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RESUMO

O artigo está vinculado a pesquisa A Reforma Psiquiátrica em Sergipe: os atores em cena. A pesquisa foi qualitativa
de cunho exploratório-descritivo, utilizou-se da pesquisa documental e bibliográfica. Teve como objetivo central
descrever a construção da história da Reforma Psiquiátrica em Aracaju, a partir dos profissionais atuantes na área. Os
resultados demonstraram que apesar de grandes iniciativas na implantação do processo de Reforma psiquiátrica, no
momento atual verifica-se alguns retrocessos sobretudo no que diz respeito a privatização dos serviços substitutivos.
Conclui-se que estes profissionais têm uma compreensão bastante aprofundada sobre os princípios e balizares da
Reforma preconizada, desse modo fazem uma avaliação pormenorizada das dificuldades vivenciadas durante o
processo de implantação e a realidade atual.

PALAVRAS CHAVE: Reforma Psiquiátrica. Saúde Mental. Profissionais.

ABSTRACT The article is linked to the research The Psychiatric Reform in Sergipe: the actors on the scene. The
research was qualitative of exploratory-descriptive character, it was used of the documentary and bibliographical
research. Its main objective was to describe the construction of the history of the Psychiatric Reform in Aracaju, based
on professionals working in the area. The results showed that despite great initiatives in the implementation of the
process of psychiatric reform, there are some setbacks in the current moment, especially regarding the privatization of
substitutive services. It is concluded that these professionals have a very in-depth understanding of the principles and
goals of the proposed Reform, thus making a detailed evaluation of the difficulties experienced during the
implementation process and the current reality. KEYWORDS: Psychiatric reform. Mental health. Professionals.

1. Introdução

O presente artigo tem como objetivo descrever sobre a realização dos planos de trabalho desenvolvidos no projeto de
pesquisa e apresentar as ações desenvolvidas no âmbito do mesmo. O Projeto intitulado “A Reforma Psiquiátrica em
Sergipe: os atores em cena ”, executado no período agosto 2016 / julho 2017, se subdividiu em 3 planos de pesquisa:
“Pesquisa Documental sobre Reforma Psiquiátrica em Sergipe”, “Reforma Psiquiátrica em Sergipe: a narrativa dos
atores” e por último “Reforma Psiquiátrica em Aracaju: as narrativas dos atores”, da qual tratamos neste artigo.

O projeto teve o objetivo geral identificar os atores, o cenário e as estratégias utilizadas para a conformação da
Reforma Psiquiátrica em Sergipe. E como objetivos específicos: caracterizar o perfil dos atores do movimento pela
reforma psiquiátrica em Sergipe; Conhecer a trajetória do movimento antimanicomial em Sergipe e mapear a rede de
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saúde mental em Sergipe.

2. Considerações sobre a Reforma Psiquiátrica: Foco no Município de Aracaju- SE

O longo processo de implantação da Reforma Psiquiátrica no Brasil traz em seu contexto histórico adversidades que
hoje fundamentam novas práticas e um novo modelo de atenção à saúde. Segundo Bueno (2006, p.24):

Resgatar a história do tratamento do louco, da pessoa acometida por sofrimento mental no
Brasil, nos leva a recorrer ao seu passado inóspito, sombrio e segregador. Relatos de
tratamento e terapias utilizados e legitimados pela psiquiatria, revelam o lado macabro do
saber/poder ao lidar com pessoas tidas como alienadas, sem razão, sem voz, sem história,
sem cidadania.

A Reforma Psiquiátrica brasileira recebeu influência de alguns países, mas principalmente dos italianos, como Franco
Basaglia, médico e psiquiátrica, foi precursor da Reforma Psiquiátrica Italiana. Visitou algumas vezes o Brasil,
conheceu o Hospital Colônia de Barbacena, o qual comparou com o holocausto nazista, fez conferências e seminários
e assim, foi constituindo-se como uma das principais influências para o Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil.

A nível nacional foi influenciada pelo cenário político, social e econômico, principalmente com promulgação da
Constituição de 1988, a qual ampliou a concepção de saúde e instituiu maior abrangência dos direitos individuais e
coletivos. Contou também com a difusão dos movimentos sociais os quais buscavam a consolidação de outras
reformas a exemplo da Reforma Sanitária.

Para que a Reforma Psiquiátrica fosse pensada e estruturada não bastava os rumos da psiquiatria, a sociedade e o
Estado foram relevantes nesse processo, assim, com a responsabilização deste, podemos falar em saúde pública.
Desta forma, a rede de substituição aos manicômios foi sendo implantada gradativamente em todo o Brasil, Aracaju foi
uma das cidades destaques na implantação e funcionamento desta rede, tendo em vista a gestão partilhada alicerce
nos governos de esquerda.

Aracaju antes mesmo da implantação da Rede de Atenção Psicossocial, era considerada referência da assistência à
Saúde Mental. O município em destaque, até a década de 1990, tinha o Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, que
contava com uma média de 386 leitos para ambos os sexos, a Clínica de Repouso São Marcelo e a Clínica de
Repouso Santa Maria. Em 1996, o Hospital Adauto Botelho foi fechado para internações prolongadas, mas continuou
com 10 leitos a Serviço de emergência psiquiátrica. Como não foram implantados serviços substitutivos, os leitos
tornaram-se insuficientes para o atendimento da demanda. O hospital também se configurava como abrigo, visto que,
muitos usuários por motivo de questões sociais não tinham para onde ir e demais usuários eram encaminhados de
certa forma para clínicas privadas.

Segundo Santos e Lima (2007, p.13):

Em nossa avaliação havia uma ausência de uma política de Saúde Mental e de um sistema
de saúde de base circular que assegurasse o cuidado com responsabilização em todos os
serviços de acordo com suas necessidades com equidade, integralidade e inclusão social
pelo direito, reforçando a existência do modelo asilar e de segregação dos usuários com
transtornos mentais.

Em 2001 foi iniciado o processo de implantação do Acolhimento pelas Unidades com Programa de Saúde da Família,
no ano seguinte abrangeu todas as Unidades da Rede Básica. Foram criados novos serviços e ampliada a rede
assistencial: Assistência à Saúde da Família, Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, atendimento de Média e
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

Em 2002 foi inaugurado o primeiro Centro de Atenção Psicossocial Municipal de Aracaju - CAPS II David Capistrano,
privatizado em 2016. Em seguida foram implantados CAPS AD, CAPSi e CAPS 24h. Foi investido uma equipe
profissional maior que a prevista na Portaria 336/2002 do Ministério da Saúde e foi implantado o Apoio Matricial
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especializado ao PSF.

3. Dados sobre entrevistas realizadas com os atores da Reforma Psiquiátrica em Aracaju

Procurou-se contatar os atores envolvidos com a Reforma Psiquiátrica no município de Aracaju, com o intuito de
realizar entrevistas abertas com estes que construíram o curso histórico da Reforma Psiquiátrica. As entrevistas foram
efetuadas entre maio e junho de 2017, utilizou-se um roteiro semiestruturado, com perguntas abertas abordando sobre
o antes e depois da reforma. Durante os encontros, foi constatado que todos os profissionais ainda continuam
trabalhando na rede pública, entretanto, apenas uma assistente social continua na Rede Psicossocial.

3.1 Análise de Entrevista N° 1

Em 10 de maio de 2017, foi realizado uma entrevista com a assistente social Suely Matos Santos Neves[1], graduada
a 22 anos e 16 anos de tempo de serviço. Atualmente é gestora em saúde, afirmou ter trabalhado em outras áreas da
assistência. A entrevista foi realizada, em seu local de trabalho, localizado no Edifício Maria Feliciana. Descrevemos a
narrativa do profissional referente a experiência durante o processo da Reforma Psiquiátrica em Sergipe e a
implementação da Rede Psicossocial em Aracaju.

O processo de implementação da Rede Psicossocial em Aracaju, foi em 2001, durante o governo de Marcelo Déda.
Segundo (NEVES, 2017) não houve dificuldades desde o processo inicial, pois, a conjuntura na época favoreceu a
implementação:

No processo foi implantado o projeto Saúde Todo Dia, tinha uma equipe formado por vários
profissionais, eram gestores pensando a política psicossocial, e esses mesmos gestores
realizaram a Reforma Psiquiátrica. Como aspectos positivos: as diretrizes e o governo.
Eram sete pessoas, formado por vários profissionais, como: assistente social, psicólogo e
psiquiatra. Foram esses profissionais que realizaram as diretrizes da Reforma (“informação
verbal”).

Durante o processo de implementação dos CAPS, a maior dificuldade encontrada foi a mudança do pensamento da
sociedade sobre o conceito de “loucura”, essa dificuldade também existiu entre os profissionais. Relata (NEVES,
2017) que:

Quando definida a diretriz para a formação do grupo de profissionais para a realização da
Reforma, foi realizado primeiramente no Adauto Botelho. Neste mesmo processo, o
surgimento do primeiro CAPS foi o Arthur Bispo do Rosário, com um leque maior de
atendimento, posteriormente o Davi Capistrano. Quando recebemos o Adauto Botelho, foi
montado o CAPS, chamado também de CAPS liberdade, nome dado pelos usuários, por
causa da liberdade adquirida (“informação verbal”).

Na época, houve divulgação sobre a introdução dos CAPS com os próprios usuários, (NEVES, 2017) afirma que:

Na tentativa de desinstitucionalização tanto do usuário quanto da família. O primeiro
desafio é a reforma, a mudança de paradigmas, olhar das pessoas, a quebra de estigmas,
não é só mudar o modelo assistencial, mas também mudar o conceito da sociedade. Não
adianta ter um projeto escrito, se as pessoas continuaram com o mesmo pensamento
sobre a loucura. Mudar o pensamento do louco ter que ser afastado da sociedade, ser
asilado (“informação verbal”).

Não houve críticas sobre as impressões sobre a Reforma, os profissionais tiveram todos os aparatos necessários. Na
implantação da rede houve o fechamento de hospitais e reestruturação de outro, para que estivesse adequado para o
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recebimento de usuários. (NEVES, 2017), acentua ainda que:

Foi a melhor possível, pois teve todos os recursos necessários para acontecer. Em 2002 foi
implantada toda rede psicossocial. Antes da reforma tínhamos 3 hospitais e clinicas
psiquiátricas: a Clínica São Marcelo, Clínica Santa Maria e o Hospital Adalto Botelho,
atenção maior foi ao Adalto Botelho, onde foi reduzindo-se a urgência que depois foi
passada para o hospital geral, a Clínica Santa Maria foi fechada de acordo com a avaliação
PNASH-Psiquiatria (Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar em
Psiquiatria). A Clínica São Marcelo está sendo restruturada, sobre o cuidado dentro da
clínica. Quando foi implantada a rede, teve todos os aparatos, na atenção básica, na
atenção a hospitalar, assim foram se organizando (“informação verbal”).

Na época da realização da Reforma, (NEVES, 2017) era gestora de saúde, fazia parte do grupo de gestores de saúde,
na Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju:

Onde tínhamos um coletivo multidisciplinar, tanto era gestor de saúde como da política de
equipamentos, fui a primeira coordenadora do CAPS Liberdade, antigo Adauto Botelho.
Tinha o conhecimento de tudo que havia no CAPS, até a logística teve que mudar, pois
antigamente só era comprado medicamento, injeções, produtos médicos-cirúrgicos e hoje é
comprado canetinha, lápis de cor, isso também foi uma quebra de paradigmas (“informação
verbal”).

Em perspectiva nacional, a Reforma Psiquiátrica teve uma extrema importância, pela garantia de direitos aos usuários
e a mudança na referência sobre a “loucura”, mas a entrevistada cita que a reforma é um processo diário e que ainda
ocorre. (NEVES, 2017), “a reforma psiquiátrica em Sergipe é muito importante, pois serviu como referência para
outros estados e até países, como o Canadá, houve um grande avanço, mas a reforma ainda ocorre, a reforma é
diária, pois lidamos com pessoas. ”

Sobre a Saúde Mental na atualidade, assim como a política nacional, está passando por um momento de reflexão na
política. Foi relatado que houve um andamento no processo de Reforma Psiquiátrica, mas parou, (NEVES, 2017)
afirma que: “é necessário fazer uma análise da conjuntura atual, para saber qual o caminha que vamos seguir, para
evolução, e assegurar o que queremos, isso não só parte dos profissionais, mas também da família, dos usuários, de
todos aqueles que participam. ”

A entrevistada não se pronunciou referente a se seria contra ou a favor da privatização do CAPS, (NEVES, 2017) cita
que “com a privatização do Davi Capistrano é necessário avaliar os ganhos e as perdas, o serviço público jamais
deveria ser privatizado, mas foi uma decisão do governo, o CAPS Luz do Sol já era privatizado, mas não se pode
julgar referente a privatização.”

Ainda hoje existe dificuldades quanto a reinserção do usuário na sociedade, a mudança do pensamento da sociedade
é um processo gradual. (NEVES, 2017) desenvolve que:

É necessário olhar para as dimensões da reforma, para saber que caminhos deveremos
seguir. E pensar que não unilateral, pois não é só os profissionais, mas também a
comunidade. Com reinserção do usuário na sociedade, que hoje possuem sua liberdade,
sua identidade, porém, alguns ainda não conseguiram, ainda está em cárcere privado.
Deve aumentar o capital social do usuário, para que tenha uma vida normal como qualquer
outra pessoa, mesmo com as limitações (informação verbal”).

3.2 Análise de Entrevista N° 2

Em 11 de maio de 2017 foi realizado uma entrevista, com o psicólogo José Augusto de Oliveira[2], no setor do
Programa Estadual de DST/Aids, no Edifício Maria Feliciana onde trabalha atualmente. O profissional tem mais de
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trinta e dois anos de serviço, assim contribuiu não só com o relato da sua experiência na implementação da Reforma
Psiquiátrica em Aracaju, mas também com experiências muito antes da implantação, presenciou e participou
ativamente da construção e desenvolvimento do movimento que reivindicava um novo modelo de tratamento. Ele
mencionou que trabalhou no Hospital Psiquiátrico de Juqueri, no estado de São Paulo e posteriormente no Hospital
Garcia Moreno localizado em Aracaju, o qual permaneceu por muitos anos, mas não até o encerramento das suas
atividades.

O entrevistado relatou que no final da década de 1980, um grupo de São Paulo veio para Aracaju trabalhar no Hospital
Garcia Moreno. E que a partir da colaboração dos novos funcionários e de alguns trabalhadores insatisfeitos com as
condições do hospital psiquiátrico e tratamento dado as pessoas com transtornos mentais, “iniciou-se um movimento
de dentro para fora do hospital, de início para amenizar a situação”. De acordo com (OLIVEIRA, 2017):

A princípio e paralelo a isso, ocorria o Movimento da Luta Antimanicomial a nível nacional,
com isso o grupo de trabalhadores começou a participar de seminários, de encontros
nacionais da luta e iniciou o processo de expandir o movimento para a comunidade, em
busca de apoio e de esclarecimentos acerca do transtorno mental. Foi realizado dois
seminários em Sergipe, para divulgar a necessidade de mudança na Política de Saúde
Mental (“informação verbal”).

A princípio o obstáculo encontrado foi enfrentar o próprio trabalhador de Saúde Mental, que já estava acostumado
com a forma de tratamento, estrutura até então vigente. A direção e os médicos eram os que mais resistiam, não
aceitavam nenhuma prática alternativa ao de segregação, a sociedade foi comunicada também através da imprensa,
assim o movimento foi ganhando espaço entre os familiares que começaram a apoiar e perceber, junto com os
usuários uma nova possibilidade de tratamento. Os trabalhadores, logo perceberam que aquele não era o modelo
adequado de cuidar de pessoas e logo, juntaram-se a luta.

Diante do processo de transição e implementação da Reforma Psiquiátrica em Aracaju, (OLIVEIRA, 2017) acentua
que:

Foi facilitado pelo fato dos familiares se agregarem a luta, mas existiu e ainda existe
resistência e estigma da saúde mental, porque as pessoas acham que “doido” tem que
estar em lugar fechado, essa transição ocorre até hoje. A saúde mental continua em
processo de transição, a reforma veio, demonstrou que é a melhor forma de tratamento é
essa, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido, porque existe resistência, além
dela a falta de formação técnica das pessoas, que não estão tecnicamente preparados nos
CAPS e outras que chegam com emprego e quando chegam lá não sabem o que fazer e
as vezes o Município/Estado não conseguem dar uma formação adequada.

A concepção do entrevistado sobre a Reforma Psiquiátrica assemelha-se a de Vasconcelos (1997:39) por rejeitar a
ideia de institucionalização dos manicômios e de ter novas estratégias de cuidado:

Centra-se em uma mudança completa do paradigma de saber em saúde mental e, do
ponto de vista assistencial, na constatação de que o hospital psiquiátrico tradicional é
definitivamente antierapêutico, e que a estratégia de conversão do sistema de cuidado
deve partir da substituição radical do hospital por um amplo rol de serviços abertos e
comunitários, capazes de assistir o usuário desde a crise aguda e as demandas de cuidado
psicológico até as necessidades mais amplas de caráter social.

Sobre a privatização do CAPS Davi Capistrano, o psicólogo demonstrou ser contra a qualquer privatização na área da
saúde, pois a Saúde é pública e deve ser gerenciada pelo poder público e gestores, com qualidade e
responsabilidade. (OLIVEIRA, 2017) afirma ainda que:

Temos alguns modelos de privatização e que mostraram que não estão dando certo, que
empacaram, que se fecham, onde não temos muito acesso. O trabalho é duvidoso, a
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reintegração que os CAPS têm interessado em fazer, a gente fica em dúvida com relação a
privatização, as instituições privadas que não tem e que visam mais o lucro do que um bom
tratamento, é um risco, está aí e é um risco iminente (“informação verbal”).

Foi entendido que há um avanço da discussão política e técnica. A política está sacramentada e consagrada, há
trabalhadores conscientes e o usuário, principal aliado nesse tratamento está ativo na luta. Sobre os limites e desafios
enfrentados por gestores e trabalhadores da saúde mental, (OLIVEIRA, 2017) avalia que:

Os limites e desafios que devem ser melhorados deve ser a qualificação e a formação, até
um mês antes da entrevista, eu realizava apoio aos CAPS e percebia que a dificuldade era
de trabalho multiprofissional, trabalho em equipe, não por falta de vontade, mas por falta de
preparo mesmo (...) e o gestor, falo de forma geral, eles estão sobrecarregados com muitas
atividades, acabam não conseguindo dar conta da política, deve ampliar o olhar no
território, falta a integração com a atenção básica, a questão do matricialmente e falta a
saúde mental entrar mais na rede de forma geral- o gestor precisa fazer tudo isso
(“informação verbal”).

Quanto as medidas para fortalecer a política de saúde mental, deve ser necessário a valorização do profissional da
área; a formação e avançar na política como um todo, nacionalmente, precisa ter mais visibilidade. Para (OLIVEIRA,
2017):

Quando isso acontece as pessoas começam a ver e a incentivar aquelas práticas, a
visibilidade aqui já foi maior, hoje até em nível nacional ela está meia escondida. O acesso
de gestor menor na saúde mental de municípios a nível nacional, ele está restrito hoje, as
políticas a nível nacional precisam ser mais visíveis na área de saúde mental (“informação
verbal”).

Percebe-se então, que a Reforma Psiquiátrica auxiliou bastante para a reinserção dos usuários, mas não como o
esperado, porque a reforma não está concluída ainda, “a gente continua esperando que melhore muito, a reinserção,
a questão da renda, precisam expor os seus trabalhos na rua”. Percebe-se também, que a sociedade tem uma
resistência muito grande ainda de aceitar o usuário de saúde mental como um trabalhador e uma pessoa normal, “mas
avançou muito, tem evoluído lentamente, mas acho que vai chegar um momento que a coisas vão se aproximar do
desejável”. Percebe-se por fim e principalmente que a Política de Saúde em Aracaju e Nacionalmente, retrocede e vai
de encontro com interesses de grandes empresários que acima do cuidado de pessoas com transtornos mentais está
o objetivo do lucro.

3.3 Análise de Entrevista N° 3

Nesta última entrevista foi dialogado com Joana Rita Monteiro Gama[3] a implantação dos equipamentos na cidade de
Aracaju, haja vista que a entrevistada salientou algumas vezes que não participou na época do fechamento dos
hospitais, iniciou seu trabalho em CAPS quando o mesmo estava se estruturando. “Eu vou falar do momento em que
me inseri na rede de atenção psicossocial, que é de 2004 pra cá, entrei no momento em que a rede estava se
estruturando que é em 2004, com implantação da modelo Saúde Todo Dia.”

A entrevista foi realizada dia 01 de junho de 2017 em seu ambiente de trabalho, o CAPS AD Primavera localizado na
Beira Mar. Joana tem 16 anos de conclusão de curso e 13 anos de tempo de serviço, possui mestrado na área,
atualmente é vice-presidente do CRESS 18º Região, membro do Movimento LOUCOmotiva em Sergipe, além da
atuação em CAPS possui um segundo vínculo empregatício no Hospital Universitário (HU).

Foi um grande desafio para a nova equipe implantar um modelo, desafiador no sentido de capacitação dos novos
atores em saúde mental, da aceitação por parte da família, dos usuários e da sociedade. A equipe ao qual (GAMA,
2017) trabalhou junto em 2003-2004 foram responsáveis por estruturar essa rede de atenção:
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Tudo foi construído por essas equipes iniciais, os desafios eram enormes, pois estes
profissionais eram responsáveis por construir e estruturar a rede de atendimento no
modelo novo do trato da saúde mental. A partir daí inicia-se a organização da estrutura
física, os serviços terapêuticos também estavam se estruturando para dar suporte aqueles
usuários que estavam saindo do Hospital Psiquiátrico Garcia Moreno o grande hospital
público que ainda estava aberto (“informação verbal”).

Conta que Aracaju foi uma das primeiras cidades no Brasil a iniciar a implantação do novo Modelo de Saúde Mental e
tornou-se referência, embora com o passar dos anos esse cenário tenha mudado em alguns aspectos “A rede
psicossocial de Aracaju foi referência para o Brasil naquela época, houve algumas perdas desde a implantação aos
dias atuais, e isso modificou um pouco, mas já foi uma referência pro Brasil. ”

Dentre os obstáculos mais levantados por ela, estiveram presente a questão dos profissionais nesse novo cenário,
inovações quanto aos métodos do cuidado, a questão estrutural, usuário e sociedade. Conforme (GAMA, 2017) :

Um dos obstáculos significativo são os recursos insuficientes para as atividades no
processo de ressocialização destes indivíduos. Outro desafio é o da sociedade né,
entender o lugar da loucura, desse sujeito no processo de reinserção social, que as
pessoas entendam que esses indivíduos têm lugar na sociedade e não é no manicômio
(“informação verbal”).

Nos contou uma estratégia da prefeitura para adesão das pessoas quanto ao novo modelo, era uma propaganda que
rodava nos meios de comunicação, segundo (GAMA, 2017):

Foi uma propaganda da secretaria municipal de saúde de Aracaju que circulava, uma
música em que o pessoal do CAPS desenhava e pintava, os próprios usuários levavam pro
CAPS esse vídeo, teve grande repercussão. Outra estratégia foi o matriciamento, que os
profissionais circulavam nas UBS e associações comunitárias para falar sobre o que era
CAPS (“informação verbal”).

Como afirma (GAMA,2017), o preconceito era um desafio maior, pois a sociedade dizia “soltaram os loucos”, foi
preciso trabalho de formiguinha, assim como hoje ainda é, mas o CAPS hoje consegue ser bem visto pelos usuários,
famílias e pessoas ao redor:

Um dos principais desafios na época de implantação da rede era o preconceito das
pessoas, porque antes as famílias levavam o usuário ao hospital e visitavam
esporadicamente para levar uma roupa, etc., com o CAPS era preciso ensinar que o
cuidado era diferente, em liberdade, necessário que os parentes dos usuários
percebessem que as pessoas podiam ser cuidadas em liberdade e ganhar as famílias para
que fizessem o discurso dos profissionais, fazer com que acreditassem ser possível,
mesmo com as inquietações dos próprios profissionais. O trabalho de convencimento,
conscientização e reprodução por parte das famílias foi importante, demonstrar que no
processo de adoecimento, de ressocialização, o ceio familiar era importante, e assim
aceitarem seus entes em casa sem confinamento (“informação verbal”).

Foi realizado o que (GAMA, 2017) chamou de “trabalho político pedagógico constante, processo miudinho, para toda
sociedade, de transformação, mudança de modelo, de enxergar a loucura. ”

Fez avaliação que hoje tem-se muitos serviços terceirizados dentro dos CAPS, além da própria privatização (2 CAPS
atualmente gerido por ONG’s David Capistrano e Arthur Bispo do Rosário), com poucos equipamentos públicos o
modelo anterior não foi cessado, esgotado, encontra-se em construção, o modelo manicomial não morreu, as
comunidades terapêuticas continuam existindo, tem juízes assinando internação compulsória para lugares que não
tem nenhuma estrutura de atendimento, em alguns lugares nem equipe técnica existe. Não se tem um modelo
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totalmente consolidado e este encontra-se em ameaça o tempo todo, como salienta (GAMA, 2017):

Hoje a gente tem mais serviços terceirizados do que serviço municipal né, por exemplo, os
serviços residenciais terapêuticos são geridos por ONG’s, a gente tem 2 CAPS da rede
gerido por ONG... temos poucos equipamentos públicos e a luta da terceirização ela ta aí,
é presente, porque é um risco hoje para a rede psicossocial, é um elemento de fragilização
das redes e de ameaça ao retrocesso ao modelo anterior (“informação verbal”).

Com isso avalia também que:

Hoje a Saúde mental em Sergipe é vista com muita preocupação, por conta do cenário
conjuntural, cada vez menos financiamento nas políticas públicas, com o desfinanciamento
da política a saúde mental não fica na tangente, a PEC do gasto da saúde atingi a saúde
mental, em tempos de golpe (“informação verbal”).

A entrevistada enfatiza que Aracaju ainda é um dos lugares no Brasil onde tem um celeiro de grandes militantes da
luta antimanicomial, embora os grupos sejam divergentes.

Em relação a privatização do CAPS David Capistrano abordou que foi um momento difícil da carreira profissional que
se contrapunha a tudo que defendia, avalia como um ataque ao vinculo que existia com o usuário “ o vínculo que a
gente tinha com os usuários, a gente tinha usuários que atendia há 10 anos, 12 anos né, quer dizer, um vínculo que
se estruturou durante 12 anos e você tira isso. ”

Com relação as medidas para fortalecimento da reforma psiquiátrica, (GAMA, 2017) pontuou que:

É necessário consolidar a reforma no cotidiano, cessar o preconceito, o senso comum,
conservadorismo, até mesmo por parte dos próprios profissionais que não foi superado.
Realizar medidas de fortalecimento, com ações intersetoriais, pois só a política de saúde
não dá conta da política de saúde mental (“informação verbal”).

Por fim, a profissional afirmou que a reforma psiquiátrica:

Não realizou a reinserção do usuário como esperado, pois ainda tá caminhando, não foi
como se esperava, mas é um processo de desconstrução, conscientização, e cuidado com
os retrocessos, é preciso fazer o enfrentamento contra a retirada de direitos em tempos de
extremo conservadorismo, de machismo, então claro que a gente não vai conseguir
consolidar o que está na reforma psiquiátrica nesses tempos né, a gente não vai andar
num barquinho cheio de rosa no lamaçal, não existe isso, a gente anda junto com todas as
outras políticas públicas, então tem muito pra fazer dentro do que é esperado (“ informação
verbal”).

Finalizando, enfatizou ainda a necessidade de constante reestruturação e construção da rede “precisa de uma
complexidade de coisas e serviços para o atendimento desse usuário que ainda não temos, não é seguro sentar e
esperar a demanda vir, é aconselhável buscar sempre coisas novas”.

4. Movimento de Luta Antimanicomial em Sergipe

O LOUCOmotiva faz parte do Movimento por uma Sociedade sem Manicômios, de abrangência nacional, em Sergipe
o movimento possui esta denominação. Possui três gerações de profissionais, que vivenciaram a atenção desumana,
presenciaram a ruptura desse sistema hospitalar e os que ingressaram após a Reforma Psiquiátrica. Não é um
movimento de massas, pois são poucas as pessoas que levantam essa bandeira e discutem ainda acerca do assunto.

Surgiu no final de 2011, a princípio foram realizadas reuniões com os Usuários da Saúde Mental de Aracaju (USMA),
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atrelado posteriormente a participação em eventos na Secretaria de Saúde. Em dezembro de 2015 foi realizado o 1°
Encontro dos usuários de Saúde Mental de Sergipe, promovido pela Associação de Usuários de Saúde Mental do
Estado de Sergipe (AUSMES), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju e o Ministério da Saúde.
O encontro reuniu também, familiares e trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial (REAPS), os quais discutiram
ações para o fortalecimento do modelo de atenção, para as pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades
decorrentes do uso prejudicial de substâncias psicoativas, promovendo assim autonomia e cidadania.

No mesmo período, a entrada de Valencius Wurck na Coordenação de Saúde Mental, Álcool e outras drogas, foram
importantes para intensificação da mobilização dos simpatizantes e trabalhadores da área em Sergipe. Realizaram
campanhas “Fora Valencius”, por se tratar de um profissional que possuía um histórico que se limitava a clínicas
manicomiais tradicionais, o que era totalmente desalinhado com as medidas de reforma da Política Nacional da Saúde
Mental, além de não ter experiência de trabalho em instituições extra hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) e
não ter participação em projetos de implantação de serviços substitutivos equipamentos da Rede de Atenção
Psicossocial.

Procuram sempre levar para eventos e/ou participação na mídia, um usuário que possua certa autonomia, pois um
dos objetivos é trazer independência ao usuário. Assim como também, que a família faça parte do movimento em
defesa da Reforma Psiquiátrica e do desenvolvimento e consagração do modelo vigente.

5. Conclusão

O projeto de pesquisa: A reforma Psiquiátrica em Aracaju: a narrativa dos atores possibilitou um conhecimento
aprofundado sobre os atores da Reforma Psiquiátrica e permitiu construir a história da Reforma Psiquiátrica em
Aracaju. Durante o processo de pesquisa, existiam algumas dificuldades em relação a busca de referências da
Reforma em Aracaju, mas que não impossibilitou a construção deste relatório.

O processo de construção foi enriquecedor, tendo em vista a aquisição de um conhecimento mais abrangente sobre a
atuação dos hospitais psiquiátricos, o fechamento dos mesmos, e o surgimento das residências terapêuticas, até a
conjuntura atual, com os demais serviços substitutivos. A concepção que tínhamos referente a “loucura” mudou, a
visão atual é que os usuários são pessoas os quais necessitam de um tratamento particularizado e de acordo com o
tipo e estado da sua patologia. Nesse sentido a efetivação da Reforma Psiquiátrica possibilita a adoção de novas
estratégias de cuidado as quais possibilitem o desenvolvimento de suas habilidades e a consequentemente
autonomia.

O fato que nos chamou atenção foi a preocupação dos profissionais na época de implantação do modelo, a barreira
do medo, das incertezas, mas ao mesmo tempo o empenho em dar certo, em acreditar e tentar fazer com que os
usuários, familiares e sociedade aceitasse o tratamento em liberdade. Essa questão nos remete ao medo em inovar,
buscar alternativas diferentes ou até mesmo o desconhecimento por parte de alguns integrantes sobre a eficácia
desse tratamento. Ressaltamos, inclusive que em relação à política de saúde mental são evidentes as forças
contrárias ao controle da doença, já que historicamente vários grupos empresariais obtêm os seus lucros através da
mercantilização da loucura.

Esse fato é perceptível nas demais políticas públicas, entretanto na saúde mental torna-se mais evidente devido ao
desconhecimento das potencialidades dos seus usuários, como dado ao peso do estigma relacionado aos transtornos
mentais.

Os casos de privatização, terceirização que tem como consequência transtornos para todos os envolvidos, a
retaliação por parte dos gestores frente aos profissionais que se contrapunham a este modelo que explora, fragiliza,
desmonta a rede, despolitiza, este que é um projeto maior de sociedade a não de melhoria do serviço, mas de
retrocessos, não só na saúde mental, mas em diversas áreas sociais no país, o capital mostrando sua verdadeira
face.

A iniciação científica em pesquisa, teve grande importância em nosso desempenho acadêmico, bem como pessoal, no
decorrer do tempo cogitamos a ideia de continuidade de pesquisar sobre o tema em questão. Permitiu também, que
começássemos a construção de um artigo para apresentar no XI Colóquio Internacional “ Educação e
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Contemporaneidade”, de grande importância acadêmica. Ressalta-se por fim, que o projeto contribuiu para que
aprimorássemos nossos conhecimentos e sobretudo que transferíssemos para outros alunos e pessoas, as quais não
fazem parte do meio acadêmico, através de eventos realizados no decorrer do projeto.
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