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POR QUE AINDA LUTAR POR UMA 
SOCIEDADE SEM MANICÔMIOS? 
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Em pelo 2019 pretendíamos estar avançando nas políticas de saúde mental e do  cuidado 
em liberdade, porém a realidade é outra,  a Luta Antimancomial enfrenta um momento 
histórico de ter que  se posicionar mais fi rmemente contra retrocessos já instituídos, 

talvez os mais contundentes deste seu surgimento. 
Na década de 80 os profi ssionais de saúde mental seguiam atentamente o movimento 

internacional da reforma psiquiátrica, que passou a fazer parte da agenda de resistência política 
e pelos direitos humanos, sendo institucionalizado o Movimento de Trabalhadores de Saúde 
Mental com as propostas para uma reforma do sistema de Saúde Mental com base no modelo 
italiano. 

A reforma passou a concentrar-se na luta pela extinção dos manicômios, passando por isso 
a ser conhecida como a Luta Antimanicomial. Declara-se então como um amplo movimento 
social, que luta pelos direitos dos cidadãos institucionalizados devido ao sofrimento psíquico 
e por sua reinserção social. 

A Luta Antimanicomial denuncia o tratamento degradante a que são submetidos os portadores 
de transtorno mental, o desrespeito à privacidade, a utilização de terapêuticas repressoras e 
desumanas, o isolamento, a exclusão, as internações prolongadas que favorecem a cronifi cação 
da doença.

 O movimento lutava por uma legislação especial, e em 06 de abril de 2001 promulgou-se 
a lei 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental no país. 

De acordo com esta lei, é responsabilidade do Estado tanto o desenvolvimento de políticas de 
saúde mental, quanto assistência e promoção de ações de saúde, com a participação da família 
e da sociedade, respeitando as particularidades e as individualidades. O modelo de assistência 
proposto é baseado numa rede diversifi cada de serviços na comunidade, atuando de forma 
integrada, descentralizada e intersetorial. 

Transformou o modelo assistencial em saúde mental, tendo como princípio norteador a 
inclusão social dos portadores sofrimento psíquico, apontado propostas que substituíssem o 
tratamento centralizado na hospitalização e medicalização.

O modelo foi baseado em serviços substitutivos aos manicômios, que são os Centros de 
Atenção Psicossociais (CAPS), bem como residências terapêuticas, centros de convivência, 
leitos psiquiátricos em hospitais gerais, Programa de Volta Pra Casa, cooperativas de trabalho. 

São pressupostos básicos da reforma psiquiátrica a inclusão social através da reinserção 
do cidadão em sofrimento psíquico, e o preparo cultural da sociedade para a convivência 
com as diferenças. 

As políticas de saúde mental são, neste contexto, parte fundamental das estratégias para 
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uma transformação social que trabalha no sentido de desconstruir o processo de exclusão e 
segregação.

Porém essas conquistas e esse caminho da reforma psiquiátrica, nunca foi defi nitivamente 
consolidado, sempre enfrentou resistência e críticas dos setores mais conservadores. 

Nesse momento estão acontecendo ataques as conquistas já construídas, com risco de 
sucateamento dos serviços já estabelecidos e direcionamento de fi nanciamento para setores 
privados, principalmente no atendimento a pessoas com história de uso e abuso de álcool e 
drogas.

Com a publicação da Resolução 32/2017, que determina os componentes da Rede de Atenção 
Psicossocial, onde se incluiu na Rede os Hospitais Psiquiátricos Especializados, reafi rmada 
com a publicação da NOTA TÉCNICA Nº 11/2019- que propõe Esclarecimentos sobre as 
mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional sobre 
Drogas ( já retirada das redes sociais e pagina ofi cial do Ministério da Saúde, mas não invalidada 
ofi cialmente) e nos diz muito sobre os rumos e entendimento do atual governo sobre a política 
de saúde  mental, reforçando o incentivo publico para comunidades terapêuticas, como destaque 
no tratamento das “dependências químicas”, outro ponto diz que “ a partir da nova normativa, o 
Hospital Psiquiátrico passa a ser incluído na RAPS e não mais se incentiva o seu fechamento”

E recentemente com a aprovação da Política Nacional sobre Drogas, onde privilegia o 
fi nanciamento público de instituições privadas. 

Reforçado com as declarações do Ministro da Cidadania Osmar Terra que quer tirar dos 
Centros de Atenção Psicossocial o gerenciamento da rede de saúde mental, porque muitos 
defendem a redução de danos.

A redução de danos é política pública no Brasil desde 2005, mas vem sendo utilizada há 
décadas em diversos países, representando um dos principais avanços contra o paradigma da 
“guerra às drogas” que criminaliza usuários pelas visões moralistas sobre o uso de drogas, onde 
priorizam as substâncias e desconsideram os sujeitos e as condições de vida.

Na fala de Osmar Terra “A partir de agora, o governo federal vai investir em ações que 
promovam o tratamento dos dependentes químicos, baseando-se no que a ciência tem 
demonstrado como melhor caminho. Vamos promover a abstinência, afastar as pessoas das 
drogas, e não fi car enxugando gelo com ações de redução de danos como era feito. A nova 
orientação também reconhece o papel importante das comunidades terapêuticas no tratamento 
dos dependentes. “ 

Além do combate a redução de danos, o Ministro também não aceita toda ciência como 
válida, pois recentemente questionou uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, 
que apontou que, nos 30 dias anteriores a entrevista, apenas 1,5% dos 16 mil entrevistados 
disseram ter usado maconha e 0,1%, crack. Já o álcool, que é lícito, foi consumido por 30%. 
A pesquisa evidencia que o consumo de crack não é uma epidemia, como querem fazer crer 
para justifi car a guerra às drogas. 

As comunidades terapêuticas também afrontam o estado laico, quando obrigam os internos 
a praticar ritos de um determinado credo. 

Além disso percebe-se que há muito mais uma busca por acesso aos recursos públicos por 
instituições privadas do que uma intenção de oferecer o melhor cuidado. 

Não se desconsidera totalmente o encaminhamento de pessoas com problemas em decorrência 
do uso ou abuso de álcool e drogas para comunidades terapêuticas, esses dispositivos fazem 
parte da rede e em determinadas situações são efetivos no cuidado, o que se questiona é o viés 
de incentivo à apenas esse dispositivo desqualifi cando toda estrutura de rede pública de cuidado 
comunitário que também necessita de ampliação e fi nanciamento.

O cuidado em liberdade deixa de ser prioridade quando em nenhum momento das diretrizes 
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e resoluções apontam dispositivos de Reabilitação Psicossocial com propostas de ações de 
inclusão e promoção de saúde, de trabalho, geração de renda, e economia solidária, ou seja, 
enterra a ampliação de serviços que priorizem o atendimento na família, na comunidade. 

Esse posicionamento por parte do governo, reforça também na sociedade uma prática 
manicomial de acreditar que o isolamento, a segregação pode ser considerada quando se trata 
de pessoas com algum sofrimento psíquico. 

As experiências de organização de usuários em saúde mental, e as ações de reabilitação 
psicossocial Brasil afora, provam que o cuidado em liberdade é possível e necessário, para 
potencializar a auto-estima, a autonomia e a cidadania. 

Nesse contexto a Luta Antimanicomial se faz necessária, tanto quanto no século passado, pois 
se posiciona contra a mercantilização da doença, a privatização do SUS, a internação psiquiátrica 
prolongada, e contra toda forma de exclusão e isolamento a que podem ser submetidos as pessoas 
em sofrimento psíquico, incluindo aqueles que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas.

Luta pela construção de novas propostas de ações no sentido de resgatar a cidadania, tornando-
os sujeitos de suas próprias escolhas.

Esses ideais vão ao encontro das lutas sociais pela consolidação dos direitos humanos, e 
unem-se aos demais movimento que defendem o fortalecimento das políticas públicas.

 O momento é de Resistência, denuncia e combate aos retrocessos, para avançar no 
cuidado em liberdade.

É possível cuidar sem excluir!
Por uma sociedade sem manicômios!


