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EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

Para fins deste evento destacamos a “Pesquisa Documental sobre Reforma Psiquiátrica em Sergipe” um dos planos de trabalho da pesquisa geral
intitulada de “A Reforma Psiquiátrica em Sergipe: os atores em cena” que será objeto de exposição neste documento. A referida pesquisa teve por
finalidade caracterizar o perfil dos atores do movimento pela reforma psiquiátrica; conhecer a trajetória do movimento antimanicomial e mapear a nova
configuração da rede de saúde mental em Sergipe. A pesquisa aponta em seus resultados limitações no sentido de identificar e acessar informações
pertinentes a reforma psiquiátrica em Sergipe notadamente no âmbito dos órgãos públicos responsáveis pela implementação da política de saúde mental;
a necessidade de continuação de estudos voltados para o levantamento e catalogação de fontes relativas ao processo sócio histórico da reforma
psiquiátrica.

Palavras-chaves: Pesquisa Documental, Reforma Psiquiátrica, Sergipe

For the purpose of this event we highlight the "Documentary Research on Psychiatric Reform in Sergipe" one of the work plans of the general research
entitled "The Psychiatric Reform in Sergipe: the actors on the scene" that will be the subject of this document. The purpose of this research was to
characterize the profile of the actors of the psychiatric reform movement; To know the trajectory of the anti-asylum movement and to map the new
configuration of the mental health network in Sergipe. The research points out in its results limitations in the sense of identifying and accessing information
pertinent to the psychiatric reform in Sergipe, especially within the public agencies responsible for the implementation of mental health policy; The need to
continue studies aimed at the collection and cataloging of sources related to the socio-historical process of psychiatric reform.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) no período de
agosto de 2016 até julho de 2017., durante a realização da pesquisa de iniciação científica intitulada “ A Reforma Psiquiátrica em Sergipe: os atores em
cena”, a qual abriga três planos de trabalho, a saber: “Pesquisa Documental sobre Reforma Psiquiátrica em Sergipe”, “Reforma Psiquiátrica em Sergipe:
a narrativa dos atores”, “Reforma Psiquiátrica em Aracaju: a narrativa dos atores”.

Destaque-se que a “Pesquisa Documental sobre Reforma Psiquiátrica em Sergipe”, será objeto de exposição neste documento. Nesse sentido, este
artigo apresenta a discussão sobre as fontes documentais identificadas e catalogadas durante a coleta de dados, as quais subsidiaram algumas reflexões
sobre o processo da Reforma Psiquiátrica em Sergipe.

A aludida pesquisa desenvolvida pela equipe de docentes e discentes do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe, teve por
objetivo geral identificar os atores, o cenário e as estratégias utilizadas para a conformação da Reforma Psiquiátrica em Sergipe. O estudo se propôs a
caracterizar o perfil dos atores do movimento pela reforma psiquiátrica; conhecer a trajetória do movimento antimanicomial e mapear a nova configuração
da rede de saúde mental em Sergipe.

No Brasil, as discussões sobre a atenção e o cuidado a saúde mental é atravessada por diversas concepções, ou seja, segmentos que defendem um
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tratamento tradicional asilar e outros segmentos que lutam pela consolidação da Reforma Psiquiátrica com a progressiva substituição do modelo
hospitalar por uma conformação institucional assentada por modelos mais humanizados e democráticos.

Nessa perspectiva, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tornaram-se um equipamento estratégico para o avanço do novo modelo de tratamento a
pessoa com transtorno mental desenvolvendo um papel primordial para a autonomia cidadã e convivência familiar.

BREVE TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL: DO MBITO NACIONAL AO ESTADO DE SERGIPE

Neste item apresentamos um resgate sócio histórico da trajetória da política de saúde mental em Sergipe mediante a leitura de artigos, livros, trabalhos
de conclusão de curso, jornais e documentos oficiais pertinentes a legislação. Para tanto, inicialmente destacamos o percurso no Brasil.

O Imperador Dom Pedro II cria em 1841 o primeiro hospital psiquiátrico brasileiro, com a finalidade de prestar assistência as pessoas com transtornos
mentais no país, mas é apenas na década seguinte, no ano de 1852, que o citado hospício foi inaugurado.

Por ser vinculado à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, e não ter sido construído dentro dos parâmetros adequados às necessidades da
terapêutica moderna para pessoas com transtornos mentais, o Hospício de Pedro II era alvo de críticas principalmente do segmento médico, pois para
estes, a instituição não se caracterizava como efetivamente médica, mas de caridade. Após a Proclamação da República no ano de 1890, o referido
hospital desvincula-se da Santa Casa e passa a ser administrado pelos médicos.

No Brasil, o modelo asilar da assistência psiquiátrica tem origem com o aparecimento das colônias, para Amarante (2012, p.737):

A noção de colônia já é suficiente para exprimir a proposta de uma modalidade única de cultura: de colonização de um
determinado tipo de pessoas, ligadas por uma origem étnica, profissional, religiosa ou de uma natureza especial, como seria o
caso dos alienados. De qualquer forma, tal princípio expressa uma prática de segregação de sujeitos identificados como
loucos.

Cabe ressaltar que o supracitado modelo de assistência psiquiátrica perdurou no país até as décadas de 1940 e 1950. Após este momento ocorre o
crescimento expressivo de oferta de leitos, intensificado no período da ditadura militar no pós-1964.

No contexto de redemocratização da sociedade brasileira, partindo de uma proposta de periodização, os anos entre 1978 e 1980 tem-se início o processo
de reforma psiquiátrica. No cenário de embates contra a ditadura militar surgem militâncias no campo da saúde com a criação do Centro de Estudos de
Saúde (CEBES) e o Movimento de Renovação Médica (REME) em São Paulo, que dentre outros objetivos discutiam a organização das políticas de
saúde e as práticas das categorias profissionais.

As várias denúncias de maus-tratos e violência realizados por médicos bolsistas do Centro Psiquiátrico Dom Pedro II sobre os hospitais psiquiátricos
vinculados a Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM) do Ministério da Saúde, repercutiram na mídia como a “Crise do DINSAN”. Estas denúncias
receberam apoio do REME e do CEBES e das outras unidades hospitalares. Neste contexto surge o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental,
conforme assinala Amarante (1995, p. 52),

Assim nasce o MTSM, cujo o objetivo é constituir-se em um espaço de luta não institucional, em um locus de debate e
encaminhamento de propostas de transformação da assistência psiquiátrica, que aglutina informações, organiza encontros,
reúne trabalhadores em saúde, associações de classe, bem como entidades e setores mais amplos da sociedade.

Portanto, o processo de luta que desencadeou a chamada Reforma Psiquiátrica brasileira tem destaque com as denúncias dirigidas aos manicômios,
instituições que segregavam os usuários com transtorno mental do convívio familiar e comunitário submetendo-os a situações desumanas, a exemplo do
isolamento institucional, choques elétricos, chicotadas, entre outros.

De acordo com Amarante (2005) as mudanças que ocorreram no âmbito da atenção e cuidado a pessoa com transtorno mental em vários países e no
Brasil tem origem nas propostas de Franco Basaglia, médico italiano que realizou críticas contundentes ao modelo manicomial instituído pelo médico
francês Philippe Pinel no século XVIII.

O psiquiatra italiano Franco Basaglia, militante na luta antimanicomial, inspirou a criação da Lei nº 180 no ano de 1973, que estabeleceu a extinção dos
hospitais psiquiátricos na Itália. O referido psiquiatra visitou o Brasil em 1979, ocasião em que ao conhecer o Hospital Colônia de Barbacena realizou
denúncias a imprensa sobre as condições de funcionamento do mesmo ao qual denominou de “campo de concentração nazista”. Segundo Arbex (2013,
p.187), as declarações de Basaglia repercutiram em âmbito internacional o que contribuiu para a implementação do movimento de reforma psiquiátrico
mineiro.
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Apesar de Minas ter produzido a maior tragédia da loucura no país, por meio do Hospital Colônia, o Estado acolheu as
primeiras manifestações em favor da reforma psiquiátrica. Assim como na Inconfidência Mineira, importante movimento social
da História do Brasil, ocorrido em 1789, a luta pela mudança de paradigmas na saúde mental, deflagrada oficialmente em
1979[...]

No contexto da Nova República em 1986 e 1987 aconteceram respectivamente a 8º Conferência Nacional de Saúde (CNS) e a I Conferência Nacional de
Saúde Mental (I CNSM) eventos que contaram com a participação da sociedade civil e movimentos sociais vinculados à saúde mental e profissionais de
saúde.

No II Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental em 1987 na cidade de Bauru (SP) deliberou-se pela criação do Dia Nacional da Luta
Antimanicomial (18 de maio). Neste mesmo ano em São Paulo é criado o primeiro serviço de atenção psicossocial denominado Centro de Atenção
Psicossocial Professor Luíz da Rocha Cerqueira, fruto do processo de reforma psiquiátrica que objetivava superar a lógica manicomial.

De acordo com Amarante (1995) a década de 1970 no Brasil configura-se como um marco das mobilizações as quais permearam a criação do Movimento
dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) que no confronto da luta antimanicomial defendia os direitos humanos e resgate da cidadania dos
intitulados “loucos”.

A esse respeito destaque-se que a Declaração de Caracas subscrita pelo Brasil em 1990 é considerada um documento basilar para a reordenação dos
serviços de saúde mental ao defender a reestruturação do modelo de assistência psiquiátrica (BRASIL, 2005).

Conforme Arbex (2001), o sociólogo Paulo Delgado elegeu-se deputado federal em 1986, sendo o candidato mais votado do Partido dos Trabalhadores
em Minas Gerais. Por meio da influência de seu irmão o psiquiatra Pedro Gabriel Delgado, o referido deputado quando licenciado do cargo de docente da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e então parlamentar na Câmara Federal, se compromete com a causa das pessoas com transtorno mental.

Em 1989, Paulo Delgado apresenta no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 3.657, que tinha como objetivo regulamentar os direitos da pessoa com
transtorno mental e a eliminação progressiva dos manicômios no país. Em 1990, apesar do embate com médicos, familiares dos usuários e outros
parlamentares o projeto foi aprovado na câmara, contudo no âmbito do Senado Federal o projeto foi rejeitado, e passa por diversas modificações. Como
informa Amarante (2012, p. 752) “[...] a lei da reforma psiquiátrica foi aprovada, não mais o projeto original (PL 3.657/89), mas um substitutivo que
sancionado em 6 de abril do mesmo ano, se tornou a lei 10.216/2001. ”

Nessa direção, a lei federal de nº 10.216/2001 (Paulo Delgado) prevê a substituição progressiva dos leitos hospitalares e internações permanentes,
compulsórias e o isolamento do convívio familiar e social. Para tanto, a atenção e o cuidado a pessoa com transtorno mental é realizado de portas
abertas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) mediante a proposição de um acompanhamento que resulte em acolhimento de curta duração e
proporcione atividades socioeducativas, culturais e de lazer com vistas ao exercício da cidadania.

Com relação ao Estado de Sergipe, o atendimento a pessoa com transtornos mentais esteve desde o início atrelado ao modelo manicomial o que
consistiu em inúmeros desafios para a conformação com as diretrizes propostas pela Reforma Psiquiátrica. Profissionais da área de saúde mental, no
início da implantação da política de saúde mental em Sergipe, argumentavam que o município do sertão sergipano, Nossa Senhora da Glória,
apresentava condições sociais e ambientais a exemplo da seca, da pobreza, casamento de consanguíneos, entre outros, que contribuíam para a situação
de sofrimento mental, para tanto, criaram a Organização Não Governamental denominada de ONG Luz do Sol.

A referida ONG criou no ano de 1995 o projeto Luz do Sol o qual se caracterizava por ser um ambulatório de saúde mental e oficina terapêutica. “Assim,
a implantação de serviços substitutivos de saúde mental funcionou como um atrativo na medida em que oferecia cuidados em saúde, alimentação,
atendimento médico, psicológico, odontológico, pedagógico e de Serviço Social” (OLIVEIRA, 2007, p.4). Devido à ampliação do número de pessoas
atendidas pelo projeto o aumento dos repasses dos recursos era necessário para a manutenção dos atendimentos.

Desta forma, o projeto precisou atender as normas da portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 336 de 2002 para a transformação do projeto Luz do Sol
em Caps I no citado ano. A ONG Luz do Sol além de ter sido participante da criação do Caps Luz do Sol, criou também o Caps I Artur Bispo do Rosário
em Aracaju e a residência terapêutica Raio do Sol.

Em Sergipe, havia dois Hospitais Psiquiátricos públicos, a saber: o Serviço de Emergência Psiquiátrica Dr. Adauto Botelho (posteriormente, transformado
em presídio) e o Hospital Psiquiátrico Garcia Moreno, ambos extintos conforme as diretrizes da reforma psiquiátrica. O modelo hospitalar foi substituído
pelo modelo substitutivo de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Residências Terapêuticas (RTs) e o retorno de pacientes ao convívio familiar
quando possível.

Em 2002 surgiu em Aracaju o primeiro CAPS denominado de Dr. David Capistrano, marco da recém-criada rede de serviço de saúde mental. Desde
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então diversos CAPS foram construídos em vários municípios do Estado, compondo um total de 39 CAPS em 28 municípios e em 6 diferentes tipos (I, II,
III, AD, infantil e AD III). No âmbito da urgência e emergência psiquiátrica, a Urgência Clínica e Mental São José funciona mediante parceria da Prefeitura
Municipal de Aracaju com o Hospital São José.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa de caráter bibliográfico e documental oportunizou o acesso a monografias, relatórios, leis e jornais (impressos e digitais) os quais subsidiaram
a discussão sobre a política de saúde mental, a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica em Sergipe.

O processo de levantamento e catalogação das informações possibilitou uma aproximação sobre a conjuntura atual na qual se encontra a saúde mental a
nível local, com destaque para o material jornalístico ao sinalizar os desafios para atendimento aos usuários com transtorno mental em equipamentos
públicos.

Dos trabalhos analisados constata-se que a história da reforma psiquiátrica em Sergipe é tratada de forma superficial, não se identifica um detalhamento
a nível de Estado do processo de desinstitucionalização da pessoa com transtorno mental. Os estudos realizados pelos graduandos apresentam um
“salto histórico” não pormenorizando, por exemplo, os atores sociais da época, os conflitos ou embates ideológicos travados no Estado, as instituições ou
as legislações que surgiram nesse movimento de luta antimanicomial em Sergipe.

Os autores dos TCC abordam em seus textos de forma mais aprofundada o histórico da saúde mental no Brasil, o conceito de saúde mental e o processo
de reforma psiquiátrica a nível nacional, com o seu movimento de desinstitucionalização das pessoas com transtorno mental. Embora os estudos
realizados discutam e contextualizem a reforma psiquiátrica no Brasil, não se detêm em fazer os mesmos procedimentos a nível de Sergipe.

Com o intuito de enriquecer e aprofundar o trabalho, este não restringiu-se a análise documental e utilizamos o recurso da entrevista para obtenção de
informações que contribuiriam com a pesquisa. Foi elaborado um roteiro de entrevista para ser aplicado com o(s) responsável(is) a nível de gestão
(referência técnica) da política de saúde mental em Sergipe.

O aludido roteiro foi entregue ao técnico da Rede de Atenção a Saúde Mental da Secretaria estadual de saúde, contudo, até este momento de submissão
do trabalho ainda não obtivemos a devolutiva.

No entanto, nos foi enviado pelo citado técnico o Plano Estadual de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e duas deliberações do Colegiado
Interfederativo Estadual de Sergipe (CEI). Cabe ressaltar que no momento de abordagem institucional obtivemos informação oral de que Sergipe possui
uma política de saúde mental, todavia ainda não aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

A respeito dos documentos supracitados, o Decreto nº 27.175 de 09 de julho de 2010, institui o Plano Estadual de Enfrentamento ao Crack e outras
Drogas, cria o seu Comitê Estadual de Gestão, e dá outra providência. O aludido Plano visa à prevenção do crack e outras drogas, o atendimento e
reinserção do usuário, reduzir os danos das drogas, como também reprimir o tráfico de crack e outras drogas.

Com relação às deliberações do CEI destacamos a de nº. 061/2012 a qual aprova implementação e qualificação de leitos de retaguarda em saúde mental
no município de Aracaju/SE. Este documento determina o seguinte: no “Artigo 1º - Implantar 14 (quatorze) leitos de retaguardas em Saúde Mental no
Hospital São José no município de Aracaju. ” E no “Artigo 2º - Qualificar 16 (dezesseis) leitos do Serviço de retaguarda em Saúde Mental no Hospital de
Cirurgia no município de Aracaju.”

A deliberação CEI nº. 062/2012 aprova habilitar serviço hospitalar de referência (leitos de retaguarda) em Psiquiatria nos Hospitais Regionais de Sergipe.
Este documento delibera aprovar, solicitar a habilitação de 08 (oito) leitos de retaguarda em psiquiátrica em cada um dos hospitais a seguir:

◦ Hospital Regional Mons. João Batista de Carvalho Daltro - município de Lagarto/SE,
◦ Hospital Regional Dr. Pedro Garcia Moreno - município de Itabaiana/SE,
◦ Hospital Regional Dr. Jessé de Andrade Fontes - município de Estância/Se,
◦ Hospital Regional Gov. João Alves Filho - município de Nossa Senhora da Glória/SE.

Ressalte-se que o Decreto que institui o Plano Estadual de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e as duas deliberações do Colegiado Interfederativo
Estadual de Sergipe (CEI) demonstram iniciativas do Estado para operacionalizar serviços públicos de saúde mental em Sergipe de acordo com as
diretrizes da política nacional de saúde mental.

A Lei nº 10.216/ 2001 que instituiu um novo redirecionamento no modelo assistencial na saúde mental no Brasil propõe a superação da lógica
hospitalocêntrica manicomial. No entanto, práticas pertencentes ao antigo modelo de tratamento ainda permanecem, contudo, se reinventam como é o
caso das comunidades terapêuticas
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A implementação da referida lei contribui com o processo da luta antimanicomial e avança o processo de Reforma psiquiátrica no país com vistas à
adoção de um novo modelo de assistência em saúde mental. Nessa direção, o Estado é conclamado a assumir responsabilidades no âmbito da
elaboração e desenvolvimento de políticas públicas por meio da reestruturação da assistência psiquiátrica hospitalar, expansão e consolidação da Rede
de Atenção Psicossocial com serviços públicos de “portas abertas”.

Portanto, os avanços da Reforma consistem em uma ação de defesa comunitária que preza a atenção e o cuidado a pessoa com transtorno mental de
forma humanizada, ou seja, a compreende como um sujeito protagonista de sua história.

Reflexo da realidade nacional, as políticas no campo da saúde mental em Sergipe se deparam com inúmeros desafios para a sua efetivação no âmbito
dos serviços públicos. No âmbito da saúde há dois projetos em disputa, o do movimento antimanicomial e os do que almejam exatamente o contrário,
orientados por uma lógica privatista.

A crítica à lógica de privatização também está colocada nos espaços de saúde mental em Sergipe uma vez que as Organizações Não Governamentais
(ONGs) obtiveram o direito de administrar Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Dentre as implicações desse processo, destacamos que a dispersão
das equipes de saúde resultou na mudança de profissionais que realizavam acompanhamento aos usuários com transtorno mental o que poderá
comprometer a resolutividade do tratamento.

Segundo o levantamento realizado pelo Ministério da Saúde (MS) a capital sergipana, Aracaju, possui uma Rede de Atenção Psicossocial que é
referência no país, devido ao nível de cobertura de atenção psicossocial. Como informa a Secretaria Municipal de Saúde (2011, s/p),

Na verdade, Aracaju é uma cidade precursora na oferta desse tipo de serviço. Os Centros de Atenção Psicossociais foram
implantados em 2000, ou seja, um ano antes da Lei Federal 10.216, que trata da reforma psiquiátrica no Brasil e incentiva a
humanização do serviço, entrar em vigor. A lei veio em 2001, depois de 12 anos de tramitação no Congresso Nacional.

Contraditoriamente, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) de Sergipe, por exemplo, apresenta condições precárias de estrutura e
atendimento aos internos. A esse respeito, o conselheiro de Psicologia Alan Santana, destaca que no ano de 2015 durante visita realizada por
representantes de diversos conselhos profissionais constatou-se “No ato da inspeção dos manicômios, [...] que a maioria vivencia a experiência de
internação no hospital de custódia, justamente, por não fazer o tratamento. Pela falha dessa própria rede, ainda muito deficitária. ” (Disponível em:.
Acesso em: 22 de setembro de 2016).

Por fim, para a efetivação e consolidação dos princípios da reforma psiquiátrica inúmeros são os desafios impostos a gestão estadual da política de
saúde mental, dentre os quais a articulação entre as instâncias do governo federal e municipal no sentido de forma conjunta elaborar estratégias e propor
ações; financiamento e destinação de recursos, equipamentos, formação contínua das equipes de saúde, interdisciplinaridade e intersetorialidade.

CONCLUSÕES

O estudo teve como foco conhecer os atores, cenário e estratégias utilizadas para a conformação psiquiátrica em Sergipe a partir de levantamento
bibliográfico e documental.

Destaque-se as limitações no sentido de identificar e acessar documentos pertinentes a reforma psiquiátrica em Sergipe notadamente no âmbito dos
órgãos públicos responsáveis pela implementação da política de saúde mental. Ou seja, ainda nos encontramos distantes de um movimento para a
construção de uma memória coletiva sobre a política de saúde mental em Sergipe, o que sugere uma complexidade da temática proposta.

Nessa direção, os resultados desta pesquisa apontam para a necessidade de continuação de estudos voltados para o levantamento e catalogação de
fontes relativas ao processo sócio histórico da reforma psiquiátrica. Ampliar o conhecimento sobre o protagonismo dos atores permitirá evidenciar as
conquistas, limites e desafios dos processos de luta desencadeados pelo movimento antimanicomial em Sergipe.

Cabe ressaltar que a adoção de novos pressupostos técnicos e éticos ao modelo assistencial da saúde mental são oriundos de processos de lutas de
diversos segmentos sociais protagonizados por profissionais da saúde, familiares, usuários e intelectuais. No entanto, apesar da Lei nº 10.216/2001 que
instituiu um novo redirecionamento no modelo assistencial na saúde mental no Brasil com vistas a superação da lógica hospitalocêntrico manicomial,
nota-se, práticas pertencentes ao antigo modelo de tratamento.

Os avanços da Reforma consistem em uma ação de defesa comunitária aos cuidados e a liberdade, ao invés, das pessoas serem enclausuradas e
internadas de maneira desumana, o movimento antimanicomial possibilitou uma nova abordagem para a questão da “loucura”. A política de saúde mental
propôs mudanças no campo psiquiátrico o que implica numa alteração da resposta social à loucura no setor político, ideológico, ético e das concepções
sobre clínica e reabilitação com ênfase numa atuação interdisciplinar e intersetorial.
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A pesquisa desenvolvida em âmbito coletivo com a execução simultânea de três planos de trabalho possibilitou aos integrantes, no caso específico dos
bolsistas uma experiência coletiva de investigação propiciando uma aproximação dos desafios acadêmicos no que concerne aos caminhos
metodológicos para o desenvolvimento de pesquisas seja de natureza bibliográfica, documental ou de campo, o que contribuiu com o nosso
desenvolvimento acadêmico e profissional.

Em síntese, o balanço final revela a disposição dos bolsistas em continuar a desenvolver pesquisas com temáticas relacionadas a Reforma Psiquiátrica
em Sergipe, com vistas a produção e divulgação do conhecimento científico, principalmente, contribuir com os processos de formulação da política de
saúde mental pública a partir do resgate da memória sócio histórica.
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