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Movimento da Luta Antimanicomial 
completa 24 anos no Brasil
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Iniciado no final da década de 70, movimento teve grande influência do médico 
psiquiatra italiano Franco Basaglia, com seu trabalho realizado na Itália

Coordenador da Saúde Mental 
do Ministério da Saúde, Roberto 
Tykanori, fala sobre a história do 
movimento da Luta Antimanicomial 
e sua expectativa para a 
implantação da Rede de Atenção 
Psicossocial no Estado de São Paulo

Na íntegra: Moção de repúdio do 
Conselho Nacional de Saúde contra 
ação da SES-SP
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Ação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
fere a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde 
quanto ao comando único do SUS

III Prêmio David Capistrano - Jornal 
do COSEMS/SP divulga os trabalhos 
premiados

SES-SP contraria Política Nacional de 
Saúde Mental e contrata 40 leitos de 
hospital psiquiátrico

Entrevista pág. 4

AGÊNCIA BRASIL/EBC

Nesta edição, a experiência exitosa do Município de  
Santa Cruz do Rio Pardo, relacionada à Saúde Mental, 
inicia a série de publicações 

O COSEMS/SP apoia a decisão da Segunda Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) ao manter, por unanimidade, 
a suspensão da Lei estadual nº 1.131/2010, conhecida como ‘Lei da 
Dupla Porta’, a qual permite a utilização de 25% das vagas de leitos em 
hospitais públicos por pacientes particulares ou com planos de saúde. 
O recurso foi julgado no dia 15 de maio

Vitória do SUS São Paulo
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O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Tri-
gésima Segunda Reunião Ordinária, realizada nos dias 11 e 12 de abril 
de 2012, no uso de suas competências regimentais e atribuições con-
feridas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº 5.839, de 11 de 
julho de 2006, e
          considerando o pacto federativo e as legislações que o compõe;
          considerando a Lei 8.080/90 que regulamenta o SUS;
         considerando a Lei nº10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe 
sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental;
           considerando a resolução , 448 de 6 de outubro de 2011 do Con-
selho Nacional de Saúde que trata da Rede de Atenção Psicossocial 
nas três esferas de governo;
           considerando o Decreto nº7.508, de 28 de junho de 2011, que 
regulamenta a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que em seu 
artigo 5° dispõe que a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e 
serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicos-
social, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e a vigilância 
em saúde, 
REPUDIA a ação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
que, num claro desrespeito ao Pacto Federativo e às deliberações 
do Conselho Estadual de Saúde, promove a ampliação do número de 
leitos psiquiátricos contratados do hospital LACAN, em São Bernardo 

Conselho Nacional de Saúde - Moção de repúdio nº 003, de 
12 de abril de 2012

do Campo. 
Em 2009, o governo de São Paulo já havia contratado 30 leitos deste 
mesmo hospital psiquiátrico, descumprindo a lei federal e o Código de 
Saúde do Estado de São Paulo. Agora, reincide na ação e irregularmente 
amplia o número de leitos contratados, totalizando 70 leitos, sem 
qualquer pactuação com os gestores municipais do SUS da região do 
Grande ABC no âmbito da CIR – Comissão Interfederativa Regional e 
desrespeitando, tanto o comando único, já que o prestador hospitalar 
está sob gestão municipal, como a lei federal que dispõe condicionantes 
restritivos à ampliação de leitos psiquiátricos no Brasil.
Reiteramos que a política nacional nesta área pressupõe o atendimento 
em rede, articulando ações de prevenção, tratamento e recuperação, 
moradia e geração de renda, além de um grande investimento na resso-
cialização e na rearticulação familiar e não a internação em hospital 
psiquiátrico de forma absolutamente desintegrada da rede de atenção 
à saúde e desarticulada da gestão regional do SUS.
Desta forma, o CNS solidariza-se com o Controle Social do Estado 
de São Paulo e em especial com a Câmara Técnica de Saúde Mental 
do Conselho Estadual de Saúde que vem constantemente sendo des-
respeitado pela política arbitrária do Estado de São Paulo que fere 
flagrantemente os princípios do SUS.
          
Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima 
Trigésima Segunda Reunião Ordinária

Nunca é demais repetir que um dos aspectos mais inquietantes e desafiadores da organização e gestão do SUS é seu 
caráter interfederativo. Inquietante porque, sendo os entes federados autônomos, nem sempre é fácil o alinhamento 
e conciliação de concepções e interesses. Desafiador porque pressupõe o abandono de muitas práticas políticas 
arraigadas entre nós, como privilégios particulares, singulares e localizados, por meio do exercício cotidiano da 
prática republicana no tratamento das ações públicas. Para que se alcance esse objetivo é indispensável que, por 
um lado, tenhamos a capacidade de construir consensos entre União, Estado e Municípios e, por outro, sejamos 
guardiões de preceitos constitucionais e legais fundamentais, como é o caso da gestão unificadas de convênios e 
contratos em um único ente federado. Significa, em última instância, encarar seriamente a política de saúde em 
nosso País, que se produz por meio do SUS, como política de Estado e não política de governos.
O COSEMS/SP, como organismo de representação municipal, não tem se cansado no reconhecimento do momento 
propício por que passamos no Estado de São Paulo em termos de relação interfederativa, numa fase de construção 
tripartite muito ativa e profícua, pela disposição do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e do 
próprio COSEMS/SP em trabalharmos conjuntamente por melhores resultados na atenção à saúde. Porém, nem 
tudo são flores e não estamos isentos de limites e tensões neste processo.
Um componente que vai merecer grande capacidade de articulação de todos nós gestores diz respeito à implantação 
tripartite da política de saúde mental para nosso Estado, aí incluído o enfrentamento da drogadição pelo crack. A 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) pactuou e deliberou recentemente a rede de atenção psicossocial, arcabouço 
com o qual Estados e Municípios devem se conduzir. Porém, esta é uma ação necessária, mas não suficiente. Há 
necessidade de um trabalho concreto para implantarmos em nosso Estado serviços e ações que possam dar sentido 
ao que está proposto para essa rede temática. Todos nós sabemos o quanto esta área específica está cercada por 
diferentes concepções e interesses, mesmo porque extrapolam o universo conceitual do setor saúde, com suas 
inerentes repercussões na prática, que vão do modelo de unidades de saúde que vamos implantar à forma de 
produção de cuidado aos usuários destes serviços.
Um fato ocorrido recentemente no Município de São Bernardo do Campo, com a contratação isolada pelo governo 
estadual de internações em hospital psiquiátrico sob gestão municipal, sem qualquer participação das instâncias de 
decisão colegiada, não apenas configura uma ação que contraria princípios organizativos e de funcionamento do 

A gestão interfederativa e a política de Saúde Mental

SUS. Muito além desta dimensão, nos alerta para a urgente necessidade de diálogo e construção de consenso nesta área específica, como antídoto à sedução de adotarmos soluções 
simples para problemas complexos, como forma de rejeitarmos, de forma compartilhada e solidária, o atendimento de interesses localizados e particulares em detrimento do desenvol-
vimento institucional do SUS. Certamente, mantermos nossa aposta coletiva no trabalho conjunto, na construção de consensos, na gestão solidária e, sobretudo, naquilo que já con-
seguimos construir em termos legais, normativos e institucionais no SUS significará uma blindagem segura contra quaisquer soluções que venham a contrariar os legítimos interesses 
republicanos do SUS e impedir seu pleno potencial de atender aos interesses da sociedade. 
José Fernando Casquel Monti, 1° Vice-Presidente do COSEMS/SP
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III Prêmio David Capistrano - Experiência Exitosa
O Jornal do COSEMS/SP 
inicia série de divulgação 
dos trabalhos premiados no 
XXVI Congresso. A primeira 
experiência está relacionada 
à Saúde Mental, tema 
principal desta edição

DIVULGAÇÃO

Idealizado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Santa Cruz 

do Rio Pardo para o enfrentamento 
da complexa e ampla problemática 
da dependência química, presente 
em todos os segmentos da socie-
dade e que traz prejuízos signifi-
cativos às estruturas familiares e 
à sociedade em geral, o trabalho 
intitulado ‘Rede Intersetorial de 
Combate ao Dependente Químico’ 
foi uma das 10 experiências exi-
tosas que conquistaram o III Prê-
mio David Capistrano, durante ‘X 
Mostra de Experiências Exitosas’, 
no XXVI Congresso do COSEMS/
SP, que aconteceu em março deste 
ano na cidade de Marília.
O trabalho teve por objetivo refor-
mular a política pública municipal 
para o combate ao crack e outras 
drogas, através da formação da 
rede de cuidados intersetorial fo-
cada na abordagem da redução 
de danos. A experiência seguiu os 
princípios da Reforma Psiquiátri-
ca, construindo uma rede diversifi-
cada, além de propiciar discussão 
permanente, promover capacita-
ção técnica continuada aos atores 
envolvidos e implantar ações pre-
ventivas nas escolas municipais.
“A partir da demanda levantada, 
foi organizado o projeto piloto, 
denominado ‘Programa de Preven-
ção da Dependência Química’, em 
três unidades escolares, coordena-
dos pelas psicólogas das unidades 
de saúde dos territórios das esco-
las utilizando o material educativo 
do Telessaúde. Este projeto inicial, 
que começou no segundo semestre 
de 2011, envolveu um total de 400 

alunos”, explica a psicóloga e Co-
ordenadora da Rede de Cuidados 
ao dependente Químico do Mu-
nicípio, Glaucia Aline Guimarães 
Buzolin.
Em 2012, a partir da experiência 
do projeto piloto, o Programa 
de Prevenção da Dependência 
Química foi estendido a todas 
as unidades escolares de Santa 
Cruz do Rio Pardo, incluindo 
as estaduais e particulares, com 
alunos do 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental, com objetivo de 
atingir 1882 alunos.

Dinâmica da iniciativa
Antes do início do projeto, se-
gundo critérios médicos, os de-
pendentes químicos, cadastrados 
no serviço de Saúde Mental, re-
cebiam atendimento psiquiátrico 
e psicológico, medicamentos e in-
ternação de curta duração. Porém, 
não havia monitoramento efetivo, 
nem trabalho articulado em rede.
As ações desenvolvidas focaram 
a intersetorialidade, por meio da 
articulação dos profissionais das 
Secretarias Municipais de Saúde, 
Assistência Social, Educação e o 
Conselho Tutelar, implantando, 
em fevereiro de 2011, um Grupo 
de Trabalho Intersetorial sobre 
Dependência Química para 
construção da Rede de Cuidados 
ao dependente Químico. 
Concomitantemente ao trabalho, 
foi identificada a necessidade da 
criação de mais dois grupos de 
monitoramento semanal: o de 
apoio aos dependentes químicos 
e o de apoio aos familiares. A 
execução das atividades iniciou 
em outubro de 2011.
De acordo com a Secretária 
Municipal de Saúde (SMS) de 
Santa Cruz do Rio Pardo, Luizete 
de Souza Alexandre Pereira, 
todas as ações programadas e 
implantadas são amplamente 
discutidas pelo grupo, que 
reúne cerca de 30 profissionais. 

“Através desta metodologia de 
trabalho foi possível atingir alto 
nível de comprometimento com 
as ações acordadas no grupo e o 
engajamento dos profissionais 
no projeto. As decisões tomadas 
coletivamente alcançam maior 
adesão das pessoas envolvidas, 
além do enriquecimento das 
discussões, com as visões de 
diferentes categorias profissionais, 
de diversos setores”, diz.

Desafios
Algumas dificuldades foram 
observadas pelos idealizadores do 
programa, como a característica 
dos usuários de substâncias 
psicoativas, que não conseguiam 
imprimir organização em suas 
atividades diárias, apresentando 
dificuldade de adesão aos 
tratamentos propostos, além da 
referência para encaminhamento 
de usuários em estado de crise 
de abstinência para o processo 
de desintoxicação, em regime de 
internação de curta permanência. 
Outro desafio encontrado foi a 
insuficiente bagagem teórica e 
técnica dos profissionais envolvi-
dos, a qual está sendo suprida, 
gradativamente, através de ca-
pacitações mensais no Centro de 
Referência de Álcool, Tabaco e 
outras Drogas (CRATOD) e cur-
sos à distância, como os ofereci-

dos pelo Senad e Supera.

Resultados
Dos 150 dependentes cadastrados 
no serviço municipal, 52 aderiram 
ao Grupo de Apoio, representando 
35% do total. Apenas três usuários 
acompanhados pelo grupo tiveram 
internação de curta permanência, 
totalizando 5,7%.
Ao todo, foram realizadas 16 
palestras com a participação de 
400 alunos da rede pública de 
ensino e houve a capacitação de 
40 agentes comunitários de Saúde. 
O trabalho junto aos dependentes 
seguiu o princípio da redução 
de danos, com a diminuição do 
índice de internação como critério 
de avaliação dos resultados. 
A experiência teve como 
apresentadora a SMS de Santa 
Cruz do Rio Pardo, Luizete de 
Souza Alexandre Pereira e os 
co-autores: Carla Cristina de 
Oliveira Andrade e Glaucia Aline 
Guimarães Buzolin.

   O Jornal do COSEMS/
SP publicará, nas 
próximas edições, 
matérias sobre os 
10 trabalhos que 

conquistaram o III 
Prêmio David Capistrano

•   

> Atividades em escolas públicas atingiram mais de 400 alunos no Município

‘Rede Intersetorial de Combate ao Dependente Químico’ - Santa Cruz do Rio Pardo
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Coordenador da Saúde Mental do Ministério fala sobre 
a criação da Rede de Atenção Psicossocial

“O movimento da 
Luta Antimanicomial 
está ha 24 anos 
atuando, militando, 
a cada dia nessa 
questão da garantia 
dos direitos dos 
usuários e isso, 
sem dúvida, foi 
um grande motor 
para que tenha se 
desencadeado a 
Reforma Psiquiátrica 
hoje”.  
 Roberto Tykanori Kinoshita

Tykanori cita sua expectativa 
e aguarda contato de 
representantes da  SES-
SP para o avanço da 
implantação da Rede no 
Estado de SP

JC - Como o senhor avalia o 
movimento da Luta Antimani-
comial e a reforma psiquiátrica 
brasileira?
Tykaroni: O movimento 
denominado Luta Antimanicomial 
tem conseguido, desde seu 
nascimento, em 1976 e 77, 
consolidar essa forma de 
movimento, ou seja, ele vem 
desde o final da época da ditadura 
e início da era democrática no 

País. É um movimento que está 
ha 24 anos atuando, militando, a 
cada dia nessa questão da garantia 
dos direitos dos usuários e isso 
sem dúvida foi um grande motor 
para que tenha se desencadeado a 
reforma psiquiátrica hoje.

JC – Quais são as prioridades 
do Ministério da Saúde para a 
construção da Rede de Atenção 
Psicossocial?
Tykanori: Se formos tratar essa 
questão da reforma desde a criação 
da Lei 10.216 (Paulo Delgado), 
de 2001, a Rede começou 
com bastante intensidade, em 
situação de cobertura em todo 
território nacional. Esse sucesso 
foi seguindo em diversos eixos 
e os recursos eram destinados 
à rede hospitalar. Ao longo dos 
anos houve um redirecionamento 
desses recursos de modo 
que, atualmente, temos mais 
investimentos destinados aos 
serviços do território e menos 
ofertados aos hospitais. Essa 
fase caracteriza o aumento do 
acesso ao cuidado, à atenção 
aos usuários que tiveram a 
oportunidade de serem cuidados 
de fato. A expansão ocorreu, pois 
estamos no início do processo. 
Agora, dentro da segunda década 
da reforma, estamos também na 
segunda fase de expansão, em 
um nível mais elementar para ver 

se atingimos 100% da população 
e outro nível de mais densidade, 
qualidade nos serviços oferta-
dos.
Existe um avanço importante, 
que foi o Decreto nº 7508/11, o 
qual institui a Rede de Atenção 
Psicossocial como um dos 
elementos fundantes das regiões 
de saúde, já tendo a visão que 
para ser considerado região tem 
que conter a Rede de Atenção 
Psicossocial. Nós temos o foco 
no enfrentamento da questão de 

Álcool e Drogas, em particular 
a problemática do crack, que se 
trata de uma incorporação de 
sistemas.

JC - Quais são as principais 
ações intersetoriais necessárias 
para garantir a integralidade 
do cuidado?
Tikanori: Uma iniciativa de 
caráter interministerial, junto ao 
Ministério do trabalho e da Edu-
cação, é o Programa de Apoio à 
Cooperativa Social e esperamos 
que já entre em vigor este ano, 
através de um Decreto que ainda 
não foi assinado pelo Ministro do 
Trabalho, promotor do Decreto. 
Tivemos a troca do Ministro e o 
processo para assinatura do docu-
mento teve que ser reiniciado.  É 
uma ação importante que define 
uma política para a questão das 
garantias sociais.
Ações com o Ministério da Cul-
tura são fundamentais como ini-
ciativas que reafirmem valores de 
garantia à liberdade, da emanci-
pação da sociedade. 
Outra política, que também é fun-
damental, diz respeito ao avanço 
em sistemas habitacionais mais 
adequados, que seriam as mora-
dias solidárias, onde o usuário 
deverá estar ligado à cooperativa 
social. Isso não quer dizer que a 
pessoa vai ganhar um lugar para 
morar, será realizada uma relação 
contratual de moradia e esse con-
trato vai ser balanceado. 

JC- Qual sua expectativa para 
a implementação da Rede de 
Atenção Psicossocial no Estado 
de São Paulo? 
Tykanori: O Ministério tem um 
contato bastante próximo com 
o governo estadual paulista, foi 
constituído um grupo condutor 
da Rede de Atenção Psicossocial 
no Estado, mas neste momento 
o processo está um pouco lento, 
pois o grupo conduz a situação 

ADILSON MANOEL GODOY/FSP-USP

Roberto Tykanory Kinoshita 
é graduado em Medicina 

pela Universidade de São Paulo 
(1983), doutor em Saúde Coletiva 
pela Universidade Estadual de 
Campinas (2001) e residência-
médica pela Universidade de São 
Paulo (1986).  Morou durante 
um ano na Itália, em 1982, onde 
acompanhou de perto o trabalho 
deixado por Franco Basaglia, em 
Trieste. Já coordenou a área de 
saúde dos Municípios de Bauru, 
Santos, Ribeirão Preto e São 
Paulo.  
Atualmente, é Coordenador da 
Área Técnica de Saúde Mental, 
Álcool e Outras Drogas do Minis-
tério da Saúde. Tem experiência 
na área de Medicina, com ênfase 
em Psiquiatria, atuando princi-
palmente nos seguintes temas: 
psiquiatria, saúde mental, políticas 
em Saúde Mental, Saúde Coletiva, 
serviços de saúde e suicídio.
Tykanori explica para o jornal do 
COSEMS/SP a importância do 
movimento da Luta Antimanico-
mial no Brasil e conta quais são 
suas expectativas para a implanta-
ção da Rede de Atenção Psicosso-
cial no País.

> Seminário:‘Discussão da Política Nacional de Saúde Mental’, organizado 
pelo COSEMS/SP, em São Paulo
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“Por enquanto a 
SES-SP está em uma 
posição de ‘stand 
by’. Implementou o 
grupo condutor da 
Rede e parou por 
aí. Haveria uma 
comunicação do 
Secretário Giovanni 
com o Ministro da 
Saúde e estamos 
aguardando o 
movimento da SES-
SP”.  
 Roberto Tykanori Kinoshita

das Redes nas regiões do Estado.
Temos uma expectativa que prati-
camente para São Paulo a gente 
consiga aumentar a quantidade 
de serviços. Como se trata de 
um grande Estado, com grandes 
metrópoles e cidades, como São 
Paulo, Campinas, Ribeirão Preto 
no interior, várias cidades que 
beiram população de aproxima-
damente um milhão de pessoas, 
acabamos tendo uma percepção 
de que existe bastante serviço, 
mas quando fazemos a conta na 
ponta do lápis, na proporção, 
faltam serviços. O número abso-
luto de serviços é grande, mas o 
número relativo não é tão grande 
assim. Essa é uma questão a qual 
temos que discutir e definir a 
Rede, para que a gente conserte 
os respectivos dados. 
Lembrando que o Estado de São 
Paulo é o que mais concentra 
hospitais psiquiátricos, tem uma 
densidade elevadíssima de leitos 
psiquiátricos e boa parte deles é 
habitados por moradores. 
Hoje possuímos formas de fi-
nanciar as residências terapêu-
ticas que são meios excelentes 
de diminuirmos esses números 
de hospitais psiquiátricos. O 
cenário é propício para isso, mas 
é necessário vontade política.

JC – Como está a participação 
da SES-SP no processo de 
construção da Rede?

Tykanori: Por enquanto a 
Secretaria está em uma situação 
de ‘stand by’. Implementou o 
grupo condutor da Rede e parou 
por aí. Haveria uma comunicação 
do Secretário (Giovanni Guido 
Cerri) com o Ministro da Saúde 
(Alexandre Padilha) e estamos 
aguardando o movimento da 
SES-SP.

JC – Como o senhor ava-
lia a contratação de 40 leitos 
psiquiátricos do Hospital La-

can, em São Bernardo do Cam-
po, por parte da SES-SP, con-
trariando a Política Nacional 
de Saúde Mental?
Tykanori: Trata-se de 
uma estratégia equivocada. 
Acredito que a estratégia mais 
coerente seria uma ação ampla, 

intersetorial, focando em ações 
para aumentar e direcionar a 
busca da coesão social.  Essa 
atitude remete a características 
de segregação, separação, que 
tendem a enfraquecer o nível 
social do indivíduo. Existem 
casos onde há a necessidade de 
internação, mas estas deveriam 
ser realizadas em hospital geral e 
o Estado carece de leitos de saúde 
mental em hospitais gerais. Por 
outro lado, existem necessidades 
de formas de acolhimento, que 
não se tratam necessariamente 
de internação médica, mas de 
estruturas capazes de dar suporte 
para a pessoa se reorganizar.
As necessidades precisam ser 
compreendidas nas suas diver-
sidades e a ideia de internação 
em hospital psiquiátrico remete a 
uma forma antiga onde tudo é re-
solvido no nível hospitalar e esse 
não é um bom caminho.

DIVULGAÇÃO

   O COSEMS/SP tem 
disponível o vídeo da 
discussão da Política 

Nacional de Saúde Mental, 
em São Paulo, com a         
presença de Tykanori

•   

AGÊNCIA BRASIL/EBC

> Tykanori já esteve presente em Trieste, na Itália, para acompanhar o 
trabalho realizado pelo médico psiquiatra italiano Franco Basaglia

> Tykanori participa do debate sobre a Política Nacional de Combate ao Álcool e outras Drogas durante reunião 
do Conselho Nacional de Saúde
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Movimento da Luta Antimanicomial completa 24 anos 
Com forte influência da 
experiência italiana em 
Saúde Mental, militantes 
do movimento lutam pela 
melhora na qualidade dos 
serviços aos usuários e 
debatem a implantação da 
Rede Psicossocial

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Mudar o conceito da 
assistência e acabar com os 

hospitais psiquiátricos. Esses são 
alguns dos propósitos da Luta 
Antimanicomial, movimento 
iniciado no final da década de 
70 por trabalhadores da Saúde 
Mental e pelo Centro Brasileiro 
de Estudos em Saúde/Núcleo 
de Estudo em Saúde Mental 
(CEBES) e que ganhou força 
e se estabeleceu nos anos 80, 
precisamente em 1987, através 
dos encontros nacionais dos 
trabalhadores em Saúde Mental 
em várias cidades do País e com 
inserção dos usuários e seus 
familiares.
Embasado principalmente na 
experiência do médico psiquiatra 
italiano, Franco Basaglia, o qual se 
tornou referência mundial devido 
ao trabalho reconhecido pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), realizado no hospital 
psiquiátrico de Trieste, na Itália, 
o movimento completa 24 anos no 

Médico psiquiatra, Basaglia foi 
o precursor do movimento de 
reforma psiquiátrica italiana 
conhecida como Psiquiatria 
Democrática. Nasceu no ano de 
1924 em Veneza, Itália, e faleceu 
em 1980.
Após a 2ª Guerra Mundial, depois 
de 12 anos de carreira acadêmi-
ca na Faculdade de Medicina de 
Padova, ingressou no Hospital 
Psiquiátrico de Gorizia. 

dia 18 de maio, data estabelecida 
no II Congresso Nacional de 
Trabalhadores em Saúde Mental, 
ocorrido em Bauru, em dezembro 
de 1987, onde instituiu-se como 
Dia Nacional por uma Sociedade 
sem Manicômios. 
Para a terapeuta ocupacional, 
Secretária Adjunta da Saúde do 
Município de Várzea Paulista, 
Stellamaris Pinheiro, militante 
da Saúde Mental e que atuou 
em estágio teórico-prático na 
cidade de Triste, o convívio é 
um instrumento terapêutico. “O 
ponto de partida não pode ser 
o isolamento, a exclusão. Não 
podemos invalidar o discurso 
do usuário psíquico. A luta 
possibilitou que todos tivessem 
espaço de protagonismo e 
cidadania”, enfatiza.
Com o objetivo de humanizar o 
atendimento e construir alternati-
vas para aprimorar e integralizar 
o cuidado ao paciente, com ações 
intersetoriais que garantam o 
acesso da população aos serviços 
e o respeito a seus direitos e 
liberdade, a luta preconiza uma 
mudança do modelo de tratamen-
to, onde no lugar do isolamento 
incorpora-se o convívio com a 
família, com a comunidade, o 
auxílio na reinserção social, res-
gate da cidadania e o retorno ao 
mercado de trabalho.
“O movimento contribuiu para a 
luta dos direitos humanos, denun-

Franco Basaglia

Quando assumiu a direção do hospital, iniciou mudanças com o obje-
tivo de transformá-lo em uma comunidade terapêutica. Sua primeira 
atitude foi melhorar as condições de hospedaria e o cuidado técnico 
aos internos em Gorizia.
A partir de 1970, quando foi nomeado diretor do Hospital Provincial 
na cidade de Trieste, iniciou o processo de fechamento daquele hos-
pital psiquiátrico.
Em Trieste ele promoveu a substituição do tratamento hospitalar e 
manicomial por uma rede territorial de atendimento, da qual faziam 
parte serviços de atenção comunitários, emergências psiquiátricas 
em hospital geral, cooperativas de trabalho protegido, centros de 
convivência e moradias assistidas, denominadas por ele de ‘grupos-
apartamento’ para os loucos.
No ano de 1973, a Organização Mundial de Saúde (OMS) credenciou 
o Serviço Psiquiátrico de Trieste como principal referência mundial 
para uma reformulação da assistência em saúde mental.
A partir de 1976, o hospital psiquiátrico de Trieste foi fechado ofi-
cialmente, e a assistência em Saúde Mental passou a ser exercida em 
sua totalidade na rede territorial montada por Basaglia.
Como conseqüência das ações e dos debates iniciados pelo psiquia-
tra italiano, no ano de 1978 foi aprovada na Itália a chamada ‘Lei 
180’, ou ‘Lei da Reforma Psiquiátrica Italiana’, também conhecida 
popularmente como ‘Lei Basaglia’.

1924 - 1980

> Luta é contra o isolamento e 
segregação do indivíduo 

DIVULGAÇÃO
WWW.FRANCOBASAGLIA.ORG

> Basaglia esteve algumas vezes no Brasil realizando seminários e 
conferências 

WWW.FRANCOBASAGLIA.ORG

> Stellamaris Pinheiro, Secretária 
Adjunta da Saúde de Várzea Paulista 
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Rede de Atenção Psicossocial no Brasil  
Implantada até fevereiro de 2012

1742 CAPS

92 Consultórios na rua

603 Serviços Residenciais Terapêuticos,  
com 3294 moradores

657 Iniciativas de geração de trabalho e renda/
empreendimentos solidários/cooperativas sociais

51 Centros de Convivência e Cultura

4.014 Beneficiários no Programa de Volta para Casa

44 Unidades de Acolhimento

4.121 Leitos em Hospital Geral

ciando como era o atendimento 
e o cuidado em alguns locais e 
também para mudança de foco 
da doença para o indivíduo”, es-
clarece o psicólogo, membro da 
Comissão de Saúde do Conselho 
Regional de Psicologia e con-
selheiro do Conselho Estadual 
de Saúde de São Paulo, Moacyr 
Bertolino.
O avanço do movimento pode 
ser observado ao longo dos últi-
mos anos por meio da Reforma 
Psiquiátrica e da Política Na-
cional de Saúde Mental. “Foi 
preponderante para a criação da 
Lei 10.216 (do deputado Paulo 
Delgado) e a regulamentação da 
Rede Psicossocial, através de 
propostas horizontais com troca 
dos saberes entre profissionais, 
usuários e seus familiares”, diz 
Bertolino.

Rede Substitutiva
Iniciativas como os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), 
serviços de Residências Terapêu-
ticas, Consultórios na Rua e o Pro-
grama de Volta Pra Casa (PVC) 
foram algumas das estratégias 
utilizadas para o avanço no fecha-
mento de hospitais e diminuição 
dos leitos psiquiátricos no País 
(verificar números na tabela).
Segundo dados do Ministério 
da Saúde (MS), desde 2002 
houve uma significativa redução 
dos leitos psiquiátricos do SUS 
espalhados pelo Brasil, de 51.393 
passou-se a 32.284, em 2011. Em 
fevereiro de 2012, o PVC alcançou 
mais de 4.000 beneficiários em 
folha de pagamento. Os processos 
de fechamento de hospitais, 
em especial nos Estados de 
Pernambuco, Rio de Janeiro 
e São Paulo, contribuíram de 
forma expressiva para o aumento 
de indivíduos cadastrados no 
Programa.
No Estado de São Paulo ainda 
existem 54 hospitais psiquiátricos 
somando mais de 10.500 leitos 
SUS, número que equivale a 
18% dos leitos estaduais. Já em 
hospitais gerais, são 712 leitos de 

saúde mental. 
Para Sônia Mára Neves Ferri, 
SMS de Jaboticabal e membro 
do Grupo Técnico Bipartite de 
Saúde Mental, a principal priori-
dade é a expansão da rede extra-
hospitalar (rede substitutiva). “A 
reforma vem sendo construída 
visando principalmente a mudan-
ça do modelo de atenção centrado 
na atenção hospitalar para um 
modelo de atenção comunitária”, 
declara. 

Investimento

O ano de 2006 marcou a inversão 
dos gastos do MS na Rede de 
Atenção Psicossocial, onde o 
investimento na rede de serviços e 
ações na rede substitutiva superou 
os gastos com a rede hospitalar. 
Atualmente, do montante gasto na 
Política Nacional de Saúde Mental, 
71,2% são destinados às iniciativas 
extra-hospitalares.
Para o ano de 2012 espera-se um 
aumento significativo do investi-
mento financeiro, por parte do MS, 
para a Rede de Atenção Psicosso-
cial, por conta do recente reajuste 

dos valores pagos aos CAPS, da 
criação de novos dispositivos de 
cuidado de base comunitária e do 
investimento para qualificação da 
rede como um todo.
“É fundamental um maior finan-
ciamento dos CAPS 24 horas. Pre-
cisamos de mais investimentos do 
Ministério, dos Municípios e prin-

cipalmente da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo (SES-SP)”, 
declara Stellamaris.  
De acordo com Sônia, os Municí-
pios não terão como realizar esta 
difícil tarefa sem o co-financia-
mento da SES-SP. “Precisamos do 
auxílio no custeio da rede psicosso-
cial nas diversas regiões do Estado 
de São Paulo, visando um conjunto 
de transformações necessárias para 
a melhoria da qualidade assisten-
cial em saúde mental”, afirma.

18 de maio
No dia 18 de maio, a Frente 
Estadual Antimanicomial de São 
Paulo realizou um Ato manifesto 
denominado ‘Loucura não se 
prende, saúde não se vende, 
quem está doente é o sistema 
social’, com concentração  no 
vão  livre do MASP, localizado na 
Avenida Paulista. Os participantes 
caminharam até a sede da SES-SP, 
passando pelo CAPS Itapeva. 

@cosemssp

Cosems SP

www.cosemssp.org.br

> Sônia Ferri, membro do grupo 
técnico bipartite de Saúde Mental

> Moacyr Bertolino expõe preocupação do Conselho Estadual de Saúde em 
evento realizado com a presença do Coord. de Saúde Mental do MS

ADILSON MANOEL GODOY/FSP-USP
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PFURP agenda reuniões com diretores dos DRS e gestores 
municipais do Estado

Contrariando os princípios da Re-
forma Psiquiátrica e da Políti-

ca Nacional de Saúde Mental, de 
redução de leitos psiquiátricos nos 
hospitais brasileiros, a Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo (SES-
SP) contratou mais 40 leitos do Hos-
pital Lacan, sobre gestão do Municí-
pio de São Bernardo do Campo, que 
integra a entidade filantrópica do 
Grupo Saúde Bandeirantes.
Além de contrapor as diretrizes da 
Saúde Mental, a atitude da SES-SP fere 
o artigo 198, inciso I, da Constituição 
Federal (verificar no quadro) e o artigo 
9º, da Lei nº 8080, mais conhecida 
como Lei Orgânica da Saúde. “Esse 
episódio é lamentável. Um desrespeito 
ao gestor municipal, ao comando único 
e consequentemente à legislação do 
SUS”, diz a Secretária Municipal de 
Saúde de Diadema, Aparecida Linhares 
Pimenta.
Para a SES-SP, o projeto foi, inclusive, 
aprovado pela Comissão de Ética da 
Unifesp e argumenta não se tratar, de 
maneira nenhuma, apenas de internação 
de dependentes químicos, mas de um 
modelo de assistência multidisciplinar, 
formada por médicos, psicólogos, 
enfermeiros e terapeutas ocupacionais, 
com respeito às necessidades 
individuais, visando à recuperação do 
paciente e sua reinserção social.

SES-SP contrata 40 leitos psiquiátricos do Hospital 
Lacan em São Bernardo do Campo

A proposta não foi apresentada no 
Colegiado de Gestão Regional (CGR/
CIR), instância regional de deliberação 
bipartite (entre Estado e Municípios da 
região). “Fomos surpreendidos com a 
notícia na imprensa. Vai na contramão 
das pactuações como a Rede Cegonha, 
de Urgência e Emergência, onde tudo 
isso foi deliberado na instância do 
CGR”, esclarece Aparecida.
A SES-SP entende que a estrutura de 
pactuação entre gestor estadual e o re-
gional não se enquadra no convênio es-
tabelecido com o Hospital Lacan, uma 
vez que os leitos adquiridos são destina-
dos aos pacientes de todo o Estado, não 
apenas aos da região do ABC.
De acordo com a SES-SP a unidade 
também não é considerada pelos 
gestores municipais da região como 
parte integrante da rede de atenção 
psicossocial do ABC, o que, mais uma 

vez, descaracteriza qualquer quadro 
de interferência do Estado na oferta 
municipal de assistência à saúde.
Desde 2009, quando assumiu a gestão 
do Município de São Bernardo do 
Campo, a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) reduziu a média de in-
ternações do Lacan de 70 para sete 
pacientes/mês. “Estamos investindo 
muito na Rede Substitutiva. Em junho, 
estaremos inaugurando mais dois Cen-
tros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
e a quinta Residência Terapêutica”, 
explica a Secretária Adjunta da Saúde 
de São Bernardo do Campo, Lumena 
Furtado. 
Com a nova estrutura, a SMS 
pretende remover todos os pacientes 
internados do hospital. ”O objetivo 
é implantar as diretrizes da Política 
Nacional de Saúde Mental. O que 
ocorreu aqui foi uma afronta ao 

SUS do Município e de toda região. 
O CGR do ABC aprovou, por 
unanimidade, uma nota de repúdio 
ao fato ocorrido”, declara Lumena.
Segundo ela, essa é a segunda vez 
que a SES-SP realiza contratação de 
leitos no Hospital Lacan. “Logo que 
assumimos a Secretaria Municipal, a 
SES-SP ocupou 30 leitos da mesma 
forma, sem comunicar o Município 
nem o CGR”, conta.

Plano Estadual de Saúde
O Conselho Estadual de Saúde de 
São Paulo, considerando a Política 
Nacional de Saúde Mental e a ne-
cessidade de fortalecimento da Rede 
Substitutiva, vetou e rejeitou três itens 
propostos pela SES-SP, no Plano Es-
tadual de Saúde. Dentre eles, consta 
a criação de 200 leitos em hospitais 
psiquiátricos. 

“O CGR do ABC, manifestou seu desacordo com a forma como o Governo do Estado de São Paulo 
conduziu a abertura dos leitos para internação de gestantes dependentes de drogas no Hospital Lacan, sem 
prévia discussão e pactuação no Colegiado. Este tipo de atitude desrespeita a forma colegiada como vem 
sendo conduzida a gestão do SUS na região do Grande ABC, bem como desconsidera a gestão municipal de 
São Bernardo do Campo, responsável pela gestão do Hospital Psiquiátrico Lacan.”

Trecho da manifestação do CGR do Grande ABC

Legislação • Constituição Federal
Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquiza-
da e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

A Fundação para o Remédio 
Popular “Chopin Tavares de 
Lima” (FURP), através da 
gerência geral de Divisão de 
Relacionamento com o Mercado, 
está agendando encontros com os 
diretores dos 17 Departamentos 
Regionais de Saúde (DRS). O 
objetivo é participar das reuniões 
dos colegiados regionais para 
conhecer os gestores municipais e 
esclarecer dúvidas. 
Segundo a gerente da área, 

Viviana Nannini, os contatos com 
os DRS e todos seus representantes 
são fundamentais para uma 
aproximação ainda maior entre 
a FURP e os Municípios. “Será 
uma grande oportunidade de 
passar aos gestores, de forma 
transparente, todas as informações 
sobre os produtos da Fundação e 
a distribuição dos medicamentos 
através do Programa Dose Certa”, 
explica. 
Ela informou que as primeiras re-

uniões já estão sendo agendadas. 
A primeira está marcada para este 
mês de maio, na DRS XIV – São 
João da Boa Vista. 
No mês passado, os diretores dos 
DRS visitaram as instalações da 
FURP onde realizaram sua reunião 
mensal. Estiveram acompanhados 
pelo Coordenador da Coordenadoria 
de Regiões de Saúde (CRS), 
Affonso Viviani Júnior e sua equipe. 
Conheceram áreas de Expedição, 
laboratórios de Desenvolvimento 

Farmacotécnico e o prédio 
Luiz Roberto Barradas Barata 
(prédio 25), onde são produzidos 
medicamentos especiais.
Na ocasião estiveram presentes 
todos os diretores dos DRS: 
Capital, Araçatuba, Araraquara, 
Baixada Santista, Barretos, Bauru, 
Campinas, Franca, Marília, 
Piracicaba, Presidente Prudente, 
Registro, Ribeirão Preto, São 
João da Boa Vista, São José do 
Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.
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