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EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

RESUMO: As pessoas com transtorno mental foram por vários séculos “tratados” de forma coercitiva, punitiva e
excluídos da sociedade. Em vez de tratamento médico e psicológico, essenciais para ressocialização, eram jogadas
em grandes asilos e manicômios. Após a Reforma Psiquiátrica, essa realidade passou a ser contestada e modificada.
Atualmente existe uma rede de atenção com vários serviços substitutivos ao manicômio que visam cuidar da pessoa
com transtorno mental de forma livre, respeitando sua subjetividade e visando sua inserção nos espaços coletivos da
sociedade. Pela amplitude de questões que envolvem a pessoa com transtorno mental, o trabalho nos atuais serviços
substitutivos de saúde mental deve contar com uma equipe multidisciplinar que atuem de forma interdisciplinar para
viabilizar a integralidade dos sujeitos atendidos. Nesse sentido, entender como se dá a relação entre
interdisciplinaridade e integralidade nos atuais serviços substitutivos de Saúde Mental, foi o objetivo do presente
artigo.

Palavras chave: Saúde Mental. Reforma Psiquiátrica. Interdisciplinaridade.

ABSTRACT: People with mental disorders have for several centuries been "treated" in a coercive, punitive way and
excluded from society. Instead of medical and psychological treatment, essential for resocialization, they were thrown
into large asylums and asylums. After the Psychiatric Reform, this reality began to be challenged and modified.
Currently there is a network of care with various services that replace the asylum that aim to care for the person with a
mental disorder of free form, respecting their subjectivity and seeking their insertion in the collective spaces of society.
Given the breadth of issues involving the person with mental disorder, the work in the current mental health services
should have a multidisciplinary team that act in an interdisciplinary way to enable the integrality of the subjects served.
In this sense, understanding the relationship between interdisciplinarity and integrality in the current substitutive
services of Mental Health was the objective of this article.

Keywords: Mental Health. Psychiatric Reform. Interdisciplinarity.

INTRODUÇÃO

Ao longo da história da saúde mental foram criados vários significados, explicações e conceitos sobre a loucura.
Alguns desses conceitos surgiram baseados no senso comum, nas religiões e nos mitos. Já outros conceitos foram
orientados pelas ideologias dominantes e, mais recentemente, o saber científico construiu sua definição com base na
história natural das doenças. Também foram diversas as formas como a loucura foi tratada no decorrer da história da
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sociedade. Estudar a Reforma Psiquiátrica é conhecer o processo de mudança que ocorreu tanto no entendimento
sobre a loucura, quanto nas formas de respostas e tratamento.

Uma característica que ainda se faz presente na sociedade, apesar de todo avanço do conhecimento científico e da
luta contra a exclusão e coerção das pessoas com transtorno mental, são os conceitos que atribuem à loucura o
sentido de periculosidade e que determinam que o lugar do louco seja fora do convívio social. É para tentar romper
com esse pensamento que o Movimento de Reforma Psiquiátrica lutou e vem lutando. Esse movimento surge no
Brasil subsidiado por outro movimento de luta na área da saúde que ficou conhecido como o Movimento de Reforma
Sanitária, onde os trabalhadores da saúde questionaram fortemente o papel do Estado frente às questões sanitárias.

É sabido que, a partir do Movimento de Reforma Sanitária, o conceito de saúde passou por diversas mudanças. A luta
contra o modelo hospitalocêntrico e a centralidade que a doença tinha nos conceitos e ações da saúde, fora uma
bandeira levantada por esse movimento, a fim de consolidar um novo conceito de saúde que considerasse as
condições econômicas, sociais e culturais de vida do indivíduo, visto que interferem diretamente em sua condição de
saúde. Para além dessa mudança conceitual, o Movimento de Reforma Sanitária lutou também pela construção e
consolidação de um sistema universal e descentralizado de atenção em saúde.

A partir da construção e consolidação do SUS é que o conceito de saúde passa a envolver uma amplitude de
questões. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a atual definição diz que saúde é o “estado de
completo bem estar físico, mental e social” e as discussões ocorridas na VIII Conferência Nacional de Saúde dão
concretude a esse conceito ao afirmar que saúde é resultante das condições de vida.

A partir das conquistas do Movimento de Reforma Sanitária, como a criação do SUS, a atenção à saúde passou a
contar também com equipes multidisciplinares a fim de garantir um atendimento integralizado ao usuário. Entretanto o
que se observa, como reflexo da atual lógica capitalista, é que as diversas atuações profissionais tendem a ser
focalizadas, fragmentadas e individualizadas, o que dificultam que a interdisciplinaridade e integralidade ocorram de
fato.

Com relação à área da saúde mental, a relevância do diálogo interdisciplinar e da questão da integralidade no acesso
as políticas públicas tem uma centralidade ainda maior, visto que as pessoas com transtorno mental foram por vários
séculos maltratadas e abandonadas em asilos e manicômios. Em vez de tratamento médico e psicológico, recebiam
tratamentos punitivos e eram privadas da liberdade. A partir da Reforma Psiquiátrica esse quadro vem sendo mudado.
Na atualidade existem serviços substitutivos, que funcionam como instituições abertas, comunitárias, que prestam
atendimento às pessoas com transtorno mental diariamente, dando acesso aos direitos, disponibilizando espaços de
lazer, cultura, entre outras atividades.

Por suas dinâmicas especificas o trabalho na saúde mental não exige somente uma equipe multiprofissional (vários
profissionais de diversas áreas em um mesmo espaço de trabalho), mas, e principalmente, interdisciplinar. Faz-se
como pré-requisito que os profissionais envolvidos dialoguem e compartilhem informações de suas áreas de
conhecimento, para que uma complemente a outra, como meio de dar respostas aos usuários desse serviço de forma
ampla, completa, ou seja, de forma integralizada.

Reforma psiquiátrica: Contextualização
Histórica

De acordo com Amarante (2007), definir o que cabe no termo saúde mental não é tarefa fácil. Para ele, o primeiro
sentido do termo é que a saúde mental é uma área do conhecimento e atuação técnica no âmbito das políticas
públicas de saúde. Atualmente, quando um profissional nos diz que trabalha com saúde mental, significa que atua nas
questões relacionadas à saúde mental das pessoas. Entretanto, nem sempre foi esse o significado, houve uma época
que trabalhar na saúde mental era estudar e “tratar” doenças mentais em hospícios e manicômios. O segundo sentido
do termo saúde mental, atribuído por esse autor no mesmo texto, é que diz respeito a um estado mental sadio ou sem
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transtorno mental.

Relacionando os dois grandes sentidos do termo, tem-se uma primeira definição: “Saúde mental é um campo bastante
polissêmico e plural na medida em que diz respeito ao estado mental dos sujeitos e das coletividades que, do mesmo
modo, são condições altamente complexas”. (AMARANTE, 2007, p.19)

A construção da cidadania para os “alienados” que foram excluídos desse direito por tanto tempo, diz respeito a um
complexo processo social. Para que o manicômio seja extinto é preciso mudar a mentalidade, mudar atitudes, mudar
relações sociais. Ao longo da história, o senso comum criou determinadas interpretações sobre a loucura. Estas
interpretações e sentidos se tornam representações coletivas, pois passam a ser, por um processo natural,
compartilhadas de uma forma semelhante pelos componentes de um grupo social. O método pineliano para tratar a
saúde mental, pressupõe que a sociedade entenda o louco como perigoso que deve ser tratado de forma isolada em
hospícios e hospitais. (AMARANTE, 2007).

Essa realidade passou a mudar, após varias manifestações do movimento antimanicomial em seus diversos atos e
encontros. Usuários, familiares e profissionais, buscavam a verdadeira reforma da psiquiatria lutando pelo direito a
cidadania e a defesa de considerar os aspectos da loucura em sua totalidade. Esse movimento foi de grande
importância para que a sociedade participasse e pudesse entender melhor todo esse contexto que envolve a loucura.

Para Yasui (2010), a Reforma Psiquiátrica é um complexo processo social que deve ser entendido em seu sentido
maior, assim como Amarante (2007), pensa que o termo reforma pode aplicar a esse longo processo de luta, um
aspecto de mera modificação no modo de tratar a saúde mental. Os dois autores deixam claro em suas obras que a
verdadeira Reforma Psiquiátrica que lutaram, estudaram e defendem é um processo que vai além da modificação na
estrutura dos hospitais psiquiátricos. Como define Yasui (2010):

Esse processo envolve, ainda, desinstitucionalizar o paradigma psiquiátrico, ou seja,
reconstruir a complexidade do objeto desmontando o conceito de doença, retomando o
contato com a existência e o sofrimento do sujeito e sua ligação com o corpo social, não
mais para curar, mas para produção de vida, de sentidos, de sociabilidade e de espaços
coletivos de convivência.

Amarante (2007), ao tratar sobre a reforma psiquiátrica, atribui ao Alienismo um ponto de partida essencial para
entendermos as mudanças teóricas que ocorreram no campo da psiquiatria que foram fundamentais para subsidiar
esse processo. Falar em Alienismo remete há uma época em que o estudo de transtornos mentais era assim
denominado. Philippe Pinel foi o grande percussor nessa ciência e posteriormente ficou conhecido como o pai da
psiquiatria. Por participar ativamente da Revolução Francesa, período que marcou a historia da sociedade, suas ideias
e pensamentos exercem fortes influências até os dias atuais. A Revolução Francesa por ser palco de várias mudanças
econômicas, sociais e políticas, foi um momento importante na história da psiquiatria e da loucura. Uma das principais
transformações que aconteceram nessa época, foram às mudanças que ocorreram nas funções dos hospitais
(AMARANTE, 2007).

Seguindo a linha histórica tratada por Amarante (2007), a origem do hospital remota a idade media. Naquela época,
eram instituições guiadas por preceitos religiosos e de caridade que abrigavam pobres, miseráveis e doentes, sem
distinção no “tratamento” que era destinado a estes. Antes que ocorresse tamanha mudança e o hospital passasse a
ser um local destinado para tratar a saúde das pessoas, eram atribuídos vários significados à loucura, “de deuses a
demônios”, assim como também, haviam vários locais para onde se destinavam o louco, hospitais, prisões, guetos,
entre outros.

No século XVII, surgiu uma nova modalidade de hospitais não mais exclusivamente filantrópicos, mas que passaram a
cumprir a função de ordem social e política mais explícita. “Estou me referindo ao Hospital Geral, criado a partir do ano
de 1656, pelo Rei da França. Para o filósofo Michel Foucault o advento do Hospital Geral foi de fundamental
importância para a definição de um novo “lugar social” para o louco e a loucura na sociedade ocidental.” (AMARANTE,
2007, p. 23)

Ainda referindo-se a Foucault, que estudou as origens da psiquiatria, Amarante (2007) fala que os hospitais gerais
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também eram denominados como “a grande internação” ou “o grande enclausuramento”, fazendo referência às
práticas de isolamento e segregação dos que contrariavam a ordem e os excluídos socialmente. Nesse sentido, havia
autoridades que julgavam e destinavam pessoas que contrariassem a ordem socialmente estabelecida na época, a
serem isoladas nos hospitais gerais.

Após perder seu caráter de caridade e passar a exercer funções de cunho social e político, alguns profissionais da
área de saúde foram trabalhar nos Hospitais Gerais e a fim de transformá-los e humanizá-los, visto que, guiados pelos
ideais da Revolução Francesa, todos os espaços sociais deveriam ser readequados ao lema “Igualdade, liberdade e
fraternidade”. “O hospital foi perdendo cada vez mais suas funções de origem de caridade e depois de controle social;
na mesma proporção passou a assumir uma nova finalidade: tratar dos enfermos” (AMARANTE, 2007, p. 25).

Em contrapartida, apesar de o hospital ter perdido parte do caráter punitivo, desumano e coercitivo, esse espaço foi
sendo cada vez mais medicalizado e a medicina foi se tornando ao mesmo tempo, uma prática exclusivamente
hospitalar. Isso significa dizer que o hospital foi sendo usado para estudo, observação, isolamento da doença em
estado puro e seu tratamento. Certo que esse modelo hospitalocêntrico possibilitou grandes contribuições para
medicina, porém, centrou-se na doença de modo isolado e não nas pessoas que tinham a doença. Para Amarante
(2007), com o decorrer do processo de medicalização do hospital o médico passou a assumir protagonismo nessa
instituição, assim, no caso da psiquiatria, Pinel que era médico psiquiatra, passou a ser responsável por guiar esse
processo no até então chamado Hospital Geral.

Ao aplicar seu método nos hospitais gerais, Pinel propõe “a libertação dos loucos”, porém, para os restituírem a
consciência era necessário o isolamento do convívio social, pois, para ele, as alienações advinham do meio social.
Através da observação dos alienados, Pinel pôde conhecer e escrever sobre os fenômenos e enfermidades. Fundou
os primeiros hospitais psiquiátricos e o primeiro modelo terapêutico nessa área, com o isolamento e o tratamento
moral como princípios. Pinel criou também, o conceito de alienação moral o qual pressupunha que o individuo nessas
condições, por estar fora da razão, fora de si e sem controle de suas próprias ações, representava um perigo para a
sociedade (AMARANTE, 2007).

A contradição que envolve esse personagem é que, apesar de seu histórico envolvimento com determinadas
conquistas democráticas, Pinel, ao criar o conceito de alienação moral e seu método terapêutico que tem como
princípio o isolamento, restituiu aos loucos o direito a cidadania. As influências do pensamento pineliano persistem até
os dias atuais, principalmente as que atribuem à loucura o sentido de periculosidade e determinam o lugar do louco:
fora do convício social (AMARANTE, 2007).

Nesse sentido, desde seus primórdios o Alienismo pineliano foi alvo de inúmeras críticas, a contradição entre o
isolamento e o tratamento moral e as conquistas democráticas da Revolução Francesa, trazem a tona o seguinte
questionamento: “Que estranha instituição é essa que sequestrava e aprisionava aqueles os quais pretendia libertar”
(AMARANTE, 2007, p.37).

Rapidamente os hospitais psiquiátricos passaram a ficar lotados, por mais que não fosse mais esse o objetivo, ainda
cumpriam a função de segregação e exclusão social acompanhadas de várias denúncias de maus tratos aos internos.
Logo foi evidenciado que esse modelo matinha o mesmo caráter segregador dos hospitais gerais. Diante da ineficácia
do hospital psiquiátrico e método pineliano, tanto essa estranha instituição, quanto a própria psiquiatria perderam
consideravelmente a credibilidade que haviam conquistado (AMARANTE, 2007).

Nesse sentido, surgiram várias correntes em diversos países que tentaram romper com esse aspecto excludente que
o tratamento para a loucura tinha até então. A primeira instituição substitutiva ao hospital psiquiátrico que surgiu foram
as comunidades terapêuticas que tinham com o trabalho terapêutico uma melhora significativa no quadro dos
pacientes. Logo as comunidades terapêuticas foram se espalhando por diversos países. Aqui no Brasil as primeiras
experiências foram criadas na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e ficaram conhecidas como Colônia de São
Bento e Colônia Conde de Mesquita. Com a administração de Adauto Botelho, décadas de 1940 e 1950, a tendência
das colônias de alienados se espalhou por todo o país, tomando proporções gigantescas como no caso da Colônia de
Juquery em São Paulo, que chegou a abrigar 16 mil alienados (AMARANTE, 2007).

Mas, segundo Amarante (2007), rapidamente essas experiências foram contestadas. Logo notaram que a única
diferença entre essas instituições e os hospícios era o uso do trabalho como meio de cura, porém, ainda
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encontrava-se descaso e desumanidade na forma de tratar a loucura. O contexto pós-Segunda Guerra Mundial coloca
em pauta a necessidade de um novo olhar para a Saúde Mental e é nesse contexto, que se assistem as primeiras
tentativas de reformas psiquiátricas. O referido autor, no mesmo texto, apresenta as principais correntes teóricas que
influenciaram e influenciam o processo de reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Destacam-se dentre essas
correntes: a Psicoterapia Institucional, a Psiquiatria de Setor, a Psiquiatria Preventiva e a Antipsiquiatria.

Todas essas correntes em seus contextos sociais e países diferentes, trataram de introduzir avanços significativos no
modo de tratar a loucura, como a Psicoterapia Institucional, que ganha força no contexto pós-guerra da França, guiada
pelos pensamentos de François Tosquelles. Ele acreditava que os hospitais psiquiátricos haviam perdido suas
funções terapêuticas devido ao contexto fragilizado da época. Nesse sentido, propõe que a escuta, prática que era
exclusiva do médico psiquiatra, não se resumisse a apenas um tipo de conhecimento. Ressalta a importância do
envolvimento de toda a equipe no acolhimento dos internos, resgata a noção de trabalho terapêutico, propõe o
tratamento através de oficinas de arte, música, educação e, envolve usuários, familiares e trabalhadores da Saúde
Mental, na construção de todo esse processo (AMARANTE, 2007)

Porém, seguindo a linha de raciocínio de Amarante (2007), a partir do final dos anos 1950 e início dos anos 60, a
Psicoterapia Institucional começou a apresentar limitações no sentido que o tratamento ainda estava muito vinculado
ao hospital, o que fazia que muitos dos usuários que tinham alta, por não terem um suporte terapêutico fora do
hospital, voltassem a reinternação.

Já com a Psiquiatria de Setor, que atentava para a necessidade de criar instrumentos que pudessem dar suporte
terapêutico após a alta hospitalar, foram criados os Centros de Saúde Mental (CSM), nas diferentes regiões francesas,
que pretendiam prestar assistência à demanda regional. Foi através da Psiquiatria de Setor que surgiu o debate da
regionalização em Saúde Mental. O conceito de Setor, baseado nas ideias de Bonnafé, propunha uma subdivisão no
próprio hospital psiquiátrico possibilitando que cada setor tivesse sua própria enfermaria e que os internos de
determinada região, ficassem sobe responsabilidade de uma mesma equipe multiprofissional (AMARANTE, 2007).
Entretanto, com a alta demanda e superlotação logo essas alternativas se mostravam insuficientes para romper com o
lapso histórico de exclusão e coerção que ainda envolvia todo o contexto da loucura.

Amarante (2007), ao tratar sobre a corrente que ficou conhecida como Antipsiquiatria, destaca que não a entende
como pertencente à terminologia de reforma psiquiátrica, já que esta não propõe uma reforma em si, mas um
rompimento nas práticas, conhecimentos e tendências da psiquiatria. Teve início nos anos 60 na Inglaterra e seus
principais representantes foram Ronald Laing e David Cooper. Ao aplicar os princípios da Comunidade Terapêutica e
Psicoterapia Institucional, esses estudiosos e trabalhadores da Saúde Mental, perceberam que essas ações ainda se
mostravam insuficientes no sentido de que não era só o hospital psiquiátrico que precisava ser mudado, mas, e
principalmente, as concepções sociais que foram construídas com o suporte da psiquiatria a cerca da loucura.

O hospital psiquiátrico para essa corrente teórica, era reflexo e reproduziria de forma ainda mais intensa, as relações
sociais, padrões ideológicos, relações de poder e opressão presentes na sociedade e suas instituições hierarquizadas.
Sendo assim, não fazia sentido para Antipsiquiatria reformar os hospitais psiquiátricos se a sociedade continuasse a
tratar do mesmo modo a loucura. Segundo Vasconcelos (2008), a partir dessa corrente teórica o debate da
democracia ganha força. Entre os atores que se destacam estão os movimentos sociais populares, que lutaram pela
afirmação dos direitos civis, políticos e sociais, o reconhecimento das pessoas com transtorno mental como sujeitos
de direitos e a luta dos trabalhadores de saúde mental, familiares e usuários na busca pela efetivação dos direitos
conquistados. Com destaque para o movimento da antipsiquiatria nos anos 1960; a organização dos trabalhadores da
saúde mental nos anos 1970, com o auxílio das forças de esquerda na Itália e; a luta pela saúde mental de qualidade
do movimento de trabalhadores da saúde mental no Brasil nos anos 1970.

Segundo Yasui (2010), as principais influências teóricas ao processo de reforma psiquiátrica brasileiro foram a
antipsiquiatria de Laing e Cooper e a psiquiatria democrática de Franco Basaglia. Através de encontros e congressos,
os trabalhadores de saúde mental iam se aproximando dessas correntes teóricas, se organizando e se encorajando
para denunciar os casos de maus tratos e desumanidades que ainda ocorriam nas instituições psiquiátricas, mesmo
com todas as propostas de reformas que ocorreram antes. Esses atores passaram, assim, a lutar de forma mais
efetiva, guiados pelo lema basagliano “ao pessimismo da razão o otimismo da prática”. O autor considera a greve dos
médicos da Divisão Nacional de Saúde Mental (Dinsam), em 1978, onde foram denunciadas as más condições em
que os usuários dos hospitais dessa entidade eram submetidos, como ato fundante do Movimento dos Trabalhadores
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de Saúde Mental. Após esse ato, vários outros profissionais de outros hospitais psiquiátricos aderiram à luta coletiva.
Outro marco importante que ocorreu nesse mesmo ano foi o V Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que aconteceu em
Camboriú – SC e mais tarde ficou conhecido como congresso da abertura, pois:

[...] pela primeira vez, os movimentos de saúde mental participaram de um encontro de
setores considerados conservadores, organizados em torno da Associação Brasileira de
Psiquiatria, estabelecendo uma ‘frente ampla’ a favor das mudanças, dando ao congresso
um caráter de discussão e organização político-ideológica, não apenas nas questões
relativas à política de saúde mental, mas voltadas ainda para a crítica ao regime político
nacional. (AMARANTE apud YASUI, 2010, p. 37)

Vasconcelos (2008) faz uma recuperação histórica do período de reforma psiquiátrica no Brasil que, para ele, tem seu
marco inicial em 1978, período que foi caracterizado pela forte mobilização dos movimentos sociais. Após um longo
período de repressão (regime militar), os movimentos sociais se reorganizaram e recomeçaram uma nova onda de
lutas. Vários movimentos que estavam desmobilizados voltam à cena política, destacando-se entre eles, o Movimento
de Trabalhadores da Saúde Mental que questionaram fortemente as políticas de atenção psiquiátricas em vigência na
época. Seus principais objetivos eram:

• denúncias e mobilização pela humanização dos hospitais psiquiátricos tanto públicos quanto privados, alguns
dos quais foram identificados como verdadeiros campos de concentração;

• denúncia da indústria da loucura nos hospitais privados conveniados do então INAMPS;
• denúncia e reivindicações por melhores condições de trabalho nos hospitais psiquiátricos, principalmente no

Rio de Janeiro;
• primeiras reivindicações pela expansão de serviços ambulatoriais em saúde mental, apesar de o movimento

não ter ainda bem claro como deveriam ser organizados tais serviços. (VASCONCELOS, 2008, p.23)

Na década de 80, surge o plano PREV-SAÚDE, que foi uma tentativa inicial de mudar o sistema global de saúde.
Esse plano iria desembocar na incorporação de propostas do Movimento de Reforma Sanitária na política de saúde,
como a criação do Sistema Único de Saúde, porém, as propostas não saíram do papel. O progresso que aconteceu
com esse plano foi que, através de uma articulação entre o Ministério da Saúde com o Ministério da Previdência para
administrar os hospitais públicos, obteve-se mais abertura para os representantes do Movimento de Trabalhadores da
Saúde e da Saúde Mental lutar de forma mais efetiva por seus ideais.

Yasui (2010) tratando da década de 80, destaca, que a partir de 1985, vários profissionais ativistas do Movimento de
Trabalhadores de Saúde Mental passaram a assumir cargos importantes na chefia de programas, projetos e hospitais
em nível municipal e estadual, o que acabou por facilitar a institucionalização da reforma psiquiátrica.

Foi realizado em Bauru-SP, em 1987, o II Congresso Nacional de Trabalhadores da Saúde Mental. Esse congresso foi
considerado mais um grande marco da reforma psiquiátrica, pois, contou com a participação de representantes
municipais, trabalhadores, usuários e familiares em um evento de muita luta e participação. Como deliberações desse
congresso, ficou a escolha do dia 18 de maio como o dia Nacional da Luta Antimanicomial e a inserção de uma nova
bandeira de luta: “por uma sociedade sem manicômios”. Ainda houve, como encerramento do evento, um ato exigindo
a extinção dos manicômios que contou com a participação de mais trezentas pessoas. Nasceu então, a partir do II
Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental, o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial (YASUI, 2010).

Sobre essa mesma conjuntura histórica, Vasconcelos (2008), ressalta que houve dentro do Movimento de
Trabalhadores da Saúde Mental, um processo de reavaliação e autocrítica, enfatizando-se a necessidade de
reestabelecer alianças com os movimentos populares. Dentro dessa reavaliação, percebeu-se que a luta anterior
estava altamente centrada no controle e humanização dos hospitais psiquiátricos, ou seja, tinha que se avançar numa
luta mais democrática na garantia de direitos das pessoas com transtorno mental. Com influência do movimento da
Psiquiatria Democrática na Itália e balizado pela bandeira “por uma sociedade sem manicômios” o Movimento de
Trabalhadores da Saúde Mental avança na luta.
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[...] assistem-se às primeiras iniciativas oficiais a partir da nova estratégia do movimento: o
lançamento em 1989 do Projeto de Lei Paulo Delgado, propondo a extinção e substituição
gradativa dos serviços do tipo manicomial; a realização em 1990 da Conferência de
Caracas, que cria um consenso entre os governos latino-americanos em torno da nova
plataforma de reforma psiquiátrica; e o amplo processo de discussão da nova estratégia
em nível municipal, estadual e federal no país, em conferências participativas que
culminam na II Conferência Nacional de Saúde Mental, em dezembro de 1992,
considerada um “marco na história da psiquiatria brasileira” (...) e que abre um novo
período de consolidação da reforma psiquiátrica no país; (VASCONCELOS, 2008, p.26)

Segundo Vasconcelos (2008), entre 1992 a 1995 ocorreu um período que, na história do Movimento de Reforma
Psiquiátrica Brasileiro, foi considerado de alta relevância no sentido de consolidação dos objetivos que o movimento
propunha. A criação da Coordenação da Saúde Mental no Ministério da Saúde, que tratou de tomar as mais
relevantes iniciativas políticas que a reforma psiquiátrica pressupunha, com destaque para o lançamento de portarias
ministeriais a partir de 1992, e a II Conferência de Saúde Mental. Essas portarias tratavam de balizar o financiamento,
que antes era restrito aos hospitais psiquiátricos (convencionais), e passou-se a financiar também, os atuais serviços
de saúde mental que foram surgindo, os serviços de atenção psicossocial.

Para Yasui (2010), as portarias ministeriais n°. 189/91 e n°. 224/92, foram responsáveis respectivamente, primeiro por
estabelecer um limite, reduzir o tempo de internação dos pacientes em hospitais psiquiátricos, criando procedimentos
que contemplassem as diferentes esferas de cuidado que estavam surgindo (CAPS, NAPS, oficinas terapêuticas,
visitas domiciliares e etc); segundo por estabelecer novas diretrizes e normas para a assistência em saúde mental que
rompiam com os modelos de assistência psiquiátrica tradicional. Outro aspecto que merece destaque sobre essas
portarias ministeriais e tantas outras que surgiram posteriormente, é que tornou-se possível aos estados e municípios
maior poder de fiscalização, controle e intervenção em hospitais psiquiátricos particulares ou de caráter filantrópicos
que prestavam serviços ao SUS, que não apresentassem os novos padrões de cuidado.

De acordo com Vasconcelos (2008), houve uma diminuição considerável no número de leitos em hospitais públicos e
privados, que foram avaliados como inadequados às novas exigências da política de saúde mental pós reforma
psiquiátrica. Contudo nem todos os leitos foram extintos, pois vários hospitais psiquiátricos convencionais
conseguiram mistificar seus serviços incluindo equipes multiprofissionais em suas instalações. Aos poucos foi se
ampliando o número de serviços de atenção psicossocial e ocorrendo uma substituição da assistência psiquiátrica
convencional.

A partir disso, já no novo milênio, Yasui (2010), destaca a “vitória de sabor amargo” que inaugura os anos dois mil.
Trata-se da aprovação da lei n° 10.216/2001, denominada lei de Reforma Psiquiátrica “que dispõe sobre a proteção e
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”
(YASUI, 2010, p. 62). O referido autor, no mesmo texto, a caracteriza como uma vitória, visto que a lei é baseada na
proposta de Paulo Delgado que desde 1989 tramitava no Senado Federal e foi finalmente assinada; porém, ocorreram
mudanças não meramente semânticas em seu texto deixando-o bem distante do idealizado.

Transformada em um texto tímido, a lei aprovada mantém a estrutura hospitalar existente,
regulando as internações psiquiátricas, e apenas aponta para uma proposta de mudanças,
do modelo assistencial. Como revelador dessa característica, podemos destacar o fato de
sete (4º a 10º) de seus treze artigos, referem-se exclusivamente à regulamentação da
internação psiquiátrica, enquanto dois (1º e 2º) aludem aos “direitos e à proteção das
pessoas acometidas de transtorno mental”. A mudança de modelo de atendimento aparece
como uma sugestão no item IX do parágrafo único, do artigo 2º, expressa como direito da
pessoa “ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental”. Os
outros artigos se relacionam à responsabilidade do Estado, às pesquisas científicas e à
criação de uma comissão para acompanhar as implementações da lei. (YASUI, 2010,
p.63).
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É nesse sentido que Yasui (2010) conclui que, apesar de todas as conquistas da reforma psiquiátrica como política
pública, com o neoliberalismo, o incentivo cotidiano ao individualismo, ao caráter corporativista que inundam os
movimentos sociais a partir dessa conjuntura, enquanto movimento social há um enfraquecimento do seu caráter
combativo. Sendo assim, apesar de apresentarmos os pontos mais importantes desse movimento até então,
concluímos que a reforma psiquiátrica, como processo social complexo que é, não se apresenta como acabada. Para
além do que já foi conquistado, ainda é preciso avançar no sentido de fazer com que o manicômio, não
exclusivamente a instituição, mas os pensamentos, concepções, abordagens, ideologias e práticas que o reproduzem,
sejam definitivamente derrubados.

Interdisciplinaridade e Integralidade na Saúde Mental

Segundo Amarante (2007), a Saúde Mental é um dos poucos campos de conhecimento e atuação em saúde que são
altamente complexos e por isso, requerem um atendimento plural, intersetorial e onde ocorra a transversalidade de
saberes. A saúde mental, atualmente, não se baseia em apenas um tipo de conhecimento, como parte das áreas da
saúde que se concentram na medicina e suas especialidades. Entretanto, como tratado no item anterior, houve uma
época que a atenção à saúde mental era centrada apenas no saber do médico psiquiatra.

A partir dessa premissa se percebe a importância imprescindível da interdisciplinaridade em qualquer campo de
atuação, sobretudo na saúde mental que carrega nas veias uma vertente de saber sobreposta unicamente à figura do
médico. Como Oliveira et al. (2000) evidencia baseado em outros autores, é “fundamental a compreensão por parte
dos profissionais da Saúde Mental, na atualidade não é mais possível um pensamento centrado numa única e
hegemônica área de conhecimento e atuação.” Entretanto para se pensar em desenvolver ações interdisciplinares é
necessário que os profissionais estejam dispostos a quebrar as barreiras e transcender o caráter particular da sua
área de atuação, pensar a atenção em saúde mental de forma a contribuir e agregar valores e reflexões de forma
horizontal derrubando o individualismo presente em muitas ações em equipe e promover a saúde mental.

Vasconcelos (2008) trata também sobre os principais embates encontrados nas práticas interdisciplinares nos campos
das profissões a partir da proposta analítica feita por autores anglo-saxões da sociologia das profissões (Parry e Parry,
1976; Ramon, 1987). Dois pontos explicitados por ele, dmonstram bem os conflitos encontrados nas práticas
indisciplinares.

• Mandato social sobre um campo especifico: a formalização das profissões é acompanhada por um
reconhecimento de reinvidicações de um saber e competências exclusivos, no qual as esferas dominantes
daquela sociedade específica ou o Estado atribuem um mandato social para tomar decisões, realizar tarefas
especificas, controlar recursos e para atribuição de responsabilidade legal em caso de problemas, cristalizando
um patamar especifico de divisão social e técnica do trabalho.

• Cultura profissional: em cada sociedade ou país, cada grupo ou subgrupo profissional tende a ir assumindo um
conjunto de valores culturais, imaginários e identidades sociais específicos, preferências teóricas e técnicas,
estilos de vida, padrões de relação com a clientela, com a sociedade mais ampla e com a vida política.
(VASCONCELOS, 2008, p.52)

Esses dois pontos demonstram bem como as relações institucionais (muito competitivas e pouco colaborativas) e a
própria cultura de cada profissão com seus saberes e disposições próprias podem interferir nas possíveis práticas
interdisciplinares, criando barreiras à troca de saberes e causando mais conflitos do que ganhos (VASCONCELOS,
2008). Apesar de tais dificuldades a Saúde mental e a Interdisciplinaridade mostram que juntas apesar de
encontrarem algumas barreiras, tem muito a contribuir com os usuários do seu serviço, entretanto, como Oliveira et al.
(2000), menciona: “Todos devem compreender o sentido do trabalho coletivo para que ocorra uma eficaz integração
profissional, cujas áreas de conhecimento e atuação irão se complementar”.

Nasi et al. (2009) destaca que a integralidade pode ser entendida em vários sentidos que entrelaçam e se
complementam diante da complexidade de questões que envolvem a atenção em saúde. Um dos sentidos de
integralidade é o entendimento da necessidade integral do sujeito, considerando seu contexto social, político, histórico,
familiar, sanitário e ambiental. Essa perspectiva de integralidade pressupõe ações de promoção prevenção e
reabilitação como também, a articulação dos serviços necessários para o atendimento integral do usuário. Outro
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sentido, de acordo com Nasi et al. (2009), é que a integralidade pode ser entendida também, como a necessidade das
respostas governamentais, programas, ações e projetos em saúde considerem, em sua formulação e execução, as
reais necessidades do público alvo desses serviços, recusando a forma reducionista, fragmentada e focalizada dessas
ações. Nesse sentido pensar a integralidade voltada para a saúde mental é considerar a necessidade de articulação
entre seus três principais sentidos: a integralidade como norteadora das práticas profissionais, a integralidade como
orientadora da organização do serviço e, a integralidade como direcionamento nas políticas públicas.

Na saúde mental, a integralidade da atenção objetiva permitir o contato e o acolhimento do
sofrimento psíquico, apresentando respostas diferentes daquelas orientadas pelo modelo
biomédico, que tem a doença como foco de intervenção. O desafio que se coloca é romper
como a visão linear para ações de saúde e abarcar uma gama plural de outros
profissionais para uma prática clínica que exige individualização do sujeito para que sua
subjetividade seja escutada. A noção de integralidade pode ser considerada, também,
como um eixo norteador de práticas e saberes que não estão restritos à organização de
serviços ou à criação de modelos ideais, sendo essa noção compreendida como acesso e
equidade. Para tanto, não basta a criação de novas unidades assistenciais, mas, sim, a
ruptura com os valores segregadores de uma cultura psiquiátrica centrada no manicômio.

Essa transformação que a integralidade propõe ao modo de atuação em saúde mental põe em pauta a substituição do
termo tratar, por seu caráter centrado na doença, pelo termo cuidar, entendendo a pessoa com transtorno mental em
suas necessidades subjetivas, sociais, psíquicas, entre outras. O cuidado não deve ser entendido como “um
procedimento técnico simplificado, mas como uma ação integral, que é tratar, respeitar, acolher, atender o ser humano
em seu sofrimento.” (NASI et al., 2009, p.1)

Considerações Finais

Estudar o longo processo de reforma psiquiátrica no contexto internacional e brasileiro, suas principais correntes
teóricas, os avanços e retrocessos que permearam a sua história é uma complexa e árdua tarefa, levando em
consideração a amplitude de questões que envolvem o tema. Destaca-se dentre os avanços conquistados, a
substituição gradativa de práticas tradicionais, ancoradas na estrutura manicomial, por serviços substitutivos que
redimensionam o saber sobre a loucura e as práticas no cuidado às pessoas com transtorno mental. A partir da
Reforma Psiquiátrica a interdisciplinaridade e a integralidade passaram a ser práticas teórico-metodológicas que
devem ocorrer na cotidianidade dos atuais serviços substitutivos de saúde mental. No entanto, há muitas dificuldades
como o caráter centralizado das profissões, a burocracia institucional, a grande demanda, que podem dificultar a
viabilização dessas perspectivas. Entender como acontece à relação entre interdisciplinaridade e integralidade nos
serviços de Saúde Mental se faz relevante no sentido de embasar teoricamente profissionais, estudantes e/ou
interessados na área, bem como na criação de estratégias, como forma de diminuir os obstáculos da realidade
concreta que por vezes inviabilizam que tais propostas se concretizem na prática.
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