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Resumo 

 

      Neste presente trabalho foi feita uma revisão bibliográfica da obra “Loucos pela 

Vida”, do autor Paulo Amarante. Nos capítulos desse texto, discutiremos a Reforma 

Psiquiátrica e as novas práticas de cuidado. Nos anos 70, o modelo da psiquiatria era 

voltado para os hospícios e manicômios, onde eram decorrentes os maus tratos e os 

internos eram isolados da sociedade. Após a reforma psiquiátrica e com a ajuda de 

serviços sustentados pelo SUS, o CAPS surgiu com uma nova proposta para as práticas 

de cuidado: o modelo asilar “Projeto Terapêutico Singular”. Essa proposição se 

caracteriza como um serviço que extingue a exclusão mantida pela sociedade e faz a 

inclusão do sujeito naquele meio. O serviço conta com equipe multidisciplinar que faz 

uma escuta atenta para cada usuário para poder perceber quais são suas necessidades, 

singularidades e história de vida, com essa escuta, a equipe cria um modelo para cada 

um que é desenvolvido mediante as necessidades e juntamente a isso, são 

implementadas oficinas de arte, trabalhos manuais para criar e montar. É importante 

ressaltar, ainda, a participação da família e comunidade. O estudo desse trabalho 

mostrou a importância da Reformar Psiquiátrica para a quebra de paradigmas com a 

exclusão do usuário da saúde mental e poder ver uma forma melhor a trabalhar esse 

usuário, dessa forma, é possível pensar que na formação de um sujeito autônomo, com 

direito de ir e vir, e de fazer escolhas, conquistas e garantias. 
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Abstract 

 

      In this present work a bibliographical revision of the work "Loucos by the Life", of 

the author Paulo Amarante was made. In the chapters of this text, we will discuss the 

Psychiatric Reform and the new practices of care. In the 1970s, the model of psychiatry 

was aimed at hospices and asylums, where maltreatment was derived and inmates were 

isolated from society. After the psychiatric reform and with the help of services 

supported by SUS, the CAPS came up with a new proposal for care practices: the 

asylum model "Unique Therapeutic Project". This proposition is characterized as a 

service that extinguishes the exclusion maintained by society and makes the inclusion of 

the subject in that environment. The service counts on a multidisciplinary team that 

makes an attentive listening for each user to be able to perceive their needs, singularities 

and life history, with this listening, the team creates a model for each one that is 

developed through the needs and along with that , Art workshops, crafts to create and 

assemble are implemented. It is also important to emphasize the participation of the 

family and community. The study of this work showed the importance of Reforming 

Psychiatry to the breaking of paradigms with the exclusion of the mental health user and 

to be able to see a better way to work this user, in this way, it is possible to think that in 

the formation of an autonomous subject, with right To come and go, and to make 

choices, achievements and guarantees. 
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Introdução 

 

      O presente trabalho é sobre as contribuições da Reforma Psiquiátrica na Saúde 

Mental. No primeiro capítulo discutimos a influência na história da reforma psiquiátrica 

brasileira nos anos 70, com o objetivo de traçar os acontecimentos no modelo 

psiquiátrico clássico, neste capítulo abordamos dois períodos, o primeiro período é 

sobre a crença que o manicômio é uma instituição de cura, o segundo período teve como 

objetivo de prevenir e promover a saúde mental que foi representado pelas experiências 

da psiquiatria de setor e psiquiatria comunitária ou preventiva. Nessa época o hospício 

tem uma função de hospedaria. 

 

 No período de outubro de 1971 Basaglia foi para Trieste onde iniciou uma estratégia na 

assistência com intuito de ultrapassar o modelo de comunidade terapêutica, a fim de 

criar um modelo onde interajam a família e a comunidade quebrando paradigmas de 

exclusão que é feita pelo imaginário social, assim começou a serem construídos novos 

espaços de lidar com a loucura. Em 1973 Pinel tem sua primeira expressão que 

estabeleceu a doença como problema de ordem moral e inaugura um tratamento da 

mesma forma, postulando o isolamento como fundamental. No segundo capítulo é sobre 

o contexto brasileiro da Reforma Psiquiátrica que acontece nos anos de 1978 após o 

movimento da crise da DISAM (Divisão Nacional da Saúde Mental) que é um órgão do 

Ministério da Saúde, após estagiários reclamarem dos maus tratos ocorridos 

frequentemente, o MTSM (Movimento Trabalho da saúde Mental procurou construir 

uma luta não institucional com propostas para a assistência psiquiátrica. Essa fase dos 

anos 80 foi marcado pela desinstitucionalização, com a abertura do Serviço de Atenção 

Psicossocial do após localizado em São Paulo que depois de um tempo passou a ser 

conhecido como CAPS , esse serviço constitui fora da lógica manicomial com inserções 

comunitárias e atenção intensiva aos pacientes. Esse trabalho de desmontagem do 

manicômio houve uma construção na rede de serviços com estratégias e dispositivos . 

Com a Lei PL 3.657/89 da autoria do Deputado Paulo Delgado que propunha com a 

extinção dos manicômios e a s substituição por outros serviços da saúde mental, essa lei 

foi aprovada no senado, então o deputado Paulo Delgado criou a Lei 10.216 criada em 

06 de abril de 1001 fundamentando os direitos e proteção das pessoas com tratamento 

não hospitalar , essa lei propõem o respeito e proteção a qualquer tipo de exploração. 
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No terceiro capitulo podemos ter a visão melhor das novas práticas de cuidado na saúde 

mental, com o CAPS criou o serviço o Projeto Terapêutico Singular(PTS) que forma um 

conjunto de condutas terapêuticas para trabalhar com usurário e o coletivo. No PTS 

existe uma equipe multidisciplinar onde as práticas de cuidado são criadas junto com o 

usurário e sua singularidade cada usuário possui sua personalidade e história de vida, 

esse serviço faz a desinstitucionalização na saúde mental ela é amparada pelo SUS que 

visa romper o tratamento voltado exclusivamente para o diagnóstico e conduz a 

autonomia. O CAPS é conhecido por não ter um trabalho padrão mais isso é devido a 

equipe decidir o modelo de tratamento melhor para cada usuário. O projeto Terapêutico 

Singular visa abordar um modelo que a sociedade e a família possam trabalhar juntas 

com a ajuda de diversas oficinas para melhorar a vida do usuário. O CAPS com esse 

serviço coloca em questão a quebra de paradigmas colocando o preconceito do 

imaginário social para a exclusão, fazendo assim que o usurário possa estar no convivo 

da sociedade com a máxima de autonomia possível. 
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Capítulo I – Influências históricas da Reforma Psiquiátrica Brasileira 

 

       Neste primeiro capítulo tomando como referência o livro “Loucos pela Vida” do 

autor Paulo Amarante, iremos discutir as principais influências históricas da reforma 

psiquiatra brasileira. O objetivo é traçar os acontecimentos fundamentais tanto no 

modelo psiquiátrico clássico, quanto das principais correntes de reformas psiquiátricas 

com o intuito de restabelecer as relações históricas e metodológicas entre os 

movimentos da reforma psiquiátrica no Brasil. 

Para o autor existem dois grandes períodos, nos quais são redimensionados os campos 

teórico-assistenciais da psiquiatria. O primeiro período foi marcado por um processo de 

crítica à estrutura asilar, que é responsável pelos altos índices de cronificação. 

A demanda central deste período está referida, à crença de que o manicômio é uma 

“instituição de cura” e que se torna imediato resgatar este caráter positivo da instituição 

através de uma reforma interna da organização psiquiatra.  

Esta crítica envolve um longo percurso, gerando – se no interior do hospício 

até atingir a sua periferia: com esses movimentos das Comunidades 

Terapêuticas (Inglaterra, EUA) e de Psicoterapia Institucional (França) 

atingindo o seu extremo com a instalação das Terapias de Família (BIRMAN 

E COSTA, 1994:44). 

 

O segundo período foi marcado pela extensão da psiquiatria ao espaço público, com o 

objetivo de prevenir e promover a “saúde mental”, este momento é representado pelas 

experiências de psiquiatria de setor (França) e psiquiatria comunitária ou preventiva 

(EUA). O autor sinaliza que a divisão entre períodos são estratégicas para atingir o 

mesmo fim. 

(...) apesar da periodização que destaca dos movimentos diversos, propondo-

se fins diferentes, realizando-se em espaços também diferentes, esta 

diversidade é uma ocorrência de superfície, tratando-se de táticas diversas 

que criam duas formas teóricas conceituais aparentemente díspares, porém 

que se identificam num plano profundo e nas suas condições concretas de 

possibilidades. A mesma estrutura que efetiva uma Psiquiatria Institucional é 

a torna possível também uma Psiquiatria Comunitária. O que tanto uma 

quanto a outra visam é o mesmo: a promoção da Saúde Mental, sendo esta 

inferida como um processo de adaptação social (BIRMAN E COSTA, 1994, 

p.44). 

 

A hipótese do autor é a de que, tanto em um período quanto em outro, assim em 

estruturas diferentes, a importância dada pela psiquiatria tradicional das enfermidades 

dá lugar a um projeto muito mais amplo e calculista, que é o de promover a saúde 

mental, não apenas no indivíduo, mas na comunidade inteira. A terapêutica deixa de ser 
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individual para ser coletiva, deixa de ser assistencial para ser preventiva. A psiquiatria 

passa a construir um novo projeto, um projeto eminentemente social que tem 

consequências políticas e ideológicas importantes.  

No tempo que estes dois momentos se limitam a meras reformas do modelo 

psiquiátrico, e acreditam na instituição psiquiátrica como locus de tratamento e na 

psiquiatria enquanto saber competente, e fazer retornar ao objetivo do qual “desviara” a 

antipsiquiatria e a psiquiatria na tradição Basagliana operam uma ruptura. 

Ruptura esta referente a um olhar crítico voltado para os meandros 

constitutivos do saber/pratica psiquiátricos: o campo da epistemologia e da 

fenomenologia. Desta maneira, buscam realizar uma desconstrução do 

aparato psiquiátrico, aqui entendido como o conjunto de relações entre 

instituições/práticas/saberes que se legitimam com científicos, a partir da 

delimitação de objetos e conceitos aprisionados e redutores da complexidade 

dos fenômenos. Basaglia atualiza com suas experiências um nível teórico – 

prático fundante de um novo momento, de um movimento inicialmente 

politico, referido a questões do direito e da cidadania dos pacientes, para a 

operacionalização de categorias e estruturas assistências referidas a uma 

psiquiatria reformada (ROTELLI, 1990 apud AMARANTES 2013:22) 

O surgimento da instituição psiquiátrica surgiu na percepção social na Idade Média, 

com a passagem de uma visão trágica da loucura para uma visão crítica, a primeira 

visão permite que a loucura inscrita no universo da diferença simbólica, permite um 

lugar social reconhecido no universo, a visão crítica organiza um lugar de 

encarceramento, morte e exclusão para o louco. Esse movimento é marcado pela 

medicina mental como campo de saber teórico/ prático. No século XIX há uma 

produção de percepção pelo olhar científico sobre o fenômeno da loucura e sua 

transformação em objeto de conhecimento: a doença mental. Essa passagem tem no 

dispositivo de medicalização e terapeutização a marca histórica de constituição da 

prática médica psiquiátrica.  

Essa transformação crucial no lugar simbólico da loucura na cultura ocidental 

remodelou os eixos antropológicos de sua existências histórica, pois deslocou 

a relação crucial existente no Renascimento entre as figuras da loucura e da 

verdade. (BIRMAN, 1992:76) 

Amarante (2013) afirma que durante a época clássica, o hospício tem uma 

função eminentemente de “hospedaria”. Os hospitais gerais e Santas Casas de 

Misericórdia representam o espaço de recolhimento de toda ordem, marginais, leprosos, 

prostitutas, ladrões, loucos, vagabundos e todos aqueles que simbolizam a ameaça à lei 

e a ordem social. O enclausuramento não possui durante esse período uma conotação de 

medicalização, uma natureza patológica. O olhar sobre a loucura não é, portanto, 
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diferenciador das outras categorias marginais, mas o critério que marca a exclusão 

referida à figura desrazão. Nesse período a preocupação com critérios médicos- 

científicos e expressão do saber médico não pertence ainda a tal período. O grande 

enclasuramento não é correlativo do hospital moderno, medicalizado e governado pelo 

médico. As condições de emergência de um saber e instituição médicas relacionam – se 

às condições econômicas, políticas e sociais que a modernidade inaugura. O trabalho 

como moeda simbólica ressignifica a pobreza, retira-a do campo místico, no qual é 

valorizada e inaugura enquanto negatividade, desordem e moral e obstáculo à nova 

ordem social. 

Na Idade Média a assimilação social da loucura, representada pela ética do 

internamento, não se cruza com a elaboração de conhecimento sobre a loucura o 

internamento na Idade Clássica é baseado em uma prática de “proteção” e guarda, como 

um jardim das espécies. No século XVIII marcado pela convergência entre a percepção, 

dedução e conhecimento, ganhando o internamento características médicas e 

terapêuticas. Na segunda metade do século XVIII a desrazão gradativamente vai 

perdendo espaço e a alienação ocupa agora o lugar como critério de distinção do louco 

ante a ordem social. Todo este percurso prático e discursivo tem na instituição da 

doença mental o objeto fundante do saber e prática psiquiátrica.  

Segundo Castel (1978), o médico clínico possui uma figura que surgiu em 1973, 

tem em Pinel sua principal e primeira expressão. A tecnologia pineliana, estabelece a 

doença como problema de ordem moral e inaugura um tratamento da mesma forma 

adjetivado ordenando o espaço valendo- se diversas espécies de alienados existentes, 

Pinel postula o isolamento como fundamental executando regulamentos de política 

interna e observando a sucessão de sintomas para descrevê-los. Assim, desta forma 

organizando o espaço asilar, a divisão objetiva a loucura e dá-lhe unidade, 

desmascarando ao avaliar suas dimensões médicas exatas, libertando vítimas e 

denunciando suspeitos. 

Castel (1978) caracteriza outro momento, a racionalidade desta medicina mental 

inaugural mesmo sendo meramente classificatória. Não interessa localizar a sede da 

doença no organismo, porem é preciso se atentar nos sinais e sintomas, a fim de agrupá-

las na sua ordem natural. Com tudo isso o gesto de Pinel ao liberar os loucos das 

correntes não possibilita a inscrição destes em um espaço de liberdade , ao contrário , 

funda a ciência que os classifica e a acorrenta como objeto de saberes, discursos, 

práticas atualizadas nas instituições da doença mental. 
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Amarante (2013) diz que o hospital do século XVIII deveria criar condições para 

que a verdade do mal explodisse, tornando-se locus de manifestação da verdadeira 

doença. Nesse contexto inauguram- se práticas contratadas no baluarte asilar, 

estruturando uma relação entre medicina e hospitalização, fundada na tecnologia 

hospitalar em um poder institucional com um novo mandato social: o de assistência e 

tutela. Na segunda metade do século XIX a psiquiatria como os outros saberes do 

social, passa ser um imperativo de ordenação dos sujeitos. A psiquiatria nesse contexto 

segue a orientação das demais ciências naturais, assumindo uma matriz eminentemente 

positivista. Esse modelo é centrado na medicina biológica que se limita em observar e 

descrever os distúrbios nervosos intencionados a um conhecimento objetivo de homem. 

É importante se atentar que o modelo clássico da psiquiatria foi vastamente 

difundido que influência a prática da psiquiatria até os nossos dias, mesmo que surjam 

tantos outros modelos. O que pode ter validação social está muito mais nos efeitos de 

exclusão que opera, do que na possibilidade de atualizar-se como um modelo feito 

pretensamente explicativo no campo da experimentação e tratamento das enfermidades 

mentais. Relacionando em certos modelos clínicos, a psiquiatria busca firma-se 

enquanto processo de conhecimento científico em sua pretensão de neutralidade e 

descoberta da essência dos distúrbios através de relações de causalidade. Neste território 

matizado por cânones científicos garantir a credibilidade de ciência à medicina 

psiquiátrica emergente. Com a análise histórica deste processo as identificações de seus 

efeitos permitem perceber como a pretensa neutralidade e objetividade dos jogos de 

verdade da ciência buscam encobrir valores e poderes no cenário cotidiano dos autores 

sociais. 

Amarante afirma que a obra de Pinel tem uma estrutura sobre a tecnologia de 

saber de intervenção sobre a loucura e o hospital, estes pilares estão representados pela 

constituição da primeira nosografia, pela organização do espaço asilar e pela imposição 

de uma relação terapêutica, então representa o primeiro e mais importante passo 

histórico para a medicalização do hospital, assim transformando em instituição médica e 

não mais em social e filantrópica para a apropriação da loucura pelo discurso e prática 

dos médicos. Com este percurso marca a assunção de Pinel a direção de uma instituição 

pública de beneficência, a primeira reforma da instituição hospitalar com a fundação da 

psiquiatria e do hospital psiquiátrico. Construindo um espaço específico para a loucura e 

para o desenvolvimento do saber psiquiátrico, o ato de Pinel é desde o primeiro 

momento levado e criticado. As críticas começam no caráter fechado e autoritário da 
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instituição e terminam por consolidar o primeiro modelo de reforma pineliana a de 

colônia alienados. Esse modelo tem como objetivo reformular o caráter fechado do asilo 

pineliano, ao trabalhar o regime de portas abertas, que não há restrições ou maior 

liberdade. O projeto de colônias de alienados justifica a internação do sujeito, surge o 

tratamento de resgaste a razão através do resgate da liberdade, então o modelo 

reformista de Pinel tem a pretensão de solucionar o impasse posto, como é possível 

dentro da nova ordem baseada em liberdade, igualdade e fraternidade, torna-se 

admissível à existência de uma instituição absoluta, as colônias atualizam então o 

compromisso da psiquiatria emergente com a realidade do contexto sócio- histórico da 

modernidade. Esse modelo na prática das colônias serve para ampliar a importância 

social e política da psiquiatria e neutralizar as críticas feitas ao hospício tradicional, com 

os anos as colônias em que seu principio de liberdade e de reforma da instituição asilar 

clássica, não se diferenciam dos asilos pinelianos. 

O período pós-guerra torna-se cenário para o projeto de reforma psiquiátrica 

contemporânea, com críticas e reformas da instituição asilar. Pinel já havia ressaltado o 

ato de ter contradições entre à prática psiquiátrica, que as instituições do grande 

enclausuramento apontavam, e o projeto terapêutico assistencial originou na medicina 

mental. O seu ato de “libertação” dos loucos resinificou práticas e fundou um saber que 

desejava o reconhecimento ao território de competência sobre um determinado objeto: a 

doença mental. Fundou um monopólio de competência de acordo com a realidade sócia 

histórica vigente, então as reformas posteriores à reforma de Pinel procuram questionar 

o papel e a natureza, da instituição asilar e do saber psiquiátrico, surgindo após a 

Segunda Guerra, quando novas questões são apresentadas no cenário histórico mundial.  

 

Utilizamos a expressão “psiquiatria reformada” proposta por Franco Rotelli, 

para mapear movimentos reformistas da psiquiatria na contemporaneidade 

(ROTELLI, 1990 apud AMARANTES 2013:27). 

 

      Para Birman e Costa (1994), a periodização estabelecida por eles a respeito de 

psiquiatrias reformadas, organizamos os itens subsequentes, observando a seguinte 

ordenação: a psicoterapia institucional e as comunidades terapêuticas, representando as 

reformas restritas ao âmbito asilar; a psiquiatria de setor  e psiquiatria preventiva, 

representando um nível de superação das reformas referidas ao espaço asilar; por fim, a 

antipsiquiatria e as experiências surgidas a partir de Franco Basaglia, como 
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instauradoras de rupturas com os movimentos anteriores , colocando em questão o 

próprio dispositivo médico- psiquiátrico e as instituições e dispositivos terapêuticos a 

ele relacionado. 

No ano de 1946, Thomas Main nomeou a comunidade terapêutica que vinha se 

desenvolvendo em companhia de Bion e Reichman, no Monthfield Hospital, em 

Birminhham na Inglaterra. Apenas no ano de 1959, na Inglaterra, Maxwell Jones 

consagrou o termo e o delimita, com base em uma série de experiências em hospital 

psiquiátrico, inspirados nos trabalhos de Simon, Sullivan, Menninger , Bion e 

Reichman. Então, o termo comunidade terapêutica passa a se caracterizar em um 

processo de reformas institucionais, restritas ao hospital psiquiátrico, e marcadas pela 

adoção de medidas administrativas, democráticas, participativas e coletivas, com o 

objetivo de uma transformação da dinâmica institucional asilar. Apresentado sócio 

historicamente do período pós-guerra, a experiência da comunidade terapêutica chama a 

atenção da sociedade para a péssima condição dos institucionalizados em hospitais 

psiquiátricos, mal comparada com a concentração com que a Europa democrática não 

tolerava mais conviver. Esse contexto, que toda espécie de violência e desrespeito aos 

diretos humanos é repudiada e reprimida pelo social. 

Para Birman e Costa (1994), não era mais possível assistir-se passivamente ao 

deteriorante espetáculo asilar: não era mais possível aceitar uma situação, em que um 

conjunto de homens, passíveis de atividades, pudessem estar espantosamente estragados 

nos hospícios, com danos físicos, psicológicos e sociais causadas pela guerra. 1 

Era urgente reparar tais absurdos, ao mesmo tempo o projeto de reconstrução 

nacional, com fatores de ordem econômicos – social tornavam a recuperação da mão de 

obra inválida pela guerra. A reforma dos espaços asilares atualizava- se enquanto 

imperativo social e econômico, na presença de grande desperdício de força de trabalho. 

O asilo psiquiátrico situava-se em um quadro de máxima precariedade, não cumprindo a 

função de recuperação de doentes mentais. Incorretamente passou a ser considerado o 

responsável pelo agravamento das doenças, de forma a ultrapassar a parcela esperada da 

evolução patológica da própria enfermidade. 

Esse quadro foi abrindo espaço para o surgimento de propostas de reformulação 

do espaço asilar , onde não tinham credibilidade. Uma destas propostas foi a 

                                                 
1 A comunidade terapêutica nos dias de hoje está ligada a religião como forma de “tratar” o usuário a 

partir de suas crenças, muito diferente de tempos atrás onde a comunidade terapêutica era um modelo 

asilar nos hospitais psiquiátricos.  



17 
 

“terapêutica ativa” chamada também como terapia ocupacional fundada por Hermann 

Simon na década de 20. A importância da necessidade da mão de obra para a construção 

de um hospital faz com que Simon abra mão de alguns pacientes considerados 

cronificados e observar efeitos benéficos em essa tal iniciativa. Essa foi a primeira e 

mais fundamental referência para o surgimento, não apenas da comunidade terapêutica, 

mas também da psicoterapia institucional francesa. 

Outra ordem de propostas redescoberta naquele período é decorrente da 

experiência de Sullivan, que introduz uma série de benfeitorias no espaço da instituição 

asilar, assim como na dinâmica do funcionamento desta. Com efeito, Sullivan, desde 

1929-1930, no seu serviço para pacientes psicóticos, transforma o seu enfoque 

terapêutico, voltando - o não mais para o tratamento individual, mas para a integração 

dos pacientes em sistemas grupais, sendo mantidos o seu serviço segundo a perspectiva 

do inter-relacionamento entre grupos. Na década de 40 o Minninger tem outra grande 

contribuição no tratamento de pacientes mentais em pequenos grupos, onde os 

problemas e soluções eram compartilhados e debatidos com isso facilitar o social entre 

eles. 

Amarante (2013) afirma que o Maxwell Jones torna–se o mais importante autor 

e operador prático da comunidade terapêutica, ao organizar nos primeiros momentos de 

sua experiência os internos em grupos de discursão, grupos operativos e grupos de 

atividades, com o objetivo do envolvimento do sujeito com a terapia e com os demais, 

assim também feito na “função terapêutica” uma tarefa não apenas de técnicos, mas 

também dos próprios internos, com familiares e da comunidade. A efetivação de 

reuniões diárias e assembleias gerais tem como o objetivo de dar conta de atividades, 

participar da administração do hospital, dinamizar a instituição e a vida das pessoas. A 

necessidade de mão de obra tanto técnica, especializada, quanto auxiliar pontua a 

urgência de esgotar todas as possibilidades existentes sem as quais o hospital não 

poderia cumprir essa tarefa. 

A ideia da comunidade terapêutica tem como pauta a tentativa de tratar grupos 

de pacientes como se fosse um único organismo psicológico, mas isso através da 

concepção de comunidade desarticula a estrutura hospitalar considerada segregadora e 

cronificadora, o hospital deve ser constituído de pessoas doentes e funcionários que 

executem de modo igualitário as tarefas pertinentes ao funcionamento da instituição. 

Uma comunidade é vista como terapêutica porque é entendida como contendo 

princípios que levam a uma atitude comum, não se limitando somente ao poder 
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hierárquico da instituição, Maxwell Jones usa o termo “aprendizagem ao vivo”. 

A oportunidade de analisar o comportamento em situações reais do hospital 

representa uma das maiores vantagens na comunidade terapêutica. O paciente 

é colocado em posição onde possa, com o auxilio de outros, aprender novos 

meios de superar as dificuldades e relacionar – se positivamente com pessoas 

que o podem auxiliar. Neste sentido, uma comunidade terapêutica representa 

um exercício ao vivo que proporciona oportunidades para as situações de 

“aprendizagem ao vivo” (JONES 1972 apud  AMARANTES 2013:29). 

 

Jones (1972) afirma que trabalhar o paciente com o grupo no momento em que 

um conflito surge na prática como possibilidades de enriquecer. A comunicação e a 

troca de experiências vividas se fazem necessárias entre um hospital e a comunidade. 

Jones afirmar que outra tendência liga o aperfeiçoamento das comunidades entre 

hospital e comunidade externa de que modo é possível uma maior cooperação e 

compreensão entre equipe, pacientes, parentes e estabelecimentos externos. A estrutura 

do trabalho inclui um contato maior por parte da equipe técnica com os problemas no 

cenário da comunidade que vive. A reforma sanitária Inglesa ficou marcada por esse 

trabalho de Jones pontuando uma nova relação entre o hospital psiquiátrico e a 

sociedade, ao demostrar a possibilidade de alguns doentes mentais serem tratados fora 

do manicômio. A estrutura social de uma comunidade terapêutica é assim definida. 

Toda comunidade constituída de equipe, pacientes e seus parentes está 

envolvida em diferentes graus no tratamento e na administração. Até que 

ponto isto é praticável depende, naturalmente, de muitas coisas como, por 

exemplo, da atitude do líder ou de outro membro da equipe, dos tipos de 

pacientes e das sanções estabelecidas pela autoridade superior. A ênfase na 

comunicação livre entre equipe e grupos de pacientes e nas atitudes 

permissivas eu democrática, igualitária e não numa organização social de tipo 

hierárquico tradicional (JONES 1972 apud AMARATES 2013:30). 

 

Jones (1972) diz que uma característica essencial na organização de uma 

comunidade terapêutica é a reunião diária da comunidade, essa reunião com todo o 

pessoal pacientes e equipe, a comunidade terapêutica institui o exame e a discursão 

frequente como instrumento de análise dos papéis da comunidade. Os tipos de atitude 

que contribuem para a cultura terapêutica estão resumidas a ênfase na reabilitação ativa 

contra “custodia” e a “segregação” a “democratização” em contraste com as velhas 

hierarquias e formalidades a “permissividade” como preferência às costumeiras ideias 

limitadas do que se deve dizer ou fazer e o“ comunalismo” em oposição à ênfase no 

papel terapêutico especializado e original do médico. 

Desta maneira a loucura continuava ser representada como ausência de obra 

apenas na sua conversão ortopédica nas práticas do bem dizer e do bem fazer os loucos 
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poderiam ser reconhecidos como sujeitos da razão e da verdade, essa proposta pela 

reforma da comunidade terapêutica praticamente reduz ao espaço asilar. A intervenção 

terapêutica na comunidade externa dá como complemento numa nítida analogia como 

os primeiros asilos especiais, não necessariamente da enfermidade mental, mas da 

reclusão do asilo. Amarante (2013) diz que mesmo com as fortes demandadas sociais 

pela recuperação do louco em mão de obra produtiva, muitos são os mecanismos da 

segregação e rejeição que são outras fontes determinadas.  

A antipsiquiatria surge na década de 60, na Inglaterra no meio do movimento 

underground da contracultura (psicodelismo, misticismo, pacifismos, movimento 

hippie) com um grupo de psiquiatras desse grupo destacam-se Ronald Laing, David 

Cooper e Aaron Esterson muitos deles com longa experiência em psiquiatria clínica e 

psicanálise. A antipsiquiatria procura romper o âmbito assistencial vigente. Procurando 

destruir definitivamente o valor do saber médico da compreensão e tratamento de 

doenças mentais. Então surge um novo projeto de comunidade terapêutica onde o saber 

psiquiatra possa ser reinterrogado na perspectiva diferente daquela médica. 

No Hospital Psiquiátrico Publico de Shenley, no ano de 1962 a 1966 em 

Londres, aconteceu uma prática em uma unidade psiquiátrica independente, o pavilhão 

“Vila 21” um novo tipo de comunidade terapêutica com pessoas não cronificadas que 

contem jovens considerados esquizofrênicos de 15 a 30 anos que ainda tinham sofrido 

nenhum tratamento, promovem-se reuniões que buscam retirar a hierarquia e a 

disciplina hospitalar, tentando entender os preconceitos dos profissionais e com isso 

quebrando suas resistências a essa tal mudança. 

Nos Estados Unidos cria-se no ano de 1965 a Associação Philadelphia, 

filantrópica com o objetivo de libertar a doença mental de todas as descrições. No 

mesmo ano de 1965, foi aberto em Londres o Kingsley Hall um centro comunitário 

onde eles analisavam os comportamentos do “normal” para o” anormal”. 

A tradição Basagliana com a psiquiatria italiana queria a quebra de paradigmas 

na desconstrução do manicômio, com as propostas de transformação de assistência 

psiquiátrica. 

Neste momento, encontramos – nos frente ao desafio de cartografar a 

experiência da tradição Basagliana e da psiquiatria democrática italiana. 

Referimo-nos à cartografa no sentido preciso de produção de um olhar sobre 

os fatos, cenários e atores no contexto de suas praticas, delimitando os 

processos de constituição de suas criticas ao dispositivo psiquiátrico 

tradicional, podemos situar a experiência italiana enquanto “um confronto 

com o hospital psiquiátrico, o modelo da comunidade terapêutica inglesa e a 

politica de setor francesa, embora conserve destas o principio de 
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democratização das relações entre os atores institucionais e a ideia de 

territorialidade (BARROS 1994 apud AMARANTES 2013:45) 

 

Neste período de outubro de 1971 Basaglia foi para Trieste onde iniciou uma 

operação de deslocamento na estratégia de reinvenção da assistência com intuito de 

ultrapassar o modelo de comunidade terapêutica que uma relação artificial, então o 

modelo feito envolveu trabalho, amizade e vizinhança para a desconstrução da exclusão 

feita pelo imaginário social. Assim foram construídos novos espaços e formas de lidar 

com a loucura e a doença mental, com sete centros de saúde mental locado em cada área 

da cidade abrangendo de 20 a 40 habitantes com o horário de funcionamento de 24 

horas ao dia os sete dias da semana, são feitos alguns apartamentos onde se locava 

alguns usuários onde ficavam no apartamento sozinho e raras vezes com técnicos ou 

voluntários. Esta experiência demostrou se possível a constituição de um novo modelo 

de atenção que oferecem cuidado e ao mesmo tempo um suporte para a sociabilidade do 

usuário. 
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Capítulo II – Contexto Brasileiro da Reforma Psiquiátrica                                                                                                                                           

   

Amarante (2013) os primórdios da Reforma Psiquiátrica no Brasil foram 

atingidos nos anos de 1978 e 1980 compreendendo discernir as principais instituições, 

entidades, movimentos e militâncias envolvidas com as políticas de saúde mental no 

Brasil. Existiram diversos atores que merecem ênfase e destaque ao Movimento dos 

Trabalhadores (MTSM) com inúmeras formas de expressões, Núcleos Estaduais de 

Saúde Mental do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), Comissões de Saúde 

Mental dos Sindicatos dos médicos, Movimento de Renovação Medica (REME), Rede 

de Alternativas à Psiquiatria, Sociedade de Psicossíntese, A Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP), a Federação Brasileira de Hospitais (FBH), a indústria farmacêutica 

e as universidades, que têm uma atuação extremamente importante, ora legitimando, ora 

desafiando a formulação das políticas de saúde mental. 

Com base no movimento da reforma psiquiátrica brasileira surge como um fim o 

acontecido como a “Crise da DISAM” (Divisão Nacional da Saúde Mental) que é um 

órgão do Ministério da Saúde responsável pela caracterização dos políticos de saúde do 

subsetor saúde mental. As quatros unidades onde se aplicam os profissionais da DISAM 

são localizadas no Rio de Janeiro (Centro Psiquiátrico Pedro II – COOII; Hospital Pinel; 

Colônia Juliano Moreira- CJM; e Manicômio Judiciário Heitor Carrilho), desencadeiam 

uma greve ,em abril de 1978, aderida da demissão de 260 estagiários e profissionais. 

Como o saldo precário a DISAM não estava realizando concursos públicos para a 

contratação de profissionais qualificados, por conta do financeiro defasado eles 

contrataram “bolsistas” com os recursos da campanha Nacional de Saúde Mental, os 

bolsistas que são estudantes que trabalham como médicos, psicólogos, enfermeiros e 

assistentes socias, trabalhavam em situações precárias, como as ameaças e violências 

provindo de pacientes. Essa crise teve como fim quando três estagiários de medicina 

bolsistas do CPPII registraram no livro de ocorrências do pronto – socorro o que havia 

de errado naquela instituição, esse registro impulsionou profissionais de outras unidades 

e receberam imediatamente o suporte do Movimento de Renovação Médica o (REME) e 

do CEBES, com reuniões, com assembleias, por contas deste movimento são 

organizados o Núcleo de Saúde Mental do Sindicato Dos Médicos, já sob a gestão do 

REME, e o Núcleo de Saúde Mental do CEBES. O MTSM notifica a ausência de 

recursos das unidades, a precariedade nas condições de trabalho, e isso transparecia no 
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desqualificado atendimento a população, isso promove uma consequência ao 

movimento que por oito meses permanece em destaque na mídia. O MTSM tem como o 

objetivo de constituir-se em uma luta não institucional com propostas de transformação 

da assistência psiquiátrica com documentos feitos para a mudança no movimento quais 

eles: salários, formação de recursos humanos, reinvindicação de criação, com tudo isso 

a greve dos médicos residentes fortalece a MTSM durante seus primeiros meses, essa 

greve tornou – se importante, pois reuniram uma grande quantidade de profissionais, no 

dia a dia esse movimento no Rio de Janeiro foi perdendo espaço na imprensa e nas 

pautas de prioridades, as principais lideranças do MTSM evitaram para o movimento 

não desaparecer da mídia elaboraram eventos com a participação do CEBES, do 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), do Sindicato dos 

Médicos, da OAB, do ABI, da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, da Associação dos Médicos 

Residentes do Estado do Rio de Janeiro. 

O MTSM se caracterizou por não ter um perfil consolidado institucional não 

existiu uma estrutura institucional concreta, isso fez parte de uma estratégia à 

institucionalização isso por parte dos poderes políticos. Desde década de 78 surge o 

debate de institucionalizar ou não o movimento, pois se fosse institucionalizado haveria 

alguns benefícios tais eles; de ter uma sede, uma secretaria, funda uma agilidade 

administrativa os contra a institucionalizar seria por conta da burocratização, limitação 

de abrangência política. Uma característica do movimento são profissionais de variadas 

profissões, simpatizantes a não técnicos de saúde, por isso o MTSM foi o primeiro 

movimento em saúde com participação popular não sendo nomeado com um 

movimento em saúde, mas pela luta popular a saúde mental. 

(...) apesar da periodização que destaca dos movimentos diversos, 

propondo-se fins diferentes, realizando-se em espaços também diferentes, 

esta diversidade é uma ocorrência de superfície, tratando-se de táticas 

diversas que criam duas formas teóricas conceituais aparentemente díspares, 

porém que se identificam num plano profundo e nas suas condições concretas 

de possibilidades. A mesma estrutura que efetiva uma Psiquiatria 

Institucional é a torna possível também uma Psiquiatria Comunitária. O que 

tanto uma quanto a outra visam é o mesmo: a promoção da Saúde Mental, 

sendo esta inferida como um processo de adaptação social (Birman E Costa, 

1994, p.44). 
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Nos anos 80, uma nova categoria de convênio surgiu entre os Ministérios da 

Previdência e Assistência Social (MPAS) e o da Saúde (MS) determina uma trajetória 

particular nas políticas públicas de saúde. Titulando a “cogestão”, os convênios 

pressupõem a colaboração do MPAS no custo, planejamento e avaliação das unidades 

hospitalares do Ministério da Saúde. Assim o MPAS deixa de comprar serviços do MS, 

nos mesmos moldes ocorrem as clinícas privadas e passa a fazer parte da administração 

global do projeto institucional da unidade cogerida. 

A importância da cogestão resulta de um fato que este processo torna-se um 

marco nas políticas públicas de saúde e não apenas na saúde mental. Um destes sinais é 

que o estado passa a incorporar os setores críticos de saúde mental. Nesse momento os 

movimentos de trabalhadores de saúde mental resolvem exercer na ocupação do espaço 

que se apresenta nas instituições públicas, essa cogestão tinhas sido restrito apenas para 

os hospitais da DISAM que é o campo da assistência psiquiátrica, outro sinal é o fato de 

ser a primeira experiência de uma nova associação nas instituições públicas no entender 

de Andrade. 

A formulação de um mecanismo de gerenciamento conjunto, por ambos os 

ministérios, dos hospitais da DISAM, no Rio de Janeiro, que implica no 

repasse, para estas unidades, de recursos suplementares para a assistência 

pela Previdência Social (PS) através do INANPS e de recursos do próprio 

Ministério da Saúde, o que permite a transformação destes hospitais em 

unidades gestoras (ANDRADE. 1992:09). 

 

      A suposição dos autores é a de que, nos dois períodos e nas estruturas delas e 

das demais, a relevância dada pela psiquiatria tradicional à terapêutica das enfermidades 

faz-se um projeto muito amplo, que é o de promover a saúde mental, não somente em 

uma pessoa, mas na comunidade em geral. A visão terapêutica passou de ser individual 

para ser coletiva, deixou de ser assistência para ser preventiva independente de qual 

forma usar a psiquiatria teve no projeto social um resultado nas políticas e ideológicas 

importantes. Esses dois momentos foram limitados a somente meras formalidades nas 

reformas, onde a instituição psiquiátrica como locus de tratamento e na psiquiatria como 

saber competentes, esse movimento foi um novo momento para as questões de direito 

de cidadania dos pacientes para operar as categorias, as estruturas assistenciais referidas 

a uma “psiquiatria reformada”. 

Uma das justificativas usadas para viabilizar a compra de serviços médicos pela 
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Previdência Social é de oferecer uma melhor assistência à população, porem na prática 

existe um número muito grande de internações de usuários da saúde mental, e o número 

de reinternação também são grandes. Com toda essa totalidade de crise previdenciária 

que é a insatisfação popular com o sistema de saúde e de sucateamento do serviço 

público que surge o processo de cogestão para mudar as politicas públicas de saúde. O 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) foi à primeira unidade a entrar no regime de 

cogestão, esse processo de cogestão traz uma integração do sistema de saúde nos três 

níveis de governo federal, estadual e municipal. 

Com a cogestão há uma oportunidade de implantar uma política de saúde que 

tem como base o sistema público de prestação de serviços, a colaboração 

interinstitucional, a descentralização e a regionalização com propostas defendidas pelos 

movimentos das reformas sanitárias e psiquiátrica. Com a criação do Sistema Nacional 

de Saúde em 1975, tinha estabelecido às aptidões do INAMPS que era assistência 

curativa e individualizada e do Ministério da Saúde a medicina preventiva e coletiva. 

A cogestão então colocou metas, os Ministérios Saúde, da previdência e 

Assistência Social com a orientação da CIPLAN estabeleceram diretrizes a serem 

cumpridas pela cogestão. Os atendimentos com os pacientes serão de forma universal, 

independes da situação de ser ou não previdenciário irão utilizar as mesmas instalações 

nas dependências e horários. Os recursos humanos torna possível a utilização comum 

pelos dois ministérios com a transferência e sessões com a disponibilidade de pessoal e 

necessidade para a execução da programação. Os recursos financeiros passam a serem 

consideradas todas as atividades de administração, pesquisa, ensino e assistência com a 

contribuição dos dois ministérios em partes iguais para mantes a manutenção dos 

hospitais. O ensino e a pesquisa serão desenvolvidos nos hospitais com os recursos da 

cogestão com o estabelecimento de convênios com as entidades nacionais e 

internacionais. 

Antes da cogestão alguns hospitais já mantinham o contrato de prestação de 

serviços com o INPS, como o Pinel que oferecia trinta leitos ou o CPII que destinava 

uma unidade o Instituto Professor Adauto Botelho (IDAB) para a população 

previdenciária além dos atendimentos ambulatórios. Esses serviços eram pagos pelo 

INPS ao Ministério da saúde, caracterizava o pagamento por produção do mesmo tipo 

que o INPS fazia com o setor privado. Com a congestão o atendimento a população se 

tornou universalizado que aconteceu uma alteração qualitativa na política, quando a 

diretriz sai da linha do seguro para o da seguridade. A dimensão dentre os objetivos da 
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cogestão está em dinamizar os serviços públicos, com a diminuição de recursos públicos 

para o setor privado. O aumento de números de leitos tem como consequência um 

aumento no número de contratação de pessoal, principalmente ao atendimento 

ambulatorial que devido à falta de recursos humanos anterior era praticamente 

inexistente. Com o aumento da capacidade da DISAM gera um aumento dos números 

de leitos em alguns hospitais no Pinel e no Pedro II, que produz um caráter controverso, 

pois a preocupação do MTSM é de demostra a aparelhagem institucional psiquiátrica. 

Toda a preocupação dos gestores da cogestão é que aumentando a capacidade de 

operação dos hospitais, pode ocorrer a compra de serviços do setor privado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Amarante (2013) essa trajetória que foi marcada pela desinstitucionalização tem 

no início dos anos 80 que se inseriu num contexto políticos de grande importância para 

a sociedade brasileira é um período marcado por muitos eventos e acontecimentos 

importantes, onde se destacavam a realização da Iº Conferencia Nacional da Saúde e da 

Iº Conferencia Nacional de Saúde Mental, O IIº Congresso Nacional de Trabalhadores 

de Saúde Mental, também conhecido como o Congresso de Bauru a criação do primeiro 

Centro de Atenção Psicossocial em São Paulo e do primeiro Núcleo de atenção 

psicossocial em Santos, a Associação Loucos pela Vida em Juqueri, a apresentação do 

Projeto de lei 3.365/89 de autoria do deputado Paulo Delgado, a realização da 2º 

Conferencia Nacional de Saúde mental. Esta trajetória pode ser identificada por uma 

ruptura ocorrida no processo da reformar psiquiátrica brasileira. 

Amarante (2009) em 1987 surgiu o primeiro Serviço de Atenção Psicossocial do 

país localizado na cidade de São Paulo dado o nome de Centro de Atenção Psicossocial 

Professor Luiz da Rocha Cerqueira, da Secretaria Estadual de Saúde, que passou a ser 

conhecido como CAPS. Esse serviço procurava constituir-se fora da lógica manicomial, 

com inserções comunitárias e atenção intensiva aos pacientes mais graves que ate então 

eram atendidos em hospitais e não em ambulatórios. Nessa época a rede hospitalar 

absorvia a totalidade de 97% dos recursos financeiros que eram destinados à psiquiatria. 

Com o passar do tempo o CAPS realizou um dos mais importantes trabalhos 

assistenciais e assim foi se tornando referência nas políticas de saúde mental e na 

reforma psiquiátrica brasileira. Os efeitos positivos no tempo da democratização foram 

avançando e em 1988 foi promulgada a nova Constituição Federal que passou a ser 

considerada o “Direito de todos e dever do Estado”. Em 3 de maio de 1989 ocorreu a 

intervenção realizada pela Prefeitura de Santos(SP) em um  Hospital psiquiátrico 

privado conveniado ao SUS a Clinica Anchieta , depois dessa intervenção o poder 
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público municipal de Santos deram início a uma revolução no tratamento da loucura no 

país , fazendo assim uma desconstrução do manicômio que tendo como base a 

experiência de Trieste na Itália e o início com Franco Basaglia e Franco Rotelli. 

Com todo esse trabalho de desmontagem do manicômio houve uma construção 

na rede de serviços, estratégias e dispositivos. Foram então criados cinco Núcleos de 

Atenção Psicossocial que ficavam abertos 24 horas que foi um serviço de emergência 

psiquiátrica e um projeto cultural. Com toda essa repercussão em outubro de 1989 o 

projeto de Lei PL 3.657/89 da autoria do Deputado Paulo Delgado que propunha a 

extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros serviços de saúde 

mental, esse projeto foi aprovado na câmara dos Deputados e doze anos depois foi 

rejeitado no Senado. Apesar de não ter sido aceito possibilitou muitas inovações no 

campo do modelo assistencial e dos direitos humanos. Não satisfeito com acontecido o 

Deputado Paulo Delgado criou a Lei 10.216 criando em 06 de abril de 2001 

fundamentando os direitos e proteção das pessoas com tratamento não hospitalar essa 

lei propõem o paciente ser tratado com respeito, humanidade e protegido de qualquer 

exploração com todo o sigilo e o direito de presença médica com o livre acesso aos 

meios de comunicação. 

O CAPS é  um serviço que funcionavam em rede interligados as demais políticas 

e estratégias públicas e sociais com a proposta de intervenção e das internações 

psiquiátricas, como o novo modelo assistencial o CAPS funciona particularmente com a 

rede e outros serviços sanitários. Ele foi criado para atender de forma intensiva as 

pessoas com sofrimento psíquico e fazer com que as pessoas usuárias da saúde mental 

posam estar no meio da sociedade, diferente de antigamente que era focado no hospital 

psiquiátrico onde internavam as pessoas e as esqueciam naquele local, como esse novo 

modelo de assistência e as novas práticas de cuidado há uma ressocialização e 

desinstitucionalização mudando assim a realidades desses pacientes por total. 

Após a reformar psiquiátrica e a aceitação algumas portarias realizou a criação dos 

primeiros CAPS, o Ministério da Saúde regulamentou o financiamento de novos 

serviços destas naturezas, tornando assim os modelos com serviços para todo o país, 

começando por em São Paulo que ouve uma experiência que foi a criação de Centros de 

Convivência em praças e jardins públicos e do SOS Louco, com essas grandes 

diversidades de serviços e modalidades de atenção e cuidados em saúde mental 

surgiram neste período ampliando o teclado de opções terapêuticas e assistenciais do 

processo de reforma psiquiátrica no país. 
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Capítulo III – Reforma Psiquiátrica e o Projeto Terapêutico Singular Como 

Prática de Cuidado na Saúde Mental 

 

 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) formam um conjunto de condutas 

terapêuticas para trabalhar o individual ou coletivo do sujeito com a equipe 

multidisciplinar, às práticas de cuidado consistem no Projeto Terapêutico Singular 

(PTS) que se constitui no CAPS que faz o processo de desinstitucionalização na saúde 

mental. BRASIL (2007) Esse serviço é amparado pelo SUS que visam romper com o 

tratamento voltado exclusivamente para o diagnóstico e dá força para a construção da 

autonomia. Essas práticas de cuidado se fundamentam em uma atenção que é elaborada 

por uma equipe multidisciplinar, cada usuário possui uma rotina personalizada de 

acordo com cada necessidade terapêutica, com o objetivo de melhora, socialização, 

saúde e cuidados pessoais, isso faz não apenas a valorização na saúde mental, mas 

também na atuação de outras áreas no usurário. Essa atenção se consiste em tarefas ou 

projetos, que tende-se a fazer repetições como a construção de algum objeto só acabará 

ao finalizar o tal objeto, ver algum  programa de televisão no mesmo assento durante 

anos ,esse projeto faz com que a organização de planos impliquem na ação desejada. 

 

      O CAPS é conhecido por não ter um padrão de trabalho, pois o modelo a ser 

trabalhado é discutido pela a equipe multidisciplinar que realiza reuniões pra que toda 

equipe passe informações necessárias para que possa ajudar a entender o usuário 

fazendo assim a criação de uma rotina personalizada, de acordo com cada demanda. O 

nome Projeto Terapêutico Singular não pode ser dado a projeto Terapêutico Individual, 

pois esse projeto destaca as ações em grupos ou famílias não é somente para o usuário, 

esse projeto busca a singularidade para minimizar as diferenças.  

 

       Como o modelo a ser trabalhado é discutido no início do tratamento, não há 

igualdade no modelo de trabalho, pois as pessoas têm suas histórias de vida, seus 

contextos sociais são diferentes, por isso não se pode ter a uniformidade, pois podem 

não entender o sujeito com sua singularidade. A equipe possui a participação de todos os 

profissionais para a interlocução do saber técnico para o singular valorizando as 

subjetividades do usurário. Esse plano terapêutico ele pode ser modificado podendo ter 

alterações nas atividades, mas sempre mantendo o diálogo com o usuário para 

mudanças para ser compreendido e construir uma efetividade. 
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As instituições deveriam existir para ajudar cada pessoa usurária a melhorar a 

utilização de seus recursos próprios, partindo sempre do reconhecimento da 

vontade e desejo de cura de cada um, oferecendo desta forma recursos 

institucional também voltado para aumentar a capacidade de autonomia do 

paciente, com o objetivo de melhorar seu entendimento do próprio corpo, de 

suas dificuldades, de suas relações com o meio social e, a capacidade de 

instituir normas que ampliem as possibilidades de melhorar sua qualidade de 

vida. (JULIANO 2011 apud CAMPOS 2003) 

 

      Os resultados de internações mediante a esse trabalho foram diminuindo, e o 

convívio familiar foi melhorando junto com a construção de autonomia e assim se 

formando lações sociais. 

      O Projeto Terapêutico Singular é uma ferramenta importante nesse processo de 

desinstitucionalização com o cuidado em saúde coletiva, e mediar o controle do 

processo de escuta no contexto da vida daquele individuo, e com isso trabalhando a 

promoção da saúde mental coletiva na comunidade. 

 

      A integralidade é um controle que chamamos de novos paradigmas na atenção a 

saúde mental. No ano de 1980 com essa quebra de paradigmas para aqueles que têm 

transtornos mentais substituíram a palavra “tratar” pela palavra “cuidar” esse termo se 

encaixou perfeitamente para que superado o critério de seleção da exclusão, a 

integralidade segue os conceitos de inclusão, exclusão, seleção e cobertura. A saúde 

mental é o primeiro a trabalhar intensivamente e obrigatoriamente com a 

interdisciplinaridade, a assistência psiquiátrica sofreu diversos modelos de atenção no 

período dos anos 70 a 2000, fazendo assim a exclusão da saúde mental. Com a forte 

influência italiana e com a estimulante experiência de substituição dos hospitais 

psiquiátricos existem pressupostos que definem as politicas de saúde mental.  

 

      Para Lima (2016) esses centros comunitários tem o cuidado que torne o usuário 

protagonista de um processo de inclusão e participação social que há um processo de 

transformação do seu lugar social. A reforma não é uma substituição administrativa na 

forma de assistência a pessoa com transtorno mental, mas sim a elaboração da de 

institucionalização com a lógica de cuidado que leve a autonomia e emancipação social 

da pessoa com transtorno mental. Assim a construção do projeto terapêutico singular 

passa a ter um sentido de construção no cotidiano a envolver todos os usuários, 
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profissionais, a família e a instituição. 

 

È necessário construir uma nova maneira de se produzir saúde em uma rede 

de serviço público. Nessa prescritiva, o cuidado passa a ser visto como uma 

possibilidade de produção de subjetividade e de vivencia enquanto exercício 

de cidadania. (LIMA 2013:61) 

 

      Com o serviço do CAPS cria-se uma modalidade para atender de forma intensiva os 

usuários da saúde mental com esse serviço possibilita o acesso ao cuidado mais 

frequente e permanente. A rede de atenção à saúde mental possui o Centro Comunitário, 

praças, esportes, trabalho, escola, família, vizinhos esses são os itens que integram o 

CAPS. Para o funcionamento é realizado oficinas de arte e trabalho, atendimentos 

individuais ou em grupos aos usuários e seus familiares, essa possibilidades de trabalho 

e recursos comunitários com estratégias fazem a inclusão e integração social com a 

mudança de cultura na comunidade para os usuários. Com esses programas de saúde 

mental muitos municípios organizam estratégias para a saúde da família para dar o 

apoio permanente ao lidar com os problemas e sofrimentos psíquicos da comunidade. 

 

      O Projeto Terapêutico Singular possui quatro momentos: o primeiro momento é o 

diagnóstico, onde se faz necessário a uma avaliação orgânica, psicológica e social com a 

intenção de compreender o usuário nesses âmbitos. O segundo momento é a definição 

de metas a equipe faz uma avaliação diagnóstica que propõem intervenções e 

ferramentas terapêuticas de curto, médio e longo prazo. O terceiro momento é a divisão 

de responsabilidades dentro da equipe é o quarto momento e de reavaliação de uma 

discursão para saber a evolução do paciente, para verificar se aquele modelo de 

tratamento está beneficiando e objetivando o tratamento. 

 

      Domingos Sávio (2006) afirma que após o período pós-guerra no Ocidente surgiu 

tentativas de substituir ou diminuir o papel do hospital psiquiátrico, passaram pela 

antipsiquiatria, pelo preventismo, pelas comunidades terapêuticas até chegar ao 

pressuposto da reforma italiana. Com a compreensão que o cuidado é para o individuo e 

seus problemas não somente seu diagnóstico, assim determina sua integralidade, o 

individuo possui tratamento, serviços médicos, assistência social, psicólogos e lazer, 

ocasionando assim sua vida vivida da mesma maneira que os que não possuem 
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transtornos mentais. 

      Com a criação de serviços para a substituição de manicômios os usuários ficaram 

sem moradia, pois por terem passado um longo período internado quando saíram do 

manicômio alguns familiares já tinham falecido ou não estavam organizados para 

receber ele. Então se tornou necessário a criação de um serviço que oferecesse moradia 

e que não trabalhasse o modelo antigo, onde eles viviam trancados, cumprindo horários 

fixos e regras, com toda essa circunstancia criou-se o modelo asilar Serviço Residencial 

Terapêutico (SRT) que é um serviço destinado para aqueles internos que passaram 

muito tempo institucionalizados. 

 

      No SRT também recebe os usuários do CAPS cuja moradia esta comprometida, e 

esse serviço também se estendem aos moradores de rua que possuem transtornos e que 

estejam inclusos no PTS do CAPS. (Brasil, 2004) Esses projetos Terapêuticos 

Singulares também é utilizada no SRT com a intenção de promover os exercícios da sua 

cidadania e garantia de seus direitos. 

 

      Após a reforma na saúde mental, surgiram essas novas práticas de cuidado que faz 

onde o individuo não seja excluído ou até mesmo ignorado como vemos no meio da 

sociedade, a própria sociedade colocou os usuários com a “diferença” e isso se fez por 

anos, isolar em um canto da casa, de festas até mesmo não deixar que esse individuo 

conviva no meio dos demais . As novas práticas vieram para quebrar esse paradigma de 

isolar ou excluir, mas sim inserir ele no meio e no convívio da comunidade, com a ajuda 

da família e de todos a volta poder fazer uma prática de cuidado para melhorar a vida 

desses usuários e não mais exclui-los da sociedade. Por que não coloca-los para fazer 

artigos manuais, ou colocar para fazer instrumentos musicais, aula de dança, leva-los a 

um passeio inserir eles no cotidiano daqueles que não possuem transtornos mentais, 

devemos quebrar o pensamento antigo de que eles não possam habitar onde habitamos 

ou até mesmo executa tarefas diárias do cotidiano iguais aos que não possuem 

transtornos mentais. 
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Conclusão 

 

      Concluímos que na psiquiatria clássica existiram dois grandes períodos que foram 

redimensionados para os campos teóricos assistenciais da psiquiatria. O primeiro 

período foi marcado por um processo da estrutura asilar, este período foi referido  que a 

crença do manicômio é uma instituição de cura e que se torna imediato resgatar este 

caráter positivo da instituição através de uma reforma interna da organização psiquiatra, 

o segundo período foi marcado pela extensão da psiquiatra a extensão da psiquiatra ao 

espaço publico com o objetivo de prevenir e promover a saúde mental, este movimento 

foi representado pelas experiências de psiquiatria de setor e psiquiatria comunitária ou 

preventiva. Nesses dois movimentos se limitam a meras reformas do modelo 

psiquiátrico e acreditam na instituição psiquiátrica como locus de tratamento e na 

psiquiatra então saber competente. 

 

      O surgimento da instituição psiquiátrica surgiu na percepção social na Idade Média, 

com a passagem de uma visão crítica, a primeira visão permite que a loucura inscrita no 

universo da diferença simbólica, permite um lugar social reconhecido no universo, a 

visão crítica organiza um lugar de encarceramento, morte e exclusão para o louco. Esse 

movimento é marcado pela medicina mental como campo de saber teórico/ prático. 

 

      Na Idade Média a loucura era assimilada pela ética do internamento, muito diferente 

da Idade Clássica, é baseado em uma prática de proibição. Por um grande percursor 

Pinel fica de frente de uma instituição pública beneficenciar, assim foi a primeira 

reforma da instituição hospitalar com a fundação da psiquiatria e do hospital 

psiquiátrica. Construindo um espaço específico para a loucura e para o desenvolvimento 

do saber psiquiátrico. Esse modelo tem como reformular o caráter fechado do asilo 

pineliano, ao trabalhar a liberdade, igualdade e fraternidade. Após o período pós-guerra 

torna-se cenário para o projeto de reforma psiquiátrica contemporânea, com críticas e 

reformas da instituição asilar. O ato do pinel de libertação dos loucos resinificou 

práticas e fundou um saber que desejava o reconhecimento ao território de competência 

sobre um determinado objeto que era a saúde mental. 

 

      No ano de 1946, Thomas Main nomeou a comunidade terapêutica que se 

desenvolvia em Monthfield Hospital na Inglaterra, o termo comunidade terapêutica 
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passa a se caracterizar em um processo de reformas de institucionais, restritas ao 

hospital psiquiátrico e marcadas pela adoção de medidas administrativas democráticas, 

participativas e coletivas, com o objetivo de uma transformação da dinâmica 

institucional asilar. 

 

      Neste período de outubro de 1971 Basaglia foi Triestre onde iniciou uma operação 

de deslocamento na estratégia de reinvenção da assistência com intuito de ultrapassar o 

modelo envolveu e comunidade para a desconstrução da exclusão feita pelo imaginário 

social. Assim foram construídos novos espaços e formas de lidar com a loucura e a 

doença mental. Esta experiência demostrou se possível a constituição de um novo 

modelo de atenção que oferecer cuidado e ao mesmo tempo um suporte para a 

sociabilidade do usuário. 

 

      A Reforma psiquiátrica no Brasil aconteceu nos anos de 1978 e 1980 

compreendendo discernir as principais instituições, entidades, movimentos e militâncias 

envolvidas com as políticas de saúde mental no Brasil. Com base no movimento da 

reforma psiquiátrica brasileira surge como um fim o acontecido como a “Crise da 

DISAM” (Divisão Nacional da Saúde Mental) que é um órgão do Ministério da Saúde 

responsável pela caracterização dos políticos de saúde.  

 

      Nos anos 80, uma nova categoria de convênio surgiu entre os Ministérios da 

Previdência e Assistência Social (MPAS) e o da Saúde (MS) determina uma trajetória 

particular nas políticas públicas de saúde. Titulando a “cogestão”, os convênios 

pressupõem a colaboração do MPAS no custo, planejamento e avaliação das unidades 

hospitalares do Ministério da Saúde. Assim o MPAS deixa de comprar serviços do MS, 

nos mesmos moldes ocorrem as clinícas privadas e passa a fazer parte da administração 

global do projeto institucional da unidade cogerida. A importância da cogestão resulta 

de um fato que este processo torna-se um marco nas políticas públicas de saúde e não 

apenas na saúde mental. Um destes sinais é que o estado passa a incorporar os setores 

críticos de saúde mental.  

 

      Em 1984 surgiu o primeiro Serviço de Atenção Psicossocial que foi o nomeado para 

CAPS, esse serviço constitui-se a lógica fora do manicômio. O CAPS adotou um 
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modelo do Projeto Terapêutico Singular onde foi trabalhada a singularidade do usuário, 

mediante uma equipe multidisciplinar que atende o usuário através da sua singularidade 

e as vivências vividas, o modelo terapêutico tem a ajuda do tratamento mais as oficinas 

de trabalho e apoio da família e comunidade, o usuário se torna autônomo para ações e 

atitudes da vida. 
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