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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo observar o fenômeno da 

Desinstitucionalização em Saúde Mental, em uma cidade do interior de São 

Paulo, bem como seus desafios, compreendendo o olhar da sociedade frente 

aos seus paradigmas e possivelmente elaborar estratégias para uma melhor 

eficácia em meio a ela, considerando e fundamentando-se no histórico de todo 

o sofrimento, preconceitos sobre a loucura, seus impactos causados por ela e 

as conquistas que se obteve em seu caminho traçado, bem como olhar frente ao 

seu processo, e a importância do envolvimento com as Políticas Públicas, 

Humanização e seus desafios na Saúde Mental.  

 

  1 . INTRODUÇÃO 

A declaração de Caracas teve grande importância para que o movimento 

da reforma psiquiátrica se desse no mundo todo, dando suporte, estrutura para 

a reforma, em 1990 a Organização de Saúde (OPAS) e a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), anunciaram um documento intitulado, que seria a 

reestruturação da atenção psiquiátrica na América Latina, uma nova forma para 

a saúde mental, ela ajudou a criar novas saídas e devolver a esperanças para o 

cuidado da saúde mental. (OMS, 1990). 

No Brasil, O início da desinstitucionalização começou após o II Congresso 

Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, fortalecendo um movimento para 

iniciar com a reforma psiquiátrica brasileira.  

Após o início do movimento da luta antimanicomial, foram conquistadas 

algumas garantias de direitos, e sendo construindo e ampliando órgãos públicos 

para atender a demanda de pessoas que possuem transtorno mental, de uma 

maneira que visa a liberdade, autonomia e desenvolvimento do sujeito. 

 

2.0     OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo analisar como o fenômeno da 

desinstitucionalização vem promovendo a reinserção social dos portadores de 

transtorno mental na sociedade como um todo. 

 

3.0 METODOLOGIA 



 

As entrevistas foram realizadas de forma semi-estruturada aplicadas à 

profissionais da área da Saúde Mental. A escolha desta entrevista se faz 

favorável para livre expressão dos entrevistados e por abordar uma metodologia 

de coleta de dados onde é possível uma maior exploração do tema proposto.  

 

4.0 DESENVOLVIMENTO 

 

Por meio de nossas pesquisas, tivemos a oportunidade de ter acesso à 

informações relevantes de profissionais que atuam na saúde mental, assim 

como também seus olhares para com os pacientes e comportamento da 

sociedade para com a reforma psiquiátrica. Foram abordadas questões sobre 

interferência em vários contextos com suas propostas e visões de melhorias, na 

gestão dos sistemas de saúde, visando o modo como os funcionários e usuários 

interagem entre eles, em que seja possível proporcionar um desenvolvimento 

saudável nas relações para esses sujeitos agora em sociedade, interferindo no 

contexto social, possibilitando uma conscientização e preparo para melhor 

convívio. 

Foram alcançados dados com quatro profissionais que atuam na área da 

saúde mental. Primeiramente, na fala dos profissionais, exceto do enfermeiro 

pode se identificar a importância das residências terapêuticas e seu papel 

primordial para o início da reinserção social e a necessidade de ampliação desse 

serviço. Sobre seu papel primordial, o psicólogo A, acredita que é este serviço 

que retira os usuários de uma situação de violação de direitos e abre caminho 

para reinserção destes, entretanto enfatiza que essa responsabilidade é de 

todos os serviços, como podemos identificar em sua fala: 

A reforma psiquiátrica no Brasil é algo que pode se considerar ainda 

recente, pois teve início com professor Paulo Delgado, influenciado por seu 

irmão e psiquiatra Pedro Gabriel Delgado. Delgado mesmo em meio às 

dificuldades ainda enfrentas em consequência de anos de militarismo no Brasil, 

foi insistente e em 1990 obteve sucesso na aprovação da regulamentação de 

direitos as pessoas com transtorno mental. (ARBEX, 2013) 

Ressalta-se entre os profissionais a necessidade de cada dia mais, haver 

reflexões e diálogos abertos entre profissionais da área e a com a sociedade 



como um todo, buscando uma evolução, a diminuição do preconceito e 

discriminação. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Diante da pesquisa realizada, foi possível de maneira geral, chegar a 

reflexões relevantes sobre a importância da compreensão dos profissionais da 

saúde mental perante às questões fundamentais ligadas à esta área, assim 

como o olhar frente ao processo de Desinstitucionalização, Políticas Públicas, 

Humanização e seus desafios na Saúde Mental, uma vez que a 

Desinstitucionalização pode ainda ser considerada algo novo em nossa 

sociedade. Sendo assim, a pesquisa apresentou subsídios para aspectos a 

serem considerados aparentemente primordiais aos profissionais que atuam 

nesta área, como também a importância do olhar da sociedade para com este 

fenômeno. 
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