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EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

RESUMO: O artigo expõe a história da Saúde Mental nacional até chegar as bases do estado de Sergipe. A
investigação se baseia em uma pesquisa bibliográfica, bem como na coleta de informações de entrevistas realizadas
em algumas cidades de Sergipe, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) entre
os anos de 2016 e 2017. A proposta é dissertar sobre os mecanismos de construção da Reforma Psiquiátrica para
reforçar a importância de promoção da liberdade dos usuários da rede. Os resultados apontam que, na atualidade,
podemos observar que a história da Saúde Mental não tem recebido o devido reconhecimento por parte de alguns dos
profissionais que compõem a rede de atenção psicossocial. Esse fato traz alguns conflitos, uma vez que a história da
reforma psiquiátrica foi construída por um processo de lutas para a garantia de direitos.

Palavras-chave: Reforma. Psiquiátrica. Liberdade.

ABSTRACT: The article exposes the history of national Mental Health until it reaches the bases of the state of Sergipe.
The research is based on a bibliographical research, as well as on the collection of information from interviews made in
some cities of Sergipe, within the scope of the Institutional Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC) between 2016 and 2017. The purpose is to discuss the mechanisms of construction of the Psychiatric Reform
to enhance the importance of promoting the freedom of network users. The results show that, at current time, we can
observe that the history of Mental Health has not received the due recognition by some professionals that make up the
psychosocial care network. This fact brings some conflicts, since the history of the psychiatric reform was constructed
by a process of struggles for the guarantee of rights.
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1. INTRODUÇÃO

A Reforma Psiquiátrica no Brasil tem como objetivo principal a mudança de paradigmas nas formas de enfrentar e
tratar a questão da saúde mental. Tais mudanças foram impulsionadas pelo Movimento de Trabalhadores de Saúde
Mental que, depois de um longo período de luta, conseguiu aprovar a lei n°10.216, também conhecida como Lei Paulo
Delgado, sancionada em 2001. Assim, é a partir da institucionalização da referida lei que a humanização no
tratamento aos pacientes com transtorno mental (PTM) começa a ganhar força.

É importante destacar que, as mudanças conquistadas pela reforma psiquiátrica, tanto no Brasil quanto em Sergipe,
ocorreram paulatinamente, enfrentando ainda hoje desafios constantes. É preciso compreender melhor como se deu
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esse processo histórico. Por isso, torna-se necessário um estudo mais aprofundado sobre a história da Reforma
Psiquiátrica para que tanto os profissionais como os usuários e seus familiares possam ter conhecimento das lutas
que foram travadas e possam colaborar, para evitar que não haja um retrocesso nos avanços conquistados até o
presente momento.

O presente artigo refere-se, então, a pesquisa realizada sobre “A Reforma Psiquiátrica em Sergipe: os atores em
cena”, e é pertinente ao plano de trabalho “A Reforma Psiquiátrica em Sergipe: a narrativa dos atores” que foi
desenvolvido com base no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), entre os anos de 2016 e
2017. Assim, tem como objetivo principal identificar os atores, o cenário e as estratégias utilizadas para conformação
da Reforma Psiquiátrica em Sergipe. Ademais, possui como objetivos específicos realizar um panorama histórico da
Reforma Psiquiátrica em Sergipe por meio de pesquisa bibliográfica e entrevistas com profissionais que já trabalharam
ou trabalham no ambiente da Saúde Mental para fortalecer os resultados da revisão bibliográfica. A pesquisa também
possibilitou um conhecimento mais aprofundado na realidade estudada ao serem recolhidas informações sobre as
atuais protoformas da rede de atenção psicossocial no Estado.

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa e tem cunho exploratório-descritivo, devido à natureza de seus
objetivos. A análise qualitativa refere-se à descoberta de códigos sociais a partir de opiniões, observações e falas dos
informantes e, ainda, à busca da compreensão e interpretação desses fenômenos à luz do recorte teórico utilizado
(MINAYO, 2008).

1. DA INSTITUCIONALIZAÇÃO ÀS ASAS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Durante o período da Grécia Antiga, as famílias que possuíam grande poder aquisitivo cuidavam de seus doentes, os
quais eram mantidos em suas residências. A esfera pública quase não precisava intervir. Avançando na história da
humanidade, na Idade Média os chamados loucos eram apenas retirados da sociedade caso pudessem oferecer risco
à sociedade. Aqui, tivemos uma forma de tratamento que punia os chamados “loucos”, os quais precisavam ficar
excluídos do espaço físico da sociedade, porém não só os Portadores de Transtorno Mental (PTM), também eram
tratados desse modo como também aqueles que eram tidos como a escória da sociedade. Por conta da ligação com o
cristianismo, presenciamos em muitas teorias o saber universal da Igreja Católica no período intitulado “Idade das
Trevas”, vemos nessa época que a presença da Igreja também foi responsável em parte pelo processo de
institucionalização do hospício.

A loucura começa a ganhar suas formas mais brutas e consequentemente ganhar atenção entre os séculos XVII e
XVIII. Foi nessa Idade Clássica que aconteceu mais exclusão social do portador de transtorno mental, mendigos,
prostitutas e desvalidos. A limpeza social não tinha princípios de humanização. Em contrapartida ao século XVIII e XIX
temos os primeiros estudos do chamado “Pai da Psiquiatria”, Phillipe Pinel, pode-se dizer que esse é o primeiro ator
da Reforma Psiquiátrica, pois em seus trabalhos ele já percebia a forma de descuidado brutal com aqueles que já
estavam afastados de sua liberdade e eram marginalizados. Com os estudos de Philippe Pinel temos as primeiras
análises críticas da questão entre alienados e melancólicos, além das primeiras críticas ao sistema brutal de
tratamento que se davam aos doentes mentais da época.

Trazemos agora um dado sobre essa época no Brasil, de quando o artista Arthur Bispo do Rosário vai para o
manicômio do bairro da Praia Vermelha, o Hospício Dom Pedro II, o 1° asilo oficial do Brasil, criado em 1841. Depois
Bispo parte para a colônia Juliano Moreira em 1852, em Jacarepaguá, destinada para aqueles que as pessoas
chamavam de anormais ou indesejáveis. Nessa colônia existia pelo menos um equipamento para conter pacientes em
cada núcleo, métodos abraçados pela psiquiatria brasileira antiga. Conhecido como “Xerife”, o artista colocava ordem
nas filas e continha pacientes em surtos, fazendo com que ele fosse respeitado pelos profissionais.

Com criações de fundo interior, Arthur Bispo criava formas de se aproximar de Deus, exaltando assim a sua
religiosidade. Seus objetos de trabalho eram sagrados e encomendados por anjos e pela Virgem Maria para ser
entregue a Deus, no dia do juízo final. Arthur Bispo foi um artista sergipano capaz de se tornar atemporal e preencher
a história da Saúde Mental de liberdade.

Para sustentar tal afirmação, acrescentamos aqui um trecho de uma entrevista com o ator Jad Rocha, que também é
pesquisador da vida e obra de Arthur Bispo do Rosário:
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[...] Acredito eu que a história de Arthur Bispo; a personagem que é Arthur Bispo pode
influenciar de maneira direta é... servindo de exemplo de manifestação, em prol da
diminuição desse preconceito que a gente tem com o ser que é louco, quando na verdade,
eu gosto de usar muito essa definição sempre quando alguém vem me perguntar sobre o
meu trabalho e tal, que inclusive é uma coisa que o Bispo traz na sua obra, uma das suas
poesias que é: ‘Os loucos eles são como os beija-flores, nunca pousam, ficam a dois
metros do chão’ inclusive eu tatuei essa frase em mim. Eu gosto disso porque me traz uma
energia e uma leitura do que é esse universo de que o louco ele não pode ser desmerecido
apenas porque ele é louco [...]. (Jad Rocha – Entrevista concedida dia 27 de abril de 2017)

Nessa entrevista foi questionado ao pesquisador como Arthur Bispo do Rosário pode influenciar pessoas em
tratamento mental e ao mesmo tempo quebrar paradigmas impostos pelo desconhecimento do outro como ser que faz
parte de nossa vida, já que em nossas pesquisas, tanto a bibliográfica como a de campo, percebemos a distância que
a sociedade tem para o portador de transtorno mental.

Ainda em relação à linha temporal da Reforma Psiquiátrica, no século XX, nota-se a institucionalização que cerceia os
portadores de transtorno mental nos quartos fortes, nas medicações banalizadas, nas duchas gélidas e na educação
de uma sociedade formada por preconceito. Apenas através da Política Nacional de Saúde, nos anos de 1940 e 1941,
foi iniciada uma reorganização do departamento Nacional de Saúde para controlar endemias e formar técnicos em
saúde. A partir desse período histórico, com o crescimento dos movimentos e lutas contra os tratamentos baseados
em torturas, os hospitais do Estado de Sergipe, como o Colônia Eronildes Carvalho e o Garcia Moreno, os quais se
opunham à luta antimanicomial, começaram a perder força.

No ano de 1965, foi decretada a lei que isentava de pena a pessoa que tinha limitações cognitivas, “o doente mental”,
desde que a sua limitação o impedisse de reconhecer suas ações como algo de caráter ilícito, como sugere o texto a
seguir:

BRASIL, Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1965 (1965, apud MARTINS) É
isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do

fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Observando o decreto acima, cabe destacar que há uma isenção de pena jurídica para aqueles indivíduos que
possuem algum distúrbio de caráter psiquiátrico e, por assim dizer, não conseguem distinguir e/ou entender a
gravidade de caráter ilícito. Esse documento contribuiu para o avanço da Reforma Psiquiátrica.

A partir da segunda metade do século XX, devido às visitas do psiquiatra italiano, Franco Basaglia, ao Brasil, foi
observado um impacto na Reforma Psiquiátrica no Brasil. Isto é, esse psiquiatra influenciou significativamente o
contexto da psiquiatria brasileira, aproximando-a do modelo de psiquiatria italiano.

A Reforma Psiquiátrica foi construída por um trabalho repleto de lutas ao longo dos anos, principalmente a partir dos
anos de 1970, quando os movimentos de reforma na saúde começaram a ganhar alianças e adesões de importantes
áreas do conhecimento. Pode-se levar em consideração principalmente os atores da Reforma Sanitária, que
posteriormente abriram caminho para os atores da Reforma Psiquiátrica. Esta começou a ser concretizada a partir da
promulgação de leis e portarias que garantiram posteriormente um tratamento mais humanizado.

Em 1970, a Previdência Social instituiu um grupo de trabalho para estudar a reformulação da assistência psiquiátrica.
Como resultado do trabalho do grupo, foi criado o “Manual de Serviço para a Assistência Psiquiátrica” (SAN n° 3.043
de 19/07/1973), que desenvolveu o discurso preventista inspirado na psiquiatria norte americana e francesa, discurso
esse que condenava a exclusão e propôs reforço na assistência ambulatorial. Deste modo, com o avanço das lutas,
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em 1970, foram apontadas as primeiras denúncias contra os maus tratos.

O Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), que surgiu em 1978, logo após a grande repressão do
regime militar, queria romper com os antigos paradigmas com o objetivo de desinstitucionalizar manicômios e de agir
para assegurar os direitos dos pacientes com transtornos mentais. Além disso, o MTSM também apontou críticas ao
autoritarismo das instituições e suas estruturas administrativas hierarquizadas e verticalizadas, ao modelo médico
assistencial, à impossibilidade de utilizar todos os recursos de que dispunha a medicina para o tratamento das
doenças mentais, ao número insuficiente de profissionais, à falta de higiene e de conforto para os pacientes
internados, etc.

Também nesta década, os direitos dos usuários ganharam força e surgiu um conjunto de leis e regulamentações a fim
de garantir a promoção à saúde e à cidadania dos portadores de transtornos mentais. O poder público passou, então,
a ser pressionado para assumir a responsabilidade de implantar uma política de saúde que fosse direcionada a todos
os cidadãos.

A partir do final dos anos 70, começa a mudança de paradigmas na Saúde Mental, e a Reforma Psiquiátrica não só
tinha o objetivo de tirar o PTM do hospital, mas também de promover a assistência necessária. Enquanto isso, no
cenário mundial, a Organização Mundial da Saúde (OMS) adotou em 1977 a questão da Saúde Mental como uma
síndrome, encaminhando o cenário mundial para fora da institucionalização e assim mudando o rumo da história.

Por volta do mesmo ano de surgimento do MTSM, em 1978, começam as primeiras movimentações da Reforma
Sanitária no Brasil, que repercutiu com o Programa Nacional dos Serviços Básicos de Saúde – PREV-Saúde, voltado
para a integração e hierarquização institucional e reorganização do atendimento (AMARANTE, 1995). De acordo com
esse autor, as reivindicações desse movimento eram variadas, quais sejam:

A. Salariais, no que diz respeito à proximidade com as regras da CLT;
B. Formação de recursos humanos: criação de centros estudantis para a formação de profissionais oficializados

juntos pelo MEC;
C. Relações entre instituição, clientela e profissionais: críticas ao autoritarismo das instituições, com suas

estruturas administrativas hierarquizadas e verticalizadas, com ameaças e punições de demissões atribuída ao
médico e demais técnicos;

D. Modelo médico assistencial: a impossibilidade de utilizar todos os tratamentos de que dispõe a medicina para o
tratamento das doenças mentais;

E. Condições de atendimento: críticas ao número insuficiente de profissionais, falta de higiene e conforto para
pacientes internados.

Vale salientar também que para entender os avanços obtidos pela Reforma Psiquiátrica brasileira é preciso
relacioná-la ao Movimento Sanitário e sua luta pela democratização da saúde. De acordo com Freire (2005 apud
COSTA, 1976, p.158), a reforma sanitária propôs a democratização da saúde no Brasil, sugerindo que a saúde seja
compreendida como decorrência das condições de vida de um indivíduo.

Para o avanço da Reforma Psiquiátrica, foi primeiro necessário a Reforma Sanitária, que tinha por objetivo promover
mudanças em todos os setores da área da saúde pública. Foi justamente durante a ditadura militar brasileira que
podemos enxergar esse movimento principal reunindo seus profissionais contra um sistema de saúde fragilizado e que
não servia a população em geral:

O novo modelo assistencial da Saúde Mental implantado na década de 1970 significa a
substituição do modelo hospitalocêntrico que perpetuou por várias décadas e se tornou
viável uma possível reformulação na psiquiatria, ou seja, a confirmação da Reforma
Psiquiátrica Rosa (2002, p. 208 apud SILVA. 2009)

No desenvolvimento das obras de Paulo Amarantes, identificamos esse autor como um dos mais importantes
profissionais da saúde que lutou com suas fundamentações críticas para dar espaço a Reforma Psiquiátrica no país.
Foi a partir de seus primeiros estudos em saúde mental e o fortalecimento de políticas públicas durante os anos 70
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que as primeiras bases da reforma ganharam forças. Além de Paulo Amarantes, a Reforma Psiquiátrica cresceu pelo
país e ganhou outros espaços, como na área jurídica.

Posteriormente, nos anos 80, o estado de Sergipe começa as suas primeiras movimentações no que se refere à
Reforma Psiquiátrica. De acordo com Oliveira & Passos (2007 apud SANTOS, CRUZ e SOARES, 2010), foi em 1985
que o único hospital psiquiátrico público de Aracaju, o Adauto Botelho, encerrou suas atividades por falta de condições
mínimas para o atendimento. Logo após esse incidente, seus pacientes foram encaminhados para o Hospital Garcia
Moreno.

Com o fim da Ditadura Militar, os movimentos sociais do Brasil ganharam impulso e expressividade, facilitando assim
conquistas tanto para a saúde, de uma forma geral, quanto para a saúde mental, de forma particular. Desse modo, as
conquistas que foram alcançadas no ano de 1987, pelo II Congresso Nacional do MTSM, na cidade de Bauru, com o
lema “Por uma sociedade sem manicômio” (congresso que instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional da Luta
Antimanicomial), e na 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental, na cidade do Rio de Janeiro, que propôs a revisão e
reformulação de toda a legislação de saúde mental e a rescisão das leis reunidas no decreto nº 24.559 de 1934,
alavancaram a luta por uma saúde mais humanizada.

Observando o cenário histórico brasileiro e estadual, pode-se notar que, a partir do movimento de redemocratização
do país têm-se um cenário favorável nas conjunturas de movimentos no que se diz respeito ao atendimento
psiquiátrico. O Movimento de Luta Antimanicomial lutou pelo fim dos manicômios e dos maus tratos, garantindo o
direito de liberdade e humanização.

No ano de 1987, surge o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em São Paulo, o CAPS da Rua Itapeva,
criados pela portaria GM 224/92, com o intuito de oferecer atendimento de cuidados entre regime ambulatório e a
internação hospitalar com uma equipe multidisciplinar. Como a rede tinha por base promover o atendimento das
necessidades de saúde dos sujeitos, ela contava com o apoio de outras instituições, por exemplo, Unidades Básicas
de Saúde, Postos de Saúde da Família, Clínicas Psiquiátricas e Residências Terapêuticas. Acrescenta-se ainda que a
rede tinha como objetivo fortalecer os vínculos usuário, família e comunidade, além de possuir na sua estrutura o
CAPS ad, para álcool e outras drogas, e CAPSi que presta serviços à saúde mental infanto-juvenil.

Com o passar do tempo, essa rede foi ampliando a oferta de serviços para os usuários, para atender ao princípio da
integralidade que se encontra no Sistema Único de Saúde. Entre as diferentes atividades nesses centros, existiam
atividades terapêuticas, distribuição de medicamentos e assembleias de reunião realizadas pelos próprios usuários
para discutirem o atendimento.

Em 1989 surge o projeto de lei para regulamentação dos direitos do PTM. Com o apoio de familiares, usuários, e
atores da reforma, houve uma pressão maior que proporcionou mais visibilidade e força a reforma psiquiátrica. Nesse
mesmo ano, o deputado Paulo Delgado deu entrada no Projeto de lei antimanicomial, que permitiu aos usurários um
tratamento mais humanizado. Posteriormente, em 1991, os CAPS foram regulamentados através da Portaria nº 189,
com a responsabilidade de oferecer atenção diária aos usuários através de ações para fortalecer os laços sociais.

No ano de 1992 temos a substituição gradual dos leitos psiquiátricos. Um ano após, em 1993, a assistência ganha sua
lei principal, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que foi instituída em 07 de dezembro de 1993, garantindo o
trabalho da Assistência Social com a área de transtorno mental e possibilitando o acesso ao Benefício de Prestação
Continuada (BPC) (SANTOS e SILVA, 2011).

Observando o exposto, entende-se que esse avanço no âmbito da seguridade social, e em especial, no direito ao
BPC, é estruturante e se configura como um direito que possibilitou garantirmos as condições necessárias básicas e
materiais para os sujeitos que deles necessitam possuírem a condição de cidadania assegurada. Ou seja, há uma
intrínseca relação entre a política de assistência social e o campo da saúde mental, pois como partes constitutivas da
seguridade social são percebidos como símbolos importantes da Reforma Psiquiátrica. O Benefício de Prestação
Continuada (BPC) possibilita ao PTM ter uma renda continuada por parte do Governo Federal.

No encontro do Movimento da Luta Antimanicomial em Salvador, em 1993, foi criado o Programa Nacional de Saúde
Mental. Em 1994, houve a regulamentação do Projeto Terapêutico das instituições através da Portaria nº 147/94, que
proporciona avaliação médica, psicológica e social aos pacientes.
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Foi sancionada em 2001 a lei 10.216, a lei Paulo Delgado, que foi considerada um marco na Reforma Psiquiátrica.
Tem por objetivo proporcionar um tratamento menos invasivo e mais humanizado, além de garantir os direitos dos
pacientes com transtornos mentais. Deste modo, através dessa lei foram conquistados outros avanços como o
Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria) que tinha como objetivo
diagnosticar a qualidade da assistência.

O Programa De Volta Para Casa, criado pela lei 10.708, no ano de 2003, tem como objetivo dar apoio e
acompanhamento aos PTMs, que passaram vários anos em instituições hospitalares e que estavam tentando a
ressocialização. Unido a esse programa, foram criadas as residências terapêuticas (RT), na portaria n° 189/2004 do
Ministério da Saúde (MS), que tem por objetivo fazer o acolhimento desses usuários.

Adentrando no panorama histórico da Reforma Psiquiátrica estadual, em Sergipe, no ano de 1985, iniciou-se o
processo de fechamento da Clínica Adauto Botelho. Após a consolidação desse processo, que se estendeu até 1996,
restaram apenas 06 leitos para o auxílio de Serviço de Emergência Psiquiátrica (SEP). Durante o processo de
fechamento dessa clínica, foram desospitalizados 86 pacientes. Por fim, o primeiro CAPS III de Aracaju foi inserido
nas antigas dependências do Adauto Botelho.

Em 2001, Aracaju continha 199 leitos de internação e duas clínicas que funcionaram também como porta de entrada
para o CAPS. No município de Nossa Senhora da Glória, temos a presença de uma ONG bastante importante, que
contribuiu na implantação do primeiro CAPS do estado. A Associação Luz do Sol, que posteriormente virou ONG Luz
do Sol, contribuiu para manter duas residências terapêuticas no município de Glória, além de auxiliar em mais duas
residências no município de Nossa Senhora do Socorro. Por fim, o CAPS Luz do Sol foi implantado em 2002. Foi feita
uma entrevista com a Idegivânia dos Santos Silva, que é formada no curso de Psicologia por uma universidade do
estado de Alagoas e trabalhou durante dez anos na área de Saúde Mental. Nessa entrevista, foi pedido para que ela
descrevesse brevemente sobre o processo da Reforma Psiquiátrica em Sergipe:

Eu costumo dizer que eu faço um pouco de parte dessa história da Reforma, porque toda a
minha vida de estudante eu comecei já fazendo estágio na área de psiquiatria, no hospital
psiquiátrico, então ainda foi do tempo que ainda existia eletrochoque, o quarto forte, onde
colocavam os doentes mentais lá dentro [...]. A forma de cuidar do doente mental já estava
um pouco diferente, já não existia mais o quarto forte que não podia, o eletrochoque
também já teria sido através das novas medidas que já tinham sido tomadas, através da
reforma, onde teve a comissão que visitava os hospitais, de humanização [...]. [...]A partir
da abertura do CAPS eles não foram mais para os hospitais psiquiátricos, eles continuaram
acompanhamento no CAPS, tavam aqui próximos das suas famílias, das pessoas, da
comunidade, como não tinha modelo e tudo muito certinho a gente ia no dia a dia, que eu
digo que a Saúde Mental é isso: a gente inventar também, estar nessa inovação a cada
dia. (Idegivânia dos Santos Silva – Entrevista concedida dia 25 de maio de 2017)

Quando a reforma já estava implantada e o CAPS começou a fazer seu trabalho, o atendimento funcionava nos dois
horários, com uma equipe que contava com musico terapeuta, psicólogo, assistente social, funcionários com formação
artística, nos regimes de não intensivo, semi intensivo e intensivo, possibilitando ao usuário um leque de
possibilidades para aumentar o seu potencial de liberdade.

Posteriormente, foi criado no dia 25 de Setembro de 2002, através da Portaria GM 224/92, o primeiro CAPS de
Aracaju: o CAPS I David Capistrano Filho. Em seguida desse, surge também o CAPS AD (álcool e drogas) e depois o
CAPS III. No início do século XXI, já presenciamos uma nova política de assistência e saúde, inclusive na área da
psiquiatria.

É preciso mencionar que nós encontramos resultados sobre como vem sendo enfrentada a questão do álcool e outras
drogas enquanto uma demanda de saúde pública, uma vez que esse problema também faz parte da rede de atenção
psicossocial e, portanto, está intimamente ligado a Reforma Psiquiátrica. Em 2003 a OMS possibilitou duas
alternativas de atenção: cuidados médicos e tratamento de cunho religioso, essa por sua vez, feita por filantropia. Na
3° Conferência Nacional de Saúde Mental foi implantado o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos
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usuários de álcool e outras drogas. As medidas de princípios éticos foram criadas pela Política Nacional- Antidrogas.
Em 2003, o Conselho Nacional Antidrogas implantou a Política Nacional Antidrogas, que foi reformada em 2005 para
proteger a sociedade do uso de drogas ilícitas.

Em 2006 o Centro Psiquiátrico Dr. Garcia Moreno foi fechado e seus pacientes foram encaminhados para as suas
famílias ou para as 18 residências terapêuticas espalhadas por Sergipe naquele ano. Cabe ressaltar também que,
como consequência da Reforma Psiquiátrica em Sergipe, no ano de 2000, as residências terapêuticas foram
regulamentadas pelo Ministério da Saúde pela Portaria n° 106.

Em relação às políticas públicas que fazem parte da Reforma Psiquiátrica, temos a Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS), que tem como uma de suas diretrizes a incorporação da política de saúde mental pelas equipes de atenção
básica, assim como a articulação com outras redes de serviço visando ao atendimento das necessidades de saúde
dos usuários em sua totalidade. A RAPS busca um modelo de atenção que garanta o cuidado da pessoa com
sofrimento ou transtorno mental e uso abusivo de drogas na sua comunidade. A RAPS Sergipe está presente nos
seguintes componentes: Atenção Básica de Saúde, Atenção Psicossocial Estratégica, Atenção e Urgência e
Emergência, Atenção Residencial de Caráter Transitório, Atenção Hospitalar, Estratégias de Desinstitucionalização e
Estratégias de Reabilitação Psicossocial.

No Brasil foram criados o Núcleo de Atendimento Psicossocial (NAPS), Prontos Socorros Psiquiátricos, Núcleo de
Trabalho, Cooperativas, as Moradias, Núcleo de Arte TAM-TAM e uma rádio com esse último nome. Todas essas
estratégias foram utilizadas para dar espaço e valor para os PTMs.

Para Barros, Nascimento e Borges (apud AMARANTES, 2007), a Saúde Mental configura-se como uma área de
formação profissional e conhecimento para as políticas de saúde. No ano de 2007 o Ministério da Saúde instaura o
Projeto Terapêutico Singular (PTS) como instrumento de trabalho dos profissionais. O PTS norteia as necessidades
individuais de cada usuário, criando uma proteção maior para a os usuários da rede. Neste projeto os usuários são
tratados com medicação e fazem parte de oficinas diversas para sua facilitar a sua socialização.

Em 2007, no estado de Sergipe, os dados apontavam a presença de 31 CAPS, o que possibilitou a cobertura de 82%
dos usuários. Por fim, citamos aqui o Movimento LOUCOmotiva, que começou suas atividades no final de 2011 com
reuniões de gestores e funcionários. Em 2015, eles fizeram encontros com a Rede de Atenção Psicossocial,
promovidos na Associação dos Usuários de Saúde Mental do Estado de Sergipe (AUMES). O LOUComotiva não
apresenta número exato de participantes. Tem o objetivo de reivindicar uma melhor forma de tratamento e garantir os
direitos já conquistados para o tratamento da Saúde Mental. O movimento também apresenta grandes articulações
com a Reforma Psiquiátrica em Sergipe e sempre está articulando maneiras de proteger e dar continuidade ao
trabalho de lutas dessa reforma.

Mesmo com todo esse panorama favorável, faz-se mister expor as dificuldades enfrentadas pela reforma da Saúde
Mental atualmente. Por exemplo, algumas famílias inserem os usuários nos CAPS’s e não realizam o
acompanhamento devido. Isso se dá, de certa forma, por conta do estigma que as pessoas têm dos manicômios.

Entre as entrevistas, destacamos um outro resultado comum entre as opiniões dos atores da Saúde Mental, a falta de
capacitação dos novos profissionais com essa rede de proteção. Foi realizada uma entrevista no município de
Lagarto, no estado de Sergipe, com a Assistente Social Adnil da Costa Santos Góes, que tem 18 anos de serviço,
sendo a maioria deles dedicados à Saúde Mental. Uma das respostas que mais se sobressaiu na pesquisa foi sobre
as dificuldades enfrentadas atualmente pela Reforma Psiquiátrica:

A gente caminhou muito, mas ainda existe isso... de que o familiar querer que ainda exista
uma instituição para depositar o seu familiar portador de transtorno mental, ainda existe,
então é um desafio que ele andou, mas ele ainda não acabou. Um outro desafio é
capacitação para o profissional de transtorno mental, os que lá já estão a muito tempo
tiveram no início essas formações, essas capacitações e pronto, né... não tem uma
continuidade de formação com essa capacitação e os novatos não tem esse início, de
capacitação. (Adnil da Costa Santos Góes – Entrevista concedida dia 02 de junho de 2017)
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Por fim, citamos uma outra entrevista de campo realizada com Acácia Maria Andrade Cruz, Assistente Social que tem
um trabalho com nove anos de atuação no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Sergipe. Esse hospital
carrega em si dois estigmas: a Saúde Mental e a questão penal. Foi solicitado que a entrevistada fizesse uma síntese
da importância dos trabalhos realizados no hospital, cuja resposta foi a seguinte:

Os trabalhos de ressocialização são importantíssimos, fazendo com que os pacientes se
sintam bem e úteis. O paciente não fica desatualizado, tratamos eles com o mesmo
objetivo de outro estudante que esteja na escola, façam trabalhos e atividades que
relembrem a história da humanidade. É importante que eles se sintam desejosos de
retornar a sociedade como pessoas participativas, dentro do potencial de cada um deles.
Estes trabalhos estimulam eles a terem vontade de voltar. Muitos dos trabalhos fazem com
que eles desenvolvam habilidades que não sabiam que tinham, e que esse lado possa ser
explorado. Um paciente tem capacidade de voltar ao convívio em sociedade, desenvolver
habilidades e os familiares precisam acreditar, explorar esse lado de forma lúdica,
convivendo pacificamente e contribuindo para a construção desse processo. (Acácia Maria
Andrade Cruz – Entrevista concedida dia 11 de maio de 2017)

Com base nas duas últimas entrevistas, pudemos notar as dificuldades que a RAPS enfrenta na atualidade e a
importância da sua atuação no que concerne à Saúde Mental, seja no estado de Sergipe, de modo particular, seja no
Brasil, de modo mais amplo. Também pudemos perceber que todo esse cenário contribuiu para a construção do
trabalho realizado, para o avanço da rede. A história da Reforma Psiquiátrica foi construída lenta e gradualmente.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o objetivo desta linha de pesquisa foi alcançado, apesar das dificuldades em encontrar
profissionais sergipanos com propriedade do contexto histórico para realizar as entrevistas e fortalecer as
fundamentações históricas.

Observamos também que todo serviço público está nas mãos dos profissionais, porém percebemos que a esfera
pública não vem dando importância devida para esse trabalho e esses trabalhadores, a exemplo da falta de
investimentos no sentido de viabilizar a participação em congressos, encontros e outros espaços de qualificação e
isso, entre outras questões afeta a qualidade dos serviços ofertados aos usuários, uma vez que a educação
permanente/qualificação dos trabalhadores hoje é uma questão imprescindível tanto quanto as condições para
promover processos de socialização dos usuários com a comunidade e suas famílias, pois tais ações exigem estrutura
e recursos. Está se alertando para isso, pois o CAPS prioriza a necessidade do Portador de Transtorno Mental, além
da rede atender as famílias vulneráveis, que na sua maioria das vezes está residindo nas periferias das cidades.

Logo, a pesquisa foi de cunho extremamente enriquecedor,além de promover incentivo para futuras pesquisas e
conhecimento pessoal sobre o tema saúde mental e seus desdobramentos durantes os anos. Mas, compreendemos
que ainda existe um grande caminho de luta que precisa ser percorrido, para que mais políticas e direitos sejam
assegurados aos portadores de transtorno mental. Mais que todas essas informações expostas, consideramos que o
trabalho de retirada dos chamados “loucos” de suas instituições perversas não seja em vão. Consideramos que a
destruição dos quartos fortes seja um marco histórico e dar asas para liberdade dos Portadores de Transtorno Mental
seja uma dívida que a sociedade ainda tenha, pois não se trata de paredes físicas, mas também de uma ideologia
conservadora que tenta todos os dias minimizar os direitos já conquistados daqueles que foram excluídos desde a
Idade Média, pelo fato de não apresentar um panorama de normalidade. Enquanto existir história e conhecimento fica
inviável retornar ao início da desumanização, resta-se apenas construção e voos.
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