Conferência Internacional sobre a
promoção da Saúde, em Ottawa, no Canadá. A conferência de Ottawa, como também ficou
conhecida, impulsionou e foi impulsionado por um movimento internacional de Saúde
Pública, produzindo a Carta de Ottawa. Nesta carta de intenção de âmbito mundial focou-se
na promoção da saúde, em especial dos países mais industrializados.
Já na esfera da assistência psiquiátrica brasileira, em 1987 ocorreu a I Conferência
Nacional de Saúde Mental, que apontou a necessidade de uma reformulação que fosse além
da reconfiguração macroestrutural do sistema de saúde. Buscou-se oferecer outra resposta
social à loucura, bem como dar outro lugar social ao dito louco. (TENÓRIO, 1999) Visava-se
a uma transformação cultural. Por esse motivo, incluiu outros atores em seu campo de
atuação, suscitando a participação social no movimento, em especial de familiares e usuários
dos serviços.
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Assim sendo, "a ação na cultura passa a ocupar um lugar estratégico (...): trata-se de
chamar a sociedade para discutir e reconstruir sua relação com o louco e com a loucura. A
participação dos 'usuários' dos serviços de saúde mental e de seus familiares nas discussões
(...) passa a ser uma característica marcante do processo". (TENÓRIO, 1999, p. 25)
Em 1989, o Deputado Paulo Delgado apresentou o Projeto de Lei 3.657/898, que
propunha a Reforma Psiquiátrica. Entre outras medidas, propunha a proibição de construção
de hospitais psiquiátricos e da contratação de leitos em hospitais privados; redirecionava os
investimentos para a criação de serviços substitutivos ao asilo e a notificação às autoridades
judiciárias de internações involuntárias.
Salientou-se uma outra articulação entre os movimentos psiquiátrico e sanitário. Em
1990, reformulou-se o sistema de saúde nacional. Segundo Pinto, "a lei 8080 atribui ao Estado
a responsabilidade de promover, proteger e recuperar a saúde da população e atribui à
organização social e econômica a base dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
Com estas definições, passa ao texto legal o pensamento do Movimento Sanitário,
constituindo-se o arcabouço jurídico para o Sistema Único de saúde". (PINTO, 2005, p.60)
Já no campo da assistência em saúde mental, em 1992, através da Portaria nº 224/MS,
foi definido e regulamentado o funcionamento das novas modalidades assistenciais: os
Núcleos de Atenção Psicossocial (NASP), os CAPS, Hospitais-dia e os Serviços de Urgência
Psiquiátrica em Hospital Geral. Regulamentou-se também o funcionamento dos hospitais
psiquiátricos.
Em 2001, as reformulações técnicas e administrativas da Reforma Psiquiátrica
legitimaram a substituição de serviços de natureza manicomial para serviços na comunidade.
A Lei nº 10.216, dispôs sobre o redirecionamento da assistência, bem como sobre a proteção e
direitos dos portadores de transtorno mental. (BRASIL, 2001b).
Nesse contexto, a inclusão da saúde mental na saúde pública, a criação de novas leis e
a reorientação do modelo assistencial visaram a garantir a proteção e os direitos dos usuários,
o processo de esvaziamento progressivo dos manicômios e a criação de serviços substitutivos
a esses.

8

Em 2001, após doze anos de tramitação no Congresso brasileiro, aprovou-se a Lei 10.216. Assim, adotou-se
esse projeto substitutivo que, apesar de menos radical, apontava para um redirecionamento efetivo da assistência.
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2.3 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Buscou-se esmiuçar uma consonância entre os princípios do SUS e dos SRTs. Tal
aproximação apontava para a articulação existente entre a Reforma Sanitária e a Reforma
Psiquiátrica. Reforçou-se que a Reforma Psiquiátrica brasileira foi “originada no movimento
de desinstitucionalização internacional e parcialmente no âmbito da Reforma Sanitária
Brasileira”. (JAEGGER et al., 2004, p. 29)
A Reforma Sanitária apresentou-se tanto como uma proposta de mudança técnica e
política da situação sanitária, quanto de transformação social. A Reforma Sanitária efetivou
uma crítica às políticas de saúde estatais e elaborou propostas alternativas.
Em 1990, reformulou-se o sistema de saúde nacional e criou-se o SUS. Reconfigurouse o gerenciamento dos serviços de saúde, ampliando o acesso da população a eles. A saúde,
através da Lei 8080, passou a ser entendida como direito do cidadão e dever do Estado.
(BRASIL, 1990).
O SUS comportou princípios doutrinários e organizacionais. Entre os princípios
doutrinários do SUS, destacou-se a universalidade, a integralidade e a eqüidade.
A universalidade referiu-se ao direito do cidadão em acessar os serviços e ações de
saúde, sem discriminação, em todos os níveis de assistência. Diluiu-se a restrição de acesso,
na medida em que os cidadãos que não contribuíam com a previdência social também tinham
direito à assistência9.
A integralidade de assistência apontava para a ampliação do conceito de saúde, que já
não era mais visto como ausência de doença, e considerava as múltiplas esferas do processo
de adoecimento. Suscitava intervenções intersetoriais, visando à promoção da saúde. A
integralidade era um termo polissêmico e, posteriormente, esse estudo ampliou o conceito
proposto pela lei.
A eqüidade referiu-se à extinção de privilégios ou preconceitos de qualquer natureza
no que tange a assistência à saúde. A idéia de eqüidade diferia de igualdade, já que esta última
pressupunha uma distribuição homogênea de bens e serviços a todas as pessoas. Em
contrapartida, a eqüidade pressupunha uma distribuição heterogênea destes recursos, já que as
pessoas eram diferentes entre si. A distribuição dos recursos era igualitária quando nivelava as
diferenças. (ESCOREL, 2006)

9

No Brasil, o Movimento Militar de 1964 tinha caráter privatista e introduziu dois tipos de assistência. Os
trabalhadores, que contribuíam com o INAMPS, tinham atendimento em hospitais públicos. Os que estavam
afastados do trabalho necessitavam recorrer aos serviços filantrópicos, como as Santas Casas de Misericórdia.
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Entre as diretrizes organizacionais do SUS, sublinhou-se a descentralização, a
regionalização, a hierarquização e o controle social.
A descentralização referiu-se às dimensões política e administrativa. Visava-se à
municipalização da gerência dos serviços e ações de saúde. Possuía, por sua vez, uma direção
única em cada esfera de governo.
A regionalização propunha-se a racionalizar a distribuição dos recursos assistenciais,
pautando-se na distribuição da população no território.
A hierarquização referiu-se ao ordenamento dos níveis de atenção dos serviços de
saúde. Priorizavam-se os serviços básicos de saúde, em relação aos especializados.
O controle social referiu-se à participação comunitária. Estimulou-se a inclusão de
outros atores sociais no planejamento, discussão, avaliação e gerenciamento dos serviços e
ações. Não deveria ser confundido, nesse contexto, com o controle estatal sobre a sociedade,
cujo termo é geralmente o mesmo, mas tem sentido oposto.

2.4 A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA

Diversos modos de cuidado convivem no cenário atual da atenção em saúde mental
brasileira. Através da Reforma Psiquiátrica, em consonância com os princípios do SUS,
algumas abordagens possuem a sua hegemonia dirimida enquanto outras ampliam o seu
alcance. As mudanças ocorridas no campo da assistência não ocorrem homogeneamente
devido às múltiplas realidades sociais, econômicas e políticas.
Não existe um dispositivo de cuidado apriorístico e historicamente descontextualizado. É
um trabalho em construção e reflete as características da rede de saúde de uma certa região.
Em vista disso, não é possível nomear cada um dos dispositivos "no singular, como uma
proposta bem torneada a ser implantada do mesmo jeito em todo lugar. Cada região, cada
município, apresenta um leque de problemas muito particular". (BEZERRA, 2004, p. 2)
Os dispositivos de saúde são o locus de modos de intervenção regidos por
determinadas lógicas de cuidado. Assim sendo, um mesmo dispositivo pode ser perpassado
por diversas modalidades de atenção.
Cabe ressaltar que o modelo assistencial ultrapassa um programa. Ele “diz respeito ao
modo como são organizadas, em uma dada sociedade, as ações de atenção à saúde,
envolvendo os aspectos tecnológicos e assistenciais. (...) É uma forma de organização e
articulação entre os diversos recursos físicos, tecnológicos e humanos disponíveis para
enfrentar e resolver os problemas de saúde de uma coletividade”. (SILVA JR; ALVES, 2007)
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Na medida em que o interior de um mesmo dispositivo de atendimento pode abarcar
perspectivas tecnoassistenciais divergentes, há que se ultrapassar a disputa pela essência da
verdadeira abordagem de cuidado. Assim sendo, há diversidade e as propostas teóricas
poderiam conviver, apesar dos possíveis tensionamentos que tal coexistência possa gerar. Em
contrapartida, faz-se relevante analisar a qualidade da atenção, verificando quais propostas
produzem práticas sociais mais benéficas e quais são iatrogências.
Nesse sentido, não cabe apenas se manter continuamente discutindo acerca das várias
abordagens teóricas de intervenção, mas sim sobre os efeitos que cada uma delas desperta.
Por esse motivo, "é no campo dos efeitos subjetivos provocados que devemos procurar
elementos para aceitar ou recusar uma proposta assistencial de qualquer natureza".
(BEZERRA, 2004, p. 10)
Nesse sentido, a OMS, em 2001, buscou evidenciar a importância da “combinação
equilibrada de três ingredientes fundamentais: Farmacoterapia, Psicoterapia e Reabilitação
Psicossocial”. (FAGUNDES DA SILVA, 2005, p. 17)

2.5 OS SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS

O Movimento da Reforma Psiquiátrica propiciou a reorientação assistencial. Assim, a
atenção em saúde mental passou a ser desenvolvida no interior de uma rede de cuidados, que
englobou vários serviços. Dentre eles, a Atenção Básica, o CAPS, os Centros de Lazer, os
Hospitais Gerais, a Estratégia de Saúde da Família, as Cooperativas de Trabalho Protegido, as
Oficinas de Geração de Renda, o SRT ...
A transformação da concepção do doente provocou mudanças nas formas de
tratamento veiculadas nos diversos dispositivos de saúde. Em virtude do amadurecimento de
uma abordagem que prioriza os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, o cuidado passou
a ter uma visão global do usuário. A atenção integral convergiu saberes e práticas distintas.
Ao longo da década de década de 90, experiências de “reinserção” social foram sendo
implementadas, especialmente em Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS),
Ribeirão Preto (SP) e Santos (SP), o que ofereceu subsídios para criação de portarias
ministeriais.
Assim, o documento final da II Conferência Nacional de Saúde Mental, ocorrida em
1992, salientou a importância da constituição de programa de moradias para egressos de longa
permanência institucional.
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Em 2000, a portaria nº 106 normatizou os SRTs para egressos de internações de longa
permanência. O paciente cronicamente asilado ganhou a possibilidade de residir em casas
inseridas na comunidade10. (BRASIL, 2000a)
Através dessa portaria, também se definiu o parâmetro organizacional dos SRTs
viabilizados pelo SUS, que eram moradias localizadas fora das unidades hospitalares, mas sim
no espaço urbano. Poderia acolher até oito moradores. Cada quarto poderia comportar, no
máximo, três moradores. Necessitava possuir sala, mobiliário e, ao menos, três refeições
diárias. Os SRTs dispunham de suporte profissional, de caráter interdisciplinar, que deveria
atender as necessidades singulares de cada morador.
Em 2000, a portaria nº 1220 regulamentava os SRTs, visando ao cadastramento no
Serviço de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e ao financiamento. (Brasil,
2000b)
Em 2004, a cartilha do Ministério da Saúde propôs que os SRTs também pudessem
acolher pessoas em intenso sofrimento psíquico, mas sem histórico de longo período de
hospitalização. A inserção nos SRTs poderia evitar que tal usuário iniciasse uma carreira
institucional, interrompendo o fluxo de constantes reinternações. (BRASIL, 2004b)
O trabalho, porém, iria além da desospitalização, uma vez que era necessário
desistitucionalizá-lo, desconstruindo certas práticas sociais. A inserção em um SRT
propiciava o início de um longo processo de reabilitação, que visava à gradativa inclusão
social.
Sinalizou-se que o SRT, como modalidade substitutiva ao manicômio, propiciava a
redução de leitos hospitalares. Após a alta hospitalar e conseqüente inserção do morador no
SRT, ocorria a redução de número de leito11. O leito aberto pela alta hospitalar era fechado,
não permitindo nova internação. Coube ressaltar que, quando uma internação se fizesse
necessária, seriam utilizados outros dispositivos de cuidado.
O SRT produziu avanços essenciais para pessoas que dele se beneficiavam. Coube
registrar que “o registro das experiências consolidadas e as pesquisas realizadas em vários
países (...) revela resultados globais positivos na implementação de dispositivos de integração

10

O SRT foi impulsionado pelo Programa de Volta para Casa (PVC), regulamentado pela Lei nº 10.708, em
2003. O PVC instituiu um auxílio reabilitação para pacientes internados há dois anos ou mais em unidades
hospitalares, o que favoreceu a alta e inserção na rede social.
11
Quando um leito era desativado, a verba oriunda da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) era realocada
para os tetos orçamentários dos Estado ou Município responsável pelo acompanhamento do ex-interno em sua
rede de saúde mental extra-hospitalar. Além disso, o MS disponibiliza um incentivo de R$ 10.000,00 para cada
SRT que for implementado, que auxiliará na sua montagem. (BRASIL, 2004b)
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comunitária como os serviços residenciais, indicando melhora evidente da qualidade de vida e
do nível de satisfação da clientela”. (ALBUQUERQUE, 2006a, p. 11)
Além disso, “a análise de experiências internacionais bem sucedidas na extinção de
leitos de longa permanência em hospitais psiquiátricos aponta que as moradias com diversos
tipos de suporte social e clínico são fundamentais para (...) alcançar este objetivo, não estando
mais em questão se estes dispositivos funcionam, mas que estruturas e que suporte são mais
eficazes para diversas populações em múltiplos contextos sócio-culturais”. (FAGUNDES DA
SILVA, 2005, p. 112)
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3 METODOLOGIA:

3.1 INSERÇÃO INSTITUCIONAL DA PESQUISA

O projeto em questão se vinculou à Linha de Pesquisa 1: "Planejamento, Educação e
Avaliação em Saúde", do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade
Federal Fluminense (UFF). Este estudo também integrou a linha de pesquisa “Integralidade
em

Saúde”,

do

Grupo

de

Estudos

de

Gestão

e

Ensino

em

Saúde

(GEGES/ISC/PROPPI/UFF/CNPq).

3.2 ASPECTOS ÉTICOS:
Inicialmente, submeteu-se o projeto “O Serviço Residencial Terapêutico sob a Ótica da
Integralidade: Uma análise das visões de gestores e profissionais sobre o cuidado” ao Comitê
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro
(CEP/CCM/HUAP), da UFF. Após apreciação, este CEP, que era vinculado à instituição
proponente, indicou parecer favorável em dezembro de 2011. O projeto em questão também
foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa
Civil (CEP SMSDC-RJ), que era vinculado à instituição co-participante, que também indicou
parecer favorável.
Apesar dos dois pareceres favoráveis, a pesquisa de campo sofreu atraso, impossibilitando
o cumprimento do cronograma proposto inicialmente. O calendário foi reformulado, mas
também não pode ser cumprido novamente. Esse atraso foi motivado pelo fechamento do
CEP SMSDC-RJ, devido a motivos institucionais, que se iniciou em dezembro de 2011 e
finalizou em abril de 2012. Nesse período, o CEP SMSDC-RJ não submeteu novos trabalhos.
Após a sua reabertura, o projeto supracitado foi submetido, tendo parecer favorável em maio
de 2012.
Após contato com o serviço de saúde no qual seria realizada a pesquisa de campo,
verificou-se novo contexto. Assim sendo, a observação participante ocorreria nesse serviço,
mas necessitaria ocorrer com atores e dispositivos residenciais diferentes dos indicados
inicialmente. Tendo em vista o curto período de tempo para realizar a pesquisa de campo e o
compromisso ético de realizar uma inserção cuidadosa no serviço, o que poderia demandar
um prazo maior, optou-se por reconfigurar o projeto de pesquisa.
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Após discussão com professores envolvidos no processo (coordenador, orientador e
membros titulares e suplentes da banca), mapeou-se tema relevante. O projeto teve seu foco
modificado, sendo fundamentalmente de base teórica. Foi renomeado, sendo designado como
“O Serviço Residencial Terapêutico em Questão”, e baseado em uma revisão bibliográfica da
literatura.

3.3 ABORDAGEM METODOLÓGICA

3.3.1 Fundamentos metodológicos

A ampliação da produção científica em âmbito mundial e a facilidade de acesso a este
conhecimento acumulado incitou o uso de revisões da literatura. Estas revisões poderiam
sistematizar a quantidade e a heterogeneidade crescentes das informações. Assim sendo, uma
revisão da literatura pode contemplar um “resumo crítico de pesquisa sobre tópico de
interesse, geralmente preparado para colocar um problema de pesquisa num contexto, ou para
identificar as falhas em estudos anteriores, de modo a justificar uma nova investigação”.
(TOBASE et al., 2007, 217)
As revisões da literatura possuem diferentes abordagens metodológicas Dentre as
várias revisões bibliográficas existentes, citaram-se três possibilidades metodológicas.
A primeira é a revisão narrativa, que produz sínteses de determinado assunto. Ela pode
focar em questões amplas e embasar produções bibliográficas de caráter qualitativo. Dentre
outros objetivos, tal abordagem tem sido frequentemente utilizada em pesquisas que buscam
mapear o Estado da Arte de um tema, em especial quando este se refere à saúde.
A segunda é a revisão sistemática, que possui um foco mais preciso. Na produção de
sua síntese, ela utiliza um protocolo rigoroso de identificação, seleção, coleta de dados,
análise e descrição do material utilizado na pesquisa. Dentre o material selecionado,
destacam-se os estudos primários. Devido à transparência de estratégias de busca utilizadas na
pesquisa, que são claramente explicitadas, haveria possibilidade de reprodução. Tal revisão
pode se utilizar de métodos estatísticos, favorecendo produções de caráter quantitativo, sendo
nesse caso designada de meta-análise.
A terceira é a revisão integrativa, que possibilita a inclusão de bibliografia teórica e
empírica, bem como estudos de caráter qualitativo e quantitativo.
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Considerando a necessidade de pesquisar temas complexos, que permitam a
convivência de distintos saberes e mantenham certo rigor à metodologia utilizada na
confecção da síntese, a dissertação em questão optou por utilizar a revisão integrativa,
orientando-se pelo modelo analítico de Ganong12. Dentre as etapas, citaram-se “seleção da
questão temática, estabelecimento dos critérios para seleção da amostra, representação das
características da pesquisa original, análise dos dados, interpretação dos resultados e
apresentação da revisão”. (TOBASE et al., 2007, 217)

3.3.2 Procedimento metodológico

Na tentativa de mapear o Estado da Arte dos SRTs no contexto reformista brasileiro,
efetuou-se uma revisão da literatura sobre essa temática. Dessa maneira, foi possível acessar o
que foi produzido sobre os SRTs entre 1997 e 2010.
Acessaram-se estudos primários, secundários e terciários. Nos primeiros, os autores
publicavam os seus próprios estudos. Nos segundos, os autores citavam outros. Nos terceiros,
os autores, a partir da produção de outros, puderam fazer construções e oferecerem uma
contribuição mais autoral.
O procedimento metodológico foi composto por oito momentos. Dentre eles, citaramse: pesquisa na BVS; pesquisa no Google Acadêmico; pesquisa na biblioteca; consulta ao
profissional de saúde; refinamento da pesquisa (critérios de inclusão e exclusão);
quantificação dos estudos através de tabela; transformação dos dados em gráficos; separação
dos estudos em eixos temáticos e discussão sobre as categorias mapeadas.
No primeiro momento do procedimento metodológico, realizou-se pesquisa
bibliográfica eletrônica através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A BVS está vinculada
ao Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Este último
também é conhecido como Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), sendo esse seu nome
original. A BIREME é um centro especializado da Organização Pan-Americana da Saúde /
Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS). O objetivo da BIREME é a cooperação técnica
em informação científica em saúde. A BVS pode ser acessada através do site
http://www.bireme.br.

12

Ver GANONG L. Integrative reviews of nursing research. Res Nurs Health: Feb, 1987;10(1):1-11.
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Utilizaram-se as bases de dados que integram a BVS como fontes de busca. Para tanto,
realizou-se uma consulta aos “Descritores em Ciências da Saúde” (DeCS) em julho de 2010.
Utilizou-se o radical “residenc” na consulta por índice permutado, que indicou o termo
“Serviços Residenciais Terapêuticos”.
A pesquisa sinalizou como descritor em inglês o termo Assisted Living Facilities e
como descritor em espanhol a designação Instituciones de Vida Asistida. Em português,
Serviços Residenciais Terapêuticos, Moradias Assistidas e Moradias com Cuidados de Saúde
apresentaram-se como sinônimos. Na ocasião, o mapeamento indicou 690 estudos presentes
em 8 bases de dados: 17 do LILACS, 656 do MEDLINE, 2 do EQUIDAD, 3 do ADOLEC, 2
do BDENF, 1 do IBECS, 8 do NHS-EED e 1 do HTA.
No segundo momento, realizou-se uma ampliação nas fontes de buscas. Uma
pesquisa no Google Acadêmico referente aos SRTs apontou mais de 3.000 trabalhos que, no
mínimo, citavam dispositivos residenciais de saúde mental. Na ocasião, utilizaram-se os
termos “serviço residencial terapêutico” e “residência terapêutica” como palavras-chave.
Dentre os estudos indicados, foram pinçados alguns, em especial os que incluíam os termos
SRT ou RT no seu título. Apesar do atual número pouco amplo de pesquisas que estudassem
especificamente os SRTs, localizou-se uma ampliação efetiva de estudos que citavam a sua
existência como serviço de saúde mental substitutivo ao manicômio.
Parte dos estudos estava inserida na Scielo (Scientific Electronic Library Online), que
é

a

Biblioteca

Científica

http://www.scielo.org/php/index.php.

Eletrônica
Parte

dos

em
estudos

Linha,

cujo

considerados

site
referia-se

é
a

apresentações de eventos acadêmico-profissionais. Destacou-se o site do II Encontro Nacional
dos Residenciais Terapêuticos e do Programa de Volta para Casa. Tal evento ocorreu em
2010, no RS, sendo possível acessar os artigos apresentados através do link
http://paginas.ufrgs.br/encresidenciais2010. Neste último caso, foram mapeados 27 artigos.
No terceiro momento, foram também mapeados livros e estudos acadêmicos que não
se encontravam digitalizados. Tal busca foi realizada em 2 bibliotecas do município do RJ,
sendo uma de universidade e a outra de instituição de saúde mental. Na primeira biblioteca,
que era localizada no Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(IMS/UERJ), mapeou-se 1 livro, que contemplava um único capítulo sobre o tema13. Na
segunda, que era localizada no IMASJM, identificou-se 1 tese de doutorado14.

13

No caso, o seguinte capítulo: HONORATO CEM, PINHEIRO R. O “cuidador da desinstitucionalização”: o
trabalho político no cotidiano das equipes de saúde mental nos serviços residenciais terapêuticos. PINHEIRO R,
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No quarto momento, foram coletados estudos através de indicação de profissionais
de saúde. Tais estudos não estavam digitalizados ou estavam em formato digital, cadastrado
na BVS e/ou inserido no Google Acadêmico, mas possuíam restrição de acesso. A consulta
aos profissionais permitiu localizar 1 livro15, que contemplava capítulo sobre a temática, e
quatro revistas / periódicos. O primeiro periódico, cuja publicação teve o SRT como temática,
possuía 23 artigos16. O segundo, o terceiro e o quarto contemplavam apenas um capítulo em
cada17.
No quinto momento, efetuou-se o refinamento da pesquisa, a fim de estreitar o foco,
de forma a garantir o cumprimento do objetivo do presente estudo. Estabeleceram-se critérios
de inclusão e exclusão de produções na pesquisa.
No que tange à inclusão e à exclusão, a pesquisa bibliográfica considerou estudos
através dos critérios descritos abaixo:

GULJOR AP, SILVA JR AG, MATTOS RA. (Orgs.). Desinstitucionalização da saúde mental: contribuições
para estudos avaliativos. Rio de Janeiro: CEPESC/IMS-UERJ/ABRASCO, 2007.
14
No caso, a seguinte tese: FAGUNDES DA SILVA P. Desinstitucionalização da Assistência Psiquiátrica:
Avaliação de resultados de uma experiência de dispositivos residenciais comunitários [Tese]. Rio de Janeiro:
FIOCRUZ, ENSP, 2005.
15
No caso, o seguinte capítulo: MILAGRES ALD. Eu moro, tu moras, ele mora: cinco histórias diferentes em
serviços residenciais terapêuticos. In: Archivos de Saúde Menta e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Editora
Nau, 2003.
16
No caso, o seguinte periódico: Cadernos IPUB. Rio de Janeiro: Nov/Dez 2006, vol XII, nº 22.
17
No caso, os seguintes artigos: (1) FERREIRA CVP. Em busca de uma nova vida: Trajetória de um serviço de
moradia de saúde mental. Transversões. Rio de Janeiro: 1999, vol I, nº 1. (2) MACEDO LF, GRECO MG,
GOMES NR. Uma casa para Ribas. Revista Brasileira Internacional de Psicanálise: Opção Lacaniana. Belo
Horizonte: Set 2003, nº 37. (3) BARROS RB, JOSEPHSON S. Lares Abrigados: dispositivo clínico-político no
impasse da relação com a cidade. Saúde em Debate: Revista do centro brasileiro de estudos de saúde. Rio de
Janeiro: Maio/Ago 2001, v. 25, nº 58.
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QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DE CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO:

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Nº
1

2

3

Critério
Data de
publicação

Descrição
Foram considerados os estudos publicados entre os anos de 1997 e 2010.

Foram considerados estudos de autores brasileiros, uma vez em que se buscou
vislumbrar os SRTs no contexto da Reforma Psiquiátrica e da Reforma Sanitária no
Nacionalidade da Brasil. Entretanto, em alguns casos, as contribuições internacionais puderam ser
produção
inseridas nesse estudo de forma lateral. Na ocasião, a inclusão efetuou-se quando um
autor brasileiro relatava em seu estudo as suas influências internacionais.
Acessibilidade de Foram consideradas as produções que possuíam as informações acessíveis para registro
dados da
de Referência Bibliográfica. Desta forma, qualquer pesquisador poderia ter maior
referência
facilidade para localizar os estudos mapeados. Dentre os dados considerados
bibliográfica
indispensáveis, incluíram-se: nome de autores, título, local e data do estudo.
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Nº
1
2
3

4

5

Critério
Descaracterização
do conceito
Foco em temática
distinta
Disponibilização
apenas de resumo
do estudo
Duplicidade da
produção
bibliográfica
Acesso restrito ao
estudo

Descrição
Não foram considerados os estudos que utilizavam um termo ampliado, fugindo ao
sentido dos dispositivos residenciais desse estudo.
Não foram considerados estudos que focassem outros temas, apenas citando a existência
dos dispositivos residenciais.
Não foram considerados estudos que ofereciam somente o seu resumo. O fornecimento
de poucas informações sobre o estudo poderia dificultar o detalhamento do tema
trabalhado.
Não foram considerados os estudos repetidos, tendo sido eles suprimidos.
Foram considerados os estudos que qualquer pesquisador tivesse acesso livre e gratuito
na internet, não necessitando realizar cadastro ou pagar para obter a produção.

Através do processo de refinamento, foi possível verificar que alguns artigos se
encontravam em mais de uma base de dados, o que indicou que o número de estudos
encontrado inicialmente era menor.
Em alguns artigos, o descritor indicou termo ampliado, que fugia ao sentido dos
dispositivos residenciais desse estudo. Além disso, algumas vezes a base de dados forneceu
apenas o resumo do estudo, permitindo uma visão geral da pesquisa, o que dificultou
esmiuçar o tema trabalhado. Algumas bases de dados também indicaram estudos sobre
experiências estrangeiras. Nestes casos, os estudos não foram considerados.
No sexto momento, foi indicado o quantitativo dos estudos referentes aos SRTs, bem
como suas características, tais como canal de busca, tipo, área, local e ano de publicação das
produções. Tais informações foram posteriormente incluídas em tabelas, a fim de facilitar a
apresentação dos dados.
No sétimo momento, buscando oferecer maior visibilidade das informações encontradas,
transformaram-se os dados em gráficos.
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No oitavo momento, ao finalizar o refinamento das informações, mapearam-se as
concepções que apareceram com mais freqüência nas publicações sobre os SRTs. Buscouagrupá-las em eixos temáticos.
As discussões mapeadas foram divididas em 7 eixos temáticos, que são: contexto,
características gerais, gestão, cuidado, inserção social, identidade profissional e perspectiva
do morador.
Em um nono momento, realizou-se uma discussão sobre as concepções encontradas. Para
tanto, efetuou-se uma interlocução com publicações de alguns autores de referência da
Reforma Psiquiátrica e da Reforma Sanitária.

3.3.3 Mapeamento dos estudos rastreados:

Baseando-se nos critérios de inclusão e exclusão supracitados, foram computados 114
estudos. Os estudos compunham: 9 documentos oficiais, 2 capítulos de livros, 11 trabalhos de
conclusão de curso, 58 artigos de revista e 34 apresentações de eventos acadêmicoprofissionais.
Os estudos foram separados com base nas diferentes fontes de pesquisa. No caso, os 5
meios de pesquisa eram: (1) BVS; (2) Google Acadêmico (Google Acad.); (3) Documentos
oficiais (Doc. Oficial); (4) Bibliotecas (Bibliot.) e (5) Consulta aos profissionais de saúde
(Consult. Prof.).
Coube detalhar que, no que tange à pesquisa na BVS, consideraram-se apenas 12
estudos inseridos na base de dados da LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe de
Informações em Ciências da Saúde). Foram excluídos 5 estudos, pois 4 desviavam-se do
escopo dessa pesquisa18 e 1 possuía fotocópia não disponibilizada, apresentando apenas
resumo19.
No que tange à pesquisa no Google Acadêmico, consideraram-se 65 estudos. Os
estudos que já haviam sido mapeados pela BVS através do descritor supramencionado, foram
desconsiderados, a fim de não gerar duplicidade. Coube registrar que parte dos estudos
mapeados através do Google Acadêmico se encontrava na BVS, mas não havia sido mapeada
18

Dentre os estudos excluídos, cita-se: (1) ENCONTRO NACIONAL DE USUÁRIOS E FAMILIARES DO
MOVIMENTO DA LUTA-ANTIMANICOMIAL. Xerém: 2003. (2) BRANDÃO B. Habitando na rua:
avaliação pós-ocupação e saúde pública em equipamentos urbanos para a população de rua. SP: 2004;155. (3)
KHOURY H, GÜNTHER I. Ambiente de moradia e controle primário em idosos. Paidéia (Ribeirão Preto); 19
(39): 53-60, 2008. (4) PUPO L. Mulher, velhice e isolamento voluntário. Revista Kairós: Dez 2002;5(2):35-48.
19
No caso, a seguinte monografia de especialização: RESENDE V. Morada São Pedro: a produção de sentido na
exterioridade do olhar. [Monografia] Porto Alegre: ESPERGS, 2005.
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na busca inicial da pesquisa bibliográfica eletrônica, na qual se utilizou o descritor “Serviços
Residenciais Terapêuticos”.
Dentre os 27 artigos mapeados no II Encontro Nacional dos Residenciais Terapêuticos
e do Programa de Volta para Casa, foram considerados 24. Excluíram-se 3, pois 2 referiam-se
a experiências internacionais e 1 remetia-se ao campo mais amplo da saúde mental20.
Excetuando-se um estudo21, não foram consideradas as seguintes produções: (1) Textos dos
pôsteres que traziam resumos enxutos. (2) Textos das oficinas, que discutiam o teor dos
artigos apresentados no evento, já considerados nessa dissertação.
No que concerne aos documentos oficiais, poderiam ser encontrados através do Google
Acadêmico, mas também em formato impresso. Foram mapeados 9 Documentos oficiais: 4
portarias ministeriais, 1 cartilha do MS, 3 artigos do caderno de textos da III CNSM e 1 item
de eixo do Relatório Final da IV CNSM-I. Todos os documentos oficiais foram publicados em
Brasília.
No que tange à pesquisa em bibliotecas, consideraram-se 2 estudos apenas. No que tange
à consulta com profissionais de saúde, consideraram-se 26 estudos. Destes, 22 artigos
pertenciam a um mesmo periódico. Deste periódico, excluiu-se apenas um artigo, que
ultrapassava o escopo desta dissertação22.
Após realizar a separação dos estudos com base no meio de pesquisa utilizado, buscou-se
descrever as produções quanto ao tipo de publicação (quadro 2), à área da publicação (quadro
3), ao local da publicação (quadro 4) e ao ano da publicação (quadro 5). No total, somando-se
todas as fontes de busca, foram mapeadas as seguintes características dos estudos:

20

No caso, excluíram-se: (1) COSTA M. Una casa de convivencia de F. Alvarez – Partido Moreno. (2) BUENO
R. Relatos de uma experiência em Trieste: A prática da desinstitucionalização através da moradia, do trabalho e
das trocas sociais. (3) SCHETINGER A. A concepção dos alunos do ensino médio a respeito de doenças
mentais.
21
No caso, incluiu-se: ECHEBARRENA RC, MELLO AS. O Programa Residencial Terapêutico do Instituto de
Assistência Juliano Moreira (IMASJM) – Rio de Janeiro / RJ. Pôster apresentado no II Encontro Nacional dos
Residenciais Terapêuticos e do Programa De Volta para Casa. UFRGS, 2010.
22
No caso, o seguinte estudo: SCHECHTMAN A. Território e idiorritmia: uma leitura de Barthes para a saúde
mental. Cadernos IPUB. Rio de Janeiro: Nov/Dez 2006;12(22):35-38.
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QUADRO 2 – TIPO DE PUBLICAÇÃO DO ESTUDO:

TIPO DE PUBLICAÇÃO

BVS

Google Doc.
Consult.
Bibliot.
TOTAL
Acad. Oficial
Prof.
0
0
1
1
2

%

Livro

0

1,75

Revista / Periódico / Jornal especializado

8

25

0

0

25

58

50,88

Trabalho final de curso

3

7

0

1

0

11

9,65

Trabalho apresentado em evento

1

33

0

0

0

34

29,83

Documento oficial

0

0

9

0

0

9

7,89

TOTAL

12

65

9

2

26

114

100

Quanto ao tipo de publicação, coube detalhar que os trabalhos de final de curso
contemplavam 5 teses, 5 dissertações e 1 monografia.23 Os trabalhos apresentados em evento
profissional foram divulgados através de comunicação oral, pôster e/ou anais.
QUADRO 3 – ÁREA DE PUBLICAÇÃO DO ESTUDO:

ÁREA DA PUBLICAÇÃO

BVS

Google Doc.
Consult.
Bibliot.
TOTAL
Acad. Oficial
Prof.
6
0
0
0
8

%

Enfermagem

2

Psicologia / Psicanálise / Psiquiatria / Saúde Mental

3

40

0

0

24

67

58,77

6

6

0

2

1

15

13,16

0

3

0

0

1

4

3,51

Terapia Ocupacional

1

4

0

0

0

5

4,39

Documento oficial

0

0

9

0

0

9

7,89

Outros

0

6

0

0

0

6

5,26

TOTAL

12

65

9

2

26

114

100

Saude Coletiva / Saúde Pública / Gestão em
Saúde
Serviço Social

7,02

Quanto à área de publicação, coube detalhar que poderia possuir foco ampliado,
realizando interfaces com outros campos. Apesar disso, optou-se por ressaltar uma de suas
facetas, em especial a que fundamentalmente se situava. Além disso, algumas áreas foram
agrupadas. Dentre os grupos, agregaram-se psicologia, psicanálise, psiquiatria e saúde mental
em um único bloco. Da mesma forma, saúde coletiva, saúde pública e gestão em saúde foram
agrupados em um outro bloco.
23

No que tange às teses de doutorado, detalha-se: BVS (2), Google Acadêmico (2) e Biblioteca (1). No que
tange às dissertações de mestrado, detalha-se: BVS (1) e Google Acadêmico (4). No que tange à monografia,
detalha-se: Google Acadêmico (1).
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QUADRO 4 – LOCAL DA PUBLICAÇÃO DO ESTUDO:

LOCAL DA PUBLICAÇÃO

BVS

Distrito Federal (DF)

1

Minas Gerais (MG)

1

Paraná (PR)

Google Doc.
Bibliot. Consult. TOTAL
Acad. Oficial
0
9
0
0
10
1

7

%
8,8

5

0

0

6,14

0

2

0

0

0

2

1,75

Rio de Janeiro (RJ)
Rio Grande do Norte (RN)

2

13

0

2

25

42

36,84

0

2

0

0

0

2

1,75

Rio Grande do Sul (RS)

0

26

0

0

0

26

22,8

Santa Catarina (SC)

0

3

0

0

0

3

2,63

São Paulo

8

11

0

0

0

19

16,66

Outros

0

3

0

0

0

3

2,63

TOTAL

12

65

9

2

26

114

100

Quanto ao local, coube esmiuçar que se referia ao Estado do veículo de publicação. A
região poderia nem coincidir com o Estado dos autores, nem com o local da pesquisa de
campo e nem com o da instituição, que favoreceu a elaboração do estudo. Ainda sobre o local
de publicação, na categoria designada por “outros”, citaram-se: Ceará (1), Goiás (1), Paraíba
(1) e Paraná (2).
QUADRO 5 – ANO DE PUBLICAÇÃO DO ESTUDO:

ANO DA PUBLICAÇÃO

BVS

Google Doc.
Consult.
Bibliot.
TOTAL
Acad. Oficial
Prof.
0
0
0
1
1

%

1999

0

0,88

2000

0

0

2

0

0

2

1,75

2001

0

0

3

0

1

4

3,51

2002

1

3

0

0

0

4

3,51

2003

0

1

0

0

2

3

2,63

2004

3

3

2

0

0

8

7,02

2005

0

2

0

1

0

3

2,63

2006

2

3

1

0

22

28

24,56

2007

1

6

0

1

0

8

7,02

2008

3

5

0

0

0

8

7,02

2009

1

6

0

0

0

7

6,14

2010

1

36

1

0

0

38

33,33

TOTAL

12

65

9

2

26

114

100
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Tendo em vista a necessidade de ampliar a visibilidade das informações encontradas,
transformaram-se os dados em gráficos. Para tanto, detalharam-se os dados nos gráficos
abaixo:
GRÁFICO 1 – TIPO DE PUBLICAÇÃO DO ESTUDO:

Coube situar que os artigos de revistas e periódicos foram os canais mais utilizados
para divulgação de estudos. Por um lado, um único periódico reuniu 22 artigos, sendo um
marco para o ensino e a pesquisa referentes à temática. Por outro, para além do número de
artigos, o quantitativo de revistas e periódicos que abarcava ao menos um estudo sobre SRT
foi de 37, podendo ainda ser considerado o canal que mais divulgou os dispositivos
residenciais. O quantitativo de estudos tem progressivamente aumentado.
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GRÁFICO 2 – ÁREA DE PUBLICAÇÃO DO ESTUDO:

Coube situar que as categorias profissionais que mais divulgaram os estudos sobre os
SRTs referiam-se às áreas de psicologia, psicanálise, psiquiatria e saúde mental. As áreas de
Saúde Coletiva, Saúde Pública e Gestão em Saúde destacaram-se como a segunda que mais
disseminou.
QUADRO 3 – LOCAL DA PUBLICAÇÃO DO ESTUDO:
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Coube situar que os veículos de comunicação da Região Sudeste buscaram disseminar
mais o trabalho nos SRTs que os demais. Coube detalhar que a Região Sul também destacouse na disseminação de estudos sobre os SRTs, embora um único evento acadêmico
profissional do RS tenha abarcado 25 trabalhos (24 artigos e 1 pôster). Por um lado, esse
último quantitativo de estudos referiu-se a um único canal de comunicação. Por outro, o
evento científico em questão colocou-se como um marco, reunindo profissionais e estudantes
de todo o Brasil.

GRÁFICO 4 – ANO DE PUBLICAÇÃO DO ESTUDO:

No que tange às datas, os estudos publicados em 2006, em um único periódico, e em
2010, em único evento acadêmico profissional, alavancaram os anos em questão. Apesar de
um quantitativo maior de estudos estar contemplado nos mesmos veículos de disseminação,
tais canais de comunicação puderam ser tomados como referências para o período.

47

Na ocasião da pesquisa bibliográfica, efetuada em 2010, não se havia localizado
nenhuma estudo que mapeasse o Estado da Arte dos SRTs. Apesar disso, parte do material já
produzido sobre o SRT historicizou várias experiências.
Tendo em vista o exposto acima, indicou-se a necessidade de ampliar as pesquisas sobre
os SRTs, uma vez que há um número pouco amplo de estudos. Em vista disso, para alcançar
os objetivos dessa dissertação, optou-se por incluir estudos apresentados em eventos
acadêmico-profissionais. Por um lado, isso favoreceria a aquisição de uma visão panorâmica
do que vem sendo produzido no Brasil. Por outro, tais produções foram mapeadas através de
meio digital e, por isso, podem ter seu acesso limitado no decorrer do tempo por diferentes
razões.
No que tange às 7 categorias mapeadas, bem como às temáticas relacionadas a elas, os
estudos foram detalhados abaixo:
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QUADRO 6 – EIXOS TEMÁTICOS
Nº CATEGORIA

TEMÁTICAS

ESTUDOS
FERREIRA, 1999. FERNANDES, 2001. MÂNGIA; ROSA, 2002.
GONÇALVES et al., 2002. FAGUNDES DA SILVA, 2005.
ALBUQUERQUE, 2006a. FURTADO, 2006a. FURTADO, 2006b.
1
Contexto
Contextualização
DELGADO, 2006. GUARIDO; CAMPOS, 2006. OLIVEIRA;
Nacional
MARTINS, 2006. MOREIRA; ANDRADE, 2007. SUIYAMA et al.,
2007. FURTADO et al., 2010. ESTRELLA, 2010. CAMPOS, 2010.
LOJUDICE et al., 2010.
FERREIRA, 1999. BARROS et al, 2001. MADEIRA et al., 2002.
LOBO, 2003. MUNIZ et al., 2004. ROSA et al., 2005.
ALBUQUERQUE, 2006b. FERREIRA, 2006. GUARIDO; CAMPOS,
2006. MENDONÇA, 2006. PUPO et al., 2006. RIBEIRO, 2006.
SANTOS et al., 2006. TAVARES et al., 2006. VIDAL et al., 2006.
Implantação e
VIDAL; GULJOR, 2006. DANTAS et al., 2007. SUIYAMA et al.,
2 Características Organização /
2007. VIEIRA et al., 2007. OLIVEIRA; CONCIANI, 2008. SANTA
Gerais
Funcionamento
ROSA, 2008. SARDI et al., 2008. ALVES et al., 2009. AMORIM;
DIMENSTEIN, 2009. AZEVEDO; CARRAPATO, 2010. CAMPOS,
2010. CARNEIRO; ROCHA, 2010. COVAS et al., 2010.
ECHEBARRENA; MELLO, 2010. FONSECA et al., 2010. MATOS et
al., 2010. SILVA, 2010. SOBREIRA et al., 2010. SZTAJNBERG.;
CAVALCANTI, 2010. VELOSO et al., 2010. WACHS et al., 2010.
VASCONCELOS, 2001. LOBO, 2003. DELGADO, 2006.
Legislação e
FURTADO, 2006a. FURTADO, 2006b. CERQUEIRA et al., 2006.
3
Gestão
Mapeamentos ROSA et al., 2010. BRASIL, 2000a. BRASIL, 2000b. BRASIL, 2001a.
Gerenciais
BRASIL, 2001b. BRASIL, 2004a. BRASIL, 2004b. BRASIL, 2004c.
BRASIL, 2006. BRASIL, 2011.
FERNANDES, 2001. MACEDO et al., 2003. FAGUNDES DA
SILVA, 2005. ALBUQUERQUE, 2006b. CAVALCANTI et al., 2006.
DELGADO, 2006. LIVIERES; ARANHA E SILVA, 2006.
Reabilitação
MENDONÇA, 2006. SANTOS, 2006. SARMENTO, 2006.
Psicossocial e
SCARCELLI, 2006. SILVA FILHO, 2006. SUIYAMA et al., 2007.
4
Cuidado
Clínica
DIAS, 2007. MOREIRA; ANDRADE, 2007. FIGUEIREDO; FRARE,
(Biomédica /
2008. FIGUEIREDO et al., 2008. FONSECA et al., 2008. GUERRA;
Ampliada /
GENEROSO, 2009. ALVES et al., 2010. CABRAL, 2010. CAMARA,
Psicanalítica)
2010. CARRAPATO; AZEVEDO, 2010a. ESTRELLA, 2010.
FURTADO et al., 2010. LEITE et al., 2010b. MARTINHAGO;
ABREU, 2010. NEVES et al., 2010. SERGIO; ABREU, 2010.
SIMÕES et al., 2010. SOUTO, 2010.
BARROS; JOSEPHSON, 2001. SCARCELLI, 2002. FONSÊCA,
2004. MÂNGIA; MARQUES, 2004. FONSECA, 2005. SCARCELLI,
2006. WEYLER, 2006a. WEYLER, 2006b. WEYLER, 2006c.
5
Inserção
Inserção Social e
MOREIRA; ANDRADE, 2007. AMORIM, 2008. AMORIM;
Social
Exclusão Social DIMENSTEIN, 2009a. AMORIM; DIMENSTEIN, 2009b. ECKER et
al., 2010. FURTADO et al., 2010. TINOCO; RESENDE, 2010.
VIDAL et al., 2010a.
PEREIRA; BORENSTEIN, 2004. SANZANA et al., 2006. CAMPOS,
Especificidade
2007. HONORATO; PINHEIRO, 2007. FIGUEIREDO, FRARE,
de cada
2008. FIGUEIREDO et al., 2008. HONORATO; PINHEIRO, 2008.
6
Identidade
profissão;
MELO, 2009. NETO; AVELLAR, 2009. SANTOS JR; SILVEIRA,
Profissional
Característica
2009. CAMARA, 2010. CAMPOS, 2010. CARRAPATO et al.,
comum e
2010b. ESTRELLA, 2010. FERNANDES et al., 2010. LEITE et al.,
Cuidador
2010a. LIMA; CARDOSO, 2010. PALOMBINI et al., 2010.
RODRIGUES, 2010. SPRIOLI, 2010. VIDAL et al., 2010b.
MILAGRES, 2003. JAEGGER et al., 2004. VIEIRA et al., 2007.
7 Perspectiva do Narrativas do
RESGALLA; FREITAS, 2004. CAMPOS, 2007. SILVA et al., 2007.
Morador
morador
SANTA ROSA, 2008. CHIAVAGATTI et al., 2010. RAUBER;
OLIVEIRA, 2010. VAZ, 2010.
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Alguns estudos foram incluídos em mais de um eixo, pois abordavam mais de um assunto.
Outros estudos, apesar de também discutirem mais de uma questão, não o foram. Tais
escolhas foram tecidas porque, neste estudo, priorizaram-se alguns recortes entre outros
possíveis.
A inserção de um estudo em alguma categoria não pode ser considerada um rótulo, pois
isso iria restringi-lo. Cada estudo tem muito a transmitir, ultrapassando os limites das
categorizações. Assim sendo, para além de reduzir a produção do autor, pinçaram-se algumas
das questões tratadas por ele em seu estudo. Buscou-se evitar a criação de estereótipos ou
caricaturas de cada estudo considerado.
Considerando-se que o mapeamento realizado circunscreveu a um período determinado de
trabalho, muitos estudos referiam-se a momentos específicos. Visões alteram-se ao longo do
tempo, não podendo as concepções dos autores serem cristalizadas ou reduzidas a pesquisas
anteriores.
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4 RESULTADO :
4.1 EIXO 1 – CONTEXTO NACIONAL:
Além dos Estados Unidos da América (EUA)24, as
“experiências de outros países na implantação de residências, como
Itália (...), Inglaterra (...) Canadá (...) e Espanha (...) influenciaram, de
maneira mais ou menos direta, as iniciativas brasileiras, embora
possamos afirmar que as estruturas e os processos nacionais foram
decisivos na conformação final de nossas ações nessa área, conferindo
especificidade e identidade aos nossos próprios serviços residenciais”.
(FURTADO, 2006a, p. 40)
No Brasil, na década de 70, era possível mapear algumas poucas “pensões protegidas”
privadas. Na década de 80, visando à humanização do hospital psiquiátrico, bem como o
cuidado nele situado, surgiram alguns projetos de moradia dentro do espaço asilar, sendo
designados de Moradias ou Lares Abrigados. Na década de 90, surgiram iniciativas de
dispositivos residenciais fora dos muros dos hospícios, tais como Lares Abrigados, Pensões
Protegidas e Moradias Extra-hospitalares. (SUIYAMA et al., 2007)
Tais experiências demonstraram concretamente a viabilidade da estratégia, oferecendo
suporte para sua oficialização enquanto política pública do SUS. Assim, os dispositivos
residenciais foram recomendados na II Conferência Nacional de Saúde Mental, ocorrida em
1992. Na década seguinte, ocorreu a regulamentação dos SRTs, definindo-se diretrizes para o
seu funcionamento e o seu financiamento. Definiu-se seu papel fundamental na
desospitalização e na desinstitucionalização. Ocorreu a ampliação de experiências em muitos
municípios.
Coube contextualizar o pioneirismo de experiências no desenvolvimento e
implantação de dispositivos residenciais ocorridas, ao longo da década de 90, no Estado de

27 Sobre a contextualização internacional, Furtado (2006a) citou os estudos realizados na(o): Itália
(SARACENO, 1999), Inglaterra (LEFF, 1997), Canadá (TRAINOR et al, 1993) e Espanha (DESVIAT, 1999).
Entre as críticas feitas às experiências da Inglaterra, do Canadá e dos EUA, citou-se o risco de
transinstitucionalização, gerado pela insuficiência dos dispositivos. Isso porque, na ausência dos dispositivos
residenciais, a desospitalização poderia acarretar em negligência social, uma vez que os antigos internos
poderiam viver na rua, ser reinternados ou ser inserido em outras instituições, fossem elas de saúde ou não. Além
disso, alguns dos serviços residenciais assumiram características manicomiais, tendo o seu efeito
desinstitucionalizador diluído. Em contrapartida, as experiências italianas tornaram-se referencias mundiais, na
medida em que situavam os dispositivos como instrumentos efetivos de substituição do asilo, bem como
ferramentas intermediárias na passagem para a cidade. (VASCONCELOS, 2001; FURTADO, 2006a)
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São Paulo (SP). Destacam-se os municípios de Franco da Rocha, Ribeirão Preto, Santos,
Campinas e São Paulo.
No que tange ao município de Franco da Rocha, em 1984, o Hospital do Juqueri
criou a primeira experiência brasileira de Lares Abrigados, cujo objetivo principal foi
construir uma outra maneira de alojar os pacientes de longa permanência no interior do
complexo hospitalar. Para tanto, efetuou-se uma intervenção institucional, o que incluía
readequação das instalações e a melhoria das condições de alojamento. Além disso,
priorizava-se um cuidado mais personalizado de cada paciente, visando a sua crescente
autonomia. Na ocasião, 48 pacientes foram inseridos nos dispositivos. Em 1986,
implantaram-se mais três Lares Abrigados, que albergaram mais 202 pacientes, quando o Lar
Abrigado foi entendido enquanto
“unidade pequena, descaracterizada em seus aspectos hospitalares, onde
se processa, através da convivência, formas dignas de existência com
recuperação da autonomia, das relações sociais, participação nas
decisões, da cooperação no trabalho, do estímulo para perceber e pensar
a própria condição”. (PALLADINI apud SUIYAMA et al., 2007, p.
105)
No que tange ao município de Ribeirão Preto, o Hospital Psiquiátrico Estadual de
Ribeirão Preto, também chamado por Santa Tereza, reestruturou seu espaço, reduzindo-o.
Para tanto, implantaram-se os seguintes dispositivos:
O primeiro referia-se ao Núcleo de Convívio, que foi inaugurado em 1983, situando-se
no interior da instituição, acompanhando 15 usuários do sexo masculino. Posteriormente,
transformou-se em uma casa mista, cujo acompanhamento era feito por uma equipe
multidisciplinar. O segundo referia-se à Vila Terapêutica, que foi implantada em 1987,
situando-se também dentro dos limites hospitalares. Era composta por cinco casas, tendo,
cada uma delas, quatro moradores. O acompanhamento era multiprofissional, tendo cada
morador um técnico de referência. O terceiro referia-se às Pensões Protegidas, inauguradas
em 1992, após a verificação dos resultados positivos do projeto da Vila Terapêutica. Eram
compostas por três casas, que se localizavam fora dos limites hospitalares, situando-se em
bairros distintos. Cada casa poderia acolher até quatro moradores.
No que tange ao município de Santos, em 1989, a Casa de Saúde Anchieta foi objeto
de intervenção. Dentre outros objetivos, tal processo interventor propunha-se a disparar a
reflexão sobre a transformação do modelo assistencial, bem como da sociedade. Incitou a
criação de uma rede substitutiva. Assim, em 1993, criou-se o Lar Abrigado Manoel da Silva
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Neto. Este dispositivo acolhia 17 usuários considerados graves, sendo antigos internos do
asilo.
No que tange ao município de Campinas, em 1990, o Hospital Dr. Candido Ferreira
possuía 193 internos. Após reorganizar os seus espaços e os seus processos de trabalho, o
Serviço de Saúde D. Candido Ferreira (SSCF) foi dividido em quatro dispositivos: a Unidade
de Internação de Agudos, o Núcleo de Oficinas de Trabalho, o Hospital-Dia e a Unidade de
Reabilitação de Crônicos. Esta última favoreceu a implantação de dois dispositivos
residenciais vinculados ao Hospital: o Lar Abrigado e a Pensão Protegida. (SUIYAMA et al.,
2007).
Em 1991, através de convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e
entidades privadas, criou-se o primeiro Lar Abrigado, que acolhia 4 moradoras, que eram
consideradas mais autônomas. A partir daí, Campinas foi considerada como “a cidade
brasileira que há mais tempo experimentava a inovação do morar fora do hospital, com casas
na comunidade”. (GUARIDO; CAMPOS, 2006, p. 141-142) Os técnicos realizavam reuniões
semanais com os moradores no dispositivo.
Em 1995, implantou-se a segunda moradia, que foi designada de Pensão Protegida,
também situada fora do hospício. A cobertura do acompanhamento profissional no dispositivo
contemplava as 24 horas e acolhia nove moradores, que eram considerados menos autônomos.
A ausência de um financiamento próprio ao dispositivo residencial ocasionava a
dependência do hospital. Inclusive, os moradores do dispositivo permaneciam sendo
considerados pacientes do asilo. Entre as dificuldades mapeadas desse processo, citaram-se:
“o tipo de acompanhamento requerido dos profissionais no cotidiano da
moradia; o risco da reprodução da lógica institucional do hospital, no
que diz respeito à autonomia, tanto dos moradores quanto da
administração e das finanças, assim como o vínculo de dependência dos
moradores com a instituição de origem; a necessidade de atenção
especializada para dar suporte às pessoas com diagnóstico de
deficiência mental; a pequena inserção dos moradores na comunidade;
episódios de crise vivenciados pelos usuários, que foram relacionados
(...) à dificuldade em adaptação dos moradores fora do contexto asilar; o
descompasso entre as expectativas dos profissionais e as possibilidades
imediatas dos moradores”. (SUIYAMA et al., 2007, p. 106)
Em 1999, já havia em Campinas onze casas, que acolhiam 45 pessoas. Em 2001, o
número de casas foi ampliado para vinte. Entre 1998 e 2001, também em Campinas, ocorreu o
processo de desativação do Hospital Tibiriçá. Dentre outras estratégias, criaram-se três
moradias. Na primeira casa inaugurada, que possuía seis moradores, a cobertura do
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acompanhamento era feita por auxiliares de enfermagem, que permaneciam no dispositivo
durante os períodos diurno e noturno. (MÂNGIA; ROSA, 2002)
Ao longo do tempo, o trabalho nos dispositivos residenciais fortaleceu a ênfase de sua
inclusão na rede assistencial de saúde mental, tendo como referência e contra-referência uma
gama de outros equipamentos. Isso favoreceu a diluição da dependência que as moradias
tinham com o hospital.
No que tange ao município de SP, citaram-se as primeiras experiências com
dispositivos residenciais. A primeira delas referia-se à República do Instituto “A Casa”, tendo
sido criada em 1995. Os familiares dos moradores financiavam a moradia, sendo de natureza
privada. Assemelhava-se a uma República de Estudantes e buscava preparar os moradores
para a vida independente, sendo recurso utilizado temporariamente ao longo do processo de
reabilitação psicossocial. A proposta direcionava-se a usuários que não possuíam indicação
para serem internados e nem laços familiares, Ela também visava aos usuários que tinham
indicação de residir sozinhos ou em espaço distinto da família.
A segunda vinculava-se ao CAPS Dr. Luis da Rocha Cerqueira, através de convênio
entre a USP e a Secretaria de Estado de Saúde. Até 2003, o CAPS agregava três núcleos de
intervenção, que se correlacionavam. O Primeiro era o Núcleo de assistência, que se
responsabilizava por atendimentos médicos, psicoterapêuticos, grupos, dentre outros. O
segundo era o Núcleo de sociabilidade, que se responsabilizava pelo Projeto Trabalho, pelo
Projeto Moradia, dentre outros. O terceiro era o Núcleo de Ensino e Pesquisa, que se
responsabilizavam por estágios, cursos, pesquisas, dentre outros. O Projeto Moradia foi criado
em 1998 e propunha-se a realizar o acompanhamento das necessidades habituais dos usuários
dos serviços, seja em casa ou na rua, bem como em pensões, albergues e na Moradia
Assistida25.
No caso da Moradia Assistida, era localizada na comunidade, tendo acompanhamento
diário de três horas, incluindo os finais de semana e feriados. Os técnicos e moradores
realizavam reuniões semanais, a fim de discutir questões referentes ao funcionamento da casa.
Cabe esmiuçar que as tarefas de limpeza, arrumação, preparação do jantar e refeições do fim
de semana eram encargos dos próprios moradores. A equipe, juntamente com os moradores,

25

O projeto situava-se enquanto mais um dos recursos de intervenção terapêutica do CAPS no âmbito externo à
instituição. Os seis moradores passavam o dia no CAPS, retornando à casa ao entardecer. Além de profissionais
que se revezavam em plantões diários de três horas, havia reunião semanal entre residentes e equipe assistente,
que buscava discutir dificuldades, questões coletivas, criar listas de afazeres e compras. Tais combinações eram
registradas em Livro de Ata por algum dos integrantes da reunião.
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realizava atividades, tais como escala das tarefas, listagem e compra de produtos de
supermercado.
Tal dispositivo possuía caráter temporário, já que se propunha ser um espaço de
permanência transitória. Havia contratos específicos para cada morador, cuja renovação
poderia ser feita anualmente. Na ocasião, a Moradia Assistida visava ao
“desenvolvimento de intervenções que possam operar tanto no sentido
da sociabilidade, compreendida desde a convivência cotidiana, quanto
na interação com a comunidade (...), como também oferecer-se como
mais um recurso para a intervenção terapêutica no campo extrainstitucional”. (FERNANDES apud SUIYAMA et al., 2007, p. 107)
Coube contextualizar outras experiências de dispositivos residenciais pioneiras,
ocorridas ao longo da década de 90 no Estado do Rio Grande do Sul (RS). Destacou-se o
município de Porto Alegre.
No que tange ao município de Porto Alegre, em 1884, após transferência de pessoas
tomadas como doentes mentais da Santa Casa de Misericórdia e das Cadeias Públicas, criouse o Hospício São Pedro. Já em 1925, discutia-se sobre a possibilidade da descentralização da
assistência, uma vez que o hospício apresentava-se superlotado e a sua clientela em estado de
abandono e cronificação.
Posteriormente, visando à melhoria da qualidade da assistência, buscava-se promover
a humanização do manicômio. Ao longo do tempo, na tentativa de reduzir o quantitativo de
internos e qualificar a atenção do asilo, criou-se o Posto Municipal de Psicopatas, que
pretendia acolher as situações de emergência e avaliar a efetiva necessidade de internação, e a
Colônia Juliano Moreira.
No fim da década de 50, o Hospital Psiquiátrico São Pedro criou os primeiros serviços
extra-hospitalares, apesar das dificuldades. O RS foi o primeiro Estado brasileiro a instituir
uma lei específica que propusesse a reforma do modelo assistencial em saúde mental. Em 30
de junho de 1992, aprovou-se a Lei da Reforma Psiquiátrica em âmbito estadual. Esta visava a
“um redimensionamento global no atendimento ao portador de sofrimento psíquico. A
aprovação desta lei só é possível através da mobilização e aliança de diversos movimentos
sociais e políticos”. (FERREIRA, 1999, p. 85)
Em 1990, inaugurou-se a Pensão Nova Vida, após o descredenciamento de uma clínica
de assistência psiquiátrica, que tinha 51 pacientes em sua pensão protegida interna. A Pensão
Pública Protegida Nova Vida configurou-se como um serviço aberto de moradia protegida
para usuários de saúde mental.
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A Pensão Nova Vida teve sua missão e o seu funcionamento transformados ao longo
do tempo. Em 1991, os trabalhadores, os moradores e os familiares confeccionaram
coletivamente o Regimento Interno do dispositivo, o que auxiliou a definir papéis. Além
disso, criou-se a Associação de Familiares, Representantes e Amigos de Pacientes e
Pensionistas da Pensão Pública Protegida Nova Vida, constituindo-se como co-gestor do
processo. Entretanto, a entidade “assume o papel fiscalizador e assistencialista, reproduzindo
a lógica da exclusão”. (FERREIRA, 1999, p. 88) Em 1992, os pensionistas ampliaram a
inserção social, através de escola, bem como de outros projetos comunitários. Alguns internos
passaram a residir sozinhos.
Buscando reconfigurar as práticas, utilizaram-se outras estratégias. Dentre elas,
propôs-se a elaboração de “contrato administrativo de comprometimento entre o serviço,
moradores e familiares, estabelecendo direitos e deveres entre as partes interessadas”.
(FERREIRA, 1999, p. 93) Em 1994, a ampliação da equipe da Pensão Nova Vida, que
contratou trabalhadores de serviços gerais e de cozinha, por um lado, melhorou as condições
de limpeza e refeição do dispositivo; por outro, desresponsabilizou os pensionistas das tarefas
do cotidiano. Na ocasião, trinta profissionais passaram a compor o quadro de trabalhadores de
tais casas. Em relação à organização cotidiana do funcionamento da casa, distinguiu-se o
lugar do tratamento e o da moradia. A casa não precisava ter em seu interior oficinas,
atendimento individual e de emergência, que poderiam estar inseridos em outros dispositivos.
Entre outros temas, rediscutiu-se a organização do cotidiano, a gestão do dinheiro, a
relação com os familiares dos moradores, a sexualidade, a localização e a estrutura física da
casa. Para tanto, havia um exercício subjetivo que trabalhadores e moradores necessitavam
fazer. No caso da sexualidade, por exemplo, existiam tabus fortemente arraigados na
sociedade. Sugeria-se que as relações sexuais pudessem dar-se em outro espaço, que não o do
dispositivo, resguardando a privacidade dos moradores.
O Projeto Moradia abarcou três programas. Dentre eles, citaram-se:
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“Programa Moradia Temporária Protegida - visando abrigar e
acompanhar o tratamento de pessoas em sofrimento psíquico,
temporariamente impossibilitadas de morarem sozinhas ou conviverem
com sua comunidade, estando estas referenciadas a um serviço local de
saúde mental; (...) Programa Casa de Transição – visando atender
pessoas portadoras de sofrimento psíquico que necessitem de um
serviço intermediário entre a moradia protegida temporária ou outra
instituição e seu retorno ao convívio familiar e/ou comunitário (...). O
acompanhamento desta Casa dar-se-á através de visitas domiciliares da
equipe de referencia; e (...) Programas de Acompanhamento a gruposmoradia - o acompanhamento a usuários egressos da Pensão Nova
Vida, que constituirão outras alternativas de moradia, realizar-se-á por
uma equipe itinerante através de visitas domiciliares. (FERREIRA,
1999, p. 96)
Os pensionistas seriam encaminhados a um dos programas, respeitando-se o projeto
terapêutico construído pela equipe e discutido com os atores envolvidos.
Coube contextualizar outras experiências de dispositivos residenciais pioneiras,
ocorridas no município do Rio de Janeiro (RJ). Destacaram-se os projetos de Lares
Abrigados, que eram vinculados ao IMASJM, IPP, IPUB/UFRJ e IMASNS.
A Colônia Juliano Moreira foi fundada em 1920. Entre 1950 e 1974, ela foi
considerada o terceiro hospício mais populoso do Brasil. Tendo em vista o processo de
reformulação da atenção, O IMASJM propôs-se a repensar a assistência e adequar a estrutura
do asilo, que poderia oferecer condições de moradia mais personalizadas. Em 1997, a
Unidade Franco da Rocha, que era um dos núcleos de assistência aos pacientes de longa
permanência, implantou o primeiro Lar de Acolhimento da rede pública do município,
acolhendo 40 internos do sexo feminino. Tal dispositivo de ressocialização situava-se dentro
do asilo. Entre os critérios de seleção, pontuou-se o interesse em residir no dispositivo,
possuir uma razoável autonomia no auto-cuidado, participar de atividades grupais, em
especial as que se referiam ao trabalho de preparação para a nova moradia. (GONÇALVES et
al., 2002)
Na década de 80, o complexo hospitalar iniciou processo de reconfiguração, sendo
renomeado posteriormente de IMASJM. Nesta época, dentre outras estratégias, foi criado o
CRIS, que se propunha a acompanhar os internos que tinham possibilidades de alta hospitalar,
mas que não possuíam suporte social. Em 1995, foram criadas casas para pacientes
longamente internados dentro dos limites territoriais do IMASJM, embora estivessem
localizados fora dos pavilhões. (ESTRELLA, 2010)
O PRT do IMASJM iniciou-se em 2000, visando acompanhar o processo de
implantação de SRTs fora da área hospitalar. Através de sua equipe de seguimento,
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acompanhava os moradores que residiam nesses dispositivos, embora permanecesse cuidando
dos residentes que moravam na casas dentro dos limites hospitalares (fora dos pavilhões).
A experiência da criação do Lar Abrigado, vinculado ao Instituto Philippe Pinel (IPP),
teve início em 1997, sendo a casa efetivamente inaugurada no fim de 1998. Esta foi
considerada o “primeiro dispositivo residencial público montado fora dos muros hospitalares
no município do Rio de Janeiro”. (CAMPOS, 2010, p. 150)
Em 1998, constituiu-se projeto de implantação do lar abrigado vinculado ao Instituto
de Psiquiatria da Universidade Federal Fluminense (IPUB/UFRJ). A casa foi inaugurada em
1999, acolhendo 8 moradores.
O Centro Psiquiátrico Pedro II (CPPII) reconfigurou o seu espaço interno, bem como
o cuidado oferecido, sendo renomeado de IMASNS. Na ocasião, realizou-se uma reforma
estrutural na maneira de organizar os serviços. Implantaram-se os quatro programas de saúde
mental, que possuíam uma única direção de trabalho. Tais programas não consideravam
unicamente os limites da geografia e da arquitetura que haviam sido pré-estabelecidos.
Buscavam articular-se com os demais serviços do território, a fim de ampliar o repertório de
respostas. Organizavam-se em torno de quatro eixos, a saber: Programa de Atenção
Psicossocial, Programa de Atendimento à Crise, Programa de Moradias e Programa de
Atenção à Infância e à Adolescência.
Em especial, no Programa de Moradias, buscava-se desenvolver variadas ações para
acompanhar os internos de longa permanência. Considerando que a longa permanência
institucional baseava-se, sobretudo, na ausência de suporte social e familiar, criaram-se
dispositivos para trabalhar a questão do “morar”, tais como “enfermarias em transformação
para locações do “habitar” coletivo, pensões protegidas, casas de passagens e residências
terapêuticas em comunidades”. (OLIVEIRA; MARTINS, 2006, p. 130) O PRT do IMASNS
iniciou-se em 2004. Foi vinculado ao CAPS Clarice Lispector em 2008/2009, sendo esta
unidade de saúde mental territorial a primeira experiência da cidade do Rio de Janeiro na
gestão de SRTs. Dessa forma, o CAPS responsabilizou-se tanto pelo gerenciamento
administrativo dos SRTs quanto pela condução clínica do trabalho junto à equipe de segmento
territorial.
Coube enfatizar que somente foi possível consolidar o processo de implementação dos
SRTs no âmbito do SUS após as publicações das portarias ministeriais referentes a esse
dispositivo. Assim, os SRTs puderam ter recursos humanos e financeiros próprios, podendo
ser “desvinculados dos hospitais psiquiátricos e dos recursos financeiros referentes à
internação psiquiátrica”. (MÂNGIA; ROSA, 2002, p. 76)
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Após a regulamentação, ocorreu a ampliação de SRTs ao longo do território brasileiro.
Entretanto, a despeito da ampliação e da consolidação dos SRTs, o modelo de atenção
hospitalar ainda predominou no Brasil, abarcando parte significativa dos recursos financeiros
dirigidos à assistência em saúde mental.

4.2 Eixo 2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.2.1 - Processo de implantação do SRT:
Buscando-se comparar o processo de implantação dos vários dispositivos residenciais,
elencaram-se alguns quesitos, que foram pautas de consonância ou discordância entre as
várias experiências. São eles: mapeamento da necessidade de criação de SRTs, projeto de
desconstrução hospitalar, critério de seleção de possíveis moradores, dispositivos de
passagem do asilo ao SRT, trabalho de passagem, resistências à mudança para o SRT
(pacientes / profissionais / comunidade), estratégias de inserção no território, a qualidade da
parceria do gestor no processo, parceria popular no processo e trabalho intersetorial.
Destacaram-se as experiências ocorridas, citaram-se as dos Estados do Amazonas
(AM), Mato Grosso (MT), Minas Gerais (MG), Paraíba (PB), Paraná (PR), São Paulo (SP) e
Rio de Janeiro (RJ).
Quando se visa ao processo de implantação do SRT, pode-se realizar um
mapeamento da necessidade ou não de criar tais dispositivos.
Na IV CNSM-I, ocorrida em 2001, enfatizou-se a importância de romper com a
“invisibilidade social” da clientela longamente hospitalizada. Para tanto, situou-se a
importância de realizar o mapeamento do perfil desses pacientes através de censo
psicossocial. Isso tornaria mais consistente o delineamento de projetos de desospitalização e
desinstitucionalização dos internos. Dentre as estratégias a serem adotadas pelos projetos, o
SRT foi indicado. (BARROS et al, 2001)
Outra indicação de constituição de SRT foi mapeada através do acompanhamento
pouco resolutivo de internos que receberam alta, mas não tinham suporte social. Dentre as
experiências, citou-se a da Marinha do Brasil. Em 2002, a Marinha do Brasil iniciou um
processo de adaptação à legislação vigente acerca da Reforma Psiquiátrica, que culminou na
criação do Centro de Atenção Diária (CAD). Verificou-se que a temática referente ao SRT é
pouco difundida e discutida entre os próprios profissionais que lá trabalham. Embora muitos
profissionais tenham ciência dos dispositivos, não existiu ainda uma análise efetiva sobre a
necessidade de mudança do modelo assistencial. (MATOS et al., 2010)
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Em contrapartida, em Cuiabá (MT), não ocorreu mapeamento da necessidade de
implantação de SRTs, que foram criadas para responder à legislação. Assim, apesar do
“avanço na dimensão administrativa da Reforma Psiquiátrica em Mato Grosso, (...) se limita à
reorganização técnica e adequação às formas atuais de financiamento”. (OLIVEIRA;
CONCIANI, 2008, p. 174)
No que tange ao projeto de desconstrução hospitalar, coube situar que o trabalho de
implantação e acompanhamento dos moradores de um SRT ocorre anteriormente à
inauguração da casa. Assim sendo, dentre as experiências, pinçaram-se algumas que poderiam
apontar para o processo de desinstitucionalização da clientela e de desmonte do hospital.
Dentre os exemplos, situou-se o IMASNS, no RJ, que montou projeto de desconstrução do
aparato manicomial. (OLIVEIRA; MARTINS, 2006) Em contrapartida, em Sorocaba, a
maioria dos equipamentos extra-hospitalares estava vinculada ao hospital, não parecendo
haver interesse efetivo em findar o manicômio. (VIEIRA et al., 2007)
No que tange ao critério de seleção dos internos que poderiam residir em SRTs,
verificaram-se diferenças entre as experiências. Algumas experiências iniciaram mapeamento
das características dos internos dos hospitais, o que auxiliaria na constituição de SRTs
adequados à clientela. Dentre elas, destacaram-se os seguintes municípios: Manaus (AM),
Cajazeiras (PB), Carmo (RJ), Paracambi (RJ) e Barbacena (MG).
Visando a implantação dos primeiros SRTs, em Manaus, pretendeu-se inicialmente
selecionar um grupo de, no máximo, 12 pacientes do hospital. Utilizaram-se critérios que
abrangiam a qualidade das relações interpessoais, a motivação para residir no SRT,
perspectivas maiores de reinserção social, dentre outras. Pretendeu-se mapear os tipos de
necessidades da clientela de forma a delinear os tipos de SRTs que seriam necessários.
(MUNIZ et al., 2004)
Em Cajazeiras, mapeou-se o perfil de possíveis moradores através de um roteiro de
entrevista, elaborado coletivamente. O roteiro era composto por dados pessoais e questões
abertas, que buscou caracterizar as relações interpessoais e as expectativas com a futura casa.
Quanto aos dados pessoais, destacavam o sexo, a profissão, a religião, a procedência, o
diagnóstico, o tempo de tratamento no CAPS e as internações psiquiátricas. Quanto às
questões abertas, destacaram a convivência com familiares, a relação com a comunidade, a
expectativa em relação ao SRT e a representação que este teria na vida dele. (DANTAS et al.,
2007)
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Em Carmo, visando implantar um SRT de alta complexidade, foram selecionados
internos da Unidade Clínica do hospital, cujos pacientes possuíam
“longos períodos de internação, graves complicações clínicas e
neurológicas, acamados, e que necessitavam de cuidados intensivos,
configurando-se no único setor em que havia cuidados médicos e de
enfermagem sistematizados, estruturados segundo uma rigorosa rotina
de procedimentos e horários”. (TAVARES et al., 2006, p. 187-188)
Utilizando como critério os quadros clínicos de maior gravidade e dependência do
momento, 9 internos foram selecionados26.
Em contraposição, em Paracambi também se mapearam dois momentos distintos. Em
um primeiro, a criação dos SRTs ocorreu com a implantação de onze dispositivos. Tal
“processo de preparação da clientela foi mais prolongado. Essas
residências foram estruturadas paulatinamente, ao longo de dois anos, a
partir da avaliação das diferentes demandas da clientela, concretas e
subjetivas, à medida que os grupos organizados se escolhiam e os
imóveis iam sendo alugados”. (VIDAL; GULJOR, 2006, p. 194)
Em um segundo momento27, criaram-se as Casas de Passagem. Nesse contexto, “para
além dos critérios clínicos, foi necessário considerar a urgência da retirada da clientela que o
processo demandava”. (VIDAL; GULJOR, 2006, p. 194-195)
Outras experiências, que já possuíam SRTs implantados, utilizaram outros critérios.
No IMASNS, no município do RJ, a equipe pautava a escolha dos usuários para as moradias
assistidas a partir de critérios clínicos, mas também no desejo deles em receber a alta
hospitalar, bem como da equipe em acompanhá-los na empreitada da inserção na comunidade.
(SANTOS et al., 2006)

26

Em 2004, alugaram-se duas casas, sendo elas geminadas, que comportaram “quatro leitos fouley, cadeiras de
roda, cadeiras de banho, piso antiderrapante, barras de proteção nos banheiros e todos os demais aparatos
necessários para o conforto e segurança dessa clientela”. (TAVARES et al., 2006, p. 189) Outros moradores
progressivamente ampliaram sua autonomia, o que permitiu o delineamento de outros projetos de vida. Nesse
sentido, “pôde ser desconstruída nessa experiência a idéia de perfil, apontando para a possibilidade crescente da
produção de outros modos, sensibilidades e olhares”. (TAVARES et al., 2006, p. 191)
27
Após visita da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e Auditoria do Ministério da Saúde,
constatou-se inadequação da assistência e da infra-estrutura da Casa de Saúde Dr. Eiras, o que culminou na
indicação de fechamento do asilo e da reinserção social de sua clientela. Em 2004, iniciou-se oficialmente uma
intervenção na CSDE. Tal intervenção incluiu os âmbitos municipal, estadual e federal.
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Em Barbacena, criou-se o primeiro SRT em 2000, que foi composto por cinco
pacientes do sexo feminino dos diferentes hospitais conveniados. Em contraposição, tal
processo ocorreu sem preparação prévia dos usuários, que inclusive não se conheciam, tendo
hábitos distintos, o que gerou tensionamentos.28 Já a segunda casa, foi criada em 2001, através
de parceria do município com o hospital psiquiátrico público da região. Na nova proposta,
consideraram-se as características e o desejo do paciente em sair do asilo. A ampliação do
número de SRTs prosseguiu em 2003. A constituição dos SRTs deu-se pelas características e
preferências dos pacientes Muitas vezes, a sensibilização de pacientes para a proposta de
residir fora foi realizada por outros internos. (VIDAL et al., 2006)
No que tange à transição do asilo para a casa, algumas experiência adotaram
dispositivos de passagem. Citaram-se as experiências dos seguintes municípios: RJ e
Paracambi.
No município do RJ, o IMASJM criou o CRIS. Propunha-se que a função de passagem
não se restringisse ao serviço de transição. Dessa forma, evitava-se “condicionar a saída do
usuário para a comunidade à hospedagem no serviço intermediário”. Dessa forma, diluía-se a
idéia de que o CRIS seria “um setting de preparação especial que cumpriria o mesmo papel
para todos os usuários”. (ALBUQUERQUE, 2006b, p. 96)
Apesar de nem todos os moradores dos dispositivos residenciais terem sido
hospedados no CRIS, participaram do grupo Porta de Saída que lá ocorria. Tal experiência
favoreceu a superação da exigência do “percurso linear dos usuários entre dispositivos, em
níveis progressivos de autonomia, como escala necessária à saída da instituição”.
Consideraram-se, portanto, os limites do modelo do continnum residencial, que se apresentou
como uma das referências internacionais de dispositivos residenciais. (ALBUQUERQUE,
2006b, p. 96)
No que tange ao tempo pré-estabelecido de permanência em dispositivo de transição,
pautando-se em críticas ao modelo de continnum residencial, sinalizou-se que poderia ter
efeito paralisante, não sendo por isso adotado no CRIS29.
28

Com o acompanhamento próximo de uma equipe integrada por psiquiatra, assistente social, psicólogo e
técnicos de enfermagem, os atendimentos realizavam-se na própria casa, o que gerou excesso de cuidado, que foi
predominantemente marcado pela lógica assistencialista. Ao longo do trabalho, o papel da casa foi redefinido
como ”local de (re)construção da autonomia e da auto-estima”. (VIDAL et al., 2006, p. 161)
29
Alemanha, Finlândia, Canadá e Suíça também desenvolveram experiências consistentes que se propunham a
gerenciar os problemas dos internos de longa permanência hospitalar de forma diferenciada. As Políticas de
Saúde Mental desses países estruturaram-se constituindo, dentre outros componentes, os dispositivos
residenciais, que puderam assumir uma gama de tipologias, embora mantivessem os mesmos objetivos. Dentre
estes, a desinstitucionalização, a inserção na comunidade e a construção de redes sociais de suporte. De maneira
geral, “a inserção de serviços residenciais pôde ser vista na implementação de um continnum de serviços que vão
do hospital à comunidade.” (MÂNGIA; ROSA, 2002, p. 73)
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O CRIS também ofereceu suporte aos SRTs, acolhendo os moradores em algumas
situações. Desta forma, o CRIS exerceu parte das funções que um CAPS III, inexistente na
ocasião, poderia ter manejado30.
No município do RJ, o IMASNS criou o Programa de Moradias, que era
“responsável pelo projeto terapêutico de seus 132 moradores, abarcando
o desenvolvimento psicossocial e a dimensão do morar. Em seu
desenho, conta com diferentes espaços de moradias, que vão de espaços
institucionais mais protegidos (Casa do Sol), passam por espaços
intermediários caracterizados por uma maior individualização do
espaço de viver e se destinam a ser dispositivos de passagem para
referências fora do Hospital (Casa Azul e Pensão Mista), até espaços de
moradia autônomos, fora do hospital, incluindo os Serviços
Residenciais Terapêuticos e outras moradias sustentadas com recursos
financeiros do próprio morador, mas que também são acompanhadas
pela equipe do Programa”. (SANTOS et al., 2006, p. 179)
No município de Paracambi, criaram-se as Casas de Passagem em um terreno doado
pela prefeitura, localizado próximo ao manicômio, na periferia da cidade. Agruparam-se 10
casas em uma comunidade carente. Considerando que as casas eram localizadas próximas
uma das outras, “quando um morador apresentava um conflito de qualquer ordem, todas as
casas eram atingidas. A privacidade teve de ser trabalhada, pois na “vila” uns entravam na
casa dos outros, como nos pavilhões de outrora”. Disso podia ser depurado que não havia
claros limites entre os espaços públicos e os privados. (VIDAL; GULJOR, 2006, p. 195)
Após um ano de sua implantação, “as casas passaram a cumprir efetivamente o papel
de passagem. Com isso, as equipes dos diversos municípios envolvidos iniciaram o preparo
para uma transição futura aquecendo a função de passagem”. A partir disso, houve “uma
contínua renovação que reorienta o projeto institucional para abarcar novos moradores que,
em breve, sairão do manicômio para um processo de preparo do retorno ao município de
origem”. (VIDAL; GULJOR, 2006, p. 195)

30

Ocorreram transformações no funcionamento do Programa de SRTs do IMASJM ao longo do tempo. Práticas
que anteriormente possibilitaram a saída de um grande quantitativo de usuários do asilo, rumo aos SRTs, não
foram mais necessárias. Tais mudanças geraram resistências na equipe e nos próprios moradores. No que tange à
medicação, esta era centralizada na figura de um técnico de enfermagem, que separava os remédios e, depois,
passava em todas as casas, distribuindo-os aos moradores. Desativou-se o dispensário de medicação e
pulverizou-se o trabalho entre os cuidadores, que realizariam a tarefa na própria casa, permitindo a participação
dos próprios residentes. Para efetivar tal mudança no funcionamento, os cuidadores dos diferentes SRTs, que
possuíam a mesma grade horária, precisaram rever seus horários, desencontrando-os um pouco. Parte dos
cuidadores começou a trabalhar no sábado também. Isso ampliou a cobertura de cuidadores no território, o que
favoreceu um maior descolamento entre o CRIS e o Programa de SRTs, que oferecia suporte aos moradores na
ausência dos trabalhadores das casas. (SOBREIRA et al., 2010)
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No que tange ao trabalho de passagem feito no interior do asilo, verificaram-se
diferenças. Citaram-se as experiências dos seguintes municípios: RJ e Manaus.
No município do RJ, no IPP, a primeira etapa do trabalho contemplou um grupo de
pacientes, que era encaminhado por instituições para a reunião designada como “Porta de
Saída”, que ocorria em uma sala do ambulatório do próprio hospital. Nas assembléias,
discutia-se sobre a idéia que os usuários tinham de casa, o que auxiliava a recordar a moradia
da época em que eram crianças, mas também sobre as relações. Tais encontros não
necessitavam ser apenas naquele espaço, o que poderia ser exemplificado pelos passeios na
praia com os membros do grupo durante o verão. Assim, “é preciso criar referências fortes na
assistência, fora do hospital; há também que utilizar o tempo como referencial organizador,
pois quem vive no manicômio (...) perde essa referência, tudo passa a ser linear”.
(FERREIRA, 2006, p. 218) Na segunda etapa, que estava articulada à primeira, buscou-se
alugar a casa que acolheria até 12 moradores. A fim de acelerar o processo de compra de
móveis, recorreu-se a doações.
No CRIS, recorreu-se a um dispositivo semelhante, também designado como “Porta de
Saída”. Esse dispositivo foi utilizado para agregar pessoas que poderiam residir juntas em um
grupo, de maneira a buscar o estabelecimento de um compromisso inicial. Entretanto, o grupo
não se formava unicamente pela junção de pessoas, necessitando ser construído. Entre os
temas, discutiram-se questões referentes às “narrativas que construíam sobre sua inserção no
hospital psiquiátrico, de como chegaram ali e de como poderiam ser depois do asilo”. Além
disso, discutia-se sobre “os modos como imaginavam que a casa poderia ser, ou seja, as
lembranças que atualizavam da casa uma vez habitada, antes da internação, algo que
inevitavelmente funcionou como start para a montagem da residência”. (ALBUQUERQUE,
2006b, p. 98) O trabalho também continha “caráter itinerante”, uma vez que o
acompanhamento no território se fazia importante nesse processo de passagem. Além disso,
seria possível delinear certo rito de passagem.
Em Manaus, o processo de implantação do SRT da região considerava as peculiaridades
amazônicas, o que incluiria “especificidades regionais, como vocabulário, costumes e
representações mentais inerentes ao contexto situacional dos pacientes, inclusive com o
objetivo de adequar continuamente as intervenções e estratégias à realidade local”. (MUNIZ
et al., 2004, p. 4) Assim, buscou-se realizar treinamentos, bem como fornecer “informações
acerca de aspectos da cidade de Manaus, da vida em sociedade, dos afazeres inerentes à
administração de uma casa, do sistema viário da cidade e particularmente do bairro onde
residirão”. Para tanto, havia um trabalho a ser realizado fora do hospital, o que incluiria
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conhecer os terminais rodoviários e ensinar os internos a circular pela cidade através dos
ônibus.
Na sustentação do trabalho, embasaram-se no Psicodrama31, que possuía duas
vertentes: o Psicodrama Pedagógico e o Psicodrama Terapêutico. Ambas eram usadas na
sustentação do projeto, sendo utilizadas no treinamento da equipe e nas sessões com os
pacientes. Buscou-se realizar um trabalho de “resgate dos papéis sociais”, focando nas
relações, e não na doença. Vislumbrava-se “o desenvolvimento do potencial de
estabelecimento de vínculos satisfatórios”. Para tanto, nas sessões pedagógicas e terapêuticas,
que ocorriam duas vezes por semana, realizava-se o “role playing dos papéis que forem sendo
identificados ou referidos no grupo”, sendo isso importante no processo de adaptação à casa.
(MUNIZ et al., 2004, p. 4)
No processo de implantação dos SRTs, verificaram-se resistências à mudança em
vários atores. Sinalizaram-se as experiências dos seguintes municípios: Manaus, Carmo e RJ.
Em Manaus, verificou-se a resistência dos pacientes do hospital. Inicialmente
recearam sair. Afinal, “a instituição asilar, embora lugar de alienação e cronificação (...),
constituiu-se (...), até aquele momento, como único espaço de acolhimento e amparo, única
referência possível de moradia”. Nesse sentido, a saída do hospital era compreendida
enquanto sinônimo de abandono. (MUNIZ et al., 2004, p. 6)
Em Carmo, verificou-se a resistência dos profissionais. Assim,
“esse processo de desinstitucionalização (...) dizia respeito não somente
aos pacientes, mas também (...) aos profissionais que (...) necessitavam
questionar seus modos de operar a clínica e trabalhar em equipe. E isso,
para além de procedimentos, de rotinas hierarquizadas e do embate
entre as especialidades instituídas (enfermeiros versus cuidadores, saber
médico versus saber da comunidade), levando à análise a própria idéia
de clínica.” (TAVARES et al., 2006, p. 188)
No RJ, verificou-se a resistência da comunidade. No IMASJM, parte da resistência
devia-se à dificuldade de reconhecer outro papel social ao antigo interno. Alguns membros da
comunidade também adotavam postura assistencialista, pouco se diferindo das antigas
relações estabelecidas no espaço asilar. Assim sendo, a equipe buscou responder de outro
lugar que não o da extensão institucional, o que provocou alguns tensionamentos.
Posteriormente, ao longo do trabalho, através da ativa participação da equipe na vida diária da
31

Referencial teórico formulado por Jacob Levi Moreno. Através dessa abordagem, o foco recaía sobre as
relações interpessoais, por meio do “desempenho de papéis”. (MUNIZ et al., 2004, p. 3)
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comunidade, buscou-se construir junto a ela outra referência de cuidado e outras relações de
convivência com os novos moradores da localidade. No município de Campina Grande, na
PB, pesquisou-se a visão da comunidade sobre os SRTs. Verificou-se que parte das
construções discursivas identificava a função do SRT com a do hospício, que estava sendo
desconstruído. (VELOSO et al., 2010)
No que tange à inserção no território, utilizaram-se diferentes estratégias. Citaram-se
as experiências dos seguintes municípios: Paracambi, Santo André (SP) e Campinas (SP).
Em Paracambi, implantou-se um posto de saúde no bairro, de forma a ressaltar que a
vinda dos novos moradores favoreceu a aquisição de novos dispositivos, que responderiam à
demanda de saúde daquele bairro. Além disso, realizaram-se “reuniões na escola do bairro,
visitas de casa em casa, explicando o que eram as casas de passagem e a finalidade do projeto,
e festas natalinas na rua, aberta a todos os moradores do entorno”. (VIDAL; GULJOR, 2006,
p. 195)
Na mesma direção, em Santo André, havia um trabalho com a vizinhança que visava à
mudança da representação social que se tinha acerca da loucura. Na criação de um dos SRTs,
realizaram-se entrevistas com vizinhos. Na ocasião, apesar de não se mapear rejeição,
localizou-se a associação entre doença mental, perigo e agressividade. Ao informar a
comunidade sobre a Reforma Psiquiátrica, algumas vezes se verificava uma mudança no
discurso, que trazia teor de piedade. Progressivamente, vizinhos foram se aproximando e
podendo transformar as concepções que tinham. Alguns vizinhos afeiçoaram-se e
identificaram-se com determinados moradores, realizaram doações, dentre outras posturas.
(RIBEIRO, 2006)
Em contraposição, em Campinas,
“achava-se necessário um trabalho prévio com a vizinhança, explicando
o que era o projeto, os direitos daquelas pessoas, visando garantir
aceitação. Aos poucos emergiu a idéia de que havia um equívoco, pois
o cidadão comum não pede permissão para se mudar para uma casa, e
percebeu-se que a aceitação viria da vivência do dia a dia, à medida que
situações fossem ocorrendo e sendo trabalhadas”. (GUARIDO;
CAMPOS, 2006, p. 143)
No que tange a parceria do gestor no processo de desinstitucionalização, ocorreu
diferenças. Situaram-se as experiências dos seguintes municípios: Cajazeiras, Cuiabá e
Maringá (PR).
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Em Cajazeiras, embora o Conselho Municipal de Saúde tivesse aprovado o processo
em 2007, o tendo encaminhado à Comissão Intergestores Bipartite, em João Pessoa (PB),
permanecia aguardando a aprovação e, consequentemente, a liberação de verbas pelo MS.
Em Cuiabá, embora o Conselho Municipal de Saúde houvesse aprovado uma política
de saúde mental que previa a criação de “lares abrigados” em 1995, sendo destinação de 100
pacientes de longa permanência institucional, a rede de saúde mental do município
praticamente reduzia-se à internação em hospital psiquiátrico privado conveniado ao SUS em
2002. Este hospital, em 2003, disponibilizava cerca de 360 leitos.
Embora o Conselho Municipal de Saúde tivesse determinado a redução de leitos
hospitalares em 1997, tal número permaneceu alto. Na ocasião, “além do número elevado de
leitos, a pressão do prestador de serviços em rever a tabela SUS para pagamento das AIH
gerou (...) debates impulsionados pela lógica financeira, que culminou com o
descredenciamento (...) e (...) seu fechamento”. Em 2004, o rompimento do contrato de
prestação de serviço, perpetrado pela SMS, possibilitou a criação de 10 SRTs, que poderiam
acolher 82 moradores. Dessa forma, “a implantação do SRT se constitui como uma atitude
isolada pautada em bases financeiras”. (OLIVEIRA; CONCIANI, 2008, p. 172) Dessa forma,
não se colocou em questão a lógica da assistência psiquiátrica.
Em Maringá, os vizinhos da casa alugada enviaram abaixo assinado ao prefeito,
visando impedir a implantação do primeiro SRT do município. Entretanto, o prefeito e o
secretário de saúde não cederam aos apelos do abaixo assinado e o SRT foi implantado em
2006. (SILVA, 2010)
No que tange à parceria popular no processo, os atores tiveram diferentes inserções
nas diferentes experiências. Em Cuiabá, não se localizou uma efetiva participação social na
Reforma Psiquiátrica. Também não se exerceu o controle social. Apesar de mobilizações
sociais articuladas por profissionais e pelo atores da universidade, através de alguns encontros
e da I Conferência de Saúde, que fizeram deliberações e delineamentos sobre a política de
saúde mental municipal, tal movimento se restringiu a reivindicações pontuais, não afetando o
direcionamento efetivo da política local.
Em Maringá, a gestão municipal, em parceria com trabalhadores de diferentes
categorias profissionais e membros da Associação Maringaense de Saúde Mental32, criou
proposta de reestruturação da assistência em saúde mental oferecida na região, que ampliou a
rede extra-hospitalar, o que favoreceu a criação de SRT em 2006. (SILVA, 2010)

32

Entidade não governamental, que era composta por usuários, familiares e profissionais de saúde.
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Apontou-se a ausência de crítica epistemológica da atenção em psiquiatria, não
permitindo efetiva reformulação dos serviços substitutivos. Dessa maneira, a gestão, de
caráter centralizador e pouco poroso à participação popular, buscou acatar a determinação
nacional, o que acarretou no descredenciamento do hospital conveniado e na criação de um
SRT.33 Entretanto, apesar do “avanço na dimensão administrativa da Reforma Psiquiátrica em
Mato Grosso, (...) se limita à reorganização técnica e adequação às formas atuais de
financiamento”. (OLIVEIRA; CONCIANI, 2008, p. 174)
No que tange ao trabalho intersetorial, situaram-se distintas experiências. Dentre
elas, citaram-se as experiências dos seguintes municípios: Barbacena, Santo André,
Paracambi, Manaus e Cajazeiras.
Em Barbacena realizou-se parceria com o Ministério Público, a fim de agenciar os
documentos dos usuários que não os tinham mais, a fim de inseri-los no PVC.
Em Santo André, tendo em vista a falta de documentos de uma grande parcela de
usuários, realizou-se parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que criou uma
Comissão de Saúde Mental em seu interior, visando aos direitos dos ditos portadores de
transtornos mentais.
Em Paracambi, criou-se o bloco de carnaval Maluco Sonhador, que oficializava a
abertura desta festividade no município, a rádio comunitária Antena Virada e o Projeto
Cinema na Praça. Assim, mesclavam-se lazer, cultura, informação, inserção social e
desconstrução do estigma da doença mental. Além disso, havia o Projeto de artes e a Escola
Superior de Dança Angel Viana, que realizam “trabalho com clientes em preparo de alta na
instituição e fora desta, no qual se procura desmontar o manicômio corporal internalizado
através do movimento”. (VIDAL; GULJOR, 2006, p. 196)
Em Manaus, em 2002, os pacientes do asilo participaram do III Seminário – Saúde
Mental e o SUS no Amazonas e, em 2003, de uma passeata em frente à Assembléia
Legislativa referente ao Dia da Luta Antimanicomial, sendo atividades fundamentais política
e terapeuticamente. Além disso, em 2002, após participação do Secretário de Saúde em uma
sessão pedagógica e terapêutica do hospital, os pacientes foram visitar o Conjunto
Habitacional Nova Cidade, que era uma obra da Superintendência de Habitação, que poderia
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A gestão municipal, inclusive, tinha parco conhecimento sobre a proposta do SRT, tendo definido no site
oficial que “são casas (...) na comunidade (...) com objetivo de tratar os portadores, idealizando o convívio
familiar”. (AMORIM apud OLIVEIRA; CONCIANI, 2008, p. 172) Na ocasião, questionou-se que a casa fosse
colocada com mais um serviço assistencial, que visaria o tratamento dos portadores de transtorno mental.
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ter alguma unidade transformada em SRT34. Dessa forma, puderam avaliar a adequação do
local, participando do processo de decisão sobre o próprio futuro. Alguns subprojetos foram
delineados, a fim de dar sustentação ao projeto de base. Dentre eles, poder-se-ia citar o
projeto endereçado ao ensino fundamental, na medida em que se deveria investir na formação
de jovens, visando à transformação de conceitos.
Em Cajazeiras, a universidade realizou parceria com o serviço de saúde, através de
suas práticas de extensão, o que favoreceu a potencialização do trabalho de um novo espaço
social para os pacientes longamente institucionalizados. Em contraposição, no Paraná,
ocorreu dificuldade na articulação, embora tenha sido sinalizada a importância da parceria
entre a universidade e os serviços de saúde, contribuindo para a formação profissional e para a
avaliação da qualidade da atenção, o que favoreceria a construção do conhecimento. Na
ocasião, a observação participante, que seria uma das estratégias adotadas por uma pesquisa,
foi vetada. O gestor indicava que os SRTs estavam sendo muito expostos devido à constante
presença de estagiários e pesquisadores. Os técnicos de referência e cuidadores dos SRTs
também indicaram que não se sentiam preparados para serem alvos de pesquisa, pois seus
papéis estavam em construção. (CARNEIRO; ROCHA, 2010)

4.2.2 – Organização / Funcionamento dos SRTs:

Buscando-se comparar a organização dos vários dispositivos residenciais, elencaramse alguns quesitos, que foram pautas de consonância ou discordância entre as várias
experiências. São eles: tipo de gestão do SRT, a composição da equipe, a cobertura presencial
dos trabalhadores nas casas, a natureza do SRT, a existência de reuniões de equipe, o tipo de
tratamento dos moradores, a construção do projeto terapêutico, as atividades diárias dos
moradores, o manejo da crise, a localização geográfica do SRT, o caráter transitório ou
permanente do SRT, os resultados e as definições. Tendo em vista a maneira distinta de cada
Programa de SRTs se organizar, pinçaram-se algumas experiências. Dentre elas, as que foram
situadas nos Estados de MG, MT, PE, PR, RJ, Rio Grande do Norte (RN) e SP.
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Em 2001, a OMS forneceu uma diretriz para os diversos países. Através do Relatório sobre a Saúde no
Mundo, a OMS enfatizou que “a política habitacional pode apoiar a política para a saúde mental dando
prioridade aos mentalmente enfermos nos planos habitacionais estatais, instituindo esquemas de habitação
subsidiada e, quando viável, exigindo que as autoridades locais estabeleçam toda uma gama de dispositivos
residenciais, tais como casas transitórias e lares para estadia prolongada.” (OMS apud MÂNGIA; ROSA, 2002,
p. 72)
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No que tange à gestão do SRT, algumas experiências diferiam. Algumas casas eram
vinculadas aos hospitais e outras ao CAPS. Situou-se a experiência do município de
Campinas.
Em Campinas, as duas situações eram contempladas. Havia diferença entre os SRTs
gerenciados pelo Serviço de Saúde Dr. Candido Ferreira (SSCF), que era um antigo sanatório
da região, e os da Secretaria de Saúde35.
Em relação à gestão da SSCF, o CAPS III Estação acompanhava 9 casas, 33
moradores, tendo 5 destes residências individuais. O CAP III Antonio C. Santos
acompanhava 6 casas, 36 moradores, tendo 1 destes residência individual. O CAPS III
Esperança acompanhava 17 casas, 49 moradores, tendo 7 destes residências individuais.
Coube esmiuçar a particularidade do CAPS III Esperança, que era responsável apenas
formalmente pelo cuidado de 5 das moradias, sendo estas efetivamente acompanhadas pelo
Núcleo Clínico da SSCF. Este dispositivo acolhia ainda 63 internos.
Inicialmente, cada um desses CAPS III acompanhava o conjunto de SRTs sob seu
cuidado através da realização de um rodízio entre os profissionais. Dessa forma, todos os
trabalhadores acabavam envolvidos no cuidado. Posteriormente, criou-se o Núcleo de
Moradias, que tinha uma equipe fixa, cujo trabalho era exclusivamente o cuidado nas casas. O
quantitativo de profissionais era constituído de acordo com a necessidade de cada um dos
CAPS. A equipe fixa do CAPS Esperança era composta por um psiquiatra, três auxiliares de
enfermagem, cinco monitores, um terapeuta ocupacional, um enfermeiro, três auxiliares de
higiene e duas empregadas domésticas (estas últimas contratadas pelos moradores). As
equipes dos outros dois CAPS eram semelhantes, tendo quantitativo maior no dispositivo que
acompanhava SRTs com cobertura de cuidado presencial de 24 horas. Cabe esmiuçar que
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Coube situar que “há grande diversidade entre as moradias no que diz respeito ao grau de autonomia e
independência dos residentes, à equipe que cuida, à relação com o Caps responsável, ao custeio. Tal diversidade
é fruto de vários fatores; destacamos especialmente a trajetória percorrida na instalação das SRTs, no início
constituídas com ex-moradores do SSCF, localizadas no bairro próximo do hospital e não no Caps, pois foram,
muitas delas, iniciadas antes da constituição destes serviços e cuidadas pela própria equipe do hospital. Na
medida em que os CAPS foram sendo montados, passaram a assumir o cuidado das moradias, que continuaram
instaladas nos mesmos locais, distantes, portanto, dos novos serviços, estes sim territorializados. Já as moradias
mais recentes foram situadas no território do CAPS responsável pelo seu acompanhamento, tendo se
estabelecido uma dinâmica de assistência diferente, principalmente devido às experiências anteriormente bem
sucedidas”. (GUARIDO; CAMPOS, 2006, p. 143-144)
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“o Núcleo de Moradias é responsável, em conjunto com os moradores,
pela gestão do cotidiano das casas e pela elaboração dos Projetos
Terapêuticos Individuais (PTI). Visita diariamente todas as casas, cuida
da medicação, acompanha as consultas, e atende outras demandas que
se apresentem no dia a dia, como receber benefício, comprar uma
roupa, supermercado. Acompanha também atividades que fazem parte
do PTI, como fazer passeios, atividades no Centro de Convivência,
freqüência à escola. Poucos moradores freqüentam os CAPS
regularmente. Seus PTIs propõem atividades mais fora do serviço,
apoiados na comunidade”. (GUARIDO; CAMPOS, 2006, p. 144)
Em relação aos três CAPS gerenciados pela SMS, acompanhavam os SRTs
implantados após 2002, acolhendo pessoas oriundas de outros lugares, que não o SSCF. Em
relação à gestão da SMS: o CAPS III Novo Tempo acompanhava 5 casas, 9 moradores, tendo
2 destes residências individuais. O CAPS III Integração acompanhava 2 casas e 12 moradores,
tendo sido implantadas em 2005. O CAPS II David Capistrano acompanhava 1 moradia e 6
moradores, tendo sida implantada também em 2005.
Havia uma Comissão de Moradias, que realizava o acompanhamento dos SRTs.
Entretanto, não havia dedicação exclusiva. No CAPS Novo Tempo, a equipe de tal comissão
era formada por três terapeutas ocupacionais, um psicólogo, um assistente social e um auxiliar
de enfermagem. Realizavam um trabalho mais intensivo em uma das casas, em que se
inseriam os moradores mais dependentes. Nesta, havia um rodízio de profissionais da
Comissão de Moradias, que semanalmente iam à residência, a fim de discutir as dificuldades e
necessidades desta. Auxiliavam na administração do cotidiano. A equipe do CAPS atuava
enquanto retaguarda. Nas demais casas acompanhadas por esse CAPS, a participação da
equipe da comissão era mais pontual, de acordo com a necessidade, pois os moradores eram
mais autônomos.
Os SRTs acompanhados pelo CAPS Integração e pelo CAPS David Capistrano tinham
funcionamento semelhante quanto ao gerenciamento dos SRTs sob sua responsabilidade.
Havia técnicos designados para oferecer suporte a questões do cotidiano, respondendo às
solicitações de auxílio.
No que tange ao acompanhamento do CAPS, os moradores freqüentavam
regularmente o dispositivo, tendo o seu profissional de referência e o seu PTI.
No que tange à co-gestão, algumas experiências eram co-gerenciadas por entidades
como ONGs, outras não. Destacaram-se as experiências dos seguintes municípios: Sorocaba e
Santo André.
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Em Sorocaba, o SRT estava vinculado ao hospital psiquiátrico, estando os moradores
do dispositivo oficialmente internados no hospício. (VIEIRA et al., 2007) Em contrapartida,
em Santo André (SP), realizou-se parceria com entidades não governamentais. A partir de
uma Associação de Usuários e Familiares de Saúde Mental, criou-se uma Organização Social.
Descobriu-se que tal parceria reduzia a burocracia. Isso porque se apresentava “uma maneira
mais ágil de gerir as questões administrativas das residências, ao perceber que esse modelo
garantia a participação tanto do governo (por intermédio da Secretaria de Saúde) quanto
popular (por meio de uma ONG)” (RIBEIRO, 2006, p. 152).
Ampliou-se a transparência da dinâmica do trabalho, já que as decisões financeiras,
administrativas e de contração e seleção de recursos humanos eram feitas através reuniões de
um Conselho Administrativo de composição paritária. Responsabilizava-se por pagamentos
do Programa de SRTs, tais como salário de profissionais, aluguel, luz, água, telefone,
materiais de limpeza, higiene pessoal, alimentação, roupas e lazer das casas. Gastos com
diferentes produtos poderiam ser incluídos no contrato de gestão, como bolo de aniversário,
refrigerante e pizza.
Ocorreu maior maleabilidade na gestão de pessoal, já que usuários e familiares da rede
de atenção psicossocial puderam participar do processo seletivo, sendo por fim contratados, o
que dificilmente ocorreria nos demais postos de trabalho do mercado formal devido a
preconceitos. Há ausência de consenso entre a equipe sobre tais contratações. Dentre os
objetivos existentes nessas contratações, citou-se o uso do SRT como “instrumento para
inserção social”. Além disso, “a experiência do sofrimento psíquico dos cuidadores pode
gerar maior compreensão e proximidade das vivências dos moradores”. Por esse motivo, há
“introdução de um novo ponto de vista sobre o trabalho dos cuidadores, que opta por não
utilizar o auxiliar de enfermagem, buscando construir uma alternativa ao excesso de
institucionalização”. (ROSA et al., p. 2005, 110)
Indicaram-se os avanços favorecidos pela OS responsável pelo dispositivo,
administrando os recursos financeiros e humanos de forma autônoma. Além disso, mapeou-se
que é necessário organizar o dispositivo de forma flexível, a fim de propiciar o incremento da
autonomia e o protagonismo do morador. (ROSA et al, 2005)
No que tange à composição da equipe das demais experiências, ocorreram variações.
Destacaram-se as experiências dos seguintes municípios: Bauru (SP), RJ e de Carmo.
Em Bauru, a equipe era composta por psicólogo, assistente social, enfermeiro,
terapeuta ocupacional, médicos clinico, psiquiatra e equipe de apoio (auxiliares de
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(AZEVEDO;

CARRAPATO, 2010, P. 1)
No RJ, no IMASNS, inicialmente trabalhava-se com auxiliares e técnicos de
enfermagem. Posteriormente, priorizou-se a contratação de cuidadores. No IMASJM, os
dispositivos funcionavam com cuidadores, que poderiam ter duas modalidades de formação.
Uma delas era a formação básica ou técnica em saúde. A outra era própria de um saber leigo,
em que se optava por contratar pessoas da própria comunidade. Todos os cuidadores
participaram de oficinas de formação, que não pretendiam especializá-los e nem reduzi-los a
meros executores de tarefas de reabilitação na comunidade. Entre suas funções, poderiam
“agenciar o cotidiano dos moradores junto aos mesmos, a gestão da
casa e a exploração dos recursos locais. De fato, revelou-se um potente
recurso no gerenciamento do risco de reprodução da lógica
institucional, porque, ao não operar com o saber específico, possibilitou
que, em uma casa ou em outro cenário da vida social, novas relações
pudessem se estabelecer”. (ALBUQUERQUE, 2006b, p. 106)
Em Carmo, nos SRTs de alta complexidade, cada dispositivo comportou
“sete auxiliares de enfermagem (um por dia, em regime de plantão 24
h), um cuidador e um auxiliar de serviços gerais, ambos diaristas (como
equipe permanente), além de manter um médico clínico, uma
enfermeira e um fisioterapeuta como atores igualmente importantes na
construção do cotidiano na residência”. (TAVARES et al., 2006, p.
189)
No que tange à cobertura presencial da equipe no SRT, também havia diferenças
significativas. No RJ, no IMASJM, as Equipes de Seguimento comportavam distintos dias e
horários, de acordo com a necessidade de cada SRT, podendo a supervisão diária variar entre
4, 8, 12 ou 24 horas. Os SRTs eram divididos em territórios. Cada um deles possuía a sua
mini-equipe, que era composta por um técnico de referência de nível superior, um cuidador
territorial (apoiador e articulador entre os moradores e a rua) e os cuidadores da casa, podendo
acompanhar até 16 moradores. (ECHEBARRENA; MELLO, 2010)
No que tange à realização de reuniões de equipe, algumas experiências sinalizaram
existir. Em Barbacena, a equipe técnica reunia-se semanalmente, de forma a “avaliar as
atividades, rever condutas, discutir os casos e estabelecer rotinas e normatizações”. Outros
36

Com o fechamento do Hospital Psiquiátrico local, os lares abrigados deste foram transformados em SRTs. Na
ocasião, buscou-se o credenciamento ao MS de 07 casas e 34 residentes. Em 2010, Bauru possuía 10 casas e 40
residentes.
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setores da comunidade poderiam participar desse espaço. Reuniões quinzenais ocorriam com
os cuidadores. Dessa forma, podia-se
“avaliar a condução do processo de reabilitação e orientar sobre a
estimulação constante dos moradores para atividades cotidianas
(higiene, cuidados pessoais e alimentação) e práticas (sair de casa,
passear, fazer compras, ir ao médico, andar de ônibus etc.). Essa
orientação busca promover a integração deles com a comunidade, assim
como construir e estreitar laços afetivos, e facilitar a expressão de
opiniões e a tomada de decisões”. (VIDAL et al., 2006, p. 159)
Quanto ao tratamento dos moradores, algumas experiências situavam-no dentro da
casa, mas em outras ocorriam em seu exterior. Dentre as experiências, sinalizaram-se as
ocorridas nos seguintes municípios: Sorocaba e Barbacena.
Em Sorocaba, algumas das atividades dos moradores necessitavam ser realizadas no
hospital psiquiátrico. Em Barbacena, o primeiro SRT contou com o acompanhamento
próximo de uma equipe integrada por psiquiatra, assistente social, psicólogo e técnicos de
enfermagem. Na ocasião, os atendimentos realizavam-se na própria casa, o que gerou excesso
de cuidado, que foi predominantemente marcado pela lógica assistencialista. Já a segunda
casa, foi criada através de parceria do município com o hospital psiquiátrico público da
região. Nesta, a assistência psiquiátrica deu-se fora do espaço doméstico. Além disso,
ocorriam
“nas casas (...) reuniões semanais dos técnicos com os moradores, nas
quais há espaço para o treinamento da fala e da escuta, bem como para
a manifestação individual de desejos, dúvidas, angustias e curiosidades.
Nessas reuniões, os moradores também aprendem a negociar e resolver
conflitos, elaborar suas dificuldades e medos em face das novas
situações vividas, a definir as tarefas de cada um dentro da casa e a
discutir qualquer assunto de interesse individual ou comum. O trabalho
da equipe objetiva, junto de cada morador, a elaboração dos Projetos
terapêuticos Individuais (PTIs), que são moldados de acordo com as
necessidades, as potencialidades e as limitações de cada um. É dada
atenção especial ao aprendizado relacionado, porque muitos pacientes
não conhecem o valor das notas, nem compreendem as trocas que elas
permitem. Assim, elaboram-se conjuntamente as listas de compras e
definem-se as prioridades de cada casa. Individualmente aprendem a
retirar dinheiro no caixa eletrônico e a fazer compras, descobrindo
quanto podem gastar e quanto devem economizar”. (VIDAL et al.,
2006, p. 158-159)
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No que tange ao projeto terapêutico, algumas experiências relataram a utilização
desse dispositivo. Em Recife (PE), em 2006, acompanhadas por cinco CAPS, existiam nove
SRTs. Em cada SRT, havia um técnico de referência e cuidadores. Este técnico, juntamente
com a equipe do CAPS, confeccionava
“um projeto terapêutico individualizado com a indicação de que
atividades terapêuticas são necessárias em cada um dos casos. Tal
projeto é continuamente reconstruído, de acordo com a singularidade de
cada sujeito. O vínculo transferencial das pacientes com esse técnico
tem sido um instrumento fundamental para a realização do projeto
terapêutico individual”. (MENDONÇA, 2006, p. 210)
No que tange às atividades diárias dos SRTs, a maioria das experiências enfatizou a
participação do morador no gerenciamento do cotidiano da casa. Destacaram-se as
experiências dos seguintes municípios: RJ e Santo André e Cuiabá (MT).
Nos dispositivos do município do RJ, “a rotina nesses lares estava ligada à criação de
espaços coletivos onde os usuários teriam condições de decidir questões relativas à gerencia
de sua vida cotidiana/vida na casa”. (SUIYAMA et al., 2007, p. 107)
Entretanto, em Santo André, considerando-se que o SRT foi implantado em 15 dias,
inicialmente necessitou dispor de certas estratégias econômicas, estruturais e organizacionais
para garantir a sustentação do projeto. Dentre as medidas efetuadas, contratou-se empresa
para fornecimento de alimentação e estabelecimento de parceria com o hospital municipal,
visando garantir a lavagem de roupas37. Situou-se que “a permanência da prescrição médica
na moradia, (...) reproduzindo um pequeno posto de enfermagem e (...) a forma como são
ofertadas as refeições, são aspectos que remetem a um funcionamento institucional”. Isso
destoa do funcionamento usual de uma casa, restringindo a autonomia e a apropriação que os
moradores têm da moradia. (ROSA et al., p. 2005, 110)
Em Cuiabá, incutiram-se atividades administrativas nos SRTs, que priorizavam
centralizar, padronizar e controlar. Isso pode ser observado na medida em que

37

Além disso, fez-se uso do espaço físico do ambulatório antigo, que foi transformado em casa. Auxiliares de
enfermagem passaram a trabalhar como cuidadores, recebendo hora extra para contemplar a cobertura presencial
de 24 horas. O asilo fechado doou camas e armários e a equipe técnica doou verba para comprar utensílios e
roupas para os moradores.
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“a SMS compra por meio de seus processos formais, semanalmente, a
alimentação e entrega nas residências; (...) os portões das residências
ficam trancados, a chave é de responsabilidade dos cuidadores e as
visitas são ou não autorizadas pela equipe de nível central; os
moradores circulam na cidade somente mediante agenda de
atendimento clínico geral ou psiquiátrico, nos CAPS, ou em atividades
sociais e culturais programadas pela equipe técnica central e em meios
de transporte da SMS”. (OLIVEIRA; CONCIANI, 2008, p. 175-176)
No que tange ao manejo da crise, tiveram distinções, embora em sua maioria a
internação fosse o último recurso. Citaram-se as experiências dos seguintes municípios:
Sorocaba, Barbacena e Campina Grande.
Em Sorocaba, os moradores poderiam ser internados em hospitais psiquiátricos,
estando inclusive o SRT atrelado a este. Cabe incluir que, nesse caso, os moradores do SRT
não haviam sequer recebido alta hospitalar, sendo legalmente internos do manicômio. Em
Barbacena, o CAPS oferecia retaguarda para intercorrências psiquiátricas, podendo inclusive
o morador ficar internado por curtos períodos. A freqüência da utilização do CAPS no manejo
de tais intercorrências era pequena, sendo a maioria das situações trabalhada na própria casa.
O PSF acompanhava apenas a parte clínica dos moradores. Em Campina Grande, as equipes
do SRT e do Serviço de Emergência Psiquiátrica discutem o caso, avaliando a necessidade de
atendimento na casa ou na Emergência. Caso a emergência seja o local indicado, o SAMU
poderá ser acionado para encaminhar o usuário.
No que tange à localização geográfica dos SRTs, a maioria situava-se no centro
urbano, fora dos muros hospitalares. Entretanto, os SRTs de algumas experiências, embora
não se situassem em hospitais, localizavam-se em áreas mais afastadas.
Na Região Metropolitana de Curitiba, foram implantados 11 SRTS em dois
municípios. No primeiro, em Campina Grande do Sul, foram instaladas 8 SRTs em uma
chácara, em 2002. Cada SRT poderia acolher 8 moradores, que eram egressos de manicômio
judiciário, tendo 20 anos de tempo médio de internação. No segundo, em Quatro Barras,
foram implantados 3 SRTs em 2004, que acolhiam 8 moradores, que eram egressos da
Colônia Adauto Botelho, tendo 22 anos de média de tempo de internação. Esses SRTs não se
situavam efetivamente no espaço urbano. Foram implantados através da parceria entre SMS e
da Pastoral da Sobriedade da Igreja Católica. Esta última já possuía experiência no tratamento
e reinserção social de dependentes químicos, orientando-se pelos princípios das Comunidades
Terapêuticas. Apesar da rotina destes SRTs assemelharem-se com a de outros, os moradores
da chácara trabalhavam na agricultura.
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No que tange à natureza do SRT, em sua maioria era pública38. Entretanto, havia
exceções. Destacaram-se as experiências dos seguintes municípios: SP, Pirapozinho e Belo
Horizonte (MG).
A moradia do Instituto “A Casa”, em SP, era de natureza privada, sendo financiada
pelos familiares dos moradores. Em Pirapozinho, em SP, o Hospital Santa Maria era
instituição privada, conveniada ao SUS, tendo um Lar Abrigado anexo, embora com entrada
independente. (MADEIRA et al., 2002)
Em Belo Horizonte, em 1998, uma clínica de saúde mental, junto a um plano de saúde,
implantou uma moradia protegida, que era compreendida enquanto SRT39. Inicialmente, o
plano de saúde financiou a estrutura da moradia. Posteriormente, a clínica assumiu a
administração dos pagamentos, a contratação de recursos humanos e a coordenação técnica do
projeto, mas os familiares assumiram o pagamento das despesas. A participação da família no
projeto não se restringia à cotização de gastos, sendo incluída no tratamento dos moradores. A
equipe era intermediadora e agenciadora das relações que se teciam na casa. Dessa forma,
“são realizadas reuniões com os moradores, seus familiares, os membros da equipe, os
funcionários da casa”. Objetivou-se, dentre outros temas, “criar (...) encontro para a
convivência, a solução de problemas, a divisão de responsabilidades, as decisões coletivas
quanto ao cotidiano da casa (compras, cardápios, horários, funções, etc.)”. (FONSECA et al.,
2010, p. 3)
No que tange ao caráter transitório ou permanente nos SRTs, também existiu
diversidade, embora a maioria das experiências não tivesse prescrito um prazo para o usuário
residir no dispositivo. Destacam-se as experiências dos seguintes municípios: Paracambi, RJ e
Porto Alegre.
Em Paracambi, alguns moradores, ao longo do período em que residiram no
dispositivo, tiveram ampliação da autonomia, o que permitiu refazer projetos. Assim, “muitos
usuários já moram em espaços próprios e há histórias de casamentos. (...) Como principal
aprendizado, a reafirmação do caráter transitório, e não de “lugar final”, da residência”.
(VIDAL; GULJOR, 2006, p. 195)
No RJ, no IPP, sinalizou-se que “o serviço será para o morador (...) o que lhe for
possível construir (...). Não (...) que se tenha que pensar o serviço a partir de uma exigência
38

Nos Estados Unidos, a ênfase dos dispositivos residenciais encontrava-se no financiamento privado e
lucrativo, em especial na constituição de casas de enfermagem. Na Europa, tal financiamento encontrava-se em
um leque maior, tendo opções mistas. (VASCONCELOS, 2006, p. 58)
39
Tal dispositivo integrava um projeto de desinstitucionalização da clientela hospitalizada por longo período,
iniciado em 1996.
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temporal. Contudo (...) a idéia de transitório deve habitar o profissional e (...) o morador como
uma possibilidade”. Afirmou-se que considerar o Lar como definitivo pode limitar a criação
de outros caminhos, o que poderia gerar comodismo. Fez-se relevante que “o profissional não
lide com a idéia do transitório como uma exigência (...) para todos (...) para que não
experimente (...) a moradia duradoura de um usuário (...) como insucesso ou como fracasso”.
(CAMPOS, 2010, p. 148)
No Morada São Pedro, situado em Porto Alegre, indicou-se que o dispositivo
“não pode ser visto como a parada final de um itinerário. Para alguns
moradores, o SRT até se constitui como a casa definitiva a habitar.
Mesmo nesse caso, o SRT deve agir de forma a agenciar ampliação
desses territórios de vida e abalar o manicômio incorporado. Agenciar
as multiplicidades da cidade é estar atento para não institucionalização
dos moradores dentro do SRT. Para outros moradores, o SRT pode ser
um lugar de passagem para outras casas da cidade, inclusive em outros
municípios”. (WACHS et al., 2010, p. 907)
No que tange aos resultados do tempo de residência nas casas, a maioria das
experiências enfatizou ganhos. Em Carmo, situou-se que “o processo de reconstrução de vida
dos moradores em uma residência vem revelando progressivamente ganhos inquestionáveis”.
(TAVARES et al., 2006, p. 190) Em contrapartida, em Natal (RN), verificou-se certa
dependência, que era marcada pela temporalidade e pela espacialidade, na medida em que
“as atividades que exigem circulação pela cidade são restritas e
dependem da disponibilidade dos técnicos do SRT em acompanhá-los
ou quando é estabelecida uma regularidade de participação nas
atividades do CAPS do território e de busca pela medicação que os
obriga a freqüentar este serviço sem que isso esteja claramente atrelado
aos projetos terapêuticos, o que certamente resultaria em diferentes
arranjos em função das necessidades de saúde singulares a cada um.
(AMORIM; DIMENSTEIN, 2009, p. 199)
No que tange à definição, verificou-se que as variadas experiências de moradias
abarcam termos distintos, tais como Lares Abrigados, República, Moradia Assistida, Lar de
Acolhimento, Moradias extra-hospitalares, Pensões Protegidas, Núcleo de Convívio e Vila
Terapêutica, que dependiam do contexto em que eram aplicadas. Anteriores à regulamentação
ministerial dos SRTs, tais definições variavam, não havendo consenso. Nesse sentido, a
designação de dispositivo residencial pode abarcar a sua variedade, inclusive moradias
consideradas mais simples. (VASCONCELOS, p. 68) No entanto, “essas experiências têm em
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comum o objetivo da transformação da assistência prestada, buscando substituir a internação
psiquiátrica e ser uma alternativa de moradia”. (SUIYAMA et al., 2007, p. 105)
A partir disso, foi possível elencar algumas das definições contidas nos estudos, o
que ofereceu subsídios para depreender algumas de suas práticas. (Quadro 6). Dentre as
definições mapeadas, indicaram-se:

QUADRO 6 – DEFINIÇÕES DE SRT:

Nº

REFERÊNCIAS

BRASIL, 2000a.

1
BARROS;
JOSEPHSON, 2001,
2 p. 60
BARROS;
JOSEPHSON, 2001,
3 p. 61-62
BARROS;
JOSEPHSON, 2001,
4 p. 63
MÂNGIA; ROSA,
2002, p. 72

5
MACEDO

et

DEFINIÇÃO
Os SRTs são “moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a
cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa
permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e, que viabilizem sua
inserção social”.
O SRT é “um lugar não mais caracteristicamente terapêutico, mas um espaço em que se
espera que o usuário possa experimentar e vivenciar redes de relações sociais mais amplas”.
O SRT “não se constitui em espaço de atendimento. A meta é fazer dele uma residência, um
lugar onde os usuários possam conviver com outras pessoas, fazer novos vínculos afetivos e
construir suas vidas fora do hospital”.
O SRT “não é um espaço de assistência à crise. Caso exista a necessidade de internação, os
usuários são encaminhados ao lugar de referência. Os Lares Abrigados não tem estrutura e
nem como proposta acolher pessoas em crise”.
Os SRTs “podem responder a diversas necessidades vislumbradas no processo de saída do
hospital: local para morar, suporte social, composição de rede social, responsabilização
diferenciada de serviços e equipes de saúde mental, possibilitando assim o fechamento dos
hospitais psiquiátricos e a condução de processos de reabilitação psicossocial baseados na
comunidade e comprometidos com o resgate da cidadania”.

al.,

6 2003, p. 95
MILAGRES, 2003, p.
121

7
MÂNGIA;
MARQUES, 2004, p.
8 134

"Na instituição residencial (...) a casa como lugar de acolher o impossível de suportar".
O SRT enquanto “espaço de ação social onde o sujeito cria relações significativas com o
meio, utilizando-se DISCURSIVAMENTE, nas interações cotidianas, do seu universo de
referências individuais. São, para seus moradores, dispositivos de produção de
subjetividade”.

O SRT é o “lugar privilegiado de elaboração de experiências”. Permite a “produção e
reprodução de outros papéis (cidadão, portador de direitos, consumidor, produtor".
O SRT entanto “lugar para sua subjetividade e privacidade, (...) na forma de guardar seus
pertences, de dar significado para cada peça de roupa, de contar sua história através delas, de
PEREIRA;
BORENSTEIN, 2004, (...) voltar a estudar e de aumentar a auto-estima cuidando de sua aparência, almejando usar
9 p. 533
roupas e sapatos novos (...) ou preparando uma comidinha (...) para (...) o Natal”.
O SRT “é um potente recurso de transformação. (...) E não somente a casa, mas a memória
que o processo de habitá-la atualiza”, já que se articulam antigas moradias que o sujeito
ALBUQUERQUE,
10 2006b, p. 96
internalizou.
O SRT é “um meio, um interlocutor para um novo espaço de circulação dessas pessoas na
cidade. Quando iniciam tal circulação, elas criam novos mapas, novas referências para suas
vidas. Introduzem questões diferentes daquelas centradas na polarização dentro/fora, na
CERQUEIRA et al.,
presença ou ausência de determinado sintoma, de determinado sinal patognomônico; em que
2006, p. 125-126
tudo, o mínimo gesto, atitude, é justificado apenas e tão somente com base em diagnóstico
11
realizado determinado dia”.
FERREIRA, 2006, p. “A moradia é vista como um recurso da comunidade. Os moradores e a equipe podem ser
12 222
tão úteis quanto os demais habitantes do bairro”.
Os SRTs são “saídas para aqueles que acabaram por não ter mais casa, por abandono
GUARIDO;
13 CAMPOS, 2006, p.
familiar ou como conseqüência de incapacitação resultante da institucionalização
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141

RIBEIRO, 2006, p.
149

14
RIBEIRO, 2006, p.

15 150
SANZANA et al.,

16 2006, p. 176
SCARCELLI, 2006,

17 p. 79
VASCONCELOS,

18 2006, p. 54
VIDAL et al., 2006, p.

19 156
20 VIDAL et al., 2006, p.
161

21 WEYLER, 2006a, p.
113.

AMORIM;

22 DIMENSTEIN, 2009,
p. 196

23 CARRAPATO et al.,
2009, p. 1
SANTOS JR;
24 SILVEIRA, 2009, p.
789

prolongada, estas “moradias” surgem como uma possibilidade de aquisição da autonomia,
com o mínimo de tutela”.
O SRT “é uma moradia e não apenas passagem. Não é tampouco apenas um lugar
confortável para ficar, forma pela qual seria relativamente fácil substituir o hospital
psiquiátrico. Trata-se de um espaço de descoberta de novas subjetividades, de trocas, de
identidades, de reencontro com a memória, de nascer para a vida”.
“A residência não é uma clínica. É preciso, portanto, que a equipe esteja atenta ao fato de
que ela é um dispositivo da saúde, mas com o propósito de desconstruir relações
estereotipadas, institucionais”.
O SRT não é “um espaço clínico na concepção clássica médica, mas sim como um lugar
espaciotemporal em que projetos de vida são levados em conta na construção subjetiva do
próprio habitar polifônico do morador”.
O SRT pode “abrigar o devaneio, proteger o sonhador e permitir sonhar em paz, levando à
integração, intermediada pelo devaneio, entre pensamentos, lembranças e sonhos do
homem”.
Os “dispositivos residenciais constituem, assim, a uma modalidade de serviços psiquiátricos
associada a um maior nível de satisfação pelos usuários, em comparação com os serviços
fechados.”
O SRT tem como proposta “viabilizar a reabilitação psicossocial do paciente egresso do
hospital psiquiátrico, situando-se o suporte social entre a assistência e a moradia”.
O SRT “não é exatamente um serviço de saúde, mas sobretudo, uma moradia, um lar que
estimula a convivência social, a liberdade e a construção de novas possibilidades, à
diferença dos demais serviços substitutivos existentes. Trata-se, enfim, de um espaço em que
os moradores podem fazer aquilo de que foram privados por um longo período de sua vida”.
"A casa é o lugar em que podemos encontrar proteção, abrigo, recolhimento e estabilidade”.
Além disso, pode ser vista enquanto “local de recolhimento e sonho, que se apóia
profundamente na dialética entre o dentro e o fora, entre o familiar, o conhecido, e o
estranho, desconhecido na cidade”.
O SRT é uma “modalidade de serviço que pode ser considerada avançada no sentido da
desconstrução da loucura como signo de aprisionamento, periculosidade e isolamento, pois
aposta na convivência urbana dos “loucos” como cidadãos e busca concretizar a efetiva
substituição dos manicômios e a liberdade de ex-internos de circular pela cidade”.
O SRT pode ser compreendido como “moradia (...) na comunidade com a finalidade de
reintegrar ao convívio com a sociedade os doentes mentais que viveram (...) em hospitais
psiquiátricos".

Os SRTs “não são precisamente serviços de saúde, mas espaços de morar, de viver,
articulados à rede de atenção psicossocial de seu município”.
O SRT é uma “unidade de apoio aos portadores de transtornos mentais severos, que
25 ALVES et al., 2010
passaram por um longo período de internação psiquiátrica”.
Os SRTs podem acolher “pacientes crônicos e/ou asilares que, embora possuam condições
clínicas de convivência e reabilitação, não possuem recursos financeiros ou familiares para
CARNEIRO;
26 ROCHA, 2010, p. 134 recebê-los”.
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4.3 – EIXO 3 – GESTÃO:
Agruparam-se as portarias ministeriais que norteiam o trabalho nos SRTs (Quadro 7).
Dentre elas, citaram-se:
QUADRO 7 – LEGISLAÇÃO:

Nº

LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº 106, de 11 de

1 fevereiro de 2000

PORTARIA Nº 1220, de 07 de

2 novembro de 2000

PORTARIA Nº 2068, de 24 de

DESCRIÇÃO
Cria os SRTs em Saúde Mental, no âmbito do Sistema Único de Saúde, para o
atendimento ao portador de transtornos mentais.
Cria os SRTs nas “Tabelas de Serviços” (código 050) e os classifica na “Tabela
de Classificação de Serviços” (código 128), bem como institui o Cuidador em
Saúde na “Tabela de Atividade Profissional” (código 47), do SIA/SUS.

Destina incentivo financeiro para a implementação de SRTs.

3 Setembro de 2004

4 PORTARIA Nº 748, de 10
de outubro de 2006
PORTARIA Nº 3.090, de 23
40
5 dezembro de 2011

40

Exclui o Serviço Especializado “050-Residencial Terapêutico em Saúde
Mental”, cuja classificação era “128-Assistência Domiciliar a Pacientes de
Hospitais Psiquiátricos”. Em contrapartida, o Serviço Especializado “014 –
Atenção Psicossocial” passa a abarcar, dentre as outras classificações existentes,
a “007- Residência Terapêutica em Saúde Mental”.
Estabelece que o SRT pode ser definido como tipo I e tipo II. Além disso,
41
destina recurso financeiro para incentivo e custeio do dispositivo .

Tendo em vista que a pesquisa bibliográfica abarcou produções publicadas até 2010, a Portaria em questão
não foi contabilizada no quantitativo de estudos mapeados dessa dissertação. Entretanto, considerando a
relevância do documento, foi descrita nesse item.
41
No âmbito internacional, em especial na Inglaterra e nos EUA, a implantação dos SRTs iniciou-se na década
de 50, tendo uma crescente ampliação nos tipos ao longo do tempo. A variedade de tipologia buscava responder
às distintas necessidades, que eram oriundas dos diferentes contextos. Os SRTs poderiam se apresentar como
“alojamento para atender a situações de sobrecarga familiar, quando se identifica a necessidade de um recuo
estratégico em face da possibilidade de situações-limite que levem ao abandono, e dispositivos para o
enfrentamento de urgências sociais ou familiares, ambos com o intuito de evitar uma hospitalização
desnecessária”. (ALBUQUERQUE, 2006a, p. 9) Adaptando-se a classificação feita por Asioli, agrupou-se os
dispositivos residenciais em quatro tipos, tendo em vista a sua estrutura e a sua finalidade. São eles “a)
dispositivos com finalidade prevalente de acomodação; b) dispositivos com finalidade prevalente de
desinstitucionalização e reabilitação; c) dispositivos cuja finalidade prevalente é terapêutica; e d) dispositivos
com finalidade prevalente de reinserção familiar”. (VASCONCELOS, 2006, p. 57-58) Situou-se a classificação
dos dispositivos residenciais no cenário europeu feita por Ramon. Citou-se os “serviços residenciais integrados”
(dispositivos residenciais para moradores com maior autonomia, que se articula a um serviço de suporte que
funciona 24 horas), “as experiências de ‘Group Homes’ (casas coletivas)”, os “aluguéis e outros esquemas
individuais no mercado privado de moradias”, os “esquemas de realocação em famílias” e os “esquemas
residenciais adaptados dentro do ambiente hospitalar”. (RAMON apud VASCONCELOS, 2006, p. 58-59) Na
Itália, na ocasião do fechamento do Hospital Antonini, a tipologia dos dispositivos residenciais poderia compor
três possibilidades de módulos. O primeiro continha “quatro unidades com 18-20 leitos, especialmente
construídas para este fim, destinadas aos pacientes com menos autonomia, com equipes nas 24 horas do dia”. O
segundo era composto por “oito Casas Grupais para 4-8 pessoas com staff durante 8-12 horas do dia”. O terceiro
remetia a “quinze apartamentos grupais para 2-4 pessoas com maior grau de autonomia que recebem suporte
diário em tratamento específico e programas de reabilitação”. (FAGUNDES DA SILVA, 2005, p. 27)
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Alguns mapeamentos gerenciais foram realizados visando munir a gestão de
ferramentas que pudessem orientar o trabalho realizado nos SRTs. Dessa maneira, era
possível construir um norte mais sólido.
Cabe situar que a baixa efetividade dos hospitais psiquiátricos brasileiros gerou
crescimento de pacientes de longa permanência e a demanda por mais vagas. Nesse contexto,
o Programa de Reestruturação da Assistência Hospitalar Psiquiátrica (PRH)42 promoveu a
redução de leitos, alterando o perfil de muitos macro-hospitais, que se tornaram de médio e
pequeno portes. Dessa forma, entre 2002 e 2006 ocorreu ampliação significativa de SRTs, que
foi originada pelas medidas de incentivo do Ministério da Saúde. Cabe ressaltar que
“a redução programada de leitos a partir dos hospitais de grande porte
se articula com a ampliação do número de residências terapêuticas e
com o Programa De Volta para Casa, constituindo os três pilares da
estratégia de gestão para a desinstitucionalização”. (DELGADO, 2006,
p. 23)
Segundo dados do MS, o Brasil possuía 85 SRTs cadastrados em 2002. Já em 2003, tal
número ampliou-se para 141 SRTs. Em 2004, computaram-se 272 SRTs cadastrados. Em
2005, tal número abarcou 357 SRTs. Ainda em 2005, dos 42.076 internos de hospitais
psiquiátricos, parte poderia ser considerada como composta de possíveis moradores para os
SRTs. Assim, a desinstitucionalização dos internos em hospitais psiquiátricos ainda exigia a
criação de aproximadamente 2.100 SRTs, que poderiam acolher cerca de 12.600 internos.
(FURTADO, 2006a, p. 41-42)
Em 2006, existiam 2.115 moradores em 418 SRTs cadastrados em 81 municípios.
Alguns municípios, devido ao fechamento emergencial de grandes complexos manicomiais,
implantaram SRTs em menos de um ano, revelando experiências recentes, mas consistentes.
O perfil dos SRTs era de 947 homens e 677 mulheres. Não se tinham informações sobre 491
residentes. (DELGADO, 2006)
Apesar da existência de experiências exitosas e da necessidade de ampliação do
quantitativo de SRTs, o número de dispositivos implantados era restrito. Sinalizou-se a
presença de Estados com quantitativo elevado de leitos psiquiátricos que não possuíam um
único SRT. Em contrapartida, havia Estados cujo quantitativo de leito era reduzido, mas
comportavam SRTs. (FURTADO, 2006b)

42

Instituído pela Portaria GM 52 e 53, de 20 de janeiro de 2004.
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Dentre os municípios com Programas de SRTs com maior quantitativo de moradores,
indicou-se que Casa Branca, em SP, possuía 187 moradores; Barbacena, em MG, possuía 146
moradores; Paracambi, em RJ, possuía 145 moradores, Campinas, em SP, possuía 142
moradores; Santa Rita do Passa Quatro, em SP, possuía 119 moradores; Cuiabá, em MT,
possuía 75 moradores; Ribeirão Pires, em SP, possuía 74 moradores; Belo Horizonte, em MG,
possuía 73 moradores; Porto Alegre, em RS, possuía 72 moradores; Rio de Janeiro, em RJ,
possuía 90 moradores; Recife, em PE, possuía 56 moradores; Campina Grande do Sul, em
PR, possuía 52 moradores; Nossa Senhora do Socorro, em SE, possuía 46 moradores; Feira de
Santana, em BA, possuía 45 moradores; Carmo, em RJ, possuía 37 moradores. (DELGADO,
2006)
Como efeito das estratégias utilizadas, o número de leitos em hospitais psiquiátricos
decresceu de 72.514, em 1996, para 42.076, em 2005. O número de CAPS ampliou-se de 154,
em 1996, para 689, em 2005. Quanto aos beneficiários do PVC, ampliou-se de 206, em 2003,
para 1.016, em 2004. Em 2006, 812 moradores recebiam PVC e 827 não recebiam. Não se
tinha informação de 476 residentes. (DELGADO, 2006b)
Situaram-se as dificuldades em ampliar a oferta de SRTs, de forma a responder à
demanda existente. Pautando-se nas várias experiências, realizou-se estudo para mapear os
obstáculos à implantação de SRTs. Coletaram-se os dados na lista virtual de discussão
referente à reformulação da Portaria 106/00, que esteve acessível em 2004, e no Anais do I
Encontro Brasileiro sobre Residências Terapêuticas, ocorrido em 2005. Priorizou-se mapear
as contribuições de gestores e profissionais envolvidos com os SRTs. Nesse momento,
cuidadores e moradores não foram incluídos na discussão.
O material coletado foi agrupado em cinco categorias. A primeira era “gestão e
financiamento”, que contemplava questões referentes à “implantação e articulação de redes de
assistência; elaboração de cadastros de potenciais beneficiários; entraves burocráticos
envolvidos; implicação dos gestores; modelo de gestão; e fonte de recursos para a iniciativa”.
(FURTADO, 2006a, p. 44) Entre os entraves mais relatados pelos participantes, citaram-se
“baixo envolvimento do gestor local do SUS”; “redes municipais de saúde mental incipientes
ou inexistentes”; “incompatibilidade entre gestão de outros serviços do SUS e das residências
terapêuticas” e a “não garantia de acesso e utilização de recursos já existente (realocação de
AIHS, autorização orçamentária)”. (FURTADO, 2006a, p. 45)
A segunda categoria denominava-se “legislação e normas”, que levantavam questões
sobre a “falta, excesso ou inadequação das regulamentações relacionadas aos SRTs e suas
repercussões”. (FURTADO, 2006a, p. 44) Entre os obstáculos mais enfatizados, citou-se que
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“a Lei de Responsabilidade Fiscal impede a contratação dos recursos humanos necessários”.
(FURTADO, 2006a, p. 45)
Na categoria “trabalhadores e assistência ofertada”, realizou-se levantamento da
“capacitação técnica, envolvimento e formas de operacionalização da proposta”. (FURTADO,
2006, p. 44) Entre as dificuldades mais discutidas, poder-se-ia citar “baixo envolvimento dos
técnicos no processo” e “ameaça de desemprego vivida pelos trabalhadores dos hospitais
dificulta a aceitação dos SRTs”. (FURTADO, 2006a, p. 45)
Na categoria “clientela”, mapearam-se “os aspectos intrínsecos aos pacientes e a
existência de outras clientelas potenciais”. (FURTADO, 2006a, p. 44) Entre os entraves
localizados, citou-se que os “pacientes apresentam receio de deixar os hospitais”.
(FURTADO, 2006a, p. 45)
Na categoria “resposta de outros setores e da comunidade”, levantaram-se questões
referentes “às parcerias com outras áreas e à receptividade da comunidade”. (FURTADO,
2006a, p. 44) Entre as dificuldades, citaram-se: “eventualmente, locatários se recusam a
alugar seus imóveis para egressos de internações psiquiátricas”; “vizinhos refratários aos
SRTs” e “falta de uma campanha nacional sobre as mudanças na saúde mental”. (FURTADO,
2006a, p. 45)
Dentre outras questões, sinalizou-se que existem recursos para o financiamento de
SRTs, mas que estes não eram facilmente acessíveis. Sugeriu-se agilizar a transformação das
autorizações de internações hospitalares (AIHS) dos leitos que fossem fechados em
autorizações de procedimentos de alta complexidade (APACS). Indicou-se que “o
desenvolvimento de novas formas de gestão e parcerias com o terceiro setor parece
fundamental para superar a incompatibilidade entre a tradicional administração dos serviços
públicos e a forma de acompanhamento requerido pelas peculiaridades inerentes aos SRTs”.
Além disso, a abertura de serviços substitutivos, tais como os SRTs, gerava novas
possibilidades de contratações. Fez-se importante também a transformação das visões de
gestores e da sociedade no que tange à loucura.

4.4 EIXO 4 - CUIDADO

Cada dispositivo existente necessita de práticas específicas, condizentes com o seu
objetivo. Assim, ao refletir sobre as práticas do SRT, fez-se importante primeiramente
destrinchar o que este seria. Para além de uma definição precisa, a reflexão suscitada esbarra
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no paradoxo casa x serviço. (CAVALCANTI et al., 2006. DELGADO, 2006. SILVA FILHO,
2006. FURTADO et al., 2010.)
Tal reflexão remetia ao fato de que o SRT propõe-se a ser uma casa, mas era
categorizada e financiada como um “serviço” por uma portaria ministerial43. Como convocar
o morador a responder por sua casa e se apropriar desse espaço, se ele reside em um
“Serviço” Residencial Terapêutico ? O que favorece a distinção entre um espaço institucional
manicomial e um SRT ? Como garantir que o SRT busque mais que a desospitalização ?
Como favorecer que o SRT incite a desinstitucionalização dos moradores ?
Visando a destrinchar essa questão, indicou-se que é necessário “manter a contradição
casa/serviço viva, sem cair na tentação de resolvê-la. Trabalhar exatamente na tensão da
contradição, sem escamoteá-la, o que seria impossível, mas tentando explorar ao máximo suas
diversas vertentes”. (CAVALCANTI et al., 2006, p. 84)
Tal paradoxo é inerente ao equipamento, não podendo ser solucionado, mas também
não inviabilizando o funcionamento dos SRTs. Aceitar a contradição pode fazer o dispositivo
avançar. Sugere-se não paralisar as análises em posicionamentos dicotômicos, que buscam
mapear a existência ou ausência de características manicomiais nos dispositivos,
classificando-os de forma maniqueísta.
4.4.1 – Reabilitação Psicossocial

Não se pode situar a existência de um modelo único de Reabilitação Psicossocial,
contemplando variações. Dentre as diversas possibilidades, buscou-se situar duas.
A primeira orientação embasou-se em um referencial mais tradicional. A OMS, em
1997, definiu a Reabilitação Psicossocial como “um processo que implica na melhoria da
competência individual e na introdução de mudanças no entorno para conseguir uma vida de
melhor qualidade possível para pessoas que, devido a um transtorno psíquico, enfrentam
algum nível de incapacidade” (FAGUNDES DA SILVA, 2005, p. 18)
Dentre as principais dificuldades da clientela há longo tempo institucionalizada,
referiu-se à “perda da autonomia para a vida cotidiana, a ausência de rede social de apoio, alta
dependência de outras pessoas, sobrecarga familiar, dificuldades laborais, problemas
relacionados com estigma e dependência econômica”. (FAGUNDES DA SILVA, 2005, p.18)

43

Além da normatização do âmbito público-governamental, cada categoria profissional possui um conselho que
regulamenta as práticas dos trabalhadores.
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Por um lado, de forma mais restrita, poder-se-ia traçar um projeto de Reabilitação
Psicossocial que inclua o mapeamento de áreas da vida do usuário que se encontram
fragilizadas, a fim de realizar um treinamento de habilidades cotidianas, sejam elas
instrumentais ou interpessoais. Dessa forma, construir-se-iam estratégias personalizadas, que
poderiam envolver “o cuidado da higiene, o manejo adequado do dinheiro, a utilização de
transportes e locomoção pelas cidades, atividades gerais das rotinas do dia, manejo adequado
de possíveis situações de estresse, isolamento e incapacidade de administrar o tempo livre,
entre outras”. (FAGUNDES DA SILVA, 2005, p.18)
Por outro lado, de maneira mais ampliada, políticas públicas intersetoriais são
almejadas pela Reabilitação Psicossocial, a fim de intervir em diferentes esferas da vida do
usuário e do território em que está inserido.
Apesar do SRT ter sido concebido a partir da Reforma Psiquiátrica, está imerso na
sociedade, embebendo-se de outras abordagens que nela circulam. Assim sendo, o SRT pode
ser também perpassado pela abordagem da Reabilitação Psicossocial Tradicional. Dentre as
experiências, citaram-se: Estado do RJ, Município do RJ e Porto Alegre (RS).
No Estado do RJ, conforme indicado anteriormente, dentre outras questões, buscou-se
avaliar o grau de dependência dos moradores dos dispositivos residenciais. Para tanto,
utilizaram critérios de cuidados pessoais, alimentação, controle de eliminações e locomoção.
O critério de avaliação do grau de dependência considerou os cuidados pessoais, a
alimentação, o controle de eliminações e a locomoção. Dessa forma, seria possível verificar
qual critério exigiria maior necessidade de cuidados. (ALVES et al., 2010).
Em todas as casas, foi possível identificar um índice maior de moradores
independentes. Dentre os moradores mais independentes, a maioria tinha diagnóstico de
esquizofrenia, fazendo uso de quantitativo maior de medicações antipsicóticas. Dentre os mais
dependentes, a maioria tinha diagnóstico de retardo mental.
O mapeamento levantado indicou que a equipe de enfermagem precisava ampliar a
assistência aos problemas constatados nessas casas. Isso iria possibilitar “uma assistência
individual e diferenciada, através do aumento do número de profissionais para que os mesmos
possam estar mais próximos dos pacientes para verificar suas carências”. (ALVES et al.,
2010, p. 142)
No município do RJ, realizou-se um estudo longitudinal entre 2000 e 2004, em que se
avaliaram os efeitos de um programa de Reabilitação Psicossocial do IMASJM.
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Acompanhando uma coorte, foram realizados dois momentos de avaliação, a fim de verificar
mudança nos moradores de SRTs através do tempo. (FAGUNDES DA SILVA, 2005)
Avaliaram-se alguns quesitos com quatro instrumentos utilizados internacionalmente,
mas que foram adaptados e validados no Brasil. O primeiro refere-se ao Inventário de
Habilidades de Vida Independente (ILSS-BR), que avaliou as atividades do dia a dia dos
moradores.44 O segundo refere-se à Escala de Avaliação de Limitações no Comportamento
Social (SBS-BR), que avaliou o comportamento social, através da análise das fragilidades do
morador que podem interferir na vida cotidiana e dificultar a convivência45. O terceiro referese à Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS), que avalia a sintomatologia
psiquiátrica.46 O quarto refere-se a World Health Organization-Quality of Life-BREF
(WHOQOL-Abreviado), que avalia a qualidade de vida. Avaliaram-se as áreas embutidas em
quatro domínios: o Domínio Físico47, o Domínio Psicológico48, o Domínio das Relações
Sociais49 e o Domínio do Meio Ambiente50.
Os resultados do estudo em questão indicaram que os moradores dos SRTs do
IMASJM apresentaram transformações consideradas positivas e significantes do ponto de
vista estatístico. Entre as principais aquisições dos moradores, poder-se-ia sinalizar a maior
parte das áreas de atividades de vida independente e de qualidade de vida. Os resultados mais
sutis referiam-se aos moradores mais idosos.
Em Porto Alegre, realizou-se uma avaliação no SRT Morada São Pedro, em 2004,
visando, dentre outros pontos, averiguar se o processo de desinstitucionalização ocorrido no
44

Incluíam-se, nesta avaliação, as seguintes dimensões: alimentação, cuidados pessoais, atividades domésticas,
saúde, utilização de transportes, emprego, lazer, preparo e armazenamento de alimentos e administração de
dinheiro.
45
Entre os problemas de comportamento social, poder-se-ia citar: comunicação (tomando a iniciativa),
conversação (incoerência), conversação (excentricidade / inapropriação), interação social (habilidade de fazer
contatos sociais de forma adequada), interação social (proporção de contatos sociais que são por natureza hostis),
interação social (comportamento chamativo), idéias ou comportamento suicida ou de auto-agressão, ataques de
pânico e fobias, inquietação e hiperatividade, rir e falar sozinho, realização de idéias bizarras, estereotipias e
maneirismos, hábitos ou maneiras socialmente inaceitáveis, comportamento destrutivo, depressão,
comportamento sexual inadequado, aparência pessoal e higiene, lentidão, inatividade, concentração e
comportamento não especificado em outro lugar que impeça progressos.
46
Avaliaram-se as seguintes áreas: preocupações somáticas, ansiedade, retraimento afetivo, desorganização
conceitual, sentimento de culpa, tensão, maneirismos e atitude, megalomania, humor depressivo, hostilidade,
desconfiança, comportamento alucinatório, retardamento motor, não cooperação, pensamentos não habituais,
embotamento afetivo, excitação e desorientação.
47
Inclui as áreas: dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana,
dependência de medicação ou de tratamentos, capacidade de trabalho.
48
Inclui as áreas: sentimentos positivos, pensar / aprender / memória / concentração, auto-estima, imagem
corporal e aparência, sentimentos negativos, espiritualidade / religião / crenças pessoais.
49
Inclui as áreas: relações pessoais, suporte (apoio) social, atividade sexual.
50
Inclui as áreas: segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados da saúde e sociais
(disponibilidade e qualidade), oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, participação e
oportunidades de recreação / lazer, ambiente físico (poluição / ruído / trânsito / clima), transportes.
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dispositivo favoreceu efetivamente a aquisição de direitos dos moradores. Para tanto,
agregou-se um conjunto de técnicas quantitativas e qualitativas. (DIAS, 2007) Na primeira,
utilizou-se entrevista semi-estruturada. Na segunda, utilizou-se a técnica do “desenho
investigativo quase-experimento”. Acessaram-se os dados de uma outra pesquisa realizada
anteriormente nos internos do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que estudou a sintomatologia
psiquiátrica, a qualidade de vida e o comportamento social da população institucionalizada
através da aplicação de quatro escalas51, já utilizadas em pesquisa supracitada, realizada em
2005, no município do RJ. De posse deste estudo, utilizando-se o ILSS, que pretendia medir a
autonomia, foi possível realizar uma comparação das condições de habilidades da vida diária
dos usuários em dois momentos. No primeiro, em 2002, quando estes ainda eram internos do
hospital. No segundo, em 2004, quando passaram a residir no SRT.
A pesquisa indicou que o SRT favoreceu a ampliação da autonomia dos moradores,
embora seja necessário que eles constituam-se efetivamente enquanto sujeito de direitos, não
se limitando aos direitos de consumo e moradia.
Sinalizaram-se as críticas feitas ao uso destas escalas, que poderia supor que a
autonomia estaria interligada à competência, sendo esse primeiro conceito, portanto,
perpassado por um critério moral. Entretanto, indicou-se a utilidade destes questionários, que
eram instrumentos de pesquisa padronizados, na captação da “presença ou ausência de
determinada característica ou atributo no indivíduo, permitindo medir a magnitude com que
essa característica ou atributo se distribui naquele grupo”. (SOUZA et al. apud DIAS, 2007,
p. 174).
Alguns estudos enfatizaram que a assistência norteava-se também pela reaquisição de
habilidades para desenvolver as atividades de vida prática (AVPs) e as AVDs. (AZEVEDO;
CARRAPATO, 2010. CARRAPATO; AZEVEDO, 2010a.) Discutindo sobre os SRTs do
município de Bauru, em SP, avaliou-se que
“a metodologia de trabalho está no caminho certo, pois há quase dois anos viabilizamos o
reaprendizado das AVDs e AVPs nos residentes, eles realizam tarefas diárias como limpeza
de casa, lavagem das roupas, confecções de alimentação, resgate da afetividade, inserção ao
trabalho em vaga de deficiente na Unimed Bauru e outro em preparação para começar em um
supermercado como empacotador”. (AZEVEDO; CARRAPATO, 2010a, p. 2)

51

No caso, as quarto escalas referiam-se à(ao): (1) “Qualidade de vida”, que era quantificada pelo World Health
Organization Quality of Life instrument (WHOQOLbrief); (2) “Sintomatologia psiquiátrica”, que era
quantificada através do Brief Psychiatric Scale (BPRS-A); (3) “Comportamento social”, que era medido pela
Social Behavior Schedule (SBS) e (4) “Autonomia”, que era quantificado pelo Independent Living Skills Survey
(ILSS).
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A segunda orientação de Reabilitação Psicossocial é embebida por uma concepção
mais reformista. (ALBUQUERQUE, 2006b. FONSECA et al., 2008. SCARCELLI, 2006.
SARMENTO, 2006. MOREIRA; ANDRADE, 2007. SIMÕES et al., 2010.) Nesta orientação,
“não existem as des-habilidades nem as habilidades “em si mesmas”
(...). A reabilitação é um processo que implica a abertura de espaços de
negociação para o paciente, para sua família, para a comunidade
circundante e para os serviços que se ocupam do paciente”.
(SARACENO, 1999, p. 111-112)
Na reabilitação tradicional, pode-se encontrar a mistificação do conceito de
autonomia, que pode ser indicado como seu objetivo. Em vista disso, propõe-se que a
autonomia seja deslocada do centro. Priorize-se a “participação”. Assim, o objetivo não seria
“fazer com que os fracos deixem de ser fracos para poder estar em jogo
com os fortes e sim que sejam modificadas as regras do jogo com os
fortes, de maneira que desse participem fracos e fortes, em trocas
permanentes de competências e de interesses”. (SARACENO, 1999, p.
113)
O trabalho de desinstitucionalização pode utilizar práticas que revelavam a
“expectativa dos profissionais de promoverem atividades de
reabilitação que, em um primeiro momento, recuperem habilidades
para o cuidado pessoal. (...) Muitos dos trabalhos voltados para o
autocuidado, para a higiene pessoal, relatados por profissionais ou por
nós observados em projetos de reinserção social, aproximam-se de
‘treinamentos’, de trabalhos de ‘capacitação’ para a vida pessoal. Os
resultados desses trabalhos, de um ponto de vista externo, poderiam ser
considerados positivos quando os objetivos em propiciar o
‘reaprendizado de hábitos’ para a vida social fossem atingidos, no
entanto se pode perguntar qual seria o significado que estaria
adquirindo o aprendizado de determinados hábitos”. (SCARCELLI,
2006, p. 75)

Por esse viés, indicou-se que “o conceito tão utilizado de autonomia não deve remeter
a um ser autônomo, porque capaz de reproduzir determinado modelo e padrão de vida
(adaptação social), mas à autocriação ou autopoiesis”. (MOREIRA; ANDRADE, 2007, p. 52)
Em contraposição a uma definição de autonomia como independência, autosuficiência ou livre-arbítrio, visa-se a uma conceituação que considere a constituição do
vínculo. Por esse viés, a liberdade existe, mas é determinada pelos laços sociais. Poder-se-ia
sinalizar que

89

“não se trata de confundir autonomia com auto-suficiência nem com
independência. Dependentes somos todos; a questão dos usuários é
antes uma questão quantitativa: dependem excessivamente de apenas
poucas relações/coisas. Esta situação de dependência restrita/restritiva é
que diminui a sua autonomia ... Somos mais autônomos quanto mais
dependentes de tantas mais coisas pudermos ser, pois isso amplia as
nossas possibilidades de estabelecer novas normas, novos ordenamentos
para a vida.” (KINOSHITA, 1996, p. 57)
Sendo a autonomia um conceito polissêmico, pode gerar distintas práticas. Enquanto
referida à independência, indica-se a limitação do estabelecimento da autonomia como
critério norteador das práticas em reabilitação psicossocial ou de avaliação de candidatos a
residir em SRTs. Tal conceituação prima por estabelecer uma categoria estanque, universal e
generalizável, e não como fruto de um trabalho subjetivo, que é singular.
Tendo isso em vista, alguns estudos em SRTs procuraram abordar um outro conceito
de autonomia, mais adequado à realidade destes. Dentre os estudos, cita-se um referente à
experiência de SRTs em Niterói. Elegeu-se uma forma de conceber a autonomia, que poderia
ser articulada com a psicanálise. Desta forma, autonomia e vínculo podem ser relacionados a
termos do campo psicanalítico, como sujeito, transferência e endereçamento. (SARMENTO,
2006).
Albuquerque, discorrendo sobre as contribuições de Castoriadis, expõe que a
autonomia, seja ela básica ou instrumental, apresenta-se enquanto um “processo”. Assim
sendo,
“a autonomia será sempre incompleta, pois encontra em outros
indivíduos e nas circunstâncias materiais da vida exigências sempre
renovadas, imprevisíveis ou intencionais, fazendo com que, no mundo
social, só possamos exercê-la em quotas”. (ALBUQUERQUE, 2006b,
p. 95)
4.4.2 – Outros referenciais de cuidado

Nesse amplo campo de práticas de saúde, dentre os vários referenciais de cuidado, três
abordagens destacaram-se nos dispositivos residenciais. São elas: o modelo biomédico ou
sintomatológico; a clínica ampliada, própria da atenção psicossocial; e a psicanálise. Tais
abordagens poderiam perpassar o mesmo dispositivo residencial, já que este não é puramente
uma categoria teórica, mas sim fruto de uma práxis feita a muitas mãos, inserida em um
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contexto histórico determinado. Assim, nos SRTs, as abordagens poderiam mesclar-se, mas
também expelirem-se, não se encontrando em estado puro.
O primeiro referencial refere-se a uma das tradicionais abordagens de tratamento.
Esta se centra no sintoma, podendo ser designada como modelo biomédico (SILVA JR, 1998;
MATTOS, 2001; AMARANTE, 2007) ou modelo sintomatológico (TENÓRIO, 1999).
Prioriza, por sua vez, uma atenção medicamentosa para eliminar ou mitigar o sintoma. Esta
perspectiva pode privilegiar a dimensão biológica entre as outras52.
Cabe situar que, “muitas instituições (...) mantêm como única intervenção terapêutica
a prescrição de medicamentos. No entanto, (...) outras tem o seu cotidiano preenchido por
atividades terapêuticas (...) variadas (...) e não deixam (...) de estar organizadas segundo a
lógica de “controlar” crises, prevenir irrupções, monitorar sintomas”. Isso poderia incluir
algumas das abordagens de psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, musicoterapia, dentre
outras. (TENÓRIO, 1999, p. 66)
Embora o SRT tenha nascido no bojo da Reforma Psiquiátrica, não está desconectado
dos vários movimentos que perpassam a sociedade, podendo ser também atravessado pela
abordagem biomédica ou sintomatológica. (DIAS, 2007. OLIVEIRA; CONCIANI, 2008.
ALVES et al., 2010.) Dentre as experiências, citaram-se: Cuiabá (MT) e RJ.
Conforme anteriormente indicado, a implantação dos SRTs de Cuiabá, resultou no
incremento de um novo dispositivo de cuidado. Entretanto, havia ausência de crítica
epistemológica da atenção em psiquiatria, não permitindo efetiva reformulação dos serviços
substitutivos. Dessa maneira, a gestão buscou adequar-se à determinação nacional, o que
acarretou o descredenciamento do hospital conveniado da região. (OLIVEIRA; CONCIANI,
2008, p. 174)
No Estado do RJ, situou-se uma outra experiência de dispositivos residenciais que era
atravessada também pela abordagem supracitada53. Nesta experiência, mapeou-se que a
maioria dos moradores das “Residências Terapêuticas institucionalizadas” era idosa, sendo
um fator de risco para várias doenças crônicas. (ALVES et al., 2010, p. 150) Situou-se que
“um dos agravos mais prevalentes nessas residências é a alteração de pressão arterial, com
isso surgiu o interesse de verificarmos se os pacientes que apresentam esse agravo estão com
52

Levada a um extremo, esta lógica pode, ao articular a subjetividade ao funcionamento cerebral, estender-se a
um reducionismo organicista. Assim, pode reduzir o mental ao cerebral. Entre outras conseqüências, esta
racionalidade pode promover a patologização do mal-estar, a medicalização do cotidiano, o excesso do uso de
biotecnologias e a desculpabilização e a desresponsabilização dos sujeitos.
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No interior do espaço físico de um complexo hospitalar municipal, situavam-se as 7 “Residências
Terapêuticas institucionalizadas”. Dentre elas, deu-se relevo a 3 casas. A primeira casa acolhia 18 moradores, a
segunda 9 residentes e a terceira abrigava 39 pessoas. (ALVES et al., 2010, p. 150)
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a PA controlada”. (ALVES et al., 2010, p. 151) Mapearam também que “o perfil dos usuários
dessas residências é de pessoas: do sexo masculino; na faixa etária entre 41 a 60 anos; sendo o
tabagismo, entre 51 a 60 anos, e a hipertensão, entre 21 a 70 anos, os agravos clínicos mais
presentes. Observa–se ainda que a maioria dos pacientes apresenta hipoglicemia”. Verificouse também que os moradores, em geral, faziam uso de medicações para controle de PA,
glicose, colesterol. Além disso, mapearam-se moradores que faziam uso de vitaminas,
remédios para dor, bem como os dermatológicos, gastroenterais e de coagulação sanguínea. O
estudo pretendeu “chamar a atenção dos enfermeiros para essas necessidades e (...)
particularidades”. (ALVES et al., 2010, p. 142)
O segundo referencial abordado refere-se à Atenção Psicossocial, que adota uma
clínica ampliada. (FERNANDES, 2001. ALBUQUERQUE, 2006b. SUIYAMA et al., 2007.
LEITE et al., 2010b. MARTINHAGO; ABREU, 2010. NEVES et al., 2010. SERGIO;
ABREU, 2010. SOUTO, 2010.)
A Atenção Psicossocial, ao priorizar uma orientação biopsicossocial, fortalece-se cada
vez mais no campo da saúde mental. (TENÓRIO, 1999) O usuário insere-se em uma
comunidade, que possui os seus próprios referenciais culturais, econômicos, políticos e
legislativos. E são também estas múltiplas interações que irão pautar as suas vivências e
construir os seus valores. Nesse sentido, o usuário deve ser concebido em suas "múltiplas
interações sócioeconômicas e culturais". (DELGADO, 1997, p. 42)
Desse modo, a dimensão biológica perde a sua liderança diante da psicológica e da
social. Da mesma forma, esses três conceitos, antes vistos como isolados, que se poderiam
excluir mutuamente, passam a ser concebidos como entrelaçados. A oposição que existia
entre as fronteiras é rompida e considerada ilusória. Afinal, é possível tratar um usuário fora
da cultura e da história dele ? Pode-se reduzir a subjetividade do usuário ao seu
funcionamento cerebral ? Por esse viés, propõe-se uma Clínica Ampliada.
Sendo um campo de saber heterogêneo, a Reforma Psiquiátrica propôs uma
reformulação clínica, técnica, política, jurídica, cultural, administrativa e teórica. O
movimento buscou ir além do aperfeiçoamento do modelo tradicional de assistência. Visou ao
questionamento das bases da psiquiatria e à criação de novos dispositivos de cuidado. Assim
sendo, cabe reafirmar que a Reforma Psiquiátrica buscou transformar a relação entre a
sociedade e a loucura, na medida em que questiona “não só as instituições e práticas
psiquiátricas vigentes, mas também os conceitos e saberes que dão fundamentos e
legitimidade a tais práticas”. (AMARANTE, 2007, p. 12)
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No que tange ao trabalho nos dispositivos residenciais, sinalizou-se que se

“busca

dupla aceitação desses moradores: como sujeitos psíquicos (...) e como cidadãos, sujeitos de
direitos. A Moradia Assistida (...) seria um projeto de socialização realizado por meio da
Clínica Ampliada”. (SUIYAMA et al., 2007, p. 107) Assim sendo, o trabalho
“não é essencialmente pedagógico (...) e tampouco se refere a uma
especialidade clínica – do morar, por exemplo. Ele se refere a uma
clínica ampliada, que não recusa em seu campo o que lhe é constitutivo.
(...) Se é fato que, inicialmente, a presença da equipe tem uma função
de limite, de modo a ser eficaz como fator de proteção, observamos
que, com a participação cotidiana, essa função se amplia”.
(ALBUQUERQUE, 2006b, p. 105)

Sinalizou-se que há um equívoco em considerar tal trabalho como sendo mais social,
já que clínica e reabilitação psicossocial não necessitam opor-se, embora cada um tenha a sua
especificidade. Assim, faz-se importante
“recolher do extraclínico o que é clínico, em um esforço de fazê-lo
somente quando pertinente, uma vez que há na experiência do morar
questões que não merecem esse tipo de captura. Trata-se, assim, da
tarefa de desintitucionalizar a própria clínica em alguns aspectos, sem
que isso se traduza em um recuo de seu rigor”. (ALBUQUERQUE,
2006b, p. 108)
A clínica ampliada favorece que a assistência não se restrinja à medicação, podendo
outros recursos ser utilizados, o que pode ser potencializado por um trabalho intersetorial,
ampliando a qualidade de vida dos moradores. Há, portanto, uma interface entre saúde,
cultura, lazer, escola, trabalho, movimento social, dentre outros54.
O terceiro referencial utilizado refere-se à Psicanálise. (MACEDO et al., 2003.
CAVALCANTI et al., 2006. LIVIERES; ARANHA E SILVA, 2006. MENDONÇA, 2006.
SANTOS, 2006. FIGUEIREDO; FRARE, 2008. FIGUEIREDO et al., 2008. GUERRA;
GENEROSO, 2009. CABRAL, 2010. CAMARA, 2010. ESTRELLA, 2010.) Cabe incluir que
os referenciais não necessitam ser mutuamente excludentes, podendo conviver, ainda que,
algumas vezes, possam colidir entre si ou potencializarem-se.
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Dentre os estudos referentes aos SRTs, citaram-se: MARTINHAGO; ABREU, 2010. NEVES et al., 2010.
SERGIO; ABREU, 2010. VIDAL et al., 2010a.
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Apesar de Sigmund Freud e de Jacques Lacan não terem discorrido especificamente
sobre os dispositivos residenciais, alguns estudos puderam colher contribuições destes
autores, disparando reflexões sobre os SRTs.
Assim, embora não se busque realizar um tratamento, já que o SRT é uma moradia, há
uma clínica nesse dispositivo. Nesse sentido, a aplicação da psicanálise pode dar-se em “uma
clínica que faça mediação ao morar”. (ESTRELLA, 2010, p. 54) Assim sendo, “ofertar uma
casa não garante que seu morador de fato a habite. As mudanças sociais e políticas, a saída de
um interno do asilo para uma RT, são importantes, mas não suficientes. Este processo
depende essencialmente do percurso que construirá o (...) morador”. (ESTRELLA, 2010, p.
46) Isso porque o sentimento de pertencimento, de que algo lhe é familiar ou íntimo, não é
automático e óbvio, mas construído a partir de um trabalho subjetivo.
Por esse viés, cada sujeito delineia uma apropriação singular do espaço, já que isso
depende da forma como se inscreve na linguagem. Assim sendo, o espaço de moradia pode
abarcar conotações distintas da compartilhada pelo grupo social.
Situa-se que, para Lacan, a casa do sujeito encontra-se em um ponto no Outro. Isso
porque,“ao se considerar uma casa como o lugar mais íntimo de um sujeito, deve-se traduzir
esta idéia de lar como o lugar do sujeito no Outro”. (ESTRELLA, 2010, p. 58)
Dessa forma, uma contribuição da psicanálise seria favorecer que cada morador possa
construir uma relação com a casa, o que depende de uma operação que cada um realiza à sua
maneira, podendo assim habitar nela.
O cuidado exige que o profissional ocupe uma posição de quem não sabe, o que
favorece a consideração do discurso do morador, que pode surpreender o técnico, mas
também a si mesmo.
O profissional pode se co-responsabilizar com o morador no processo de aquisição e
sustentação de seus direitos, colocando-se como um “primeiro elo entre ele e o laço social”.
Afinal, “não é tanto a gravidade sintomatológica dos casos que decide a permanência desses
pacientes no hospício ou o seu retorno para suas famílias e comunidades. É muito mais a
qualidade de vínculo que existe entre os familiares e tais pacientes, ou seja, a qualidade ou
espessura do tecido social existente”. (CAVALCANTI et al., 2006, p. 90)
A ética da psicanálise não visa a “fazer o bem”, considerando este um conceito
abstrato e independente do sujeito. Tal perspectiva distingue-se das instituições totais, que
pressupõem o que seria “bom” para cada interno e assume a inteira responsabilidade por todas
as esferas da vida deste.
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Visando favorecer a emergência do sujeito no SRT, não basta inserir alguém que se
proponha a escutar. Isso porque a escuta da psicanálise “parte de uma posição ética (...) e não
se alinha a qualquer intento do que é “bom” para o paciente. É uma clínica que opera sobre o
real, que considera as modalidades de gozo, que se coloca como aprendiz em relação à
psicose, que se propõe a secretariá-la na difícil operação de recobrir o real, que não
compreende a psicose como déficit, mas como posição subjetiva”. (FIGUEIREDO; FRARE,
2008, p. 90)
A casa possui uma dimensão imaginária, que a situa em oposição ao manicômio que
tudo regulava e normatizava. Para além disso, a casa também possui uma dimensão simbólica,
que aponta que nela também existem normas e regras de convivência, que precisam ser
apresentadas. Assim “muitas vezes é necessário que se responda negativamente a uma
demanda, outras vezes que se coloque um ponto de basta”. A diferença é que “o limite se
impõe de um outro lugar que não a tutela”. Entretanto,
“não se trata simplesmente de adequar o morador às regras ou adaptálo ao convívio com os outros. (...) A posição dos operadores desse
convívio (...) é (...) presentificar um Outro que é ele mesmo submetido à
lei. É trazer essa dimensão, esvaziando o querer caprichoso do Outro e
responsabilizando sempre o sujeito”. (FIGUEIREDO; FRARE, 2008, p.
88)
Fez-se importante distinguir a função social e a função terapêutica de um dispositivo
de saúde mental. Cada uma das funções delineia práticas distintas. Nesse sentido, a
transformação da realidade objetiva dos moradores é necessária, pois busca reverter a
exclusão, mas não é suficiente55. Isso porque
“existe uma dimensão clínica que não se constitui em tratamento. É a
psicanálise que vem dar suporte a essa clínica. Dar lugar a essa
dimensão e orientar o trabalho da equipe de cuidadores a partir dela
quer dizer se deixar guiar pela realidade psíquica, feita de linguagem,
mais do que pela realidade social e espacial. É isso que distingue o que
chamamos de dimensão clínica do termo cuidado”. (SANTOS, 2006, p.
165)
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A aquisição de uma casa não garante a estabilidade do morador. Ao contrário, é possível que o morador se
desestabilize após a mudança. No caso de uma psicose, por exemplo, “o laço social forjado sobre um ideal pode
ter sua eficácia. Isto implica que, enquanto o sujeito não o alcança, segue estável sua vida. (...) Ele começa a
delirar exatamente devido ao êxito. Parece ter sido a realização desse ideal, sob a forma de “ter uma casa” (...),
que o colocou diante de elementos e situações em que o simbólico falhou em circunscrever”. A construção de
uma metáfora delirante poderia oferecer certa estabilidade. (MACEDO et al., 2003, p. 93)
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4.5 EIXO 5 – INSERÇÃO SOCIAL
Cabe sinalizar a questão da inserção e da exclusão social, contextualizando o que se
sucedeu no Brasil, embora este tenha sido influenciado também por práticas presentes em
âmbito internacional. (BARROS; JOSEPHSON, 2001. SCARCELLI, 2002. FONSÊCA,
2004. FONSECA, 2005. SCARCELLI, 2006. WEYLER, 2006. MOREIRA; ANDRADE,
2007. AMORIM, 2008. AMORIM; DIMENSTEIN, 2009a. AMORIM; DIMENSTEIN,
2009b. ECKER et al., 2010. TINOCO; RESENDE, 2010.)
No Brasil, no século XIX, a Medicina Social buscava esquadrinhar e normatizar o
espaço urbano, em especial as ditas classes perigosas. Essa massa de indivíduos era composta
por pobres, operários, loucos, prostitutas, dentre outros. Os espaços urbanos foram
reordenados de forma que as classes econômica e politicamente hegemônicas fossem
separadas desses grupos, que foram isolados em vários dispositivos, dentre eles os
manicômios. Tal dispositivo pautava-se por um regime disciplinar, docilizando os corpos.
Nesse período brasileiro, o hospital psiquiátrico
“é erguido num contexto em que operam não apenas o regime
disciplinar de controle de corpos individuais, mas também outra
tecnologia de poder que se integra à disciplina (,,,). A tecnologia
biopolítica caracteriza-se pela gestão da vida incidindo já não mais
pelos indivíduos (...), mas pela população que passa a ser controlada,
regulada em seus processos biológicos”. (AMORIM; DIMENSTEIN,
2009a, p. 323)
Através dessa outra tecnologia, não mais era necessário afastar do convívio as pessoas
que não se adaptavam aos ideais burgueses e capitalistas da sociedade. Nesse sentido,
derrubar as paredes físicas favorece a diluição destes mesmos muros, propiciando que a lógica
do poder transborde para outros setores da vida das pessoas, constituindo-as enquanto
“prisioneiros a céu aberto”. (FOUCAULT apud AMORIM; DIMENSTEIN, 2009a, p. 198)
Se por um lado, certos grupos puderam evitar a internação manicomial. Por outro,
permaneceram separados, na medida em que foram impulsionados a residir em favelas e
subúrbios, dentre outros lugares.
Poder-se-ia visualizar “os espaços urbanos para além de seu aspecto puramente
técnico, priorizando o aspecto político e identificando-os com uma máquina produtiva que
tanto pode se orientar no sentido de um esmagamento uniformizador, quanto na direção de
uma ressingularização”. (BARROS; JOSEPHSON, 2001, p. 59)
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Na sociedade contemporânea, ainda existem muitos “dispositivos e estratégias de
disciplina e controle que te m presidido a organização e a reformulação dos espaços urbanos e
tem redundado na produção de cidadanias hierarquizadas, com a segregação e a
marginalização de grandes camadas da população”. (BARROS; JOSEPHSON, 2001, p. 59)
Conforme apontam as contribuições de Gilles Deleuze e Félix Guattari, institui-se a
“sociedade de controle”, indicando que sutilmente os controles atravessam a vida das pessoas,
produzindo subjetividades. Tais controles perpassam especialmente as relações humanas com
o tempo e com o espaço da existência, que adquirem velocidade. Indica-se também que “a
lógica da globalização capitalista atual leva-nos a transcender territórios e a estar conectados
com a diversidade (...) de culturas e lugares, de modo que podemos ter acesso a diferentes
territórios identitários sem que estejamos fixos em nenhum deles”. Há, portanto,
“um processo contínuo de aceleração que transforma todas as coisas em
algo absolutamente volátil e que exige, em termos subjetivos,
comportamentos flexíveis”. (...) A busca incessante pela produção de
territórios existenciais gera (...) imagens identitárias que se refazem ao
sabor de um mercado que a toda hora exige novas capacidades, novos
rostos, novos comportamentos”. (BARROS; JOSEPHSON, 2001, p. 65)
Entre os efeitos, emergem progressivamente novas categorias de excluídos, que
acabam por situar-se nos espaços públicos.
Assim, na contemporaneidade, em que se ressalta o individualismo em detrimento do
coletivo, promove-se o enclausuramento não mais do louco no asilo, mas dos considerados
sãos através da “construção de bairros mais e mais fechados, exclusivos, homogêneos e
seguros, onde se reforça a valorização da privacidade”. (BARROS; JOSEPHSON, 2001, p.
66)
Na busca pelo fechamento em torno de uma comunidade, pode-se restringir o contato
com o espaço público, considerado exterior, e criar um grupo populacional serializado. A
circulação no território pode ser refreada e dificultada, a fim de manter a uniformidade do
grupo. Neste caso, o espaço urbano é desqualificado e desvitalizado.
Por esse viés, a exclusão social pode estar associada não somente aos ditos loucos,
mas aos moradores de rua, à população que vive abaixo da linha da pobreza, aos sem-teto,
dentre outros.
Assim, no campo da saúde mental, a exclusão associa-se ao isolamento da convivência
social, mas amplia-se a outras questões sociais que devem ser discutidas no âmbito das
políticas públicas. O leque de propostas da Reforma Psiquiátrica pode ir desde a humanização
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da assistência até a transformação social. Nesta última, poder-se-ia buscar “transformações
estruturais das sociedades capitalistas, responsabilizadas pela fabricação de um contingente de
excluídos que não servem ao seu sistema de produção”. (SCARCELLI, 2006, p. 71)
No que tange à inserção social, situa-se que
“a amplitude da tarefa antimanicomial, a de ‘incluir’ o louco na cidade,
transcende o âmbito restrito da Reforma Psiquiátrica. Os problemas
suscitados por essa tarefa nos encaminham à indagação do que se
entende por reinserção social em uma cidade que tenta se fechar cada
vez mais em espaços homogêneos e excludentes, e que é regida pela
velocidade, pelo triunfo da técnica e pela onipresença da
competitividade”. (SCARCELLI, 2006, p. 72)
Pautando-se em Martins, situa que “a questão da exclusão social introduz como
contrapartida o problema social da inclusão marginal, uma vez que esta se apresenta como um
modo de vida das sociedades capitalistas. Assim, o grande problema estaria não na exclusão
social, mas no modo de inclusão degradante gerado por ela”. (SCARCELLI, 2006, p. 73)
Apesar de o manicômio ser entendido enquanto lugar do horror, foi criado pela cidade,
na tentativa de organizar seus espaços. Assim, é parte integrante da cidade, tendo lugar no
imaginário social e sendo depositário do que se rejeita. Assim,
“a memória da cidade também se encontra apoiada nos manicômios e
nas experiências que tantas pessoas fizeram durante o período em que
ficaram internadas. (...) Há um grande conjunto de lembranças, de
marcas físicas e subjetivas e de relações que não pode simplesmente ser
abandonado ou deixado de lado na passagem para a “nova morada”. A
violência da internação em hospitais psiquiátricos não pode ser
esquecida. Quando ela é apenas negada, há o risco de reproduzi-la no
cotidiano por intermédio de práticas mais sutis de controle, opressão e
estigmatização”. (WEYLER, 2006a, p. 116)
Necessita-se atentar para a qualidade da inserção social, já que devem ser criados
novos pactos sociais, a fim de não reiterar uma inserção marginal ou camuflar a não aceitação.
Por essa via, através do diálogo entre as narrativas e tradições diversas, pode-se possibilitar a
ampliação do mundo comum, flexibilizando as concepções tradicionais do que seria morar, já
que passaria a abarcar subjetividades antes remetidas à desordem urbana. A cidade, portanto,
abrangeria o que seria considerado estranho, imprevisível, contraditório e impuro, diluindo o
ideal de uma cidade asséptica.
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Faz-se importante sinalizar que a tarefa
“não deve ser o de inserir novamente o sujeito na sociedade pois ambos
– sujeito e sociedade– se modificaram. O que deve ser buscado, em
lugar disso, é a construção de um novo lugar social para este sujeito,
convidando a sociedade a produzir novas formas de conviver com a
loucura, já que acreditamos que inseridos nela esses sujeitos sempre
estiveram, ainda que de forma precária ou instável.” (FONSÊCA, 2004,
p. 82-83)
A assistência em saúde necessita refletir sobre os vários espaços urbanos em que os
seus serviços estão inseridos, analisando os seus aspectos sociais, políticos, econômicos e
culturais. Além disso, é importante colocar em xeque conceitos, tais como cidadania,
autonomia e reinserção social, uma vez que, “quando tomadas de forma abstrata, apenas
reproduzem (...) certos modos de operar hegemônicos das formações sociais em que se
inserem”. (BARROS; JOSEPHSON, 2001, p. 60)
Dessa forma, problematizam-se algumas formas de conceber a reabilitação, que
impede a exclusão física, mas se propõe a agregar de maneira a aprisionar. Isso porque, no
modo de produção do capitalismo, busca-se homogeneizar e serializar. A partir de um
trabalho de reconstrução da subjetividade de moradores de longa permanência institucional, é
possível identificar outras formas de viver, que comportam parte de antigos costumes, que
podem ter sido perdidos ao longo do tempo pelo processo de urbanização. Assim, a
problematização de outros modos de morar favorece a recuperação de parte da história desses
antigos hábitos. Parte desses costumes era própria de um grupo populacional rural, tendo sido
esquecidos através da urbanização da cidade, que estabeleceu outros padrões hegemônicos de
vida.
Quando as práticas e políticas reduzem os sentidos possíveis, desconsideram a
diversidade de experiências, podendo reproduzir a lógica manicomial até mesmo nas
propostas consideradas inclusivas. Faz-se importante refletir sobre as práticas e as políticas,
de forma que outros sentidos de morar possam emergir.
Uma forma possível de romper com tal círculo vicioso seria favorecer o trânsito dos
egressos do manicômio na cidade, permitindo trocas. Tal transição pode favorecer a
ampliação de diversidade de práticas e seu intercâmbio com as áreas do conhecimento.
Pretender-se-ia então diluir a constante tentativa de rearticulação de discurso e prática da
psiquiatria tradicional.
Discutindo os modos possíveis de viver, assinalou-se que
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“assimilar a vida nos centros urbanos é saber lidar com ‘câmbio’ (troca,
permuta e escambo); saber comprar os víveres que suprem as
necessidades. O dinheiro, nesse contexto, apresentou-se como um dos
principais elementos propulsores da implantação dos projetos de
moradia. De um lado, permitiu que os técnicos saíssem de uma ação
exclusivamente assistencial em saúde, pois o benefício mensal
estabelecido pelo LOAS só poderia ser recebido pelos ‘pacientes’, se
fosse apresentado o registro de identidade, iniciando-se, por essa razão,
a busca de documentos perdidos durante os longos períodos de
internação, e que envolvia o resgate da história que fora esquecida; de
outro lado, levou os ‘beneficiados’ a começarem a refazer projetos,
mesmo que esses se restringissem à aquisição de bens (desde alimentos
e roupas até a casa própria)”. (SCARCELLI, 2006, p. 77)
Nesse sentido, quando o morador possui recursos financeiros para exercer o papel do
consumidor, pode circular pela cidade, ligando-se à comunidade pela via do consumo.
Entretanto, quando tais recursos se restringem, limita-se também a circulação pelo território, o
que incita o questionamento dessa maneira de “inserção”.
Discutiu-se a chamada “reinserção” social de clientela institucionalizada há longo
tempo. Indicou-se que alguns termos foram ressignificados ao longo do tempo. Entre eles,
ressocialização, reabilitação, reintegração e reinserção social.
Inicialmente, o trabalho pode ser vislumbrado como a possibilidade do interno sair do
hospital. Posteriormente, pode ocorrer um deslocamento, que fundamenta a rede social como
base de sustentação do usuário fora do hospital. Entretanto, considerou-se que a possibilidade
de passagem para o território se configura como um processo, que se constitui diariamente,
não se restringindo ao cumprimento de metas pré-estabelecidas, sejam elas a recuperação das
atividades laborativas, sejam elas a constituição de uma rede social.
A discussão propõe-se ir além da
“importância atribuída ao convívio entre doentes e os ditos sãos, mas
sim a forma pela qual esta convivência deverá ser construída: não mais
pela adaptação do louco à sociedade, mas sim pelo questionamento da
própria sociedade e seus mecanismos de exclusão de tantos outros
diferentes”. (FONSÊCA, 2004, p. 83)

No que tange ao habitante da cidade, necessitará conviver com um grupo social, que
havia sido segregado e excluído, o que incitaria a necessidade de uma “ponte”, favorecendo
nova passagem. Situa-se o papel estratégico do acompanhamento terapêutico, na medida em
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que baseia “a terapêutica na que potencia este encontro da loucura com a cidade,
possibilitando uma “clínica em movimento”.” (AMORIM; DIMENSTEIN, 2009a, p. 201)
Colocam-se em xeque certas maneiras cristalizadas de gerenciamento da saúde,
estimulando a invenção de novas modalidades de cuidar e de morar. Estas novas formas
seriam dissonantes dos “modelos de vigilância do íntimo e em regimes de tutela legitimados
pela soberania dos saberes, ou em modos de morar restritos à casa como espaço íntimo
impermeável que bloqueia os sentidos da diversidade e inibe as construções e narrativas
coletivas”. (AMORIM; DIMENSTEIN, 2009a, p. 199)
Busca-se, portanto, promover um processo de desnaturalização do morar e da clínica.
Assim, “a prática clínica pode ser pensada, em suas potencialidades criativas, como algo que
se faz para além de settings predefinidos, técnicas pré-fabricadas, parâmetros de normalidades
e subjetivações preconfiguradas. O encontro dos loucos com a cidade nos convida a penar a
clínica a partir do desejo de mundo que dissipa a dicotomia dentro-fora e permite a inserção
de ambos num espaço compartilhado, possibilitando a produção de singularidades. Assim, a
clínica constituiria uma ferramenta de invenção da saúde que se faz como cartografia dos
modos de existir”. (AMORIM; DIMENSTEIN, 2009a, p. 201-202)
Em nível macropolítico, incitam-se políticas publicas que ampliem a articulação dos
serviços com a cidade. Em nível micropolítico, propõem-se a ampliação da articulação entre
equipes, moradores e comunidade. Pontua-se “a própria condição de se pensar que este tipo
de serviço trabalha para não ser mais necessário ao morador que, como uma pessoa qualquer
na cidade, poderia buscar um “serviço de saúde” quando necessitasse. E, para isso, devem ir
se desenvolvendo redes sociais de apoio e cuidado, construídas no cotidiano da cidade”.
(AMORIM; DIMENSTEIN, 2009a, p. 202-203)
No trabalho de desinstitucionalização, busca-se trabalhar sobre as bases da
desconstrução e do território. No que tange à desconstrução, propõe-se derrubar os muros
manicomiais, sejam eles físicos ou de outra ordem, abrindo possibilidades para a construção
de realidades outras. Nesta desmontagem, seria imprescindível
“renunciar à perseguição da cura, na relação problema-solução,
tomando como objeto a existência-sofrimento. (...) A saúde passa (...) a
ser entendida não mais a partir de parâmetros de bem-estar definidos
desde princípios biomédicos e regulados pelo estado, mas como
produção da vida possível e com sentido para os sujeitos em suas
singularidades nos diferentes espaços de sociabilidade”. (AMORIM;
DIMENSTEIN, 2009a, p. 197)
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Assim sendo, para além da promoção da saúde, o trabalho seria o da “invenção da
saúde”. (AMORIM; DIMENSTEIN, 2009a, p. 197)
Cabe esmiuçar a questão da moradia, sinalizando as correlações entre moradia e
habitação, que não são sinônimos. (MÂNGIA; MARQUES, 2004. ECKER et al., 2010.
FURTADO et al., 2010.) Por um lado, parte das pessoas usava o manicômio como casa 56. Por
outro, o hospital não é uma casa e se está nele também por uma ausência de alternativas de
moradias. Na desinstitucionalização, necessita-se “encontrar respostas à necessidade de
moradia dos indivíduos, que não pode ser traduzida apenas enquanto necessidade de um lugar
para estacionar, pois se assim fosse o manicômio bastaria”. (MÂNGIA; MARQUES, 2004, p.
133)
Aponta-se que os portadores de transtorno mentais graves possuem determinadas
necessidades de moradia, o que pode favorecer a residência em SRTs ou em formas
alternativas. Para tanto, busca-se avaliar como os usuários “constituem suas habitações (...) e
inserção social a partir dos elementos estruturais da moradia (abrigo, privacidade, segurança e
conforto) e de suporte (rede social e de serviços)”. (FURTADO et al., 2010, p. 390)
Tendo como base o pensamento de Bourdieu, distingue-se habitação de moradia. A
reflexão é pautada no termo habitus, que pode ser considerado como “especificamente
subjetivo (...). Nesse sentido, ele não remete unicamente a uma questão sociológica,
constituindo-se num elemento-chave, operador da formação do sujeito através de sua
experiência; é estruturado e estruturante, permitindo a reprodução social”. (FURTADO et al.,
2010, p. 391) Dilui-se, portanto, a oposição entre realidades exterior e interior ou entre
mundos objetivo e subjetivo.

56

A história que a psiquiatria percorreu ao longo de sua existência pode ser colocada enquanto uma “história de
casas”, com graduações variáveis em relação ao fechamento, à vigilância e ao controle destas. No amplo leque
de “casas”, há classificações de tipologias. O manicômio pode se apresentar como residência, ainda que seja uma
moradia que controle, coaja e exproprie. Nesse sentido, o hospício destaca-se como espaço que prioriza o “estar”
em detrimento do “habitar”. Refere que “o estar tem a ver com uma escassa ou nula propriedade (não só
material) do espaço por parte de um indivíduo, com uma anomia e anonimato do espaço em relação àquele
indivíduo que no dito espaço não tem poder decisional nem material nem simbólico. O habitar tem a ver com o
grau sempre mais evoluído de “propriedade” (mas não somente material) do espaço no qual se vive, um grau de
contratualidade elevado em relação à organização material e simbólica dos espaços e dos objetos, à sua divisão
afetiva com os outros”. (SARACENO, 1999, p. 114) Faz “necessário (...) trabalhar sobre o eixo habitat mesmo
na ausência de uma casa, sendo a casa uma das formas possíveis do habitar, mas não a exclusiva”.
(SARACENO, 1999, p. 119)
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O termo moradia geralmente é associado aos SRTs, abarcando
“o campo no qual se formula e interage o sujeito na articulação do
habitus. Os dois termos permitem distinguir dois estados do mesmo
lugar em dois tempos: a moradia é o campo determinado para a
habitação anterior à experiência do sujeito; a habitação é a constituição
do habitus no decorrer de uma experiência”. (FURTADO et al., 2010,
p. 391)
A configuração da habitação “como lócus da ação simbólica” favorece a constituição
da concepção de inserção social, já que “para simbolizar ou atribuir significados às coisas
torna-se fundamental a comunicação, a relação com outros e o consenso sobre o sentido do
mundo social”. (FURTADO et al., 2010, p. 391) A relação entre o particular e o histórico,
favorecendo o surgimento das idiossincrasias, que podem criar as exceções.

4.6 EIXO 6 – IDENTIDADE PROFISSIONAL
4.6.1 – As categorias profissionais e o cuidado:
Uma primeira reflexão buscou detalhar a especificidade de cada profissão no
trabalho no SRT. Indicou-se, portanto, certa importância em construir e esmiuçar a identidade
profissional própria de cada categoria. (PEREIRA; BORENSTEIN, 2004. CARRAPATO et
al., 2009. MELO, 2009.)
Visando aprofundar a contribuição que as distintas categorias profissionais poderiam
oferecer, alguns trabalhos buscaram indicar a especificidade de suas práticas. Dentre as
profissões elencadas, pontuaram-se a de enfermagem, a do serviço social e a da terapia
ocupacional. Tais estudos situavam-se em contextos distintos. Detalharam-se as experiências
de SC e SP.
No município de São José, em SC, discutiu-se sobre a assistência no SRT da região57.
Para além das condições físicas, materiais e sociais do SRT, situou-se a necessidade de
utilizar um referencial teórico que pudesse embasar o cuidado, o que garantiria a humanização
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Coube contextualizar que o complexo hospitalar público designado como Instituto de Psiquiatria de Santa
Catarina (antigo Hospital Colônia Sant’Ana) passou a delinear projetos de reabilitação psicossocial e inserção
social, conforme a Reforma Psiquiátrica incitava. Dentre eles, citou-se a criação de um SRT em 1990, que
acolhia 9 moradores em região próxima ao hospital. O projeto de moradia fixa era vinculado ao Centro de
Convivência Sant’Ana, que era pertencente ao hospital. A equipe técnica integrava o corpo clínico do hospital,
sendo composta por uma enfermeira, um psicólogo e um assistente social, que realizavam acompanhamento
semanal.
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deste. Dessa forma, prescindiam de um referencial teórico acadêmico tradicional, que se
pautava em práticas prescritivas e deterministas. O referencial teórico de Rosemarie Rizzo
Parse, designado enquanto “Tornar-se humano”, subsidiou
“a prática de enfermagem, de modo que as moradoras fossem
efetivamente cuidadas e que pudessem caminhar para atingir um
completo bem-estar, conseguindo ir além, transcendendo as suas
dificuldades. (...) A teoria de Parse está fundamentada em uma prática
de Enfermagem inovadora, segundo a qual cabe à enfermeira, através
da presença verdadeira, esclarecer significados nas situações do
cotidiano das clientes, compartilhando com elas pensamentos e
sentimentos; é um “estar com”, e não um fazer pelas pessoas”.
(PEREIRA; BORENSTEIN, 2004, p. 528)
Visou-se à qualidade de vida dos moradores. Entretanto, tal qualidade não se baseava
em parâmetros pré-definidos. Assim, “a qualidade de vida não é o que as pessoas de fora da
experiência vivida pensam que é, mas o que a pessoa vivendo a vida refere ser”. (PEREIRA;
BORENSTEIN, 2004, p. 528-529)
Situou-se que o movimento das moradoras no enfrentamento das dificuldades
geralmente é lentificado e, geralmente, necessita de apoio do profissional. Dessa forma,
“a enfermeira, por meio de seu conhecimento e de sua presença
verdadeira, pode constituir e iluminar os significados das experiências
vividas por elas e, através do processo reflexivo e da interpretação
dessas experiências, motivá-las para enfrentar e superar os limites que
se apresentam”. (PEREIRA; BORENSTEIN, 2004, p. 531)
No município de Bauru, em SP, o SRT foi implantado em 2005. Em 2009, foi
realizada pesquisa com 34 moradores e 5 profissionais do SRT, visando a vislumbrar qual
seria o papel do assistente social no processo de emancipação dos moradores do dispositivo.
Integrante da equipe multidisciplinar, o assistente social se destacava, pois sua
formação profissional já contempla a realização de ações articuladas, o que oportunizava a
troca de conhecimentos. Ele buscava “desenvolver a construção da identidade do paciente
enquanto cidadão e sujeito de direitos”, que é “o primeiro passo na luta pela emancipação”.
Nesse contexto, o trabalho desse profissional era feito na vida cotidiana de cada morador,
acompanhando a atividade da vida diária e da vida prática. (CARRAPATO et al., 2009, p. 4)
Verificou-se que o profissional dessa categoria profissional era reconhecido e valorizado por
moradores e trabalhadores do SRT.
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Uma segunda reflexão apontou uma identidade profissional mais diluída, porosa,
mesclada, com contornos pouco nítidos. Para esmiuçar tal entendimento, coube retornar à
Grécia antiga. (SANZANA et al., 2006. HONORATO; PINHEIRO, 2007. HONORATO;
PINHEIRO, 2008. SANTOS JR; SILVEIRA, 2009. CAMPOS, 2010.)
Em sua origem, a política estava referida a polis, que remetia à cidade. Nesta, os
homens dialogavam, negociavam, julgavam, avaliavam e definiam as temáticas que
envolviam o bem comum, o que abarcava as várias dimensões da vida. Através da
convivência, tinha-se acesso à diversidade.
Da mesma forma, as práticas dos profissionais dos SRTs poderiam almejar “estimular
a reflexão e a capacidade de pensar dos usuários, como estratégia para a reinserção social dos
mesmos”. Para tanto, os profissionais poderiam visar práticas que sustentassem um
estranhamento e uma problematização diante do que se apresentasse como natural e óbvio.
Assim, era necessária uma prática que valorizasse o encontro entre o trabalhador e o morador.
O profissional necessitava ocupar uma posição de não saber, desconsiderando os seus
conceitos prévios, a fim de que estes não silenciassem o morador. (HONORATO;
PINHEIRO, 2007, p. 169) Por esse viés, “a atividade política é esse exercício de negociações,
de argumentações e debates, que constituem o espaço público”. (HONORATO; PINHEIRO,
2008, p. 374) Assim sendo,

“o trabalho em saúde mental, formulado segundo os princípios da
Reforma Psiquiátrica brasileira, se constitui como uma ação inclusiva, e
se coloca para além de qualquer especificidade técnica do profissional
envolvido. Trata-se de uma tarefa descrita explicitamente como social”.
(HONORATO; PINHEIRO, 2008, p. 362)
Por esse viés, busca-se situar a importância da “reintegração social através do trabalho
de acompanhamento terapêutico”, do “acompanhamento das casas”, da “mobilização de
recursos comunitários”, da “autonomia para atividades domésticas e pessoais”, da
“reintegração social por meio de programas de alfabetização”, da “inserção no trabalho e a
geração de renda” e do “processo clínico-político do trabalho no território”. (SANZANA et
al., 2006, p. 174-175)
No que tange ao trabalho na comunidade, se por um lado as trocas sociais são
potencializadas, por outro existem tensões que sinalizam que a qualidade das relações
estabelecidas nem sempre são de acolhimento. Afinal, a exclusão ainda permeia a concepção
que a sociedade tem acerca da chamada doença mental.
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Apostou-se em um cuidado marcado pela presença, através de um trabalho artesanal.
Por esse viés, os moradores “que tiveram suas vidas achatadas (...) pela permanência asilar
(...) deixam de apenas responder à instituição das normas impostas, podendo também criar
outras, negociá-las no cotidiano” (SANZANA et al., 2006, p. 172)
No acompanhamento das casas, procura-se elaborar
“projetos terapêuticos que não sigam normas previamente estipuladas
ou modelos rígidos do que é habitar uma casa. Ao contrário, realizamos
movimentos de valorização das singularidades dos moradores, dos
acontecimentos circunstanciais, bem como de suas expectativas, anseios
e desejos. Em outras palavras, nós nos propomos a estar junto com os
moradores, acompanhando suas trajetórias e suas tessituras
existenciais”. (SANZANA et al., 2006, p. 174-175)
No trabalho no SRT, o cuidado pode operar de forma menos tecnicista. Estimula-se
que o morador busque encontrar a solução para as próprias dificuldades. Assim,
“o cuidado na moradia se dá de modo mais humanizado, valorizando a
singularidade dos moradores, seus valores e crenças, tentando
(re)estabelecer as relações sociais dos indivíduos e estimulá-los para a
prática do autocuidado. (...) Esse modo de atenção vem alcançando uma
(re)cidadanização e valorização da vida dos sofredores psíquicos”.
(SANTOS JR; SILVEIRA, 2009, p. 788)
Assim sendo, não se deveria definir um papel profissional específico para atuar no
dispositivo. Não haveria, portanto, uma identidade profissional determinada para atuação no
SRT. O papel do trabalhador seria integrar-se no “cotidiano dos moradores não como
terapeutas ou assistencialistas, mas como figuras facilitadoras, catalisadores do processo de
socialização dos moradores no momento em que estabeleciam novos vínculos territoriais”.
(CAMPOS, 2010, p. 147)
Propôs-se uma reflexão: como “lutar contra a institucionalização criada pela vida
manicomial, sem criar uma nova doença: a institucionalização pela vida em dispositivos
residenciais” ? (SANZANA et al., 2006, p. 174-175) Visando responder tal questão, sinalizam
que o acompanhamento no SRT é diariamente desafiante, já que o cuidado pode subjugar e
aprisionar os moradores. Realiza-se um trabalho que necessita ser simultaneamente cauteloso
e audacioso. Isso porque
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“o fio da navalha em que caminhamos é o fio paradoxal
obrigatoriamente presente na clínica dos dispositivos residenciais
terapêuticos. Liberdade x opressão, imposição x escolha, controle x
acompanhamento, criatividade x repetição. Não somos nem um, nem
outro; andamos no x, no meio, com o cuidado de quem não conhece o
caminho, (...) construindo (...) a intervenção a partir do entendimento
das relações e dos jogos de força que estão em ação”. (SANZANA et
al., 2006, p. 170)
Neste sentido, faz-se importante refletir sobre as práticas, já que mesmo em um SRT é
possível estabelecer “regras de funcionamento alheias aos moradores das casas, fazendo deles,
mais uma vez, meros coadjuvantes das determinações de suas vidas”. (SANZANA et al.,
2006, p. 170-171) Deve-se apreender que “são as singularidades de cada usuário que devem
definir as ênfases do trabalho, construindo a clínica e a intervenção a partir do entendimento
das relações e dos jogos de força que atuam em um determinado momento, naquela casa e
para cada morador”. (SANZANA et al., 2006, p. 171)
Embasando-se nas contribuições de Gramsci, enfatizou-se que
“a função do intelectual como educador, persuasor permanente,
formador para o processo de construção da hegemonia. Isto nos permite
caracterizar o trabalho do profissional de saúde mental como prática
política, práxis que tem a transformação social como objetivo.
Tomamos então a proposta de mudança para uma nova forma
hegemônica de pensar o louco como tarefa da Reforma Psiquiátrica
brasileira”. (HONORATO; PINHEIRO, 2008, p. 363)
4.6.2 – O cuidador:

Dentre as várias categorias profissionais envolvidas no cuidado aos moradores dos
SRTs, destacou-se a do cuidador. Tal categoria de trabalho possui fronteiras difusas, por
vezes ambíguas, uma vez que o cuidador é um profissional, mas possui um saber leigo. As
relações entre o saber acadêmico e o popular, tradicionalmente hierarquizadas e opostas, são
colocadas em xeque pelo trabalho desse ator.
No que tange ao trabalho do cuidador, realizaram-se estudos que buscaram contemplar
as suas narrativas, bem como o trabalho desenvolvido com ele. (PALOMBINI et al., 2010.
CAMPOS, 2007. NETO; AVELLAR, 2009. SPRIOLI, 2010.) Buscando-se dar voz a esses
trabalhadores, alguns estudos buscaram realizar pesquisas de campo, que incluíam a
observação participante e entrevistas. Dentre os temas, citaram-se: a caracterização dos
cuidadores, a conceituação dos SRTs e o cuidado nesse dispositivo.
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Verificou-se que os cuidadores poderiam ter origens e formações bastante diversas,
tendo alguns sido trabalhadores de longa data de manicômio, não verificando inclusive
diferenças significativas no trabalho entre este dispositivo e o SRT. Outros, no entanto, não
haviam tido experiência prévia no campo da saúde mental e pouca ou nenhuma noção sobre o
dispositivo residencial. A visão sobre o cuidado também poderia diferir, com alguns se
orientando pela lógica da infantilização dos moradores, enquanto outros buscavam ampliar a
autonomia destes. Assim sendo, não era possível classificar os cuidadores como uma
categoria homogênea. Em grande parte das experiências, os cuidadores tinham pouca
familiaridade com a proposta da desinstitucionalização, não tendo realizado nenhum curso ou
capacitação.
Considerando a natureza delicada do trabalho dos cuidadores, destacou-se que é
essencial propiciar o acesso a informações sobre as transformações da atenção em saúde
mental. Dessa maneira, busca-se reduzir o risco de reproduzir maneiras mais sutis de clausura,
já que o cuidador também necessita questionar a ideologia manicomial, que atravessa
discursos e práticas assistenciais. Assim sendo, para além de buscar entender a assistência
prestada pelo cuidador, necessita-se colocar em pauta o nível de atenção disponibilizado a
este mesmo trabalhador. (NETO; AVELLAR, 2009)
Alguns estudos mapearam estratégias construídas para potencializar o trabalho dos
cuidadores. Dentre as várias estratégias utilizadas na qualificação da formação dos
cuidadores, citaram-se: oficina de escrita, roda de conversa, supervisão, capacitação e eventos
científicos.
A primeira estratégia referiu-se à oficina de escrita. Realizou-se a criação de um
espaço que favorecesse a construção de narrativas escritas que abordassem o cotidiano do
trabalho em SRTs. Tal espaço possuía duas funções. Por um lado, visava-se registrar e “trazer
a público as cenas até então inéditas do cotidiano da relação entre os trabalhadores dos
residenciais e seus moradores”. (PALOMBINI et al., 2010, p. 254) Isso permitia realizar um
registro histórico de um momento específico da Reforma Psiquiátrica, que presentificava a
transição do modelo assistencial através da passagem de usuários e trabalhadores do
manicômio para a casa na comunidade. Por outro lado, sinalizava-se que
“o exercício (...) da escrita e a sua leitura compartilhada é produtor de
transformações das práticas (...), favorecendo a invenção de novos
modos de relação onde o cuidado possa ser pensado numa perspectiva
outra que a da tutela herdada das práticas do internamento”.
(PALOMBINI et al., 2010, p. 254)
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Assim, buscou-se escrever sobre as experiências que envolviam o cuidado com os
moradores, trazendo à tona a maneira como os trabalhadores se relacionavam com eles. Para
além do cuidado com os moradores, a oficina constituiu-se como um dispositivo de cuidado
com os trabalhadores dos SRTs, sejam eles cuidadores, sejam eles acompanhantes
terapêuticos.
A segunda estratégia referiu-se à roda de conversa. Esse dispositivo apresentava-se
como oportunidade de criar encontros coletivos, visando compartilhar e reviver
acontecimentos ocorridos no cotidiano das casas. Entretanto, tais “encontros não se ocupavam
de especializar o trabalhador, nem mesmo de um lugar de supervisão coletiva”. (LEITE et al.,
2010a, p. 4)
A terceira estratégia referiu-se à supervisão e/ou à reunião de equipe.
(FIGUEIREDO, FRARE, 2008. FIGUEIREDO et al., 2008. CAMARA, 2010. ESTRELLA,
2010. SPRIOLI, 2010.) O trabalho do cuidador opera no co-gerenciamento diário da casa,
mas também no acompanhamento dos moradores no território. Entretanto,
“na prática, infinitas possibilidades acontecem: intervenções em crise,
acolhimento ao que está impossível ao morador suportar, atos diante de
invasões de um Outro não barrado, além da sustentação cotidiana da
(...) clínica essencial ao SRT, cujo norte é a mediação necessária ao
trabalho de construção pelo morador da possibilidade de morar na casa
e na cidade”. (ESTRELLA, 2010, p. 87)
A presença dos cuidadores nos SRTs varia, podendo contemplar plantonistas, diaristas
ou até mesmo trabalhadores que realizam visitas pontuais, visando ao manejo de uma crise ou
agenciando a assistência de uma intercorrência clínica. Além disso, cada cuidador tem a sua
maneira de trabalhar, uma vez que possui as suas peculiaridades. Isso acarreta nas distintas
formas de intervir e na construção de diferentes soluções. Apesar dessa diferença, “o trabalho
dos cuidadores em um mesmo SRT (...) acontece em equipe, com direção clínica única,

decidida coletivamente”. (ESTRELLA, 2010, p. 87-88)
Relata-se o paradoxo decorrente do fato do cuidador leigo auxiliar na sustentação do
cotidiano de uma casa que já é parcamente sustentada pelos próprios moradores dela. No que
tange à supervisão dos cuidadores, algum saber, não especializado, pode ser tecido, de forma
a contemplar o estilo de cada trabalhador e a direção do trabalho construída pela equipe.
Assim, “além de garantir uma direção clínica única, a supervisão abre espaço de fala
orientada sobre angústias, impasses, surpresas, sempre existentes para todo mundo”.
(ESTRELLA, 2010, p. 89) O espaço contempla uma gama de temáticas, inclusive as que
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poderiam ser consideradas burocráticas, o que pode ser desconstruído durante a supervisão.
Situa-se
“a supervisão clínica como parte da definição do trabalho dos
cuidadores, sem o qual este ficaria amputado. (...) Este dispositivo é
aqui considerado como mais uma das razões que ilustra e, ao mesmo
tempo, legitima a entrada de uma dimensão de serviço terapêutico em
uma casa”. (ESTRELLA, 2010, p. 90).
A partir disso, afirmou-se que “a supervisão (...) objetivaria construir um saber
justamente a partir do caráter leigo dos cuidadores, que ‘se viram’ muito bem neste trabalho”.
(ESTRELLA, 2010, p. 99). Assim, para além da importância de cursos de formação do
cuidador, há um saber que se aprende na relação singular com o próprio morador.
No que tange à reunião de equipe, enquanto lugar de transmissão, possui quatro
funções. A primeira referiu-se a ser o “lugar onde se fala do morador”, não enquanto objeto,
mas como sujeito que indica, através de sua fala ou de suas ações, a direção que o trabalho
poderá ser norteado. A segunda referiu-se à sustentação do não-saber da equipe, o que
favorece que o morador seja escutado. A terceira referiu-se ao “lugar de legitimação, onde se
considera o que qualquer membro da equipe tenha a dizer”. A quarta referiu-se ao lugar que
favorece a elaboração de um saber, que não é estanque. (FIGUEIREDO et al., 2008, p. 4)
A quarta estratégia referiu-se ao curso de capacitação. Descreveu-se a montagem de
um curso de capacitação para cuidadores que trabalhavam em SRTs do município de
Salvador, na Bahia58. (LIMA; CARDOSO, 2010, p. 108)
A maior parte dos cuidadores não possuía formação técnica na área da saúde. Além
disso, a equipe do CAPS, aos quais os SRTs estavam vinculados, percebeu a insegurança dos
cuidadores e seus freqüentes questionamentos quanto à forma de manejar as situações do
cotidiano na casa. Sendo o SRT uma inovação em saúde mental, era importante criar outras
formas de cuidar. Tal cuidado, por um lado, teria que se distinguir da lógica asilar; por outro,
precisaria ir além do auxílio no gerenciamento doméstico, mas buscar responder às
necessidades dos moradores e ampliar a autonomia destes.
A partir disso, decantou-se a importância de não só cuidar dos moradores, mas dos
próprios cuidadores. Criou-se o “Projeto de construção do conhecimento”, que “impulsionou
a construção de um processo de escuta e troca de saberes visando (...) instrumentalizar a
práxis dos cuidadores, para que neste compartilhamento houvesse crescimento mútuo que
58

O curso foi estruturado em 2009, a partir da articulação entre Coordenação de Saúde Mental de Salvador,
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e CAPS, o que permitiu aproximar teoria e prática nos SRTs.
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possibilitasse reflexão (...) para atuar no cotidiano das SRTs.” (LIMA; CARDOSO, 2010, p.
108)
Tendo em vista a subjetividade, buscou-se favorecer as trocas de conhecimentos
acadêmico e popular. Dessa forma, possibilitava-se ressignificar o cuidado, tendo os
princípios éticos como respaldo. Para tanto, a base do curso foi a problematização.
Inicialmente, o curso semanal foi dirigido aos cuidadores de dois SRTs, totalizando
uma carga horária de 60 horas. Para dinamizar as reflexões, utilizaram-se dinâmicas de grupo,
filmes, músicas, textos, dentre outras ferramentas. Profissionais de diferentes especialidades
participaram do curso estimulando a reflexão crítica através de rodas dialogadas.
O curso teve três módulos. No primeiro, designado como “Cuidando do corpo”,
referiu-se à “Alimentação saudável; Noções de higiene; Princípios e cuidados na
administração de medicações orais; Principais medicações psiquiátricas e seus efeitos
terapêuticos e colaterais; Noções de primeiros socorros”. Através das discussões, os
cuidadores puderam qualificar o cuidado com os moradores e com eles mesmos. A conversa,
a negociação e o respeito à individualidade colocaram-se como base para o cuidado com os
moradores. (LIMA; CARDOSO, 2010, p. 112)
No segundo, denominado de “Cuidando da mente”, discutiu-se a “História da loucura;
Principais transtornos mentais e seus sinais e sintomas”. (LIMA; CARDOSO, 2010, p. 112)
Além disso, refletiu-se sobre o papel do CAPS no apoio aos SRTs. Na discussão do que seria
a loucura, o grupo construiu uma conceituação. Essa dizia respeito às “pessoas que criam o
seu próprio mundo, mudança de comportamento, fugindo do cotidiano que é dito normal
baseado na cultura de cada sociedade”. (LIMA; CARDOSO, 2010, p. 115)
No terceiro, classificado como “Cuidando da alma”, refletiu-se sobre o “Processo
saúde-doença; Relação terapêutica cuidador/morador; Cuidando do cuidador”. (LIMA;
CARDOSO, 2010, p. 112) Discutiu-se sobre o que seria o cuidado, estimulou-se o autoconhecimento e o fortalecimento do trabalho em equipe. Os cuidadores discutiram “as
relações de trabalho, insegurança em perder o emprego, a falta de garantias”. (LIMA;
CARDOSO, 2010, p. 116)
Ao término da capacitação, dentre outras pontuações, os cuidadores sinalizaram a
importância do curso no que tange à “integração e troca entre eles, contribuição no
compartilhamento do trabalho e coleguismo, ensinamentos para a vida profissional e pessoal,
valorização enquanto categoria profissional, reconhecimento da necessidade do outro”.
(LIMA; CARDOSO, 2010, p. 117)
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A quinta estratégia referiu-se à participação em eventos acadêmico-profissionais.
Dentre eles, citaram-se os encontros de cuidadores ocorridos no Estado do RJ. O encontro
ocorrido no município de Paracambi referiu-se ao I Encontro de Cuidadores em Saúde Mental
de Paracambi (VIDAL et al., 2010b). O encontro ocorrido no município do RJ referiu-se ao
IV Encontro de Cuidadores em Saúde Mental da Cidade do Rio de Janeiro, que ocorreu
associado ao II Encontro de Cuidadores de Idosos59. (RODRIGUES, 2010)
Através do site da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), relatou-se a ocorrência deste
último evento. No evento, cujo tema foi “Violência x Cuidado: desafios para a construção da
autonomia”, os cuidadores trouxeram as experiências vivenciadas no cotidiano de trabalho.
Na apresentação feita pelos próprios cuidadores, “a violência, o preconceito, a indiferença e
as más condições de trabalho foram temas recorrentes”. (RODRIGUES, 2010)
Poder-se-ia relatar algumas contribuições feitas por cuidadores atuantes em SRTs.
Dentre elas, um cuidador destacou que, ao sair da casas com os moradores, “esbarramos no
preconceito da sociedade. O preconceito e a discriminação são formas de violência cujas
marcas são invisíveis, mas são tão dolorosas quanto à violência física”. (RODRIGUES, 2010)
Quanto às precárias condições de trabalho, um cuidador pontuou que “o Estado pode
nos ajudar reconhecendo o trabalho do cuidador, ouvindo nossas reivindicações, não
atrasando salários e oferecendo um suporte maior às RTs”. Nesse mesmo sentido, um
cuidador pontuou que “o cuidador precisa ganhar visibilidade no cenário social. Há muito o
que fazer para que o trabalho do cuidador seja reconhecido e respeitado. Essa falta de
estrutura para trabalhar também é uma forma de violência”. (RODRIGUES, 2010)
As discussões enfatizaram a baixa remuneração, a sobrecarga de trabalho, a fragilidade
dos vínculos empregatícios, a desvalorização da profissão e a lentidão na assinatura dos
convênios, o que resultou em atraso no pagamento. Neste sentido, durante o debate, um
psicólogo destacou que os cuidadores também sofrem preconceitos, vivendo “em um estado
de não reconhecimento”. Corroborando tal discussão, o coordenador do curso de Atualização
profissional no cuidado ao idoso dependente da Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV) enfatizou que o Projeto de Lei nº 2.880/08, que cria a profissão de
cuidador, tramita no Congresso Nacional. Ele pontuou que “é necessário que os cuidadores
lutem pela regulamentação da profissão e também por sua inserção nas políticas públicas”.
(RODRIGUES, 2010)

59

O evento foi realizado em dezembro de 2010, através da parceria entre Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV) e Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC/RJ).
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4.7 EIXO 7 – PERSPECTIVA DO MORADOR

Buscando qualificar a orientação do trabalho no SRT, alguns estudos buscaram dar
voz ao ator principal do SRT. Alguns estudos realizaram pesquisas qualitativas e / ou
quantitativa, tais como pesquisa de satisfação (JAEGGER et al., 2004), o mapeamento dos
perfis sócio-culturais (SILVA et al., 2007) e sócio-demográficos (CHIAVAGATTI et al.,
2010) dos moradores, encontros para a composição de painéis temáticos (RAUBER;
OLIVEIRA, 2010), dentre outros.
Pontuou-se a possibilidade de alterar a imagem que se tem de si através de alguma
mudança geográfica. Nesse sentido, ao receberam alta hospitalar e irem residir em um SRT,
os moradores podem atualizar as suas referências de vida no ambiente novo, de forma a
modelar o espaço discursivamente. Por esse viés,
“os novos moradores produzem uma releitura de suas experiências
passadas, iniciando um processo de reconstrução e atualização da
identidade. Esta reorganização pessoal é fundamental para a construção
subjetiva do novo espaço de moradia, pois possibilita aos indivíduos
moldarem a sua relação com o ambiente, além de experimentarem e
estabelecerem o seu “campo de manobra” no território”. (MILAGRES,
2003, p. 125)
O reconhecimento de novas opções no território pode redimensionar os seus papéis
neste, favorecendo a construção de outros projetos de vida, distintos dos inicialmente
pensados.
Discorreu-se que “a vida, da forma como é vivida cronologicamente, não é um
processo em que os acontecimentos se encaixam perfeitamente em uma sequência inteligível
e lógica”. (MILAGRES, 2003, p. 128) Por esse viés, nas narrativas, não se reproduzem
descrições de situações anteriormente vivenciadas. Na proposição de dar um sentido ao que
foi vivido em dado momento, poder-se-ia criar realidades outras, favorecendo a reorganização
identitária. No relato biográfico, inclusive selecionam-se fatos que poderiam ser contados e os
que não terão relevo.
A partir do relato dos diferentes moradores, pontuou-se que a forma de significar os
SRTs varia de acordo com os contextos e referências de cada sujeito, o que permite a
produção de discursos diferenciados e reações diversificadas. Por esse motivo, considerando a
casa enquanto construção subjetiva, poder-se-ia encontrar muitas “casas” dentro de um
mesmo SRT, embora estas sofram influência das concepções existentes no social, bem como
permitam o compartilhamento de códigos.
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Ao refletir sobre os sentidos do morar que cada residente da casa possui, diluiu-se a
compreensão de que os significados do morar sejam pautados em idéias universalizantes.
Entretanto, tais significados podem ser influenciados pelo contexto mundial, que produz
determinados sentidos do morar.
Assim, cada morador vivencia a sua inserção de maneira distinta, estabelecendo
diferentes relações com a casa e com o território. Há, portanto, múltiplas respostas à ida para a
casa. Poder-se-ia citar alguns sentidos mapeados em uma pesquisa. Em primeiro lugar, “ficar
no hospital como sinônimo de se sentir preso e no Lar como liberdade”. Em segundo, “ficar
na rua como sinônimo de inconstância e deriva (...) e no Lar como um lugar para morar”. Em
terceiro, a semelhança entre morar em um Lar e residir na própria casa. Em quarto, “o morar
no hospital como sinônimo de serialização/rotinização subjetiva do cotidiano (...) e de
perdas/invasões”. Em quinto, “o morar no Lar como sinônimo de respeito e de sentimento de
apropriação subjetiva e espacial” (CAMPOS, 2007, p. 144)
Num primeiro momento, depreendeu-se uma certa polarização, sendo a casa o local da
estabilidade e da permanência e a cidade o espaço que remete à tensão e às assimetrias. Num
segundo momento, há um maior entrecruzamento. Nesse sentido, os moradores remetem
vontade de constituir a própria casa, casar, voltar a morar com os familiares, dentre outras
possibilidades possíveis.
Tendo em vista as transformações do modelo de atenção em saúde mental, propostas
pela Reforma Psiquiátrica, uma única pesquisa sinalizou a importância da avaliação da
qualidade do cuidado.
Cabe incluir que a avaliação da qualidade da atenção de um serviço de saúde pode
também ser vislumbrada através da satisfação do usuário nele inserido. Tal perspectiva atribui
“ao usuário o estatuto de sujeito crítico dos processos e resultados de um serviço,
contribuindo com indicadores de qualidade e potencializando a eficácia das intervenções”.
(JAEGGER et al., 2004, p. 29)
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O grupo pontua a existência de algumas pesquisas sobre experiências com dispositivos
residenciais comunitários que levam em consideração o indicador de satisfação de seus
moradores60. Dentre as experiências nacionais, avaliou-se a satisfação dos moradores
inseridos nos SRTs do IMASJM, através da aplicação da Escala de Avaliação da Satisfação
dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental – SATIS-BR (forma abreviada). Esta foi avaliada
e validada no Brasil, contendo itens quantitativos e qualitativos. (JAEGGER et al., 2004)
Segundo o estudo, que avaliou 15 moradores, 86,6 % do grupo estavam satisfeitos ou
muito satisfeitos com o serviço, com a equipe e com as instalações da residência. Entre as
preocupações dos moradores, uma parte manifestou preocupação com a manutenção da
moradia, o que poderia indicar que uma maior apropriação do espaço estava se constituindo.
A visita da equipe aos SRTs foi vislumbrada por alguns moradores como fator de segurança e
por outros como invasão de uma liberdade recém conquistada, o que pode sugerir demanda
por ampliação de autonomia. Alguns usuários sinalizaram que a convivência entre os
moradores poderia ser mais trabalhada pela equipe, a fim de que ocorresse uma melhora61.
Este estudo reforça ainda a importância da construção de um modo de acompanhar
que considere “a inserção na família, no trabalho e na vida cotidiana”. (JAEGGER et al.,
2004, p. 29)

5 DISCUSSÃO

5.1 DIALOGANDO COM ALGUNS ESTUDOS:

A Portaria 106/00 designou uma nomenclatura comum, bem como regulamentou o
funcionamento do SRT. Em contrapartida, a literatura sobre o dispositivo confirmou que ele
não pode ser visto no singular, já que há uma gama de possibilidades de configuração. Tal
multiplicidade abrangia diferentes aspectos. Dentre eles, citaram-se as características gerais
dos SRTs, a concepção de cuidado que era veiculada, o modo de compreender a inserção
60

Entre as experiências internacionais, os autores citam as pesquisas de Hanrahan et al. Estes últimos, em 2001,
publicaram um “estudo com 74 pacientes de residências terapêuticas e encontraram um grau de satisfação alto
com o serviço” . (JAEGGER et al., 2004, p. 35) Além disso, Leff et al., em 1996, publicaram pesquisa em que
“estudaram um grupo de 494 pacientes de longa permanência saídos de dois hospitais do norte de Londres e que
estavam vivendo na comunidade. Concluíram que estes preferiam viver fora do hospital e estavam mais
satisfeitos com suas vidas” (JAEGGER et al., 2004, p. 35)
61
Cabe esmiuçar que, no estudo em questão, há uma reflexão crítica sobre o fato de 40 % dos moradores
afirmarem não haver nenhum quesito que não gostassem na residência. Dentre as hipóteses levantadas, citaramse “o fato da escala ter sido aplicada no próprio serviço pode ter inibido possíveis críticas; o pouco tempo de
moradia de parte dos entrevistados pode não ter sido suficiente para uma avaliação mais consistente”. Além
disso, na ocasião da pesquisa, o programa residencial terapêutico era recente. (JAEGGER et al., 2004, p. 35-36)
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social, a maneira de conceber o cuidador e seu trabalho e a escuta dos principais atores do
dispositivo: os moradores.
Visando potencializar a reflexão, pinçaram-se algumas questões de cada um dos 7
eixos.

5.1.1 - Eixo 1 - Contexto:

Uma gama de estudos situou entraves no financiamento dos SRTs. No período anterior
à Portaria nº 1220/00, tal entrave presentificava-se através da falta de um financiamento
próprio aos SRTs, uma vez que os recursos provinham dos hospitais psiquiátricos Tal
situação, em algumas experiências, ampliou a dependência entre o hospital e a casa, tendo o
manicômio sido gestor do próprio Programa de SRTs62.
Após a regulamentação dos SRTs, os entraves diziam respeito a dificuldades na
substituição de AIHs por APACs, falta de autorização orçamentária para a implantação de
novos dispositivos, lentificação da gestão pública na administração dos SRTs, dentre outras
problemáticas. (VASCONCELOS, 2001; MÂNGIA; ROSA, 2001; FURTADO, 2006;
SUIYAMA et al., 2007)
Na ocasião, as parcerias com entidades filantrópicas, tais como ONGs, favoreceram o
trabalho, ampliando a participação comunitária no gerenciamento dos Programas de SRTs,
diluindo o papel do asilo. Além disso, forneceu maior flexibilidade a um processo que, na
dependência estatal, era demorado, atravessado pelas licitações, dentre outros processos
administrativos. Na III CNSM, ocorrida em 2001, já se apontava

“a possibilidade de terceirização temporária de uma parcela pequena de
dispositivos residenciais junto ao chamado Terceiro Setor, composto de
organizações não governamentais. As ONGs podem aumentar a
flexibilidade, a despadronização, a ampliação mais rápida de
experiências-piloto e a maior capacidade organizacional de combinar e
integrar recursos estatais, privados não lucrativos, comunitários e dos
próprios usuários e moradores. Entretanto, dada a profunda crise do
Estado brasileiro, é importante chamar a atenção para os riscos de uma
terceirização massiva, em condições precárias de financiamento, e sem
garantias de mínimas condições de trabalho e salário para os
62

Cabe recordar o paradoxo do SRT ser uma casa e um serviço. Em vista disso, a forma de gerenciamento do
Programa de SRTs, bem como o cuidado da equipe com os moradores, atravessava o funcionamento das próprias
casas nele inseridas. Assim, a maneira de gerir o Programa poderia indicar se as casas seriam co-gerenciadas ou
não pelos seus moradores. Em alguns casos, tal co-gerenciamento ocorreu, sendo o morador o protagonista do
processo. Em outros casos, o gerenciamento foi centralizado no gestor, sendo o morador extremamente
dependente deste.
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trabalhadores. Terceirizações também requerem uma supervisão
minuciosa do planejamento e funcionamento destes dispositivos, para
garantir carga de trabalho adequada a cada profissional, boas condições
de vida, cuidado integrado e gestão participativa dos usuários nas
residências, bem como o acesso às oportunidades sociais e
comunitárias”. (VASCONCELOS, 2001a, p. 69)
Nos anos seguintes, principalmente em alguns Estados brasileiros, nota-se uma
proliferação de ONGs na gestão dos SRTs. Faz-se importante por em relevo duas questões,
que não poderiam ser aprofundadas e nem respondidas neste estudo, que tem outro escopo.
A primeira questão refere-se à lentidão dos processos administrativos, própria de
uma burocratização da maquina estatal. Cabe pontuar: A resposta para fazer a máquina
“deslizar” necessariamente precisa ser terceirizar o gerenciamento da maioria dos dispositivos
? Por que a máquina não pode ser “lubrificada”, de forma que as engrenagens pudessem
possibilitar outros processos e outros efeitos ?

Ao atribuir recorrentemente ao outro o

gerenciamento da maior parte dos Programas de SRTs, já não estariam os órgãos públicos
colocando a sua competência em xeque ? E, no caso da resposta ser afirmativa, dever-se-ia-se
transferir a tarefa ou substituir o gestor que não está capacitado para exercer funções que pode
lhe caber ? Quais os interesses de basear na terceirização, de maneira predominante, o
gerenciamento dos programas de SRTs ?
Faz-se importante ressaltar que o que se coloca não é uma crítica pura às ONGs, mas a
um movimento dos órgãos públicos de restringir o gerenciamento dos Programas de SRTs às
entidades filantrópicas.
Poder-se-ia citar algumas dificuldades do trabalho em ONGs, como atrasos salariais e
desrespeito às leis trabalhistas, o que suscita uma alta rotatividade de profissionais e uma
vulnerabilidade do trabalho clínico-institucional nos SRTs63. Tais dificuldades podem ser
agravadas por instituições que não cumprem o acordado em convênio. Entretanto, muitos dos
entraves também ocorrem com as ONGs responsáveis e comprometidas com a Reforma
Psiquiátrica, o que aponta para uma fragilidade do processo de trabalho pautado unicamente
na terceirização. Tal situação não é priorizada apenas nos Programas de SRTs. Este
movimento afeta a saúde pública de forma geral.
63

Tal situação foi publicizada em jornais de amplo alcance, tais como o Extra, mas também por jornais de
classes profissionais, como o Conselho Regional de Psicologia (CRP). Dentre as reportagens, poder-se-ia citar a
feita pelo CRP-RJ, em 29/10/10. Nesta, o CRP anunciou apoio a centenas de profissionais do IMASJM e do
IMASNS, que estavam em greve, uma vez não recebiam salários e benefícios garantidos pela CLT há quase
quatro
meses.
Disponível
em
http://www.crprj.org.br/noticias/2010/102904-CRPRJ%20apoia%20trabalhadores%20da%20cidade%20do%20Rio%20que%20n%C3%A3o%20receberam%20sal
%C3%A1rios.html
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A discussão desta questão será esmiuçada posteriormente. Por ora, basta sinalizar que,
em muitos casos, há dificuldades em sustentar uma efetiva continuidade de repasses dos
recursos financeiros, em especial em períodos de licitação64. Dentre os exemplos, poder-se-ia
expor a situação do Projeto Moradia, vinculado ao CAPS Professor Luis da Rocha Cerqueira,
em SP. Em 1999, o “financiamento (...) ficou ameaçado de suspensão por falta de repasse da
verba ao Convênio por parte da Secretaria de Saúde. Tal situação afetou fortemente os
moradores, deixando o grupo muito inseguro”. Prossegue listando que, entre as conseqüências
do repasse inconstante de verbas, existiu demissão de caseiros/monitores. (LIVIERES;
ARANHA E SILVA, 2006, p. 192)
A segunda questão refere-se à terceirização maciça dos programas dos SRTs, bem
como dos demais serviços substitutivos. Tal terceirização maciça não se colocaria como o
atual entrave ao financiamento ? Assim, a cada período histórico dos dispositivos residenciais,
ocorreria um deslocamento do entrave, que permaneceria presente sob diferentes formatos.

5.1.2 Eixo 2 - Características Gerais

Os SRTs diferiram e se assemelharam em vários itens. Isso favoreceu algumas
reflexões, que podem ser exemplificadas através de quatro apontamentos.
O primeiro apontamento referiu-se à sobrecarga dos profissionais, que podem
acompanhar um quantitativo significante de moradores, muitas vezes dividindo a carga
horária com mais de um SRT. Por um lado, reduzir o quantitativo de SRTs que o trabalhador
acompanha pode acarretar o aumento desnecessário do turno presencial do cuidador na casa,
acomodando o morador. Por outro, pode favorecer que um trabalho no território possa ser
intensificado.
Tendo em vista a influência das experiências da Europa e dos Estados Unidos, que
enfatizavam que os técnicos de referência dos dispositivos residenciais deveriam acompanhar
um quantitativo reduzido de moradores (caso possível, no máximo dez moradores para cada
técnico de referência), a experiência de Barbacena organizou-se de forma que cada técnico de
referência acompanhasse dezesseis moradores e cada cuidador acompanhasse dois residentes.
Isso porque o cuidado é intensivo e diário, abarcando ampla gama de questões cotidianas, que
vão “desde sintomas clínicos e controle da medicação até problemas de ordem prática que

64

Cabe relatar que, no RJ, a demora do processo de licitação acarretou no atraso do repasse de verbas para
ONGs, gerando atrasos no pagamento do salário dos profissionais, mas também de outros gastos dos SRTs, tais
como aluguel, água, luz, telefone, alimentação, dentre outros.
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ocorrem em uma casa, como falta de água, pequenos acidentes domésticos e conflitos entre
seus habitantes”. (VIDAL et al., 2006, p. 160)
Por esse viés, seria possível personificar tarefas que possam ter sido burocratizadas.
Por exemplo, a ida ao banco, que pode ser feita com o grupo de moradores para agilizar, já
que o cuidador poderia ter pressa de retornar, já que necessitaria dar suporte a outras
atividades cotidianas. Alguns moradores, mesmo quando o trabalho é feito com um grupo
reduzido, precisam de maior atenção, já que é a oportunidade de ampliar o seu conhecimento
sobre práticas cotidianas comuns que podem ser importantes para ele. Para além de cumprir
tarefas e metas necessárias, uma ida ao banco pode ser disparadora de outros vínculos,
eventos, passeios e circulações. Nesse sentido, para além de “perder” tempo, aguardar na fila
de um banco, pode favorecer o ganho de inúmeras experiências, já que o morador estaria
inserido no cotidiano da cidade, imerso nos mesmos contratempos e surpresas. Grande parte
das eventualidades ou mudanças de itinerários poderia ser suscitada ou não, conforme
também indicação do morador.
Nesse sentido, algumas propostas foram mapeadas, como a inclusão do cuidador
domiciliar e do cuidador territorial. (ECHEBARRENA; MELLO, 2010) Entretanto, se o
cuidador territorial acompanhar um grande grupo de casas, poderá recair na situação anterior.
Além disso, diferenciando-se o trabalho no hospital e na casa, a responsabilidade é
maior no SRT, podendo o profissional ser acionado a qualquer momento. Isso porque, no
hospital,
“terminado o expediente o profissional vai para casa e a instituição
cobre sua ausência; a Casa é um “serviço 24 horas” e você não pode ser
“ausente”. Nela, sua “presença” tem de ser permanente. Você deve
deixar uma sensação de continuidade (...), mesmo que não seja o
horário formal de trabalho”. (FERREIRA, 2006, p. 222)
O segundo apontamento referiu-se à articulação do Programa de SRT ao hospital
psiquiátrico e ao CAPS. Muitos Programas de SRTs permaneceram por longos períodos
vinculados aos hospitais psiquiátricos, tendo alguns permanecido atualmente nessa situação.
(GUARIDO; CAMPOS, 2006. TINOCO; RESENDE, 2010) Dentre outros motivos possíveis,
citaram-se: a iniciativa do movimento de desospitalização e, em alguns casos, da
desinstitucionalização ter se dado pela gestão e pela equipe do próprio asilo; a dependência
financeira dos Programas de SRTs, ocasionada pelos entraves já citados; a falta de incentivo
da gestão pública local; a insuficiência da rede substitutiva de alguns territórios, que podem se
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encontrar com quantitativo inferior ao determinado inclusive por lei, sobrecarregando os
trabalhadores.
Coube pontuar o direcionamento da vinculação dos Programas de SRTs ao CAPS do
território ao qual estão inseridos. Nesse sentido, o SRT “deve estar articulado a um CAPS”,
conforme principal recomendação do I Congresso Brasileiro de Residências Terapêuticas, que
ocorreu em 2004, no município de Paracambi. (DELGADO, 2006, p. 27) Salientou-se que
“a escolha da casa que servirá ao projeto leva em conta a sua
proximidade com o CAPS, de modo a facilitar tal articulação. Como
“ordenador” da demanda e da rede de atenção psicossocial em seu
território, compete ao CAPS apoiar e supervisionar o trabalho das
residências, preservada a autonomia destas e ressalvada sua
característica de moradia, casa, lar, e não especificamente espaço
terapêutico”. (DELGADO, 2006, p. 27)
O direcionamento do SRT ao CAPS também adquiriu relevo através da Portaria
748/2006, o que reforçou tal posicionamento.
O terceiro apontamento referiu-se à forma de inserção das equipes dos Programas de
SRTs nos CAPS. A literatura já apontou que, em alguns casos, há uma mesclagem entre os
profissionais que atuam nas casas, o que inclusive pode ocorrer através de revezamento. Em
outros casos, as equipes ocupam o mesmo espaço, mas têm funções diferenciadas. Tal divisão
de trabalhadores visaria resguardar uma distinção entre o tratamento no CAPS e o cuidado na
casa.
Em alguns casos, o fato de uma única equipe do CAPS participar do cuidado dos SRTs
dizia respeito ao contexto histórico de alguns programas, sendo a única possibilidade efetiva
de implantar os dispositivos residenciais. Em outros casos, deveu-se ao percurso de uma
experiência pioneira. Através da experimentação, o trabalho vai assumindo novos contornos,
reconfigurando-se a partir dos efeitos produzidos. Em outros, foi resposta à lógica gerencial e
assistencial.
Tendo em vista o paradoxo do SRT, que se apresenta como casa e serviço
simultaneamente, coube sinalizar que o acompanhamento feito por uma única equipe
(simultaneamente do CAPS e do SRT) poderia acentuar o caráter de serviço do dispositivo,
podendo imprimir um ritmo mais institucionalizado e menos personalizado.
Nesse sentido, pontuou-se que o acompanhamento contínuo na comunidade não deveria
ser vislumbrado como mais uma das tarefas da equipe de um serviço de atenção psicossocial.
Entre os motivos, poder-se-iam citar:
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“a) a dimensão prática que o envolve; b) a extensão que pode produzir
entre a casa (...) e o serviço (...); c) a indicação de uma exterioridade
necessária a essa equipe de acompanhamento em relação ao contexto
institucional de cuidados (...). Todavia (...) isso não quer dizer, de modo
algum, que não devam estar sob gerência dos CAPS, e sim que a forma
de inclusão dessa equipe precisa ser diferenciada, de modo que se
garanta um laço que a legitime como uma equipe do CAPS, sem que
precise estar no cotidiano do serviço, realizando atividades
permanentes, salvo quando estratégico. (...) Trata-se de uma
composição que precisa ser construída junto aos CAPS, implicando
também a integração com programas, como o PSF”.
(ALBUQUERQUE, 2006b, 107)
Em vista disso, coube colocar em xeque a própria maneira da equipe do CAPS atuar
junto à equipe dos SRTs. Essa separação é suficiente para demarcar o espaço do tratamento
para o da moradia ? E, sendo possível para uma gama de casos, pode ser generalizado ?
O quarto apontamento referiu-se sobre a possibilidade de articulação do Programa
de SRTs com outros dispositivos. Em um primeiro momento se colocou em pauta a
necessidade de os SRTs não estarem articulados ao asilo, devendo ser inseridos fora do
espaço hospitalar, bem como ser acompanhados em outros dispositivos de saúde mental.
Além disso, indicava-se que o acompanhamento e o gerenciamento dos Programas de SRTs
deveriam ser feitos no CAPS. Em um segundo momento, transcorrida a transição necessária
do asilo à comunidade, colocou-se em questão uma segunda passagem.
A obrigatoriedade de que o gerenciamento dos Programas de SRTs seja no CAPS
poderia garantir a mudança da atenção hospitalocêntrica. Entretanto, poderia surgir uma
assistência capslocêntrica ? Seria possível que o papel de organizador da rede de saúde mental
fosse mesclado ao de centralizador desta mesma rede ?
No município de Feira de Santana, na BA, planejou-se implantar um CAPS II e inserir
os primeiros SRTs da região próximos a ele, o que remetia ao panoptismo foucaultiano.
Posteriormente, percebeu-se que o bairro escolhido seria o que agregaria o maior quantitativo
de SRTs do Estado. Dessa forma, a concentração de leitos hospitalares seria substituída pela
concentração de SRTs. Haveria, apenas, uma troca de nomes. Tendo isso em vista, os SRTs
foram implantados em toda a cidade, espalhando-se por seu território e aproximando-se de
diferentes CAPS. Cada SRT possuía uma mini-equipe de referência, que estava atrelada a um
dos CAPS.
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Por um lado, refletiu-se sobre os SRTs serem inseridos em torno de um único CAPS, o
que pode ser redirecionado. Por outro, mesmo ao espalharem-se os SRTs sobre o território,
esses dispositivos permaneceram centrando-se nos CAPS.
O papel do CAPS é imprescindível na sustentação da Reforma Psiquiátrica, bem como
no cuidado com grande parte dos moradores de SRTs. O que se questiona é a obrigatoriedade
dessa articulação.
Na medida em que não se pode falar no SRT no singular, já que existe uma
pluralidade de formas de serem concebidos e de funcionarem, como é possível determinar
uma única forma de articulação ? Cabe pontuar a existência de SRTs que têm cobertura
presencial de cuidadores nos períodos diurno e noturno, mas também SRTs cuja supervisão é
reduzida, embora a intensividade do trabalho seja contínua. Inclusive, a Portaria 3.090/11
regulamenta duas tipologias. Nesse sentido, a necessidade de cuidado também se distingue.
Ressaltou-se a importância da inclusão da atenção em saúde mental na atenção básica.
O tratamento de saúde mental deve integrar a atenção primária. Além disso, uma gama dos
problemas em saúde mental pode possuir resolubilidade no nível primário de cuidado,
prescindindo da utilização do sistema especializado.
A partir disso, propõe-se o redirecionamento de alguns Programas de SRTs para a
Estratégias de Saúde da Família (ESF), que possuam o Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF)65. No caso das que não possuam, a própria equipe dos SRTs poderia favorecer a sua
criação.
A ESF e o PRT possuem características em comum. Diferente das equipes
tradicionais, elas são ativas e acompanham os usuários em seu próprio território. Tais fatos
podem possibilitar que um trabalho entre a ESF e os SRTs possa efetivar-se de forma
consistente.
Dessa forma, a convivência dos clientes com usuários sem histórico de internações
psiquiátricas poderia diversificar a qualidade das relações estabelecidas, o que repercute no
cuidado. Isso poderá favorecer a ampliação da inserção social do ex-interno, bem como a
desconstrução do estigma social da loucura. Para além disso, possibilita-se o conhecimento
das necessidades da comunidade em que o SRT foi inserido.
Cabe ressaltar que tal proposta poderia incluir, inicialmente, os SRTs que exigissem
menor supervisão presencial de cuidadores no cotidiano das casas, o que não prescinde de
acompanhamento contínuo e intensivo da equipe, que precisa oferecer suporte. Assim sendo,
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“existem SRTs cujos moradores não necessitam mais de cuidados dos
CAPS e poderiam, provavelmente, ser acompanhados pelas equipes do
PSF como outras casas e famílias da comunidade. Este avanço não foi
alcançado. (...) É difícil para o profissional de Saúde Mental abrir mão
do paciente, bem como é difícil para os profissionais dos Centros de
Saúde o assumir”. (GUARIDO; CAMPOS, 2006, p. 146)
Desta forma, poder-se-ia situar que a intensividade do acompanhamento que a equipe
de SRTs oferece possibilita que grande parte dos moradores prescinda de um dispositivo da
complexidade do CAPS. Dilui-se, desta maneira, um possível empuxo ao CAPS,
possibilitando a convivência do morador do SRT com uma clientela sem histórico asilar ou
demais instituições de saúde mental. Além disso, introduz novos referenciais, ampliando o
restrito repertório de respostas dos moradores dos SRTs e enriquecendo o seu quotidiano.
Por esse viés, a vinculação da ESF e de alguns Programas de SRTs possibilita que o
encaminhamento dos moradores ao CAPS ocorra baseado, apenas, em uma indicação clínica,
e não em uma prescrição estanque. Afinal, a não vinculação do SRT ao CAPS implica que os
moradores não necessitam do acompanhamento desse dispositivo ? Ao contrário, o CAPS
pode se colocar como dispositivo estratégico no cuidado de uma gama de moradores.
Distingue-se, portanto, a necessidade e a obrigatoriedade.
O fato de ser possível ao CAPS se presentificar como espaço do tratamento, também
não implica afirmar que a assistência deste dispositivo deva sempre se situar no mesmo local.
Ao contrário, a equipe do CAPS pode realizar grande parte do seu trabalho no território,
seguindo a indicação clínica de cada usuário. Para tanto, faz-se importante o CAPS repensar
suas práticas, pois, alguns deles podem estar sendo reprodutores da lógica asilar ao ficarem
“encapsulados”. (VIEIRA et al, 2007; AMORIM; DIMENSTEIN, 2009) Cabe esmiuçar que
não bastam reflexões para que um serviço seja reorganizado. Necessita-se de efetivas
condições de trabalho, recursos humanos e materiais.
Cabe situar que a forma como essa articulação entre SRT e ESF poderia ser feita sob
diferentes arranjos, de acordo com a característica de cada contexto. Tais configurações
também poderiam ser rearranjadas de acordo com os efeitos que apenas posteriormente se
identificam. Pesquisas sobre as possibilidades e limitações dessas articulações também
poderiam auxiliar na discussão.
Por ora, basta colocar em questão se programas de SRTs que acompanham um grande
quantitativo de casas e de moradores seriam os mais adequados. Tal formato foi o possível
para algumas experiências, em especial as vinculadas aos grandes complexos hospitalares
públicos, que precisaram criar um projeto de desospitalização e desinstitucionalização de sua
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clientela. No que tange à redução de grandes Programas de SRTs em projetos menores,
vinculados a distintos serviços (CAPS, ESF, dentre outros), conforme a sua especifificidade,
coube questionar: A nova conjuntura favorece a pulverização destes grandes Programas de
SRTs em projetos menores ?

5.1.3 - Eixo 3: Gestão

Realizaram-se três apontamentos. Dentre eles: o processo de transinstitucionalização, a
pluralidade de discursos sobre o SRT e a distinta complexidade dos dispositivos.
A primeira pontuação referiu-se à transinstitucionalização. Esmiuçou-se que o SRT
tem efetivado a redução de leitos. Após alta hospitalar, o leito vago é desativado. Entretanto,
em algumas localidades, o processo de desinstitucionalização tem sido atravessado pelo
processo de transinstitucionalização, que favorece a “transferência dos pacientes de uma
instituição para outra, sem que se fizesse a crítica do paradigma psiquiátrico”. (OLIVEIRA;
CONCIANI, 2008, p. 172)
Dentre outros motivos, tal processo pode ocorrer pela possibilidade de reinternações
em manicômios, pela invisibilidade da problemática, pelas modificações eminentemente
administrativas e pela imutabilidade da lógica de cuidado.
No que tange à possibilidade de reinternações, alguns hospitais psiquiátricos têm
permitido a internação de pacientes. Situaram-se as experiências dos seguintes Estados: PB e
RJ.
Em Campina Grande, após o descredenciamento do Instituto Campinense de
Neuropsiquiatria e Reabilitação Funcional do SUS, em 2005, os internos tiveram diferentes
destinos: residir com a família, inserção nos primeiros SRTs locais e transferência para uma
clínica psiquiátrica da cidade. (VELOSO et al., 2010)
Em Paracambi, o Hospital privado Paracambi acolheu egressos da CSDE, que estava
sendo desmontada, a fim de acelerar a desativação do complexo hospitalar. No RJ, o
IMASJM e o IMASNS, que eram hospitais públicos em processo de fechamento, reabriram
leitos para internações de pacientes de clínicas conveniadas ao SUS, a fim de acelerar o
processo de descredenciamento destas.
Por um lado, o processo de transinstitucionalização pode ter sido utilizado enquanto
um recuo necessário para agilizar a desmontagem de complexos hospitalares e o
descredenciamento de clínicas conveniadas ao SUS. Para além de puramente maquiar dados,
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tal recuo ocorreu em locais que também realizavam o trabalho de desinstitucionalização, já
que foram criados serviços substitutivos ao manicômio, tais como CAPS e SRTs, no RJ.
Por outro, a potência do processo de desinstitucionalização pode ter sido
superestimada em alguns casos, camuflando a extensão da problemática, já que não efetivou
mudanças de práticas sociais e gerou uma clientela mais resistente ao trabalho: os excluídos
dos excluídos.
Pode-se colocar em questão: Qual os efeitos subjetivos para a clientela
transinstitucionalizada ? Até que ponto a transferência para outro manicômio pode reafirmar a
posição de resto, dificultando novas tentativas de desinstitucionalização ? Para além de um
procedimento burocrático, era possível incluir tal transferência no trabalho clínico, de forma
que fosse o passo possível no momento ? Era possível recorrer a outras estratégias ?
No que tange à invisibilidade da problemática, situou-se a absorção da clientela por
outros dispositivos. O município de Rondonópolis, em MT, pode oferecer outro exemplo. Na
região, não se localizavam “moradores” em hospitais psiquiátricos. Entretanto, verificou-se
que existiam instituições filantrópicas que prestavam serviços asilares, tais como abrigos e
lares de idosos, que contemplavam uma clientela que outrora era encaminhada para os
manicômios, não estando submetidas às diretrizes de saúde mental vigentes através da
legislação. Em vista disso, verificou-se que
“a demanda por residências terapêuticas permanecesse reprimida. (...)
Assim, se por um lado houve considerável avanço na redução de leitos
ocupados por moradores de hospitais psiquiátricos, por outro, os asilos
continuam superlotados, o que parece indicar a estagnação da reforma
psiquiátrica, pois os leitos psiquiátricos estão migrando para os asilos”.
(ROSA et al., 2010, p. 1-2)
No que tange às transformações eminentemente administrativas, a Reforma
Psiquiátrica pode perder potência, restringindo-se a modificações basais, sem efetivamente
reconfigurar as relações da sociedade com a loucura. Camufla-se, assim, o processo de
mudança. Assim, colocou-se em questão o entrelaçamento entre política e clínica. Por um
lado, o trabalho no campo micropolítico pode favorecer a transformação no âmbito
macropolítico. Por outro, as resistências próprias do campo político partidário possam ter
efeitos esmagadores, em especial nas situações em que os vínculos trabalhistas são frágeis.
O município de Cuiabá pode oferecer outro exemplo, tendo o hospital psiquiátrico
privado sido descredenciado, permanecendo somente o hospício público. No que tange ao
descredenciamento,
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“esse ato isolado da gestão (...) não vem contribuindo (...) para a
reformulação do modelo assistencial local, pois não alterou a
organização dos serviços substitutivos, uma vez que o município conta
com um número de CAPS muito aquém do preconizado para seu porte
populacional e se mantêm a centralização dos serviços de atenção em
torno do hospital psiquiátrico local, que expandiu significativamente o
número de leitos de internação em um quantitativo não visível nos
Sistemas de Informação de Saúde. (...) Constata-se que a instalação de
SRT não interferiu significativamente na diminuição de leitos nesses
hospitais”. (OLIVEIRA; CONCIANI, 2008, p. 173)
No que tange à imutabilidade da lógica de cuidado, situou-se mudança de dispositivo
com conservação das mesmas práticas outrora utilizadas. O município de Sorocaba pode
oferecer outro exemplo, tendo 6 hospitais psiquiátricos particulares e 1 filantrópico. Os
dispositivos extra-hospitalares, tais como ambulatórios e CAPS, eram
“atrelados às mesmas equipes dos hospitais, ou seja, o próprio
equipamento asilar mantinha os demais, na tentativa de cumprir as
exigências ministeriais. (...) Acompanhávamos a entrada diária de
muitos pacientes encaminhados para internação e verificávamos que a
alta hospitalar estava vinculada ao encaminhamento do paciente a um
equipamento extra-hospitalar, que também pertencia ao mesmo
hospital. Assim, a porta de entrada e de saída mantinha-se aberta e na
mesma direção, somente caracterizando o status quo”. (VIEIRA et al.,
2007, p. 141)
Em vista disso, ainda que o município buscasse a criação dos dispositivos extrahospitalares, não se efetivava uma política voltada para a desinstitucionalização. Isso porque
“quase todos os equipamentos instituídos estão atrelados aos hospitais
psiquiátricos, não podemos considerar que haja interesse pela
desconstrução do modelo, mas sim de uma camuflagem. O programa
investigado, da Residência Terapêutica, estava também vinculado a um
hospital psiquiátrico, ficando atrelado a mesma filosofia. (...) A criação
desse programa se deu pela “liberação/empréstimo” dos pacientes, que
continuaram legalmente denominados internos e moradores do Hospital
Psiquiátrico, sendo assim, nenhum paciente recebeu alta e continuou
com seu leito preservado. (...) Embora a Residência estivesse localizada
fora da área hospitalar ficando a três quadras distantes do hospital
psiquiátrico, essa situação não impedia controles. Os sujeitos relataram
a necessidade de continuar prestando conta a equipe do hospital e
mesmo nas suas rotinas diárias, incluía-se algumas que precisavam ser
desenvolvidas no âmbito hospitalário.” (VIEIRA et al., 2007, p. 150)
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A segunda pontuação refere-se à variedade de denominações para o SRT. Este, em
sua pluralidade de discursos, pode ser concebido enquanto serviço, casa, lar, espaço de
tratamento, espaço para a interlocução, dispositivo de produção de subjetividade, espaço de
reconstrução identitária, espaço para acolher o que é insuportável, espaço de reapropriação
pessoal, dentre outros. Cada concepção pode promover práticas distintas, não se limitando a
ser uma simples troca de nomes.
Não basta mudar o nome do dispositivo, assim como não adianta apenas trocar o local
geográfico dos internos, sendo fundamental transformar as práticas sociais. Assim, por um
lado, o SRT pode ser vislumbrado enquanto “importante passo em direção à Reforma
Psiquiátrica, e por outro, (...) pode ser “aprisionada” como instrumento de gestão centralizada
e reduzida à transinstitucionalização e racionalização financeira”. (OLIVEIRA; CONCIANI,
2008, p. 177)
Há que se pontuar que as práticas que concebem o SRT como serviços para
tratamentos podem restringir seus efeitos desinstitucionalizadores. Considerando que a
transinstitucionalização pode ser compreendida enquanto deslocamento de internos para
outros dispositivos de natureza similar, tais como asilos, presídios, dentre outros, poder-se-ia
questionar a função dos SRTs. O que eles produzem: desinstitucionalização ou
transinstitucionalização ?
A terceira pontuação referiu-se à distinta complexidade dos SRTs, que inclusive foi
preconizada através da Portaria Nº 3.090, de 23 dezembro de 2011. Dentre as formas distintas
de se conceber o que seja o nível de complexidade dos SRTs, situou-se que “na atenção nas
residências terapêuticas existe diferenciação e esta diferenciação é dada pelo nível de
autonomia dos seus moradores: para moradores mais dependentes, maior o nível de cuidados
e vice-versa”. (ALVES et al., 2009, p. 108) Verificou-se que, algumas vezes, a autonomia
referiu-se às AVDs, tendo os moradores mais dependentes necessidade de maior cuidado da
equipe e, portanto, de SRT de maior complexidade.
Tal mapeamento é questionado, quando se reformula a concepção de autonomia, que
não se restringe à independência e nem à (re)aquisição de habilidades, mas encontra-se
associada às trocas sociais. (SARMENTO, 2000). Por essa perspectiva, buscou-se arrefecer a
associação entre os níveis de autonomia e de complexidade dos SRTs. Questionou-se: A
função da equipe se restringe ao treinamento de AVDs ? Embora a autonomia para realizar as
AVDs seja importante, tal critério é empobrecedor, sendo necessário que o cuidado possa ir
além.
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Para além da discussão do conceito de autonomia, situou-se o questionamento da
complexidade das atividades. O conceito de complexidade referiu-se a emaranhado e à
dificuldade. (SILVEIRA BUENO, 2007). Questionou-se: O objetivo do SRT seria somente
“desemaranhar”, resolvendo e simplificando a vida dos moradores ? O objetivo do SRT
poderia também buscar o emaranhamento do que já foi muito simplificado pelos anos de
institucionalização, mas também por uma lógica social homogeneizante ?
Por essa via, a complexidade não necessita associar-se sempre a algo que é negativo e
que deva ser abolido. Da mesma forma, moradores com autonomia para AVDs, podem não a
ter para outras atividades, tais como a investigação do paradeiro de familiares de que não se
têm notícias há décadas, estudar em universidades, trabalhar em profissões historicamente
restritas a um grupo hegemônico, viagens nacionais e internacionais, dentre outras. Assim,
atividades complexas necessitam também de um cuidado complexo. Coube questionar: Por
que

estas

atividades

deveriam

ser

consideradas

hierarquicamente

inferiores

ao

desenvolvimento das AVDs ? Para além dos efeitos para o morador, o que o desenvolvimento
de tarefas mais complexas pode gerar para a sociedade ? Intervindo em um foco mais
ampliado, que ultrapasse o desenvolvimento de AVDs, é possível quebrar preconceitos,
reestruturando a concepção da própria sociedade com a loucura ?
Em vista disso, por um lado, os moradores com autonomia para as AVDs podem
necessitar de um cuidado de maior complexidade. Entretanto, tal cuidado não precisa se
restringir a casa, uma vez que a “alta complexidade na saúde mental está situada nas
intervenções no território”. (AMARANTE e LANCETTI apud NEVES et al., 2010, p. 1)
Por outro, as próprias AVDs, para além de simples (re)aquisição de habilidades,
poderiam ser inseridas no contexto de cada morador, abrindo brechas para um cuidado que
possa ir além. Nesse sentido, discutindo sobre a experiência de um SRT para jovens autistas e
psicóticos, afirmou-se que.
“quanto mais se convoca o sujeito, mais ele te exige. Na lida cotidiana
com os moradores, notamos que aquele que não se defeca todo e depois
se lambuza com as próprias fezes, já não é mais o mesmo. Entretanto,
em vez de dispensar nosso suporte, diminuir sua intensividade, passa a
exigir de nós formas mais refinadas e complexas de acompanhamento.
As novas estratégias não diminuem a complexidade do cuidado”.
(SOUTO, 2010, p. 5)
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5.1.4 – Eixo 4: Cuidado:

O SRT, que é oriundo da Reforma Psiquiátrica, é atravessado por seus valores. Dessa
maneira, a forma de conceber o morador do dispositivo, bem como o seu acompanhamento, é
permeada pela lógica assistencial do movimento reformista.
Quando se pensa no modelo assistencial que perpassa o SRT, poderá surgir uma
primeira tensão: Pensar em práticas assistenciais em um SRT é um paradoxo. Afinal, uma
casa é lugar de tratamento ? Nesse sentido, cabe “advertir para o risco de institucionalização
das residências. (...) O dia-a-dia deve ser de uma casa !” (AMARANTE, 2007, p. 90)
Surge então uma segunda tensão: o SRT não é somente uma casa, ela inclui um
aspecto de serviço também. Há, portanto, uma contradição no SRT, que se propõe a ser uma
casa, mas também um serviço. Tal paradoxo é inerente ao seu funcionamento, que é pautado
na singularidade do sujeito, mas também em normas oriundas de portarias ministeriais. Faz-se
necessário “manter a contradição casa/serviço viva, sem cair na tentação de resolvê-la”.
(CAVALCANTI et al., 2006, p. 84)
Surge uma terceira tensão: O que embasa o cuidado no SRT ? Considerando que o
SRT não se encontra no mundo platônico das idéias, influencia e é influenciado por diversas
lógicas. Inclusive, em um mesmo SRT, é possível coexistirem diferentes visões, por vezes de
forma conflituosa. A partir daí, é possível delinear algumas concepções de SRT que diluiriam
o paradoxo casa/serviço e outras que irão potencializá-lo.
Não havendo resposta única, propôs-se que a base que fundamenta cada uma das
visões de cuidado do SRT parece ser também caracterizada pelo tipo de concepção de saúde,
doença, cura, reabilitação, tratamento e cuidado proeminentes. Dentre as várias
possibilidades, citaram-se três posicionamentos.
O primeiro posicionamento pode ser perpassado pelo Modelo Biomédico ou Modelo
Sintomatológico e pelo Modelo de Reabilitação Psicossocial tradicional. Buscou-se discutir
tais modelos de forma geral, mas demarca-se a tentativa de evitar caricaturas, deixando claro
que as classificações não são estanques, admitindo variações de acordo com o contexto e com
os atores envolvidos. Inclusive porque existem várias correntes de pensamento, que realizam
conceituações distintas.
Poder-se-ia esmiuçar que esse primeiro posicionamento poderia remeter a um padrão
pré-estabelecido de normalidade, que precisaria ser alcançado pelos moradores. Para tanto, o
tratamento e/ou a reabilitação poderia incluir um monitoramento dos sintomas positivos ou
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negativos. Tais valores poderiam contemplar características normativas, funcionais e
utilitárias66.
No que tange ao modelo biomédico, poder-se-ia sustentar uma visão de saúde como
ausência de doença. Neste sentido, tratar poderia ser retornar ao funcionamento adequado, o
que pode exigir a adaptação do sujeito à realidade existente, através da inserção dele em um
dispositivo mais maleável, no caso o SRT. Tal retorno à normalidade poderia buscar a
supressão dos sintomas. O tratamento pode utilizar intervenções "procedimento centrada".
Isso poderia colocar o foco na doença e restringir a assistência à supressão de sintomas,
principalmente através da medicação, visando à adaptação do morador ao meio em que vive.
Buscar-se-ia a “cura”. Pode gerar um trabalho setorial e isolado por disciplinas. (MERHY,
1998)
No que tange ao modelo de Reabilitação Psicossocial, poderia ser associada à
recuperação de habilidades, necessitando de um treinamento. O treino poderia ser efetuado de
distintas formas, sofrendo gradações de acordo com a concepção do profissional que iria
reabilitar. Poderia variar de estratégias pedagógicas até um verdadeiro “adestramento”.
Visando a dar suporte a este trabalho, poder-se-ia utilizar escalas e testes métricos e
estatísticos. Para além de qualificar tais práticas de forma maniqueísta, aponta-se que,
dependendo do contexto em que forem utilizadas, podem auxiliar efetivamente na assistência.
Entretanto, precisam ser consideradas como mais uma ferramenta na assistência, não podendo
ser a única e nem a principal. Neste sentido, “os estudos com escalas concretizam
numericamente a potência reabilitadora do serviço residencial terapêutico, mas pecam – por
seus objetivos rígidos – em demonstrar as sutilezas da engenharia habitacional terapêutica que
ali se produz”. (ECHEBARRENA; MELLO, 2010)
Tal Reabilitação Psicossocial pode assentar-se sobre uma concepção de autonomia,
que se atrela à independência e ao gerenciamento de tarefas cotidianas, como organização da
casa, manuseio do dinheiro, circular desacompanhado pela cidade, dentre outros. De certa
forma, tais conceitos podem ser pautados em valores universais, estanques e a-históricos.
Nesse sentido, o morador poderia tentar responder a valores externos, satisfazendo exigências
do outro. Para além de reformar, a assistência poderia ajustar, moldar, padronizar e serializar.
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Tendo isso em vista, poder-se-ia apontar que o fato do SRT ter sido criado no seio da Reforma Psiquiátrica
não é suficiente para garantir o seu papel desinstitucionalizador. O SRT pode restringir-se a uma mera
desospitalização de internos do asilo. Neste sentido, os moradores podem ser incluídos em uma casa, que amplia
sua independência, mas não sua autonomia. Isso porque há pouca margem de negociação, necessitando que o
morador se adeque à sociedade, sem possibilidade de reconfigurá-la. (AMORIM; DIMENSTEIN, 2009)
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Assim, o SRT poderia possuir um ilusório véu reformador e reproduzir os mesmos efeitos que
as instituições totais67.
Nesse caso, a tensão casa/serviço poderia afrouxar-se com mais facilidade, já que o
SRT se constituiria como mais um serviço da rede de saúde mental, situando-se no campo do
tratamento stricto senso, o que faz o âmbito do serviço sobressair sobre o de casa. Haveria
pouca ou nenhuma questão na inserção de estagiários e na elaboração de Projeto Terapêutico
individualizado. Estes poderiam focar no tratamento, na remissão do sintoma, na “cura” e no
treinamento de habilidades perdidas.
Nessa perspectiva, o SRT poderia tender mais para o campo do serviço do que para o
da casa, embora ainda persistisse o paradoxo. Conforme a literatura apontou, há gradações
nesse posicionamento, podendo abarcar formas mais sutis, que produzam efeitos mesclados.
Assim, para além de substitutivos, alguns SRTs poderiam ser alternativos ao asilo.
O segundo posicionamento mapeado na literatura diz respeito a compreender a
assistência no SRT como embasada na Atenção Psicossocial, na Clínica Ampliada, mas
também em outra concepção de Reabilitação Psicossocial e de Psicanálise.
No que tange à Atenção Psicossocial poderia referir-se a um novo modelo de cuidado,
bem como à tarefa de seus novos serviços. Por esse viés, não se precisa somente de remédios,
mas também de “comida, diversão e arte.” Assim, para além da dimensão biológica, esse
paradigma de atenção privilegia o usuário em uma malha de relações psicossociais, uma vez
que ele se insere em um dado território, que pode ser compreendido para além do seu espaço
geográfico, mas enquanto "conjunto de referências socioculturais e econômicas que desenham
a moldura de seu quotidiano, de seu projeto de vida, de sua inserção no mundo".
(DELGADO, 1997)
Nesse sentido, situa-se uma Clínica Ampliada, “que não dispensa a tradição, o saber e
os instrumentos da psiquiatria dominante, mas incorpora outros saberes, outros instrumentos,
outras práticas (...) e (...) outras preocupações”. Para tanto, a Clínica Ampliada abarca
elementos que habitualmente eram considerados como “extra-clínicos”. Desta forma, opõe-se
uma concepção de clínica empobrecida e restritiva, que situava que tais situações
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As instituições totais podem ser concebidas pelo isolamento do mundo externo, através da restrição de
relações sociais e de saída do estabelecimento. Diferente do que ocorre fora dela, em que o indivíduo tende a
dormir, comer, trabalhar, estudar em diferentes ambientes, rompem-se essas diferenciações. Todas as atividades
tendem a ocorrer no mesmo lugar, em espaço coletivo, com uma rotina rígida e sob a supervisão de uma
autoridade. Tal lógica orientou diversos estabelecimentos, como manicômios, presídios, colégios internos e
fábricas. (GOFFMAN,1987) Estas buscam responsabilizar-se integralmente pelo sujeito e determinam o que
seria melhor para ele. Para tanto, pautam-se em ideais sociais abstratos, sem considerar as idiossincrasias de cada
um.

131

transbordavam o seu escopo, sendo geralmente manejadas de forma burocrática68.
(TENÓRIO, 1999, p. 83)
Poder-se-ia afirmar que “o fenômeno psiquiátrico (sobretudo a psicose) envolve uma
questão de existência, mais do que uma “doença”. (...) É uma questão do sujeito, e não apenas
de sintomas”. Além disso, “não há propriamente cura para a psicose: no sentido médico, de
restituição a uma integridade anterior à doença. (TENÓRIO, 1999, p. 68) Assim, “o
tratamento não visa nem restituir uma “integridade mental” perdida, nem tornar o psicótico
neurótico (...), nem ajustá-lo ao padrão social vigente”. Ele buscaria “acompanhar o sujeito”,
de forma a favorecer a melhoria da qualidade de vida. (TENÓRIO, 1999, p. 68-69)
Por esse viés, tratar diz respeito à inserção social, mas também escutar o que o sujeito
tem a dizer, da forma que a ele é possível. Assim sendo, a sociedade poderia enriquecer-se
com outras vozes e maneiras de andar a vida que, para além de serem abolidas, produzem
diferença e poderiam ser potência criativa.
A assistência utiliza intervenções "usuário centrada". Foca a promoção de saúde, uma
vez que a pessoa não pode ser reduzida a uma parte do corpo, principalmente ao "pedaço"
doente. Assim, a assistência pode continuar após a recuperação do dano orgânico. (MERHY,
1998) Por esse viés, poder-se-ia sustentar uma concepção de saúde ampliada, em que se visa o
bem estar biopsicossocial, considerando-se os vários âmbitos da vida do morador. Pautandose em práticas dialógicas, tal atenção pode buscar acompanhar a maneira singular do morador
andar a própria vida. Nesse sentido, o acompanhamento necessita de uma assistência
veiculada por serviços setoriais e intersetoriais. Para tanto, busca-se diluir o funcionamento
rígido da rede de instituições que compõe o tecido social.
No que tange à Reabilitação Psicossocial, cabe expor que a “reabilitação é uma noção
herdada pela Reforma Psiquiátrica de uma tradição médica que lhe é anterior. (...) Antes de
ser reabilitação psicossocial, “reabilitação” foi (...) reabilitação motora, ortopédica etc.”.
(TENÓRIO, 1999, p. 72-73) Propõe-se a sua reformulação, já que “os parâmetros da ação
terapêutica devem ser os parâmetros de cada pessoa assistida”. (TENÓRIO, 1999, p. 70) Por
esse viés, “a reabilitação não é a substituição da desabilitação pela habilitação, mas um
conjunto de estratégias orientadas a aumentar as oportunidades de troca de recursos e de
68

Poder-se-ia sinalizar que a expressão clínica ampliada gera controvérsias. Um grupo de estudos situa a clínica
como “atividade que se faz junto com o paciente, orientada pela singularidade de cada caso e pela implicação
ética do agente do cuidado”. Desta forma, a “clínica por excelência” teria sido posteriormente restringida por
uma psiquiatria biomédica. Assim sendo, não seria necessário sugerir a ampliação da clínica, mas simplesmente
efetuar um retorno à “boa clínica”. Outro grupo sinaliza que a clínica aprisiona a loucura em suas categorias,
negativizando a sua experiência, na medida em que a classifica como déficit em relação a um parâmetro de
normalidade pré-estabelecido. (TENÓRIO, 1999, p. 84)
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afetos: é somente no interior de tal dinâmica das trocas que se cria um efeito “habilitador”.
(SARACENO, 1999, p. 111-112) Nessa perspectiva, a autonomia poderia se referir à
“capacidade de um indivíduo gerar normas, ordens para sua vida, conforme as diversas
situações que enfrente”. (KINOSHITA, 1996, p. 57)
No que tange à Psicanálise, pode ser percebida por diferentes posições. Poder-se-ia
situar que a clínica abarca uma dimensão irredutível ao tratamento. Orientando-se pela
realidade psíquica do sujeito, faz-se necessário aos trabalhadores sustentarem a posição de
não saber diante do morador. (SANTOS, 2006; FIGUEIREDO; FRARE, 2008) Outra
colocação possível pontua a clínica como “uma espécie de mediação ao morar, ou seja, no
acompanhamento ao estabelecimento por parte do morador de relação própria, íntima com
uma casa”. (ESTRELLA, 2010, p. 14) Dessa maneira, “para que a clínica possa fazer alguma
mediação com relação à construção de um lugar de moradia é fundamental que a casa possa
se adaptar a cada morador”. (ESTRELLA, 2010, p. 78) Confirma-se, portanto, a possibilidade
de existir uma psicanálise aplicada ao SRT. Entretanto, evitou-se definir alguma modalidade
de clínica específica do SRT. Considera-se que o SRT não contemple um dispositivo
psicanalítico específico. Outro discurso possível refere-se que a clínica psicanalítica pode
estar presente em âmbitos “extra-clínicos”, situando-se, para além de intervenções
psicoterápicas, como política de tratamento. (MACEDO et al., 2003)
No que tange a outras abordagens clínicas, algumas foram apresentadas para
embasar a discussão do trabalho em SRT. Dentre elas, poder-se-ia citar a Fenomenologia e o
Psicodrama. A literatura brasileira oferece um “amplo quadro de referências capazes de
oferecer subsídios não só para o planejamento e a gestão de dispositivos residenciais e de
suporte psicossocial, como também para a atuação de profissionais e do conjunto de
trabalhadores de saúde mental”. (VASCONCELOS, 2006, p. 60)
Entre as principais abordagens referentes aos dispositivos residenciais e de suporte
psicossocial, situam-se a psiquiatria democrática italiana, a abordagem do empoderamento
(empowerment), a epidemiologia aplicada a serviços de saúde mental e as perspectivas do
movimento grupalista e institucionalista (psicoterapia institucional, psicossociologia,
socioanálise, sociopsicanálise, esquizoanálise e escola argentina de grupo operativo
(VASCONCELOS, 2006, p. 60-62)
Poder-se-ia afirmar que o efeito do SRT iria além de desospitalizar, mas incluiria a
desinstitucionalização, a partir da reconfiguração das práticas sociais. O trabalho no SRT
contemplaria a clínica, o tratamento e a reabilitação Psicossocial. Dessa forma, poderiam ser

133

utilizados

determinados

recursos,

tais

como

estagiários

e

Projetos

Terapêuticos

Individualizados, embora certo cuidado fosse necessário.
No que tange à inserção de estagiários, há tensionamentos. No distrito sanitário de
Itapagipe, em Salvador, residentes de saúde mental, do curso de especialização em saúde
mental sob a forma de residência multiprofissional da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), foram inseridos em um SRT. (ALVES et al., 2009) Em Porto Alegre, O SRT
Morada São Pedro também contou com a participação de uma “equipe de transição”, que
eram de residentes inseridos na Residência Integrada em Saúde com ênfase em Saúde Mental
Coletiva, que auxiliava no trabalho de transição do hospital para a casa. (WACHS et al.,
2010, p. 897) No Paraná, buscou-se restringir o acesso de estagiários, a fim de resguardar o
aspecto de casa do SRT. (CARNEIRO, ROCHA, 2010)
No que tange ao projeto terapêutico do morador, nesta perspectiva, tem a sua
peculiaridade. Neste, o morador é protagonista do processo. Não há um projeto terapêutico
pré-determinado e nem construído isoladamente pela equipe técnica. Cabe enfatizar que

“as surpresas fazem parte do cuidado cotidiano das moradias. A mágica
do habitar e da liberdade encanta e assusta a equipe de cuidados. Faz
com que o Projeto terapêutico Individual – executado na casa, nos
CAPS e na cidade, em consideração às necessidades e potencialidades
dos moradores para o seu planejamento – seja permanentemente revisto,
deixando quase sempre em questão o planejamento prévio, afinal, ao
cuidar de moradias, falamos da vida, e o normal da vida é o
imprevisível”. (PUPO et al., 2006, p. 203)
As práticas em saúde no SUS necessitam envolver uma dimensão dialógica, em que a
equipe se relacione com sujeitos, mas não com objetos. Um caráter de "prática de
conversação" é impresso nas práticas de saúde, através do diálogo, de negociações e
pactuações. (MATTOS, 2004, p. 1414)
Inexiste uma padronização ideal de projeto terapêutico na medida em que o tempo
lógico do sujeito pode se distinguir do tempo cronológico dos estabelecimentos de saúde,
bancários, escolares ... Estes, muitas vezes, exigem condutas estanques. A escuta busca
flexibilizar o enrijecimento institucional, na medida em que leva em consideração o limite e o
desejo do sujeito.
Ao visar à construção de sua autonomia, desloca-se o usuário de uma posição objetal e
requisita a sua participação ativa. Assim sendo, “os projetos terapêuticos (...) não são produto
da simples aplicação dos conhecimentos sobre a doença. (...) Eles emergem do diálogo (...),
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da negociação (...) entre profissionais de saúde e os usuários dos serviços de saúde”.
(MATTOS, 2004, p. 1415) Humaniza-se, portanto, a assistência.
Ao incluir o usuário na decisão dos rumos de sua vida, a equipe responsável pela
assistência necessita flexibilizar alguns valores e conviver com a diferença. A clínica circula
na tensão constante entre a tutela e o cuidado. Acompanhar o usuário não é retirar todos os
riscos de sua vida. Tentar produzir isso é iludir-se de que a existência seja passível de
previsão e controle. Não se objetiva criar um ambiente artificial para sujeitos reais viverem.
Considerando a ampliação do conceito de saúde, que não pode ser reduzido ao setor
sanitário, os projetos ditos terapêuticos ultrapassam tal dimensão, configurando-se como
projetos de vida. Tal projeto é intersetorial. Afinal, “a vida é, por excelência, intersetorial”.
(SOUTO, 2010, P. 1) Assim sendo, no SRT,
“o projeto de vida do morador não é um projeto estritamente clínico. De
fato tendemos a achar que o fato de ele estar em um local mais
acolhedor, com liberdade, com autonomia, com acompanhamento de
um CAPS é suficiente, mas os próprios moradores questionam: “e a
família que eu perdi ?”; “e os anos de vida que passei internado ?”; “e o
endereço que eu não lembro mais ?””. (RIBEIRO, 2006, p. 150)
Coube ressaltar que a postura excessivamente protetora restringe o dialogismo. A
polifonia pode ceder lugar à monofonia. Isto é, apenas uma voz se deixa escutar no embate de
vozes sociais.
Nestas circunstâncias, a contradição casa / serviço poderia ser potencializada, já que
haveria sim um tratamento sendo processado no interior da casa, que seria perpassado pelo
modelo assistencial.
O terceiro posicionamento localizado situa uma distinção entre o modelo
assistencial, bem como de sua clínica, com o cuidado. Assim, não haveria equivalência entre
clínica e cuidado, podendo coexistir com o outro ou não. Haveria, portanto, uma maior cisão
entre tratamento e cuidado. O cuidado, portanto, não se restringiria às práticas dos
profissionais, mas seria atributo de grande parte das pessoas que convivem com outras.
Isso traz questionamentos: Qual a distinção entre clínica e cuidado ? É possível
resguardar somente o cuidado para a casa ? É possível salvaguardar totalmente uma casa da
assistência, endereçando todas as suas práticas para um outro serviço ? Como trabalhar na
tensão entre casa/serviço ?
Para aprofundar tais reflexões, poder-se-ia realizar breve discussão sobre a concepção
de cuidado. Por um lado, o cuidado pode ser uma palavra derivada do latim coera (cura),
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sendo utilizada em cenários em que se ressaltavam as relações amorosas e amistosas. (BOFF,
1999) Assim, se “expressava a atitude de cuidado, de desvelo, de preocupação e de
inquietação pela pessoa ou objeto estimados". (SILVA JR et al., 2005, p. 78)
Por outro viés, o cuidado pode ser uma palavra oriunda de cogitare-cogitatus e seu
derivado coyedar, coidar, cuidar. (BOFF, 1999) O sentido é similar ao anterior, expressando
“colocar atenção, mostrar interesse, revelar uma atitude de desvelo e preocupação”. (SILVA
JR et al., 2005, p. 78)
O cuidado tem uma dimensão ontológica, sendo, para tanto, constitutivo do humano.
Assim sendo, “não se trata de pensar e falar sobre o cuidado como objeto independente de
nós. Mas de pensar e falar a partir do cuidado como é vivido e se estrutura em nós mesmos.
Não temos cuidado. Somos cuidado” (BOFF, 1999, p. 89)
Em vista disso, para além de uma virtude, o cuidado apresenta-se como um
posicionamento no mundo. Diz respeito a uma certa atitude, que se apresenta no encontro
entre pessoas. Refere-se ao modo de se colocar na interação com o outro, disponibilizando-se
a escutá-lo, considerando seu contexto e respeitando seu modo de andar a vida.
Cabe apontar a possibilidade de substituição da “palavra ‘tratar’, que sempre
pressupõe uma nomeação diagnóstica, por ‘cuidar’, termo mais adequado que incorpora
vários problemas a serem superados, negando, a princípio, critérios habituais de seleção e/ou
exclusão”. (ALVES, 2006, p. 167-168)
Enquanto constitutivo do humano, o cuidado não é atributo apenas dos profissionais
de saúde. Entretanto, na medida em que o trabalho em saúde se apropria do cuidado, este pode
ser compreendido enquanto possuidor de uma dimensão tecnológica. (MERHY, 1998)
Assim sendo, o cuidado em saúde pode utilizar três tipos de tecnologia: A tecnologia
dura, a tecnologia leve-dura e a tecnologia leve. A primeira é material, incluindo as máquinas,
as ferramentas e os equipamentos. A segunda inclui os conhecimentos bem estruturados, que
normalizam e são normalizáveis. A terceira é relacional e presentifica-se através do
acolhimento, do vínculo e da responsabilização. (MERHY, 1998)
Tendo em vista os três posicionamentos diante do SRT, bem como de seus moradores,
poder-se-ia afirmar que: A primeira posição, apesar de poder fazer uso da tecnologia levedura e da tecnologia leve, poderá basear-se fundamentalmente na tecnologia dura. A segunda
posição, embora possa utilizar a tecnologia dura, poderá basear-se na tecnologia leve-dura e
na tecnologia leve. A terceira posição, apesar de poder utilizar a tecnologia dura e a
tecnologia leve-dura, será fundamentalmente baseada na tecnologia leve.
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Poder-se-ia esmiuçar que o campo do cuidado não pode ser restringido ao da clínica.
Ao contrário, “a clínica é instrumento do cuidado”. (MOREIRA, 2012, p. 72). O cuidado,
portanto,
“é pura tecnologia leve, dialógica, relacional, é o mundo das sabedorias
e não dos saberes. A clínica que tem a pretensão de que tudo é clínica
(...) amplia, mas não rompe, continua serializando comportamentos,
protocolizando formas de vida saudável, comportamentos “corretos”,
ditados por profissionais”. (MERHY apud MOREIRA, 2012, p. 72)

Para além da clínica do consultório, propõe-se a “construção de novas abordagens na
clínica, clínica mais do que ampliada, como criação, produção de novas subjetividades, de
novos territórios existenciais, produção de cuidado como autopoiesis, produção de vida”.
(MOREIRA, 2012, p. 71) Em vista disso, propõe-se a

“ruptura com o paradigma da clínica ou com os pressupostos
ontológicos que concebem a vida a partir da estabilidade, tomando a
imanente autopoiese como desvio, falta ou negatividade. E mais
diretamente de um deslocamento da função desta clínica, de uma díade
doença-cura para uma relação existência-cuidado. Deslocamento este
que pretende uma revisão completa dos modelos clínicos anteriores,
uma vez que a compreensão de uma doença leva a perseguir a cura, mas
a compreensão da existência leva a compreensão do homem em suas
relações concretas, suas necessidades concretas, de uma vida concreta”
(MOREIRA; ANDRADE, 2007, p. 52)
Há um risco em objetivar a pessoa que recebe o cuidado, já que ela pode ser vista
como receptáculo de tecnologias dura, leve-dura e leve. Além disso, a visão de cuidado
enquanto tecnologia pode ser “colonizada” por uma lógica economicista. Assim sendo,
situou-se outra possibilidade de considerar o cuidado, que pode ser vislumbrado enquanto
“atitude e espaço de re-construção de intersubjetividades, de exercício aberto de uma
sabedoria prática para a saúde, apoiada na tecnologia, mas sem deixar resumir-se a ela a
intervenção em saúde”. (AYRES, 2000, p. 120 – grifos nossos)
Nessa maneira de conceber o cuidado, podemos colocar a questão: Será que a maioria
das casas, independente de ser um SRT, já não comporta algum tipo de cuidado ? As relações
que se tecem no interior da maioria das casas já não favorecem o cuidado ?
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É possível pensar que sim. Existe cuidado em grande parte dos SRTs, sem que isso
signifique que seja inserido enquanto um tratamento propriamente dito.
Como se dá a relação entre o cuidado e a clínica no SRT ? É possível que apenas um
deles esteja presente ? Um se opõe ao outro ou eles podem se complementar ?
Por um lado, priorizar o cuidado em detrimento da clínica pode enfatizar o aspecto de
casa do SRT. Por outro, clínica e cuidado não precisam opor-se. Algumas situações que
ocorrem nos SRTs podem ser manejadas de forma mais consistente através da clínica, o que
relembra que a contradição casa/serviço não precisa ser solucionada.
Cabe, no entanto, buscar preservar a casa, bem como seus moradores, de algumas
intervenções, tendo em vista a importância de colocar um certo limite, modulando a
intensidade das práticas assistenciais que perpassam esse dispositivo. Entretanto, poder-se-ia
questionar: Como seria possível modular a assistência na casa ?
Uma resposta possível poderia ser tentando reservar algumas práticas assistenciais
para outros serviços, assim como acontece na maioria das casas. Resguardar a casa de
algumas práticas de assistência, como as psicoterapias, as intervenções analíticas e as
internações, pode evitar que ela se reduza a um serviço, no caso uma enfermaria humanizada.
Assim sendo, garante-se o seu status de casa, preservando-se a contradição casa/serviço do
SRT.
Preservar a casa de tais práticas pode também evitar um processo de medicalização /
psicologização / psiquiatrização das residências, sejam elas SRTs ou não. No caso do SRT,
visando preservar a casa do processo de medicalização / psicologização / psiquiatrização,
elegeram-se, entre outros profissionais, o trabalho de um ator fundamental, que é o cuidador
leigo. Este ator não possui formação especializada. Ao contrário, sugere-se que seja um
membro do território no qual o SRT está inserido, de forma a preservar o discurso desse local.
Isso sinaliza que os chamados discursos popular e científico não precisam necessariamente
estar em posição de rivalidade ou oposição. Valoriza-se a sua “sabedoria prática”. (AYRES,
2000, p. 120)
Tendo em vista a importância de selecionar algumas práticas para fora do SRT, impôsse outra questão: Como selecionar tais práticas ? Como garantir que o aspecto de serviço não
se sobreponha ao de casa ? Esse é o nó do trabalho, que precisa sempre ser colocado em
questão, a fim de não ser banalizado. Pensar sobre essa questão no caso a caso, ao invés de
estabelecer um parâmetro pré-definido, poderia ser um caminho norteador.
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No que tange à internação, seja ela pautada em questões físicas ou psíquicas, poder-seia fazer uma colocação. O momento de internar possui limites fluidos e complexos. Existe
uma maior elasticidade, que garante a permanência do morador em casa em situações que, em
outros contextos, poderia ter acarretado em internação.
Por um lado, especialmente nos quadros de instabilidade proeminentemente física,
verifica-se um crescimento de serviços de home care, que são utilizados por parte da
população em geral, sem correlação obrigatória com o SRT, como forma de manter em casa
uma pessoa que necessite de cuidados intensivos e específicos.
Por outro, especialmente na reagudização do quadro proeminentemente psíquico,
alguns ajustes organizacionais podem ser realizados em uma SRT, como ampliar a cobertura
presencial de cuidadores na casa, para postergar ou evitar uma internação, que nunca é a
primeira opção a ser pensada.
O manejo da crise de um morador na casa também pode depender do quanto os demais
residentes e vizinhos sustentam conviver com a situação. Cabe, no entanto, pontuar que a
crise é multifatorial, admitindo uma dimensão coletiva, o que pode indicar a necessidade de
uma intervenção no território. No que tange ao cuidado na crise, situou-se que
“os moradores não vão deixar de entrar em crise por causa do Lar
Abrigado. Só que a maneira de lidar é outra. (...) A realidade é esta, a
vida não pára para a crise, e não parando, acaba entrando na realidade.
Entra-se em crise, sai-se da crise e todos prosseguem em sua vida e se
inserem no cotidiano muito bem. Percebemos que dessa forma o tempo
de duração da crise diminui”. (FERREIRA, 2006, p. 222)
Na avaliação de Ferreira, inclusive, “se depender dessa equipe, não se interna em
hipótese alguma. Assim como não se interna em hospital, também não se interna na casa”.
Nesse sentido, a casa não se transforma em enfermaria e o morador não é confinado nela. Ao
contrário, prossegue sua rotina, participando de suas atividades no território.
Poder-se-ia propor a reflexão sobre a crise. Tradicionalmente, a crise pode ser
concebida “como uma situação de grave disfunção que ocorre exclusivamente em decorrência
da doença”. (AMARANTE, 2007, p. 81)
Poder-se-ia propor outra forma de compreender a crise. Sendo multifatorial,
englobaria os aspectos orgânico, psíquico e social. Assim, a intervenção irá além do aumento,
redução ou substituição de psicofármacos. O acompanhamento poderá ir além de monitorar os
sintomas.
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Por um lado, poder-se-ia esmiuçar que não se pára de escutar o sujeito ao reconhecer a
presença de um sintoma. Ao contrário, acolhe-se a sua fala, nem sempre verbal, que se
expressa da forma que a ele for possível. Uma fala que nem sempre aparece em palavras, mas,
às vezes, através de uma atitude, de um delírio ou de uma briga com o vizinho.
Por esse viés, a atitude que aparenta ser sem sentido, a produção delirante que parece
não se correlacionar com a realidade ou a briga aparentemente sem motivo poderiam revelar a
fala possível do sujeito naquele momento sobre as questões que o acossam, expondo uma
lógica própria, que pode não guardar relação com uma racionalidade compartilhada
socialmente. Nesse sentido, faz-se importante escutar a lógica singular do sujeito, a fim de
que se possa, de dentro dela, intervir e mediar.
Além disso, a escuta atenta do sujeito pode conferir importância às suas palavras ditas
ou silenciadas, ao discurso falado e às suas lacunas, revelando uma lógica singular encoberta,
muitas vezes para ele mesmo.
Por esse viés, para além de visar o silêncio dos órgãos, que poderia ser vislumbrado
como sinal de saúde, busca-se a sonoridade do sintoma, que pode revelar a verdade do
sujeito69. (TENÓRIO, 1999)
Por outro lado, poder-se-ia ampliar a concepção de uma crise intimista e individual,
que poderia ter um conceito mais abrangente. O coletivo também precisa de intervenção. A
comunidade necessita questionar alguns paradigmas normativos e tolerar a diferença, ao invés
de apenas rotular e excluir o que se apresenta como contrastante. Através de uma crise, poderse-ia desnaturalizar algumas práticas sociais, buscando-se desconstruí-las.
Isso porque a psiquiatria legitimou, através de seu conhecimento técnico, o
afastamento social já perpetrado pela sociedade, que rejeita “aqueles que não se integram no
jogo do sistema. Mas esta ação de exclusão não tem o mínimo caráter técnico-terapêutico,
limitando-se esta à separação entre aquilo que é normal e aquilo que não o é, onde a “norma”
não é um conceito elástico e discutível, mas é algo de fixo e estreitamente ligado aos valores
do médico e da sociedade da qual é o representante”. (BASAGLIA et al., p. 18, 1994).

69

Freud sinaliza que, na neurose, a verdade do desejo emerge através de formações do inconsciente, como
sonhos, atos falhos, lapsos, chistes e sintomas. A psicanálise atribui legitimidade ao sintoma neurótico, que é
considerado uma mensagem cifrada endereçada, mas também às construções delirantes do psicótico. Inclusive, o
delírio foi vislumbrado por Freud como uma tentativa de cura, um ensaio de reconstrução. A psicanálise atribui
positividade a esses fenômenos, diferindo-se do discurso científico, que aponta um déficit de verdade. (FREUD,
1977)
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Visando realizar a separação entre o “normal” e o “anormal” poder-se-ia produzir uma
cristalização de posições. Assim, a psiquiatria pode realizar “uma subdivisão maniqueísta (...).
A diagnose assume o valor de uma “etiquetagem” que serve para distanciar quem a usa e para
estabelecer, através desta distância, a natureza diversa de (...) uma categoria: a dos doentes
mentais”. (BASAGLIA et al., p. 18, 1994). Em vista disso, poder-se-ia situar uma
“nova dialética entre Sujeito e doença. Nem a antidialética positivista
da medicina que fica com a doença descartando-se de qualquer
responsabilidade pela história dos Sujeitos concretos, nem a revolta ao
outro extremo: a doença entre parênteses, como se não existisse,
quando, na verdade, ela está lá, no corpo, todo o tempo, fazendo
barulho, desmanchando o silêncio dos órgãos”. (CAMPOS, 2003, p. 54)
Em vista do já exposto, no terceiro posicionamento, a tensão casa/serviço poderia ser
minimizada, já que a concepção de cuidado ultrapassa a de tratamento.

5.1.5 - Eixo 5 - Inserção Social:
Cabe ressaltar que a sociedade brasileira organiza-se de maneira desigual, produzindo
ao longo do tempo, no mínimo, dois processos de exclusão. O primeiro remete à desigualdade
social e à concentração de riqueza nas mãos de um grupo menor, mas dominante. A
dificuldade de condições dignas de existência para a maioria da população parece ser uma das
marcas que o capitalismo provoca na sociedade, em especial a brasileira. Poder-se-ia ressaltar
que “o fenômeno social da exclusão é uma das características estruturais do sistema capitalista
e expressão de suas contradições”. Tal fenômeno guarda relação com políticas neoliberais de
caráter mundial e com a internacionalização dos mercados através da globalização, o que gera
um banco de reserva de trabalhadores dispensáveis. A sobra de trabalhadores pode ser
considerada como produto do funcionamento do sistema, e não a falha deste. (FONSÊCA,
2005, p.28)
Tal situação favorece a crescente fragilização de grande parte da população e a
ampliação da busca por serviços de saúde. Cabe incluir que as relações sociais
contemporâneas poderão introjetar valores oriundos da lógica mercantil, como competição,
sucesso, individualismo, lucro, vantagem, consumismo e produtividade. A incorporação
desses novos valores pode corroer antigos padrões de sociabilidade, que eram produtores de
laços sociais. Além disso,
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“a precarização do emprego e das relações de trabalho; a quebra de
certos direitos sociais, sobretudo previdenciários (...); a queda de
valores importantes em termos de solidariedade social (...) e a
constatação de um mal-estar coletivo difuso causador da perda de
milhões de horas de trabalho em todo o mundo (...) foram apontadas
(...) como elementos característicos de uma crise sanitária
contemporânea.” (LUZ, 2004, p. 12)
O segundo processo de exclusão refere-se à relação da sociedade com a loucura. A
sociedade procurou, ao longo do tempo, excluir o que se apresentava como diferente de seus
ideais. Com a loucura, em especial, recorreu ao asilamento. Por vezes, a hospitalização foi
uma resposta às questões sociais. Assim, os considerados “improdutivos” eram retirados do
convívio.
Dessa maneira, poderia haver algum entrelaçamento entre exclusão social, loucura e
capitalismo (No caso, referente tanto ao capitalismo liberal clássico do fim do século XIX
quanto ao capitalismo neoliberal do início do século XX). Tal articulação poderia
potencializar o apartamento social dos que são considerados loucos, uma vez que haveria um
duplo processo de exclusão destes. Assim sendo, o dito louco poderia ser colocado em uma
posição mais vulnerável.
No Brasil, a Reforma Psiquiátrica teve a cidadania como foco. Por esse viés,
“inúmeras lutas têm sido travadas pela garantia da assistência àqueles que durante séculos (...)
tem estado alijados dos direitos sociais básicos (...). Entretanto, tais lutas, se têm avançado em
suas conquistas têm, por outro lado, enfrentado os efeitos das políticas neoliberais que, no
campo da saúde (embora não só neste), vêm diminuindo o amparo aos cidadãos,
especialmente àqueles que se encontram em condições de maior vulnerabilidade, acentuando
dramaticamente as injustiças sociais”. (BARROS; JOSEPHSON, 2001, p. 65)
A Reforma Psiquiátrica, ao incitar a saída dos internos do manicômio, propõe que a
convivência no espaço urbano pudesse reconfigurar as relações estabelecidas com os diversos
aparelhos sociais e ampliar o leque de opções de vida. Ao diversificar as formas de viver das
pessoas poder-se-ia complexificar as possibilidades de escolhas. Assim sendo, “a saída do
paciente do hospital deve (...) ser acompanhada de ofertas que lhe permitam passagens até
então obstruídas na relação com o socius.” (BARROS; JOSEPHSON, 2001, p. 58)
Muitas dessas obstruções não atingem somente os ditos loucos, embora possam ter
seus efeitos potencializados nestes, mas uma grande parcela da população. Tais obstruções
favorecem o surgimento de “novos ‘excluídos’ e marginalizados: os novos desempregados, os
novos sem-teto, os novos pobres, os novos assentamentos irregulares. Para estes existem
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sempre os espaço públicos abandonados e os territórios esquecidos da cidade, bem como o
aparelho repressivo, a fim de reprimir os sintomas de desagregação e mantê-los nos limites”.
(BARROS; JOSEPHSON, 2001, p. 66)
Parece que a resistência em conviver com o diferente não se restringe aos que são
considerados loucos, o que dificulta o processo de inclusão destes. A resistência parece afetar
a maior parte da população, que é residente de favelas e outras formas de moradias precárias,
tendo frágeis recursos financeiros, pouca formação escolar, entre outras desigualdades. Dessa
forma, grande parte da população pode ser impelida a viver em uma “cidade partida”,
desconsiderando a totalidade da sociedade.
Nesse contexto, a criação dos SRTs foi estratégica. Entretanto, conforme já foi
sinalizado, o SRT é contextualizado, sendo atravessado por discursos distintos que
influenciam o quotidiano dos moradores, o trabalho dos profissionais e a organização dos
serviços articulados a eles. Ele pode ser concebido de formas distintas e, consequentemente,
produzir efeitos diferentes. A escolha teórico-metodológica a ser adotada é política, pois
inclui interesses, saberes e poderes. Assim sendo, interfere na construção de visões do mundo.
A crítica de um conceito é, também, uma crítica a uma prática social sustentada por este.
(BARROS, 2006)
As práticas que perpassam o SRT parecem indicar a potência do dispositivo e o que
este poderá produzir: adaptação ou reforma ?
Considerando que o SRT também parece poder se posicionar diante da sociedade de
formas distintas, entre as várias visões proeminentes possíveis, elencaram-se duas, que serão
citadas de forma geral.
Em uma primeira aproximação, o SRT poderia responder ao déficit de um bem. Ele
poderia ser tomado como uma resposta à ausência de casa de uma pessoa asilada por longo
período. Poderia, também, ser solução imediata para a dificuldade de um dito portador de
transtorno mental residir sozinho ou com sua família. Desta forma, apresentar-se-ia como
solução centrífuga, que provocaria um empuxo do morador para seu interior. Buscaria adaptálo à vida em sociedade, acolhendo-o em um dispositivo mais flexível e preservando-o dos
riscos da vida.
Assim, o SRT pode posicionar-se como um silenciador de sintomas. Tal silenciamento
pode referir-se ao morador, em sua dificuldade de adaptação social, ou à sociedade, quando
responde a uma ausência de casa, que parece ser fruto de uma sociedade marcada por sérias
desigualdades sociais, não restringindo seus efeitos aos ditos loucos.
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Nesse sentido, o oferecimento da casa, bem como de um benefício, poderia acomodar
o morador e colocar o SRT como mais um dispositivo de sustentação de uma sociedade que
se constitui de forma desigual. Neste caso, o espaço urbano poderia produzir, de alguma
forma, um “esmagamento uniformizador”. (BARROS; JOSEPHSON, 2001, p. 59) Por esse
viés, o SRT teria um aspecto de contenção e tornar-se-ia peça indispensável para o
acolhimento do morador. Diante disso, pontuou-se que
“a aceitação da diferença ou a destinação de uma casa para morar
financiada pelo Estado, por uma ONG ou por uma instituição
filantrópica pode representar uma forma de humanização dos serviços e
de ação humanitária, mas não necessariamente o cumprimento do
propósito de reinserção social como construção do direito pleno de
cidadania”. (SCARCELLI, 2006, P. 74)
Poder-se-ia colocar em xeque a questão da acessibilidade: Como é o acesso ao SRT ?
O fato de ser usuário de longa permanência asilar deveria garantir a acessibilidade irrestrita ao
SRT ? Como selecionar os casos prioritários aos SRTs ? Considerando a acessibilidade do
dito louco aos diferentes serviços, quando vetar o seu acesso ao dispositivo do SRT ? Quando
o não oferecimento de uma casa favorece a sua aquisição por diferentes fontes ?
Algumas tensões podem ser mapeadas: A maioria dos ex internos dos grandes
manicômios são oriundos de classes sociais mais desfavorecidas. O que fazer quando a
família, que mora em uma favela, quer residir com o morador que mora em um confortável
SRT ? O objetivo do trabalho é a ampliar a inserção social, mas o que fazer quando o serviço
institucional oferece melhores condições estruturais do que as demais casas de uma parte
significativa da sociedade ? A indicação para residir em um SRT pode pautar-se
predominantemente em questões sociais ? A discussão sobre questões sociais deveria
restringir-se aos moradores de SRT ou deveria ser estendida à parcela da população que vive
em condições precárias ? Até que ponto o oferecimento de um SRT pode acomodar e
cristalizar a posição do morador, que poderia futuramente adquirir a sua própria casa por
outras vias ?
Essas questões evocam amplas discussões, que não serão esgotadas nessa pesquisa.
Entretanto, poder-se-ia antecipar uma sinalização. Por um lado, a “dupla exclusão” do dito
louco justifica a construção de estratégias específicas, que seriam pautadas na lógica da
discriminação positiva. Por outro, há um trabalho que pode abarcar todos os cidadãos
marcados pelas desigualdades sociais, somando forças, o que permite encorpar as
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mobilizações sociais. Ambas as práticas poderiam ocorrer simultaneamente, não sendo
necessariamente excludentes.
Em uma segunda aproximação, o SRT pode buscar reestruturar as relações sociais.
Ele poderia orientar-se pelas Reformas Psiquiátrica e Sanitária, que favorecem um movimento
de resistência às políticas neoliberais, que pressupõem um Estado mínimo, que pouco
interfere, seja na economia, na saúde ou em outra área.
Dessa forma, o cuidado irá à comunidade e incluirá outros atores sociais. Por esse
viés, “mais do que buscar a aceitação de uma nova política assistencial, o desafio (...) é
produzir uma nova sensibilidade cultural (...) com o tema da loucura e do sofrimento psíquico.
Trata-se de promover uma desconstrução social dos estigmas e estereótipos vinculados à
loucura e à figura do doente mental, substituindo-os por um olhar solidário e compreensivo
sobre a diversidade”. (BEZERRA, 2007, p. 247)
A tolerância à diferença apresenta-se como base para o cuidado em saúde mental, o
que indica a importância de valorizar e buscar ampliar a rede social do usuário. Cabe ressaltar
que a rede social de sustentação pode ser vislumbrada enquanto “soma de todas as relações
que um indivíduo percebe como importantes ou diferenciadas da massa anônima da
sociedade. Essa rede corresponde a um nicho interpessoal (...) na qual a pessoa desenvolve
um modo particular de expressão de sua singularidade”. (MELMAN, 2006, p. 86)
Através de práticas dialógicas e polifônicas, que transformam o cotidiano em uma
arena política, busca-se que a ampliação da autonomia do morador do SRT possa
potencializar uma transformação social, já que, para além de usuário, é um cidadão, que mora
no território. Assim sendo, pontua-se a importância do “fortalecimento dos espaços de
participação da população no controle das políticas de saúde como também estratégia de uma
gestão democrática e em defesa da vida, como prescreveram as bandeiras do SUS”. (SILVA
JR et al., 2005, p. 8) Por esse viés, a micro e a macropolítica podem entrelaçar-se de forma
mais sólida.
No que se refere às políticas governamentais, busca-se uma gestão compartilhada, que
favoreça a participação popular, e promova arranjos descentralizados. Para tal, procura-se
fomentar o exercício de práticas de gestão em saúde pautadas na negociação, incluindo a
participação de diversos atores.

Assim, a criação de “mecanismos participativos e

permanentes de decisão, nos diferentes níveis do sistema”. Poder-se-iam citar as Conferências
de Saúde, as Conferência de Saúde Mental e as Ouvidorias de Saúde, que estimulam o
protagonismo dos usuários dos serviços, sendo espaços de construção da cidadania.
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Assim sendo, o SRT não se coloca como dispositivo de sustentação da desigualdade
social, na medida em que tem um funcionamento centrípeto, que impulsiona o morador para o
seu exterior. Dessa maneira,
“a reinserção social não se restringe a uma mudança do hospício para
outro tipo de casa, geralmente financiada pelos cofres públicos, em que
o atual morador deve aprender a se virar sozinho, mesmo que assistido
por equipes de saúde. Essa reinserção se inicia a partir de uma iniciativa
assistencial, mas, para ‘mudar as regras do jogo’, é preciso ir muito
além: à construção de uma política que não se restrinja a um grupo
específico, que não se traduza pela inclusão precária”. (SCARCELLI,
2006, p. 74)
Objetiva-se auxiliar o morador a arrumar um emprego (protegido ou não),
desenvolvendo condições financeiras e subjetivas para residir sozinho ou em outros arranjos.
Assim sendo, faz-se importante diferenciar as políticas de assistência e o assistencialismo. Por
esse viés, “as políticas assistências não devem ser definitivas, como de hábito, e sim
transitórias, comunicantes com outras vias que levem a essa emancipação e ao efetivo
exercício de cidadania”. (SCARCELLI, 2006, p. 74)
O SRT não esconde o sujeito da vida. Não aparta o morador das tensões sociais, já que
é nelas que a vida de qualquer cidadão acontece. A mediação de tensionamentos pode
favorecer ricas negociações, suscitando transformações, reconfigurando o que foi préestabelecido e cristalizado como natural e óbvio. Busca caminhar lado a lado, acompanhando
o modo singular do morador andar a vida, o que inclui riscos a serem manejados. Neste caso,
o espaço urbano pode produzir “ressingularização” (BARROS; JOSEPHSON, 2001, p. 59)
Dessa maneira, ao conceber o morador em suas dimensões biopsicossociais, buscamse ações intersetoriais. Procuram-se outros serviços em busca de pactuações. Busca-se fazer
fissuras na configuração instituída e burocratizada, abrindo brechas para outras maneiras de
funcionamento. Faz-se importante situar que as experiências dos SRTs remetem a
“possibilidades concretas e irradiadoras de uma política antimanicomial de caráter
intersetorial”. (SCARCELLI, 2006, p. 72)
Considerando que o morador do SRT pode inserir-se em uma gama de serviços, tais
como postos de saúde, escolas, academias de ginástica, hospitais, bancos, clubes de lazer,
dentre muitos outros, poder-se-ia procurar estabelecer uma rede de negociações, que visa a
mediar as possibilidades dos serviços, bem como da comunidade, e as necessidades do
usuário.
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Desta forma, busca-se também que a própria sociedade possa tornar-se mais maleável
e tolerante com a heterogeneidade de seus membros. Assim, “os dispositivos residenciais
assumem função mediadora na construção de um outro lugar social para a loucura, uma vez
que instituem nova dialética de cuidado, viabilizam outros acessos e possibilitam diferentes
reconhecimentos no resgate da contratualidade do sujeito de direitos – o cidadão”.
(ALBUQUERQUE, 2006a, p. 10)
A ampliação da criação de laços entre os moradores e demais membros da
comunidade pode favorecer um processo de lutas por transformações sociais, congregando os
movimentos de reforma psiquiátrica e sanitária. Dessa forma, buscar-se-ia trabalhar
coletivamente os fatores que impelem à fragilização crescente de grandes massas
populacionais, o que por si só já é uma forma de reconfigurar as relações da sociedade com a
loucura.
Ainda nessa direção, cabe enfatizar que a ampliação dos SRTs auxiliou na
reestruturação da assistência em saúde mental, diluindo o modelo hospitalocêntrico em favor
de dispositivos de base comunitária. Entretanto, isso não impediu que, embora em redução
crescente, persistisse a institucionalização de um grupo de pessoas, uma vez que “os fatores
que determinam a longa permanência institucional transcendem ao âmbito da assistência”.
(ALBUQUERQUE, 2006a, p. 12) Remetem, entre outras questões, às desigualdades sociais.
Cabe ressaltar a importância da ampliação da oferta de SRTs. Entretanto, o processo
de desinstitucionalização pode ser potencializado “não somente pela oferta de serviços, mas
também pela construção de uma potente rede de proteção social”. (ALBUQUERQUE, 2006a,
p. 10)
Faz-se importante sugerir que “uma rede social estável, forte e solidária protege a
pessoa contra doenças, aumenta a sobrevida e acelera os processos de cura”. (MELMAN,
2006, p. 86) Por esse viés, poder-se-ia propor que haveria uma “correlação direta entre
qualidade da rede social e a qualidade da saúde”. (MELMAN, 2006, p. 87)
Apesar de o usuário ser escutado em suas necessidades biopsicossociais, a falta de
uma casa não deveria ser suficiente para justificar a sua indicação para um SRT, embora tal
aspecto necessite ser considerado e trabalhado.
O SRT pode promover ruptura com padrões estereotipados, impulsionando o morador,
bem como a sociedade, a responder de outra maneira a ausência de casa. A ampliação da
autonomia pode ter uma implicação no processo de construção da cidadania, que não é
adquirida somente pela institucionalização de uma lei. O SRT, ao orientar-se pelo eixo da
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integralidade, pode possibilitar a construção de um outro lugar social para a loucura, bem
como para a diversidade da sociedade, que é inerente à complexidade do mundo. SRT pode
objetivar ser um dispositivo que favoreça o questionamento das próprias bases da sociedade,
pautadas na desigualdade, o que irá favorecer não só ao dito louco, mas a diversos grupos
sociais.

5.1.6 - Eixo 6 - Identidade Profissional:

No que tange à identidade profissional do trabalhador do SRT, realizaram-se quatro
pontuações.
A primeira direção referiu-se ao fato de alguns estudos situarem o profissional de
nível superior responsável por um determinado SRT de diferentes maneiras. Dentre elas,
técnico de referência, supervisor clínico-institucional e acompanhante terapêutico. Para além
de uma nomeação distinta, poder-se-ia afirmar que podem produzir diferentes práticas.
Em uma das experiências, ocorreu a mudança da designação do profissional, que
deixou de ser chamado de técnico de referência, situando-se como acompanhante terapêutico.
Para além de uma troca burocrática, a substituição do nome buscava descentralizar o papel
que esse profissional possuía, o que pode ser esfumaçado com a ampliação da participação da
rede. Além disso, busca “enfatizar a vocação primeira do trabalho que é o acompanhamento
terapêutico que se faz na casa, na rua”. (SOBREIRA et al., 2010, p. 5)
A segunda direção referiu-se à tentativa de distinção das diferentes categorias
profissionais que trabalham no SRT. Há estudos que buscam melhor delinear o papel que cada
categoria profissional poderia ter no SRT, bem como as contribuições de suas especialidades.
Cada profissão tem, de fato, muito a contribuir, o que efetivamente mereceu tais
destaques. Inclusive, por isso, o trabalho pauta-se na construção coletiva de profissionais de
diferentes áreas70.
Entretanto, a maior parte das contribuições indicadas, para além de serem específicas de
uma categoria, diziam respeito a todas as profissões. Cabe reafirmar que o cuidado em saúde,
para além da tecnologia dura e da leve dura, é construído pela tecnologia leve, que se pauta
nas relações intersubjetivas geradas no encontro entre o profissional e o morador. Busca-se,
70

Em linhas gerais, as várias disciplinas podem articular-se de diferentes maneiras. A multidisciplinaridade
permite que várias disciplinas estudem um mesmo tema, sem necessariamernte correlacionarem-se. A
interdisciplinaridade favorece a maior interação entre diferentes disciplinas, podendo inclusive gerar um novo
campo de conhecimento. Na transdisciplinaridade, as disciplinas são relacionadas de tal maneira, que as suas
fronteiras diluem-se.
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portanto, a produção de acolhimento, do vínculo e da responsabilidade. Tal campo não
pertence a nenhuma especialidade, fazendo parte de um núcleo comum às profissões.
(MERHY, 1998)
Os trabalhadores de um serviço de saúde, sejam eles profissionais formados pela
academia ou funcionários que atuam no quotidiano do estabelecimento, cada um a seu modo,
fazem clínica. Assim sendo, o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, bem como uma
gestão partilhada e mais pública, favorecem a clínica, que é o campo onde as tecnologias
leves operam e podem estabelecer articulações com as outras.
Assim, discorrendo-se sobre a clínica em questão nos dispositivos residenciais e nos
programas de suporte psicossocial, poder-se-ia afirmar que
“não se trata de uma clínica no sentido convencional, marcada pelo
dispositivo dos consultórios privados. Estamos diante de novas práticas
no âmbito público que exigem não só a flexibilização de nossas
identidades profissionais e existenciais, como também uma ampliação
da abordagem teórica e das formas de intervenção”. (VASCONCELOS,
2006, p. 64-65)
Para além da clínica, o cuidado em si não é propriedade de nenhum profissional de saúde,
podendo ser exercido por qualquer um que se prontifique a zelar e preocupar-se por outrem.
No trabalho de desinstitucionalização de um morador, para além do vínculo com a equipe,
pode-se priorizar a relação de amizade já estabelecida com um funcionário de serviços gerais
da instituição, que pode ser situado enquanto co-terapeuta. Nessa relação de trocas, ganha o
morador, que avança no processo de desinstitucionalização, mas também o profissional, que
acabou por ser contratado como cuidador em outro momento, iniciando posteriormente a
graduação de serviço social. (SANTOS et al., 2006, p. 179) No SRT de São José dos Campos,
em SP, destacou-se a função do motorista do dispositivo. No caso,
“ele, como todos nós que trabalhamos no SRT, não é territorializado na
função de motorista. Sua função de dirigir é (...) atravessada pela tarefa
de acompanhante terapêutico, principalmente no que diz respeito à
transferência que a maioria dos moradores possui com essa figura, uma
vez que ele era um funcionário muito antigo de um hospital psiquiátrico
da região. Ele que leva e traz grande parte dos moradores (...), tem na
sua função de “acompanhante terapêutico” um papel importante que é o
de fazer a ponte, o elo, entre a casa e o lugar de destino dos pacientes”.
(COVAS et al., 2010, p. 4)
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A terceira direção referiu-se que algumas experiências mapearam a resistência do
profissional no processo de transformação assistencial, seja ele funcionário do hospital, seja
ele do SRT. Assim como o ex-interno também pode enfrentar um período de crise ao residir
no SRT, que possui lógica distinta do asilo, os profissionais podem ter reação similar ao
trabalhar nesse dispositivo, já que todos os atores envolvidos podem experimentar papéis
diferentes dos rigidamente estabelecidos. A mobilidade de papéis sociais no gerenciamento da
casa amplia-se de acordo com a progressiva apropriação que os moradores fazem desse
espaço. (WEYLER, 2006a, p. 113)
Por esse viés, colocou-se em xeque a formação profissional de forma geral. Isso
porque novos enfoques exigem novos trabalhadores. Assim sendo, há que se investir na
formação profissional. Assim como ocorreu com as Reformas Psiquiátrica e Sanitária,
necessita-se constituir um movimento social que vise uma Reforma Educacional. O Estado
precisa rever a configuração da educação, em especial de saúde, e questionar seus
pressupostos mais caros.
Tendo em vista a responsabilidade ética e política do processo formativo, visa-se à
formação de protagonistas do processo de mudança da sociedade. Precisa orientar-se para
responder às necessidades de saúde da sociedade.
Na maior parte das instituições de ensino, ainda domina uma pedagogia centrada na
doença, no tratamento curativo, na transmissão de conteúdos estanques, fragmentados e
distanciados da realidade do aluno, em que um tema não possui articulação com outro.
Investe-se na reprodução e na descontextualização, em detrimento do estímulo à criatividade e
à reflexão crítica. Cabe ressaltar que

"a atualização técnico-científica é apenas um dos aspectos da
qualificação das práticas e não seu foco central. A formação engloba
aspectos de produção de subjetividade, produção de habilidade técnicas
e de pensamento e o adequado conhecimento do SUS. A formação (...)
deveria ter como objetivos a transformação das práticas profissionais e
da própria organização do trabalho". (CECCIM, 2004, p. 43)
Uma educação pautada no questionamento reflexivo necessita ser realizada no
ambiente real da rede de serviços, e não, unicamente, no tradicional banco de escola. Visa-se
à educação em serviço. Indica-se suscitar processos coletivos de auto-análise71 e autogestão72.

71

A auto-análise refere-se ao “processo de produção e re-apropriação, por parte dos coletivos autogestionários,
de um saber acerca de si mesmos, suas necessidades, seus desejos, demandas, problemas, soluções e limites”.
(BAREMBLITT, 2002, p. 139).
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A formação necessita ser vislumbrada como política pública. Dessa maneira, poder-seia formar profissionais para a consolidação do SUS. A educação em saúde, nesta perspectiva,
é articulada por quatro componentes. São eles: o ensino, a assistência, a gestão e a
participação da sociedade. Os elementos desse quadrilátero são intimamente ligados e
interativos.
Indica-se a necessidade de uma educação permanente em saúde, que pode ser
constituída por um mecanismo de gestão colegiada. Diferente da figura de uma pirâmide, que
possui hierarquia vertical, propor-se-ia uma nova dinâmica. A figura de uma roda, que
permitiria pactuações e negociações interinstitucionais.
Cabe salientar que a roda

"não representa apenas um mecanismo mais democrático e participativo
de gestão, é um dispositivo de criação local de possibilidades (...). Por
não ser meramente um arranjo gerencial, lhe cabe cartografar a
realidade a que se refere e operar processos pedagógicos de
ordenamento da rede de atenção, de permeabilidade às práticas
populares, de qualificação das práticas pela integralidade da atenção".
(CECCIM, 2004, p. 57)
A clínica dos SRTs foi possibilitada em um contexto de reformas sociais, mas é
perpassada por outros discursos, o que permite a produção de outras práticas. Em vista disso,
faz-se necessário
“pensar o campo da saúde mental e atenção psicossocial não como um
modelo ou sistema fechado, mas sim como um processo (...) social que
é complexo. (...) Quando falamos em processo pensamos em
movimento, em algo que caminha e se transforma permanentemente.
Neste caminhar vão surgindo novos elementos, novas situações, a
serem enfrentadas. Novos elementos (...) pressupõem que existam
novos atores sociais, com novos – e certamente conflitantes –
interesses, ideologias, visões de mundo, concepções teóricas, religiosas,
éticas, étnicas, de pertencimento de classe social”. (AMARANTE,
2007, p. 63)
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A autogestão refere-se ao processo em que “os conhecimentos essenciais são compartilhados e as decisões
importantes (são) tomadas coletivamente. As hierarquias correspondem a diferenças de potência, peculiaridades
e capacidades produtivas que visam sempre ser funcionais para a vontade comunitária”. (BAREMBLITT, 2002,
p. 139).
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A quarta direção referiu-se ao cuidador. A ambigüidade desta categoria assentou-se no
fato de tratar-se de um profissional que possui o saber leigo. Assim, as fronteiras que
delimitam sua função são porosas e flexíveis.
Por um lado, conforme discutido anteriormente, não se pode restringir o cuidado ao
tratamento técnico. Além disso, o cuidado não pertence exclusivamente a nenhuma categoria
profissional. Dessa forma, cuidador é quem cuida, não podendo ser designação restrita a uma
categoria profissional. Ele faz uso de uma “sabedoria prática”. (AYRES, 2000, p. 120)
Por outro, para além do cuidado que todas as pessoas podem disponibilizar, tem-se um
processo de criação e consolidação de um profissional denominado como cuidador, que tem
papel estratégico no trabalho dos SRTs. Esmiuçou-se sobre tal categoria profissional.
Em primeiro lugar, a maneira de cuidar do morador pode ser perpassada pela formação
profissional do cuidador. A literatura apontou a existência de alguns cursos, oficinas e
supervisões para cuidador. Há que se refletir sobre os formatos que esses dispositivos podem
assumir. Será possível tecnificar o cuidador ? Estaria em risco o saber leigo ? Qual é o limite
de intervenção ?
Em segundo lugar, fez-se importante discutir sobre o uso da problematização. Este é
um recurso eficaz na reflexão crítica da realidade e na construção de práticas novas.
Entretanto, considerando que não há neutralidade, os cursos disparam reflexões, que serão
trabalhadas a partir de alguma perspectiva teórica. Dessa forma, abre-se espaço para a criação
de formatos variados de cursos, inclusive os de base biomédica ou sintomatológica. Tendo
isso em vista, para além da teoria adotada, coloca-se a importância de pensar na formação
ética, política e estética do cuidador.
Em terceiro lugar, fez-se relevante discutir sobre a regulamentação profissional do
cuidador, que inclusive pode influenciar a sua formação. No Brasil, em 1999, através de uma
portaria interministerial dos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social, criouse o Programa Nacional do Cuidador, que visava a suscitar ações de qualificação desses
trabalhadores. A partir daí, uma gama de programas tem sido implantado por órgãos de
diferentes áreas, não se restringindo ao âmbito da saúde.
Em 2000, o Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho reconheceu a
profissão do cuidador, que deve ser propor a cuidar e zelar pelo bem-estar, o que inclui os
âmbitos da saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer. O
cuidador pode ser um familiar da pessoa que precisa de assistência ou não, bem como pode
ser remunerado por sua atividade ou não.
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Em 2008, o Ministério da Saúde criou o Guia Prático do Cuidador, que não considera
esse profissional como sendo necessariamente da área de saúde. Segundo o documento, o ato
de cuidar não é suficiente para caracterizar o cuidador enquanto um profissional da área de
saúde. Dessa forma, as atribuições não abrangem os procedimentos técnicos e invasivos, o
que pode diferenciá-lo do corpo de enfermagem.
Apesar disso, a profissão ainda não foi regulamentada. Dentre outras conseqüências,
não se delimitaram as atribuições, bem como não se padronizaram os cursos de qualificação
profissional. Além disso, há dificuldade de dar corpo à categoria profissional, dificultando a
mobilização política para a melhoria das condições de trabalho. Apesar disso, uma gama de
debates tem sido travada visando à valorização, fortalecimento e reconhecimento profissional.
Tramitam no Congresso Nacional diferentes projetos com esse objetivo. Na ALERJ, o
Projeto de Lei 2372/2001 foi apresentado, tendo sido elaborado através reuniões com a
participação de diversas entidades, garantindo a participação popular. Entretanto, em 2011,
em primeira discussão, a ALERJ aprovou o Projeto de Lei 979/11, que se propõe a normatizar
a atividade do cuidador, em especial o de idoso, no Estado do RJ. Propõe que o cuidador
tenha, no mínimo, formação de auxiliar ou técnico de enfermagem. (Carta aberta, 2012)
Dentre as muitas conseqüências, poder-se-ia sinalizar uma. Por um lado, ao incluir a
formação do cuidador no campo da enfermagem, poder-se-ia priorizar um cuidado mais
técnico, bem como o aspecto biológico da pessoa assistida. De certa forma, para além do
cuidado, a clínica prevalece. Assim, a ênfase do SRT poderia recair sob o aspecto de serviço,
e não no de casa. Além disso, a presença de uma equipe qualificada para procedimentos
técnicos pode favorecer a um certo isolamento, já que o morador não precisará ir ao posto
para pequenos procedimentos, perdendo a oportunidade de circular no território e fazer
vínculos diferentes. Além disso, tal presença pode tornar a entrada da equipe da Estratégia da
Saúde da Família, que percorre as casas do território, desnecessária. Nesse sentido, “parece
importante que seu caráter técnico seja mais reduzido do que no CAPS: quanto mais for o
cidadão, o ajudante, o amigo, o vizinho, será mais produtivo para o morador. O cerne da
reabilitação neste momento é o convívio com as pessoas, com a vida no mundo”.
(GUARIDO; CAMPOS, 2006, p. 146)
É possível que, sutilmente, agreguem-se valores que, futuramente, podem transformar
a proposta inicial do SRT. Hoje, retira-se o cuidador, que tem o saber leigo. E amanhã ?
Assim sendo, pequenas alterações podem gradativamente descaracterizar a casa, o que pode
ser percebido mais facilmente somente em momento posterior. Cabe questionar: o SRT
poderia transforma-se em uma enfermaria doméstica ?

153

Por outro lado, há que se ater à possibilidade de que o trabalhador de qualquer
profissão seja capturado pela lógica asilar. Tal lógica pode perpassar qualquer formação
profissional.
Outro apontamento que pode ser feito refere-se ao fato do cuidado ao morador poder
ser perpassado pelas condições trabalhistas dos cuidadores. Tais condições podem interferir
nas práticas, mas também na saúde do trabalhador. Apesar dessa temática ter aparecido no
discurso do cuidador, mas também sobre o que se diz dele, pode ser estendida aos demais
trabalhadores do campo da saúde mental.
O restrito investimento financeiro no SUS propicia a precarização das condições de
trabalho, com sobrecarga dos profissionais, baixas remunerações e acúmulo de empregos. No
caso de profissionais que não sejam servidores públicos, a situação é agravada, já que os
vínculos trabalhistas são frágeis. Essa situação impõe parco espaço de tempo para
atendimento aos usuários que demandam (ou não) um acompanhamento. Isso dificulta a
relação de cuidado, vital à assistência.
Em reconhecimento a essas dificuldades, a ampla maioria dos gestores, trabalhadores,
familiares e usuários que integrou o processo democrático de construção da IV Conferência
Nacional de Saúde Mental - Intersetorial (IV CNSM – I) buscou consolidar uma direção para
as políticas públicas, que independe do partido político que momentaneamente esteja
empossado. Assim, a IV CNSM – I, corroborando a diretriz das etapas municipal e estadual
do Rio de Janeiro, posicionou-se a favor do concurso publico, em detrimento das
Organizações não-governamentais (ONGs), das Organizações Sociais (OS) e das
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 73.
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Tal situação foi rechaçada por profissionais da área de saúde em geral, tendo sido divulgada em vários meios
de comunicação. Dentre as reportagens, poder-se-ia que, em 12/04/12, o Jornal do Sindsprev-RJ on line publicou
a matéria “Servidores do Hospital de Laranjeiras rejeitam privatização da saúde”. Nesta reportagem, Olyntho
Contente afirma que foi realizado, no dia 9/04, um debate com o corpo multiprofissional do Instituto de
Cardiologia de Laranjeiras, sendo organizado pela Associação de Funcionários do Instituto e apoiado pelo
Sindsprev/RJ. Neste evento, foi rejeitada a privatização da saúde e a entrega da gestão do hospital à Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares. Pontuam que “a EBSRH vai abrir mais brechas para a corrupção,
superfaturamento e outros tipos de desvio do dinheiro público, já que poderá contratar empresas prestadoras de
serviço e comprar equipamentos e outros insumos sem licitação”. Em análise da lei 12.550, que cria a EBSRH, o
advogado do Sindsprev José Ricardo Lessa sinaliza que, conforme estabelece o seu artigo 5º, a contratação de
mão de obra e outros serviços, tais como compra de equipamentos, poderiam ocorrer sem licitação, inclusive a
compra de equipamentos sofisticados. Dessa forma, diluiria-se o controle social. Além disso, conforme
estabelecido no parágrafo único do artigo 8º, o lucro encontra-se entre os objetivos da empresa. Assim sendo, a
EBSRH contraria vários princípios do SUS, dentre eles que a prestação de serviços privados na saúde
pública tem caráter complementar. O advogado afirma que, “pela lei 12.550, a EBSRH, uma empresa
pública, mas de caráter privado, e suas subsidiárias, passam a tomar as funções do ente público”. Neste
sentido, “o argumento usado pelo governo de que não pode fazer novos concursos por conta da Lei de
Responsabilidade Fiscal (...) é apenas uma alegação para justificar desvencilhar-se de suas funções”. Disponível
em: http://www.sindsprevrj.org.br/jornal/secao.asp?area=11&entrada=5579
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Poder-se-ia realizar breve apontamento sobre o relatório final da IV CNSM - I,
ocorrida em Brasília, em 2010. Faz-se importante sinalizar o eixo 1, que se refere a “Políticas
Sociais e Políticas de Estado: pactuar caminhos intersetoriais”.
No item 1.1, intitulado como “Organização e consolidação da rede”, propõe-se, entre
os princípios e diretrizes gerais, reafirmar “o caráter efetivamente público da Política de
Saúde Mental, recusando todas as formas de terceirização da gestão da rede de serviços”.
(BRASIL, 2010, p. 21) Já no item 1.3, designado como “Gestão do trabalho em saúde
mental”, propõe-se, entre os princípios e diretrizes, reiterar “a realização de concurso público
como forma de contratação para todo e qualquer trabalhador de saúde mental e do SUS,
assumindo, assim, o combate contra a precarização do trabalho em saúde e a garantia de
equipe completa e qualificada em todos os equipamentos de saúde mental”. (BRASIL, 2010,
p. 31)
Apesar do direcionamento claro referente à base efetivamente pública dos serviços de
saúde, as ONGs, OSs e OCIPs continuaram ampliando seu escopo de atuação. Poder-se-ia
sinalizar um paradoxo: a ampliação da atuação das ONGs, OSs e OCIPs ocorre paralelamente
à construção de políticas estatais direcionadas à valorização do serviço público. Cabe incluir
que, em muitos municípios, a implementação de ONGs, OSs e OCIPs ocorre dentro do prazo
em vigor para convocação de aprovados em concursos públicos74.
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Tal situação foi publicizada em vários meios de comunicação. Dentre eles, poder-se-ia citar que, em 27/03/12,
a Folha Dirigida publicou matéria “Aprovados no concurso da Saúde do Rio cobram convocação”. Segundo a
matéria, aprovados no concurso do município do RJ em 2008 iriam recorrer ao Ministério Público (MP).
Visavam incitar a convocação antes da expiração da validade do concurso, que ocorreria em junho de 2012. Na
ação popular, profissionais de várias categorias profissionais mapearam a carência de recursos humanos da
Saúde no município nos últimos anos. Denunciaram que, durante os quatro anos de validade do concurso, a
prefeitura preteriu a convocação dos aprovados, priorizando a contratação de terceirizados através de OS. O
presidente da comissão de Saúde na Câmara, Paulo Pinheiro, afirmou que "em 2008, a rede tinha cerca de 27 mil
servidores. Em 2010 caiu para 21 mil, com tendência ao decréscimo em 2012. Ao contrário, o número de
funcionários terceirizados já ultrapassa os dez mil". Referindo-se a apuração realizada pela Comissão, baseada
em relatórios da própria gestão, ele afirma que “em dezembro de 2010 (...) havia a carência de 491 enfermeiros,
128 nutricionistas, 121 psicólogos, 150 fisioterapeutas e 140 odontólogos. Entretanto, no mesmo ano, havia no
banco de reserva do concurso, 811 enfermeiros, 270 psicólogos, 53 nutricionistas, 56 fisioterapeutas e 1.119
odontologistas”. Além disso, expõe a "desmoralização do concurso público.”
Disponível em: http://folhadirigida.digitalpages.com.br/?cod=JODRCNMMQ8
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O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) analisa a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIn) nº 1923. Ayres Britto, ministro relator, sinaliza a violação de
uma gama de dispositivos constitucionais na ADIn supracitada, como a desconsideração do
exercício complementar das ONGs, OSs e OCIPs e dispensação de licitação de convênios75.
Ayres Britto acrescenta ainda que “se o Estado terceiriza funções que lhe são típicas,
há uma situação (...) juridicamente aberrante, pois não se pode forçar o Estado a desaprender a
fazer aquilo que é da sua própria compostura operacional, a prestação dos serviços públicos”.
Pontua ainda que “ele, Estado, ficou autorizado a abdicar da prestação de serviços de que
constitucionalmente não pode se demitir. Se retirar do Estado os serviços públicos, o que fica
é outra coisa em qualidade que já não é o Estado”.76 Luís Fernando Soares Moraes, presidente
do Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj), corrobora tal posição, enfatizando que
“qualquer terceirização é uma forma de o poder público admitir que não tem competência
para exercer suas funções77”.
Faz-se importante colocar em xeque a dicotomia entre o serviço público, que poderia
supostamente ser considerado ruim e, por isso sem necessidade de investimento, e o privado,
que poderia ser concebido como bom, o que justificaria o sucateamento e a transferência de
recursos. Cabe questionar: os interesses que regem o serviço público são os mesmos que
regem o privado ?
Situa-se que as OS surgem enquanto crítica a um modelo administrativo em saúde
considerado antigo, ineficaz, lento e caro. Situa-se a necessidade de modernizar tal
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Denuncias de fraude em licitações foram feitas através da imprensa. Entre as matérias referentes às fraudes,
poder-se-ia apontar duas publicações. A primeira do jornal O Globo on line que, em 04/04/12, afirma que “TCM
acha prejuízo de milhões de reais em contratos na Saúde do Rio”. Nesta reportagem, sinalizava-se que “o Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro (TCM) identificou prejuízos de milhões de reais em contratos firmados com
empresas terceirizadas, em postos de saúde e clínicas da família da prefeitura. Segundo o TCM, o dinheiro
público foi gasto em serviços caros demais, até 80% acima dos preços de mercado, como revelado pelo RJTV”.
Entre empresas beneficiadas, encontrava-se a Ruffolo, entidade que já havia sido denunciada pelo Fantástico.
Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/tcm-acha-prejuizo-de-milhoes-de-reais-emcontratos-na-saude-do-rio.html A segunda do jornal O Dia on line que, em 08/05/12, afirma que “Suspeito de
ligação com o tráfico cuidará de viciados”. Nesta reportagem, Francisco Edson Alves relata que a ONG
denominada de “Instituto Vida Renovada, do pastor Marcos Pereira, foi escolhido pelo estado para receber R$
1,296 milhão por ano para manter clínica gratuita para drogados”. Disponível em:
http://odia.ig.com.br/portal/rio/suspeito-de-liga%C3%A7%C3%A3o-com-o-tr%C3%A1fico-cuidar%C3%A1de-viciados-1.438154
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SAÚDE E CIDADANIA. Informativo do Núcleo de Desenvolvimento em Saúde. Rio de Janeiro: 9 a
13/05/11, ano 7, n° 158. Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/newsletter/10051104051405.pdf
77
MAGALHÃES, L. Prefeitura entregará setores de quatro hospitais e dois PAMs a organização social, para
agilizar atendimento e evitar falta de médicos. O Globo. 2011, fevereiro, 05. Disponível em:
http://extra.globo.com/noticias/rio/prefeitura-entregara-setores-de-4-hospitais-2-pams-organizacao-social-paraagilizar-atendimento-evitar-falta-de-medicos-1012701.html.
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gerenciamento espelhando-se nas prescrições de algumas agências internacionais, como o
Banco Mundial, e em países que adotam o ideário neoliberal78.
A participação central de entidades privadas no SUS, que deixa de ter o caráter
complementar proposto na Constituição de 88, possui outra lógica de funcionamento. Isso
porque o setor privado pode não se orientar pelos princípios das Reformas sanitária e
psiquiátrica, operando de acordo com suas cláusulas contratuais. Os contratos podem
fragmentar a rede de serviços ao pautar-se em programas destinados a perfis de usuários, com
suas cestas pré-estabelecidas de produtos oferecidos. Tal prática pode gerar o recorte da
pessoa, diluindo a integralidade do cuidado, e a descontinuidade da assistência. Nesta
perspectiva, pode nortear-se por uma lógica empresarial, pautada na produtividade, sendo
“influenciado por sistemas de metas, tendo o profissional de cumprir um quantitativo de
procedimentos estipulado pela organização, os quais são definidos sem levar em conta as
demandas locais e a qualidade da atenção oferecida”. (PACHECO, 2010, p. 25)
Tal situação pode promover maior rotatividade de profissionais, que pode favorecer a
sensação de insegurança do funcionário, inclusive para questionar os processos de trabalho e
propor outros fluxos, o que pode ampliar a desmotivação e a desvalorização. Além disso,
pode gerar dificuldade para esses profissionais “militarem por condições melhores de vida e
de trabalho, já que não possuem tempo para seu próprio cuidado, lazer, estudo e relações de
produção de vida. Isto demonstra (...) uma contradição, pois tais espaços de mobilização
política são justamente a potência na luta contra a precarização, logo espaços de prevenção e
elaboração de sofrimento”. (PACHECO, 2010, p. 41)
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Poder-se-ia destacar os EUA, cuja reforma do sistema de saúde foi perpassada “de um lado pelos grupos
vinculados ao modelo médico hegemônico e de outro pelos articulados ao capital financeiro atuante junto às
seguradoras de saúde” Cabe esmiuçar que, no Brasil, as “OS estatais privatizadas poderão operar como
prestadoras de outros financiadores que não o sistema público, ou seja, estabelecer contratos com financiadores
do setor privado vinculados aos planos de saúde ou seguros saúde”. Isso poderá criar duas portas de entrada, em
que os usuários do SUS e os dos planos de saúde possam ser distinguidos. Sobre esse tema ver o artigo
“Organizações
Sociais.
Para
que
?”,
de
Emerson
Merhy
(1998).
Disponível
em
http://www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/artigos-15.pdf
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Há, portanto, uma dissonância entre os valores reformistas que perpassam as práticas
de cuidado, que se centram no valor da cidadania, o que incluiria a luta por direitos cívicos, e
as vivências pessoais dos profissionais. Assim, “com a precarização das condições de
trabalho, o profissional se vê alijado de seus próprios direitos no cotidiano da prática de
trabalho. Esta situação levanta algumas questões como: de que forma o profissional pode
trabalhar no sentido da cidadania do usuário, se está sem a sua garantida ?” (PACHECO,
2010, p. 8)

7.1.7 - Eixo 7 - Perspectiva do Morador:

Realizaram-se três apontamentos. No que tange à primeira posição, situou-se que,
apesar de residir em uma casa, as maneiras de denominar os moradores desta variavam de
acordo com os estudos. Alguns permaneciam sendo designados de “pacientes”, o que se
apresentava como uma contradição. Tal designação é reducionista, uma vez que é um termo
subsumido na concepção médica.
Outros termos foram utilizados também, tais como portador de transtorno mental,
sujeito, usuário, cliente, ex-interno, cidadão. Cabe salientar que estas designações também
abarcam outras ideologias e produzem certos efeitos.
No que tange à segunda posição, situou-se que a maioria dos estudos feitos datava de
épocas próximas à saída do asilo, remetendo ao fato de que a casa poderia ser considerada
pelo morador como um privilégio, e não um direito, sendo alvo de múltiplos elogios. Assim
sendo, “para alguém que viveu anos (...) em ambiente hospitalar, sentir-se autorizado a
demonstrar insatisfação com um projeto que possibilitou sua saída do asilo para o convívio
social pode ser impensável, podendo causar receios de ser desligado do mesmo e obrigado a
voltar a sua condição anterior”. (JAEGGER et al., 2004, p. 35-36)
Cabe questionar se algo pode ser transformado ao longo do tempo durante o processo
de assimilação da casa enquanto moradia efetiva. Neste sentido, poder-se-ia indicar a
necessidade da realização de pesquisas sobre a percepção de ex-moradores do SRT. Isso pode
trazer, para além de criticas, apontamentos sobre os pontos que precisam ser repensados.
No que tange à terceira posição, situou-se a necessidade de realizar um trabalho
subjetivo com cada morador visando à passagem do hospício para a casa, uma vez que “os
efeitos da reversão de um quadro de extrema opressão muitas vezes geram a impressão de que
a doença mental se reduz ao mero efeito de exclusão social, histórica e política”. (SANTOS,
2006, p. 165) Assim sendo, “não se trata de dar casa para quem não tem. Trata-se (...) de
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instituir uma modalidade de cuidado substitutiva ao leito de longa permanência”.
(ALBUQUERQUE, 2006b, p. 106)
Nesse sentido, o trabalho com o interno nem sempre se inicia nos grandes complexos
hospitalares por um pedido de saída do asilo, já que este pode solicitar permanecer no espaço,
que pode se apresentar como a referência mais estável do paciente. Isso pode estar
relacionado com a dificuldade de preservar os laços identitários após longo período submetido
à tutela institucional. Além disso, algumas experiências situaram que os pacientes recearam
sair do hospital inicialmente. Afinal, “a instituição asilar, embora lugar de alienação e
cronificação (...), constituiu-se (...), até aquele momento, como único espaço de acolhimento e
amparo, única referência possível de moradia”. Nesse sentido, a saída do hospital era
compreendida enquanto sinônimo de abandono. (MUNIZ et al., 2004, p. 6) A concepção de
internação como destino pode favorecer a falta de reflexão que o interno possui sobre o futuro
de sua vida.
Referenciando-se em Barton, pinçou-se o conceito de neurose institucional, que
provoca determinados sinais no interno após longo período de imposição do ócio. Nessa
direção, pautando-se em Basaglia, sinalizou-se o conceito de duplo da doença mental, que
acopla os efeitos da doença e os da institucionalização, favorecendo o processo de
homogeneização

do

interno,

restringindo

cada

vez

mais

a

sua

subjetividade.

(ALBUQUERQUE, 2006b)
Assim sendo, não se deve simplificar o apelo de permanecer no asilo. O trabalho de
desinstitucionalização orienta-se por uma construção da saída, que se dá a partir da
participação na vida do interno.

5.2 ALGUMAS DIFICULDADES
Alguns impasses são vislumbrados, necessitando ser discutidos, a fim de que se
possam construir estratégias para contorno destes. Realizaram-se cinco sinalizações.
A primeira sinalização referiu-se ao contexto atual em que os SRTs se inserem. O
Estado neoliberal orienta-se por uma lógica que visa uma economia de recursos. Priorizam-se
investimentos nos setores econômicos internacionais, em detrimento de compromissos com
setores sociais nacionais. Tal situação provoca uma crise social, reduz-se a qualidade de vida
e aumenta a demanda por serviços de saúde que possam aplacar o mal estar existente.
Dessa forma, muitas vezes, conflitos sociais são introjetados e reduzidos a conflitos
individuais. Nesse viés, a concepção de saúde pode guardar relação com a de adaptação
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social. Tal ajustamento seria necessário, independente do fato dessa sociedade ser concebida
como justa ou injusta.
Problemas coletivos de saúde podem ser personificados, ao invés de discutidos de
forma ampliada e complexa. Assim, “cada não adaptação a esta sociedade será interpretada
em termos de doença, e nós seremos encarregados de dissolver (...) os conflitos sociais”.
(BASAGLIA et al., 1994, p. 19)
Ocorre uma medicalização79 do quotidiano, o que tampona a base do conflito. Faz-se
importante incluir outros atores na discussão e transformar a queixa em questão.
Faz-se importante trabalhar a comunidade, uma vez que a loucura não é algo
extrínseco a ela. Há que se desconstruir paradigmas, estimulando novas relações com o
diferente. Para além da resistência cultural da comunidade, mapeou-se também a resistência
de gestores. Há dificuldade, inclusive na aproximação com a Atenção Básica, em especial
com a Estratégia de Saúde da Família. Cabe enfatizar que
“a efetividade da estratégia de serviços residenciais na mudança do
modelo assistencial da psiquiatria pública parece inquestionável. (...)
Mas é uma política que ainda precisa vencer a batalha da opinião
pública e introduzir-se com mais visibilidade no debate acadêmico do
campo da saúde mental” (DELGADO, 2006, p. 30)
Além disso, o financiamento do SUS é inferior ao necessário, o que promove a
precarização das condições de trabalho, com sobrecarga, salários reduzidos e vínculos
trabalhistas instáveis. Tal situação pode repercutir na saúde do trabalhador, em que se verifica
o adoecimento de uma gama de profissionais, que se afasta temporária ou definitivamente de
sua função. Isso pode dificultar a construção de vínculo com os moradores, que é vital ao
cuidado, e colocar em xeque um modelo de assistência.
Há dissonância entre muitas propostas formuladas na CNSM-I e as práticas gerenciais
dos órgãos públicos, o que restringe o processo democrático e a potência da participação
popular na construção das políticas publicas.
A segunda sinalização referiu-se ao fato de os serviços de saúde, na prática, ainda
encontram dificuldades em vincular-se a outros serviços. O processo de consolidação da
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A medicalização pode abarcar dois sentidos. O primeiro referiu-se “à apropriação, por parte da medicina, de
tudo aquilo que não é da ordem exclusivamente médica. Ou seja, diz respeito à possibilidade de tornar “médico”
aquilo que é da ordem do social ou econômico ou político”. O segundo referiu-se a uma “farmacologização”, na
medida em que se utiliza “medicamentos para responder à situação que é entendida como patológica”.
(AMARANTE, 2007, p. 95-96)

160

intersetorialidade esbarra no funcionamento fragmentado e padronizado, possuindo pouca
margem para reinvenção.
Da mesma maneira que tais questionamentos consolidam-se no campo da saúde,
outros setores necessitam incluir a integralidade e a intersetorialidade nas suas pautas de
discussão. Isso porque, ao se visar um cuidado ampliado, outros setores e atores serão
convocados a interagir. Assim sendo, os demais setores são co-responsáveis. Nesse sentido,
“o campo da saúde mental implica não só o setor saúde, mas também
outros campos de política social, colocando a necessidade de uma
integração intersetorial de iniciativas e programas, como na área de
moradia (dispositivos residenciais), trabalho (programas de trabalho
protegido, cooperativas, etc), assistência social (como na luta pela
conquista do benefício de prestação continuada). Além desses, citar-seia “educação (como nos programas de inclusão de crianças portadoras
de deficiências e transtornos mentais nas escolas comuns), justiça
(mudança das leis e instituições para o infrator portador de transtorno
mental) (...) A atuação direta ou aliança com participantes dos
conselhos específicos destas áreas também se torna fundamental”.
(VASCONCELOS, p. 43, 2001b)
A terceira sinalização referiu-se à formação profissional em saúde, que é
fragmentada, descontextualizada e focada em procedimentos técnicos. Precisa-se priorizar
uma formação teórica mais articulada com a prática desde o início dos cursos, de forma a
apontar que a assistência em saúde se faz a pessoas, e não a corpos doentes, e no interior de
um sistema de diretrizes teóricas e gerenciais, que é o SUS. Práticas intersetoriais também
poderiam ser acopladas, ao articularem-se projetos e disciplinas entre os diferentes cursos.
A quarta sinalização referiu-se ao fato de que, na prática, a maior parte dos gastos
ainda é dirigida aos hospitais. Há que se deslocar a posição privilegiada do hospital no
tratamento, inclusive nas crises. Há que se mapear os recursos comunitários e subjetivos, a
fim de se apresentar outras estratégias como primeira opção no enfrentamento de conflitos.
Por esse motivo, visando a garantir
“a integralidade e a continuidade do cuidado, é necessário estruturar
uma rede de atenção comunitária e evitar a centralização das ações no
âmbito do hospital psiquiátrico. Quanto mais efetivas forem as
referências extra-hospitalares de atenção, menor será a utilização do
dispositivo hospitalar, tanto em número absoluto de internações, quanto
em tempo médio de permanência”. (FAGUNDES DA SILVA, 2005,
p.19)
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A quinta sinalização referiu-se ao fato de que o processo de envelhecimento dos
moradores dos SRTs foi pouco discutido. Apesar da temática relevante, apenas um estudo
focou a questão80.
Coube apontar que, em uma década de existência regulamentada do SRT, uma gama
de moradores envelheceu. Assim como a autonomia e a independência podem ser
progressivamente ampliadas através do tempo, podem também ser gradativamente
restringidas

pela

velhice,

dentre

outras

problemáticas.

Moradores

anteriormente

independentes e autônomos, ao longo do tempo, podem não ter mais condições de sustentar o
estilo de vida que até então vinham tendo.
Neste caso, muda-se o morador ou muda-se a casa ? A primeira estratégia poderia ser
a mudança do morador, que poderá ir para uma casa de maior cobertura presencial da equipe.
A segunda seria manter o morador na casa, alterando o funcionamento desta, que poderá ter a
cobertura presencial da equipe ampliada. Isso implica em questões: Isso é financeiramente
viável ? É possível mesclar a contratação de cuidadores por meio público e por meio
privado ? Quais seriam os efeitos administrativos disso ? Aumentar a cobertura da casa
necessariamente implica em ampliar o cuidado com os demais moradores da casa ? A
presença do cuidador na casa, onde residem outros moradores que prescindem de um maior
cuidado presencial, pode acomodá-los ? Em caso afirmativo, como se pode fazer essa
“separação” ?
Além disso, qual é o limite de intervenção na casa ? O morador pode exigir
equipamentos específicos, que são usados em clínicas geriátricas. Isso descaracterizaria o
SRT enquanto casa ?
80

Neste estudo, situou-se que a casa, para além de um espaço físico, é simbólica e social também. Discutiu sobre
o processo de desinstitucionalização de clientela idosa, verificando de que forma buscavam reconstruir suas
relações com o território onde passaram a residir, enquanto vivenciavam o processo de envelhecimento e
recriavam a vida extra-muros. Na ocasião, verificou-se que havia aquisições em distintas esferas da vida dos
idosos, tais como constituição de redes sociais, que embora possam inicialmente priorizar os outros moradores e
profissionais dos SRTs, abarcavam pessoas do entorno de forma cada vez mais freqüente. Foi possível verificar
a presença de laços sociais pautados pela reciprocidade e pela ajuda mútua, o que favoreceu ao suporte dos
idosos mais dependentes. Pode ocorrer aumento da circulação pelo território, embora localidades distantes
possam indicar a necessidade de auxílio da equipe. É possível ser localizado no cotidiano dos idosos vestígios do
período de internação. Outro diferencial referiu-se à questão do tempo. Inseridos na instituição, os pacientes
podem apresentar um “lapso do tempo”, que sugeria desarmonia entre o tempo dos relógios e calendários da
sociedade e o tempo percebido enquanto dado natural. Em contrapartida, inseridos nos SRTs, os idosos podem
gradativamente recuperar a noção de tempo, a partir de sua interação com a sociedade, que pode ser viabilizada
pela programação disseminada pelos meios de comunicação facilmente acessíveis na casa, pela divisão de tarefas
domésticas anexada na porta da geladeira, pelo calendário de atividades do Clube de Lazer, festas de aniversário,
viagens, dentre outros. (SANTA ROSA, 2008, p. 143) A percepção do envelhecimento, assim como para os
idosos em geral, foi a de que “a velhice se manifesta no corpo.” (SANTA ROSA, 2005, p. 142). Convivem
recordações de bons e maus momentos vivenciados no período de internação. Ainda assim, indicaram preferir
morar fora do hospital, podendo descobrir “novas formas de ser e estar no mundo e, por isso, a velhice não é
amarga para eles”. (SANTA ROSA, 2008, p. 142)
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Tal envelhecimento dos moradores situa-se dentro de um contexto mais amplo, uma
vez que a própria população brasileira tem envelhecido. Isso tem favorecido a mudança de
exigências de cuidado da maioria dos brasileiros, gerando outros dispositivos de assistência.
Nesse sentido, tal pergunta é pertinente, necessitando ser feita também por uma pessoa sem
histórico asilar, que precisou alterar o funcionamento de sua própria casa, a fim de evitar
deixá-la.
Poder-se-ia questionar: Qual a diferença entre um SRT e uma “clínica doméstica” ?
Qual a distinção entre uma casa e uma “enfermaria humanizada” ?
Poder-se-ia diferenciar os dois dispositivos tomando por base o mesmo critério
utilizado para distinguir o SRT e o asilo. Nessa perspectiva, a
“qualidade da relação que se estabelece nesse espaço, o que implica em
um trabalho de ampliar o tecido social do morador, e o grau de poder
que é dado ao sujeito para gerir e tomar decisões sobre esse mesmo
espaço – o que não se faz sem enormes dificuldades, uma vez que a
tendência inicial desses sujeitos, dados os anos de hospício e algumas
das características da própria psicose, é não quererem se responsabilizar
sobre nada, não quererem fazer nada”. (CAVALCANTI et al., 2006, p.
85)
5.3 ALGUNS AVANÇOS:

Apesar das dificuldades de implantação, é inegável que o SRT delineou-se como
instrumento imprescindível para a desconstrução do hospital, já que possibilitou o fechamento
de um grande quantitativo de leitos.
A experiência acumulada foi diversificada, ampliando-se ao longo dos Estados
brasileiros. Uma gama de SRTs buscou conservar as peculiaridades de seu contexto, ao invés
de reduzir a casa à normatização da portaria. A partir disso, poder-se-ia considerar que, na
maioria das experiências, o aspecto da casa sobressaiu-se ao do serviço, embora a contradição
seja inerente ao dispositivo. Demarca-se, portanto, a diferença entre adequar-se a uma portaria
ministerial e assimilar a proposta reformista, podendo criar e ousar.
Inclusive, foi possível mapear o desenvolvimento de alguns Programas de SRTs, que
foram discutidos em diferentes momentos. Isso ressalta que o trabalho acontece através de um
processo. Para além do morador, o próprio SRT pode se desinstitucionalizar ao longo do
tempo, de acordo com as possibilidades do contexto histórico e com a segurança que o
acúmulo de experiências oferece.
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Se por um lado foi importante desinstitucionalizar o SRT; por outro, foi essencial
institucionalizar algumas portarias, o que garantiu alguns ganhos, tais como o financiamento.
Coube salientar que
“até o ano de 2008 houve importante crescimento do número de SRTs,
com a implantação de 76% do número atual de serviços. Nos últimos
quatro anos o ritmo de implementação dos serviços residenciais
terapêuticos manteve‐se contínuo, com ritmo diminuído em relação ao
período anterior, porém com pequena aceleração em 2011, como
consequência do desencadeamento do processo de fechamento de
grandes hospitais Psiquiátricos”. (Brasil, 2012, p. 12)
No que tange à ampliação do número de dispositivos e de beneficiários no Brasil em
2011, contabilizaram-se 625 SRTs em funcionamento, 154 SRTs em fase de implantação e
3.470 moradores destes dispositivos. Embora alguns Estados ainda permanecessem sem
dispositivos residenciais implantados, tais como TO e PA, estes já possuíam SRTs em fase de
implantação. No caso, havia previsão de 2 SRTs em PA e 1 SRT em TO. (Brasil, 2012)
Detalhou-se o quantitativo de SRTs e moradores nas seguintes regiões: BA (20 SRTs
em funcionamento, 1 SRT em fase de implantação e 112 moradores), CE (5 SRTs em
funcionamento, 4 SRTs em fase de implantação e 29 moradores), ES (5 SRTs em
funcionamento, 0 em fase de implantação e 37 moradores), GO (11 SRTs em funcionamento,
3 SRTs em fase de implantação e 58 moradores), MA (3 SRTs em funcionamento, 1 SRT em
fase de implantação e 18 moradores), MG (77 SRTs em funcionamento, 27 SRTs em fase de
implantação e 518 moradores), MS (1 SRTs em funcionamento, 0 SRT em fase de
implantação e 2 moradores), MT (10 SRTs em funcionamento, 0 SRTs em fase de
implantação e 76 moradores), PB (17 SRTs em funcionamento, 6 SRTs em fase de
implantação e 107 moradores), PE (45 SRTs em funcionamento, 24 SRTs em fase de
implantação e 329 moradores), PI (4 SRTs em funcionamento, 0 SRT em fase de implantação
e 22 moradores), PR (22 SRTs em funcionamento, 3 SRTs em fase de implantação e 138
moradores), RJ (106 SRTs em funcionamento, 25 SRTs em fase de implantação e 593
moradores), RN (3 SRTs em funcionamento, 0 SRT em fase de implantação e 20 moradores),
RS (39 SRTs em funcionamento, 4 SRTs em fase de implantação e 141 moradores), SC (4
SRTs em funcionamento, 1 SRT em fase de implantação e 31 moradores), SE (20 SRTs em
funcionamento, 0 SRT em fase de implantação e 103 moradores) e SP (233 SRTs em
funcionamento, 52 em fase de implantação e 1136 moradores). (Brasil, 2012)
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6 CONCLUSÃO:

Apesar de experiências anteriores, o SRT regulamentado pelo SUS possui 12 anos de
existência. O mapeamento do Estado da Arte do SRT localizou 114 estudos, utilizando-se de
diferentes canais de comunicação, tais como livro, artigos de revista, trabalho final de curso
(monografia, dissertação de mestrado e tese de doutorado), trabalho apresentado em eventos
acadêmico-científicos e documentos oficiais. A partir disso, as discussões sobre o SRT foram
aglutinadas em torno de 7 eixos temáticos. São eles: Contexto Nacional, Características
Gerais, Cuidado, Gestão, Inserção Social, Identidade Profissional e Perspectiva do Morador.
No primeiro eixo, contextualizou-se o surgimento dos SRTs. Detalhou-se que, na
década de 70, existiam algumas poucas “pensões protegidas”, de caráter particular. Na década
de 80, surgiram alguns dispositivos residenciais no interior do espaço hospitalar. Na década
de 90, surgiram dispositivos residenciais na área externa ao manicômio. Na década de 00,
ocorreu a regulamentação dos SRTs, sendo oficializados enquanto política pública do SUS.
No segundo eixo, foi possível localizar tópicos de concordância ou dissonância entre
as diferentes experiências com SRTs. No que tange ao processo de implantação dos SRTs,
citaram-se os seguintes tópicos: a presença ou ausência de mapeamento da necessidade de
criação de SRTs; o projeto de desconstrução hospitalar; o critério de seleção de possíveis
moradores; os dispositivos de passagem do asilo ao SRT; o trabalho de passagem; as
resistências à mudança (pacientes / profissionais / comunidade); as estratégias de inserção no
território; a qualidade da parceria do gestor no processo; a presença ou ausência de parceria
popular no processo e o trabalho intersetorial. No que tange à organização dos SRTs, citaramse os seguintes tópicos: tipo de gestão do SRT; a composição da equipe; a cobertura
presencial dos trabalhadores nas casas; a natureza do SRT; a existência de reuniões de equipe;
o tipo de tratamento dos moradores; a construção do projeto terapêutico; as atividades diárias
dos moradores; o manejo da crise; a localização geográfica do SRT; o caráter transitório ou
permanente do SRT; os resultados e as definições (conceituações) dos dispositivos
residenciais.
No terceiro eixo, foi possível localizar documentos oficiais, tais como portarias
ministeriais, bem como alguns mapeamentos gerenciais, que foram realizados para munir a
gestão de ferramentas que pudessem orientar o trabalho realizado nos SRTs. Dessa maneira,
era possível construir um norte mais sólido ao trabalho, bem como garantir os avanços
conquistados.
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No quarto eixo, situaram-se três posicionamentos. O primeiro referiu-se ao Modelo
Biomédico ou Modelo Sintomatológico e ao Modelo de Reabilitação Psicossocial tradicional.
O segundo referiu-se à Atenção Psicossocial, pela Clínica Ampliada, mas também em outra
concepção de Reabilitação Psicossocial. Referiu-se também à Psicanálise. O terceiro situou
uma distinção entre o modelo assistencial e o cuidado.
No quinto eixo, discorreu-se sobre as diferentes maneiras da sociedade responder aos
ditos loucos através do tempo. Em um primeiro momento, foram isolados do convívio social,
tendo sua existência sido normatizada no hospital. Em um segundo, os muros asilares
puderam ser dissolvidos, mas a regulamentação da vida se prolongou ao território. Para além
da inclusão social marginal do dito louco, demarcaram-se as desigualdades que o sistema
capitalista promove em parte significativa dos membros da sociedade.
No sexto eixo, identificaram-se duas orientações. Na primeira, buscou-se detalhar o
papel de cada categoria profissional no cuidado nos SRTs. Na segunda, visou-se diluir tais
categorizações, já que o cuidado é parte integrante do núcleo comum de todas as profissões de
saúde.
No sétimo eixo, verificou-se que, para além do aspecto físico, a moradia é uma
construção do sujeito, que agrega o subjetivo e o objetivo, não havendo uma definição padrão,
comum a todas as pessoas.
A literatura sobre esse novo dispositivo já garantiu o registro de experiências sólidas e
consistentes, que confirmam o SRT como uma ferramenta fundamental na desarticulação do
manicômio, mas também no questionamento das práticas de cuidado. Dessa maneira, pode-se
confirmar que o “Serviço Residencial Terapêutico como dispositivo está consolidado no
Brasil”. (FURTADO, 2006a, p. 48)
Conforme aponta a literatura, o SRT possui efeitos positivos incontestáveis na
construção da cidadania e na sensiblização cultural acerca de uma outra forma de relação com
a loucura.
Em vista disso, o SRT é efetivamente um dispositivo estratégico, podendo ser
confirmado enquanto política pública do SUS. Faz-se importante sinalizar que “uma política
pública, mais do que a definição de um conjunto de diretrizes e ações, é uma direção de
trabalho e, portanto, deve ser construída pela utilização de ferramentas conceituais e
princípios orientadores”. Contudo, a política pública de saúde mental tem a sua
especificidade. A “sua coerência e potência interna dependem de ela sustentar um campo de
tensão entre as proposições generalistas próprias a qualquer política e as estratégias singulares
próprias à clínica com sujeitos em sofrimento.” (CERQUEIRA et. al., 2006, p. 121)
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Entretanto, para além de confirmar o norte da atenção em saúde mental no Brasil, fazse importante registrar o limite desse dispositivo. O SRT não é fechado e nem estanque. Ao
contrário, precisa buscar ampliar a autonomia do morador, a fim de que ele possa dispensar o
próprio SRT. O objetivo do SRT é, justamente, tornar-se prescindível.
Por um lado, uma gama de moradores, por motivos singulares, pode necessitar de
cuidados permanentes do SRT. Por outro, faz-se importante sustentar essa direção de cuidado,
uma vez que oferece uma referência ao trabalho. Tal diretriz, pela própria definição de ideal,
muitas vezes não é alcançada, mas é norteadora.
Estaria esse direcionamento situando o SRT mais no campo do serviço do que no de
casa ? Poder-se-ia pensar que não, já que o SRT não estaria sendo colocado com mais um
equipamento do continnum residencial, em que o morador se desloca ao longo dos
dispositivos, muitas vezes através de contratos e prazos pré-estipulados81.
Inclusive porque, situar o SRT como serviço, resolvendo a contradição casa/serviço,
poderia esvaziar a dimensão simbólica da casa, garantindo apenas a sua dimensão imaginária.
Isso pode gerar efeitos para os moradores, que ainda precisam construir a casa subjetiva, já
que tal assimilação não é automática.
Acredita-se também que a dissolução da contradição poderia ter efeito para os
trabalhadores. Neste último caso, se já é possível reproduzir práticas asilares na casa, poderia
haver um estímulo maior ainda se o SRT fosse configurado enquanto serviço. Inclusive,
poderiam ser realizadas alterações sutis, mas que despotencializariam o dispositivo ao longo
do tempo. Nesse sentido, sob um véu reformador, o SRT poderia reproduzir antigas práticas.
Isso ainda pode gerar efeitos para a própria comunidade, que poderia assimilar a casa
como um mini-hospício humanizado. Dessa forma, não basta ter aparência de casa. É
necessário efetivamente ser casa, ainda que entrelaçada ao serviço.
Por esse viés, reforça-se a manutenção da contradição casa/serviço. Da mesma
maneira, enfatiza-se que o SRT não pode ser apresentado como “fim de linha” para seus

81

Cabe registrar que, em 1982, a Associação Americana de Psiquiatria definiu seis tipos de dispositivos
residenciais. Entre eles, “dispositivos com características e funções mais restritivas e supervisionadas, bem como
dispositivos mais independentes, com menor nível de supervisão, sob o marco do continnum residencial”. Neste
último, o usuário poderia trilhar um percurso, mudando-se para outros serviços, com nível de complexidade
crescente, conforme fosse sendo a ele possível. Tal experiência suscitou muitas críticas. Essas experiências
favoreceram a construção de propostas de “implantação de casas nos padrões da comunidade, normais, com
suporte específico ou especializado, mas somente quando necessário, como no modelo de supported housing ou
normal housing with specialized suports”. A experiência brasileira foi proeminentemente influenciada pelo
supported housing, já que se priorizava inserir os SRTs na comunidade, assemelhando-se as demais casas desta.
O acompanhamento da equipe aos moradores era flexível, constituindo-se de acordo com as necessidades de
cada residente. (ALBUQUERQUE, 2006a)
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moradores. O SRT não deve ser o recurso final. Esse posicionamento diz respeito a, no
mínimo, três questões:
Em primeiro lugar, a acessibilidade irrestrita ao SRT pode promover a acomodação de
alguns moradores, que poderiam restringir suas vidas à manutenção de sua casa. Visando à
ampliação contínua da autonomia do morador, quando a ele for possível, propõe-se que possa
residir em arranjos menos institucionais.
Isso não quer dizer que residir em uma casa no território não tenha outros arranjos
institucionais. Ao contrário, as demais casas são inseridas em uma cidade, sendo atravessada
por regras e normas. Há, portanto, outras institucionalidades perpassando-as.
O SRT não deve ser a primeira e nem a última opção a ser oferecida. Existem
múltiplas configurações possíveis de residir com suporte82. Este suporte pode ser social e/ou
clínico, mas também pode ser oferecido por profissionais ou não. Neste sentido, um vizinho
pode ter uma função para o morador que dispense determinado cuidado da equipe de saúde.
Por esse viés, amplia-se a oportunidade de reduzir a discriminação positiva. Afinal, sendo ela
negativa ou positiva, é uma forma de discriminação.
Em segundo lugar, o direito à moradia deve ser um direito fundamental, sendo
garantido através de políticas públicas. Entretanto, o residir em um SRT não deveria ser um
direito irrevogável. Faz-se importante que a acessibilidade ao SRT oriente-se por uma
indicação clínica, que possa ser repensada de acordo com o caminhar do sujeito e das
reestruturações sociais.
Em terceiro lugar, o SRT não deveria ser adotado enquanto recurso de uma política
assistencialista que tampone a desigualdade social, suprindo o ex interno do manicômio de
um bem que ele não tem: moradia. Ao contrário, incita-se que esse dispositivo favoreça o
questionamento das próprias bases da sociedade, o que irá favorecer não só ao dito louco, mas
a diversos grupos sociais.
Assim sendo, “não posso aceitar como tática do bom combate a política do quanto pior
melhor, mas não posso também aceitar, impassível, a política assistencialista que,
anestesiando a consciência oprimida, prorroga, "sine die", a necessária mudança da
sociedade”. (FREIRE, 2000, p. 89)
82

No âmbito mundial, havia variedade de dispositivos residenciais, que não se apresentavam como única
solução para os internos de longa permanência das instituições psiquiátricas. Neste caso, poder-se-ia recorrer a
um leque de opções. Dentre eles, “casas de transição (halfway house) ou outras estruturas de passagem
intermediárias à saída do hospital, programas de retorno à família ou a articulação com as famílias substitutivas
(Foster home), além das alternativas de moradia em sua extensa classificação”. (ALBUQUERQUE, 2006a, p. 9)
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