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RESUMO 
 
O presente artigo apresenta uma breve reflexão sobre as 
transformações sócio históricas que ocorreram na política de 
saúde mental no Brasil. Apresentaremos o processo pelo qual 
se deu os  movimentos de Reforma Sanitária e Psiquiátrica 
na década de 1980 que impulsionaram a criação da política de 
saúde mental brasileira.  Explicitaremos os avanços desses 
movimentos, bem como os desafios pelo qual se apresenta a 
atual conjuntura da saúde mental brasileira. Para esta 
exposição recorremos à pesquisa bibliográfica e a pesquisa 
documental em paralelo.  
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ABSTRACT 
 
This article presents a brief reflection on the historical members 
transformations that occurred in mental health policy in Brazil. 
We will present the process by which gave the movements of 
Health and Psychiatric Reform in the 1980s that drove the 
creation of the Brazilian mental health policy. Explicitaremos the 
progress of these movements as well as the challenges for 
which presents the current situation of the Brazilian mental 
health. For this exhibition we turn to literature and documentary 
research in parallel. 
 
Keywords: Health Care Reform. Psychiatric Reform. Mental 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais, que ocorreram no 

mundo desde o século XIX e que se intensificaram no século passado, produziram 

alterações significativas para a vida em sociedade. “Toda grande transformação 

social parte necessariamente de um corpo de ideias que desafia as bases que 

sustentam uma determinada realidade que obstaculiza avanços e dá sinais de 

esgotamento” (MENDES, 2011, p. 11). A saúde, sendo uma esfera da vida de 

homens e mulheres em toda a sua diversidade e singularidade, não permaneceu 

fora do desenrolar das mudanças da sociedade nesse período. O processo de 

transformação da sociedade é também o processo de transformação da saúde e dos 

problemas sanitários. 

Este artigo apresenta uma reflexão acerca da saúde/saúde mental, o 

Movimento de Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica apontando as 

transformações sócio históricas da política de saúde mental no Brasil e os desafios 

contemporâneos. Assim, para um melhor entendimento, estruturamos o artigo e dois 

itens, o primeiro tratará de expor sobre a Reforma Sanitária, Reforma Psiquiátrica e 

a Política de Saúde Mental no Brasil; e o segundo item abordará sobre os desafios 

contemporâneos pelo qual enfrenta a política de saúde mental. 

 

 

1. REFORMA SANITÁRIA, REFORMA PSIQUIÁTRICA E A POLÍTICA DE 
SAÚDE MENTAL NO BRASIL. 

  

O movimento sanitarista iniciado na década 1970, por médicos e lideranças 

políticas do setor da saúde, resultou no movimento de Reforma Sanitária brasileira, 

e um passo importante para a conquista da atual legislação da saúde e também 

influenciou a Constituição Federal de 1988. Com a Constituição de 1988, o país foi 

definido como Estado democrático de direito e as políticas sociais ganharam 

destaque, sendo a política de saúde, assistência social e previdência social 

redefinidas no tripé da Seguridade Social. A nova legislação determina a 

universalidade da assistência à saúde como direito do cidadão e dever do Estado, 

além da descentralização da organização do sistema de saúde. 
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Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) teve como tema “Saúde 

como um direito de todos e dever do Estado” e constituiu-se em fórum de luta pela 

descentralização do sistema de saúde e pela implantação de políticas sociais que 

defendessem e cuidassem da vida. Considera-se esse movimento como a porta de 

entrada da sociedade brasileira na discussão sobre o direito à saúde como um 

direito de todos e dever do Estado, em que foram discutidos desde a reformulação 

do sistema nacional de saúde até o financiamento setorial. (BARBOSA, 2006) 

Este foi um momento chave do movimento da Reforma Sanitária brasileira e 

da afirmação da indissociabilidade entre a garantia da saúde e da cidadania. O 

relatório final da 8ª CNS lançou o fundamento de propostas do Sistema Único de 

Saúde (SUS). (BRASIL, 2006) A partir da Constituição de 1988, e amparado pelas 

leis 8.080/90 e 8.142/90, o SUS é criado e teve como preocupação central a 

democratização do acesso, a universalização dos direitos, melhoria da qualidade 

dos serviços prestados, integralidade e equidade das ações.  

De acordo com os princípios da Reforma Sanitária, o SUS deve integrar todos 

os serviços de saúde públicos, deve contar com a participação da população usuária 

(controle social), e deve estar articulado a uma rede hierarquizada, regionalizada, 

descentralizada e de atendimento integral. Nesse sentido, o SUS, como política do 

Estado brasileiro pela melhoria da qualidade de vida e pela afirmação do direito à 

vida e à saúde, dialoga com as reflexões e com os movimentos no âmbito da 

promoção da saúde.     

Em suma, a legislação do SUS representou um grande avanço para a 

sociedade brasileira, uma vez que a saúde até então não era considerada como um 

direito de todos nem dever do Estado. A saúde era garantida apenas a uma parcela 

restrita da população que estava vinculada à formalização no mercado de trabalho e 

à contribuição previdenciária. “A política de saúde no período de 1964 a 1974 

desenvolve-se com base no privilegiamento do setor privado, articulada as 

tendências da política econômica implantada”. (BRAVO; VASCONCELOS; GAMA; 

MONNERAT, 2009, p. 27). Dessa forma, quem não se inseria no modelo de 

contribuição da previdência estava excluído do direito à saúde financiada com 

recursos públicos. 

Paralelamente ao movimento de Reforma Sanitária iniciou-se o movimento 

dos trabalhadores da saúde mental originando o Movimento da Reforma Psiquiátrica 
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na década de 1980. Um intenso movimento social, inicialmente de trabalhadores de 

saúde mental, que buscavam a melhoria da assistência no Brasil e denunciavam a 

situação precária dos hospitais psiquiátricos, que ainda era o único recurso 

destinado às pessoas em sofrimento mental.  

O modelo tradicional de assistência à saúde mental no Brasil, baseado na 

exclusão do sujeito do convívio social e com sua internação em hospitais 

psiquiátricos por longos períodos de tempo, apresentava esgotamento desde o final 

da década de 1970, no contexto de questionamentos políticos à ditadura militar. A 

saúde mental até então se organizava apenas conforme o modelo manicomial e os 

hospitais psiquiátricos eram comparados a grandes campos de concentração, uma 

vez que a miséria era real naquele ambiente que nada tinha de terapêutico. A lógica 

dos hospitais psiquiátricos consistia no afastamento de pessoas consideradas 

improdutivas para o sistema do capital; estes deveriam ser isolados do meio familiar, 

social e contidos por procedimentos invasivos como, por exemplo, eletrochoque, 

maus tratos, intervenções químicas e psicofármacos.  

Assim, no âmbito da saúde mental, ocorre o debate sobre a necessidade de 

mudanças na assistência e a incorporação de propostas desenvolvidas na Europa3. 

Todavia, só em 1978 começa a ser constituído o movimento de Reforma Psiquiátrica 

brasileira4, ganhando expressão o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental 

(MTSM), que num primeiro momento incorpora críticas ao hospitalocentrismo, às 

más condições de trabalho e de tratamento e à privatização da assistência 

psiquiátrica, marcando sua entrada no aparelho público5. (AMARANTE, 1995).  

A partir da década de 1980 novas concepções e práticas em saúde mental 

vão se desenvolver no país, questionando o modelo manicomial até então 

dominante. O movimento antimanicomial se fortalece com lema “Por uma sociedade 

sem manicômios”, entendendo a estrutura manicomial como desumana, arcaica e 

ineficaz com resultados desastrosos como maus tratos e mortes induzida.  

                                                 
3
 Como a psiquatria preventiva e comunitária – expandindo serviços intermediários; e as comunidades 

terapêuticas – buscando a humanização dos hospitais, estavam presentes desde a década de 1960. 

(AMARANTE, 1998) 
4
 Esse movimento foi fortemente influenciado pelas experiências americana, europeia e italiana.  

5
 Nesse período, o cenário social brasileiro estava desenhado com o final da ditadura e da censura, e marcado 

pelo fim do período de “milagre econômico”, pela reorganização da sociedade através de sindicatos e partidos 

políticos.  
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Em 1987, na I Conferência Nacional de Saúde Mental se estabeleceu um 

primeiro consenso mínimo pela necessidade de debater sobre o modelo da 

assistência psiquiátrica no Brasil. Nesse mesmo ano aconteceu o II Encontro 

Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, que representou um marco 

importante, pois foi a partir dele que o movimento em busca de transformação na 

assistência psiquiátrica deixou de ser exclusivamente um movimento de técnicos da 

área e passou a envolver outros setores da sociedade civil. O dia 18 de maio passou 

a ser referência da Luta Antimanicomial, por remeter ao I Encontro dos 

Trabalhadores da Saúde Mental, ocorrido em 1987. 

De acordo com Oliveira (2005):  

  

A Reforma Psiquiátrica, nessa perspectiva, corresponde a um novo 
paradigma teórico assistencial na área de saúde mental uma vez que define 
e conforma um novo desenho de objeto: o sujeito que sofre mentalmente 
porém não necessita de interdição; novos instrumentos: instituições abertas 
e inseridas socialmente, não excludentes e não violentas no trato pessoal e 
social com as pessoas que sofrem mentamente, relações de poder 
horizontalizadas e trabalho em equipe que inclui um sujeito que sofre 
mentalmente, sua família e comunidade, práticas técnicas e assistenciais 
adequadas (psicoterápicas e socioterápicas) e não somente a 
medicalização os sintomas e tem, como finalidade, o incremento da 
autonomia afetiva e material da pessoa para as relações pessoais, 
familiares e sociais. (OLIVEIRA, 2005, p. 55) 

 

Neste sentido, no tratamento aberto, a pessoa em sofrimento psíquico é 

consciente do seu estado e conta com uma rede de apoio em que o convívio com o 

mundo, antes visto como um problema passa a ser visto como parte da solução. A 

pessoa portadora de transtorno mental passa, nessa nova perspectiva, a não perder 

suas referências sociais, profissionais e culturais, devido a seu transtorno. Nessa 

direção, o tratamento dado, preserva a identidade do indivíduo, fazendo com que o 

tratamento seja realizado na comunidade, por meio de uma rede de atenção à 

saúde, se distanciando, portanto do isolamento social.   

No contexto pós-Constituição de 1988, iniciativas começam a mudar o 

ordenamento nacional da política de saúde mental. Em 1991 foi instituída a 

Coordenação Nacional de Saúde Mental no Ministério da Saúde, instância 

responsável pela formulação e implementação política na área. Nesta direção, ainda 

antes da política de saúde mental ser aprovada já existia serviços de caráter 

substitutivos em algumas cidades do Brasil. Em 1991, a Coordenação Nacional de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
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Saúde Mental juntamente com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

patrocinaram um encontro com objetivo de construir um documento/instrumento de 

referência para a política a ser adotada no Brasil e para o trabalho cotidiano na área.  

Esse encontro foi marcado pela articulação das propostas Basaglianas com 

os princípios da Declaração de Caracas (1990), que pede a retirada do hospital de 

seu papel hegemônico, a reestruturação da assistência ligada ao atendimento em 

nível primário, o respeito aos direitos humanos dos portadores de transtornos 

mentais, a formação de recursos humanos voltados para o atendimento comunitário 

e a revisão da legislação dos países. A política de saúde mental do Ministério da 

Saúde apresentava a necessidade de superar uma assistência de má qualidade, 

custosa financeira e socialmente, superando o modelo iatrogênico6 através da 

diversificação dos recursos terapêuticos com financiamento dos mesmos e 

“equacionamento da questão ‘saúde mental’ como problema do município”. (MEX, 

1992) 

A primeira cidade brasileira a inaugurar uma rede de atenção à saúde mental 

substitutiva ao manicômio foi Santos, no Estado de São Paulo, com o Centro de 

Atenção Psicossocial Prof. Luiz da Rocha Cerqueira, inaugurado em 1987, 

considerado o primeiro serviço de saúde mental de atenção diária. Outros serviços 

substitutivos foram implantados com influência do modelo implantado na cidade 

italiana de Trieste. Foram implantados em Santos, cinco Núcleos de Atenção 

Psicossocial – NAPS (o primeiro inaugurado em setembro de 1989), a Unidade de 

Reabilitação Psicossocial, o Centro de convivência TAM-TAM, e o Lar Abrigado 

República “Manoel da Silva Neto”, e em 1994 criou-se o atendimento psiquiátrico de 

urgência no Hospital Estadual de Santos. (VENÂNCIO, 2003) 

Várias cidades brasileiras foram impulsionadas por esses modelos de atenção 

a implantar esses serviços com novas formas de atenção à saúde mental, baseadas 

no respeito à cidadania e voltadas para a inclusão social. Apesar de cada uma delas 

ter seu desenvolvimento próprio e singular, há uma característica em comum entre 

elas: garantem serviços de atenção diária, pautados na busca da autonomia, 

liberdade, emancipação, direito à voz e a escuta.  

                                                 
6
 Iatrogenia refere-se a um estado de doença, efeitos adversos ou complicações causadas por ou resultantes 

do tratamento médico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_adverso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento_(medicina)
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Em 2001 temos a promulgação da 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” (BRASIL, 2001a). A Lei é fruto dos embates 

democráticos no processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil resultado de um longo 

processo de tramitação no Congresso Nacional. Vale ressaltar que dentre os 

motivos da Reform Psiquiátrica e da política de saúde mental, estava à criação de 

uma rede de atenção à saúde mental substitutiva, que garantisse os direitos as 

pessoas em sofrimento mental e que se distanciasse das internações psiquiátricas 

como medida de tratamento, esta rede é a chamada Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS). 

 No decurso do desenvolvimento histórico brasileiro, observamos que essa 

rede é instituída por meio da portaria nº 3.088 em 2011. Conforme a protaria a Rede 

de Atenção Psicossocial deve atender as pessoas em sofrimento psíquico ou 

pessoas com problemas decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A concepção de Rede de Atenção 

Psicossocial perpassa todo o sistema de saúde, nos diferentes tipos de assistência, 

em que a intersetorialidade pode potencializar a constituição de outros pontos de 

atenção no interior da rede. (BRASIL,2011) 

Enfatizamos que a criação de uma rede integrada está sustentada por 

evidências de que essa rede constitui uma saída para a crise contemporânea do 

sistema de atenção à saúde. O processo de substituição foi fundamental uma vez 

que buscou prestar a atenção certa, no lugar certo, no tempo certo. Todavia, isso 

não equivale dizer que a política de saúde mental e a Rede de Atenção Psicossocial 

tem se apresentado como deveria, uma vez que os serviços que compõem a RAPS 

não consistem ainda em serviços integrados e articulados; apresentam-se, muitas 

vezes, de forma precarizada e fragmentada sendo fortemente marcado pela 

privatização de serviços de saúde mental.  

   

2. DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA SAÚDE/SAÚDE MENTAL 

 

Neste item, trataremos de explicitar os desafios contemporâneos que 

prescreve a realidade da saúde e saúde mental na sociedade brasileira. Apreende-
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se que apesar do avanço da criação do SUS, a sua plena efetivação tem se 

apresentado de forma fragmentada, marcado fortemente pelo neoliberalismo. “A 

afirmação neoliberal nas políticas sociais brasileiras tem gerado um sucateamento 

em áreas como previdência, educação e saúde, o que leva a concluir que a proposta 

de democratização da saúde tem sido “destruída” em favor do projeto privatista”. 

(BRAVO, 2006)  

Nota-se que a saúde pública estatal tem se configurado de forma mínima a 

uma parcela da população vulnerabilizada, ficando ao setor privado o atendimento 

aos cidadãos consumidores. Para Bravo e Matos (2002), “[…] deixa subentendidos 

dois sistemas: um SUS para os pobres e outro sistema para os consumidores”. 

Dessa forma, a universalização do direito a saúde como um direito de todos e dever 

do Estado não tem se constituído tal qual se apresenta na constituição de 1988.   

Analisando historicamente a trajetória da saúde brasileira observamos que 

projeto democrático da saúde é atingido negativamente durante a década de 1990 

no governo Collor, com a redução dos gastos na área social, e boicote à 

implantação do SUS por meio de emendas constitucionais. Posteriormente, Itamar 

Franco na presidência marca seu governo por iniciativas descentralizadas e 

financiamento das ações do SUS. Em seguida Fernado Henrique Cardoso assume o 

poder e explicitamente implanta o projeto neoliberal nas políticas de saúde, 

utilizando-se de ações sem o consentimento da população. É no governo de 

Fernado Henrique Cardoso que se evidenciam as ações de grupos contrários ao 

SUS, principalmente na gestão, orçamento, controle e no sucateamento do SUS. 

Sendo assim, torna-se importante abrir a discussão sobre a relação público x 

privado no âmbito da política de saúde.  Conforme aponta a legislação que 

regulamenta o SUS, a participação do setor privado no SUS deverá ser 

complementar, isto significa que o setor público pode contratar serviços da iniciativa 

privada sempre que seus recursos próprios forem insuficientes para atender à 

população. Neste caso, os prestadores de serviço privado vão estar “conveniados” 

com o SUS e vão ter que obedecer às suas regras e princípios. Todavia, o que tem 

acontecido é o inverso, os serviço privado tem ocupado grandes espaços na saúde 

e na saúde mental, perdendo sua funcionalidade inicial de complementariedade do 

SUS. 
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Ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha representado avanços para 

as políticas sociais com a instauração da Seguridade Social de caráter universal, 

vemos que a implantação do projeto neoliberal no Brasil representou um retrocesso, 

tendo em vista que “na prática se efetivou um sistema seletivo, focalizado, com 

características assistenciais e tendências privatizantes e mercantis” (CORREIA, 

2005, p. 30). Assim, ocorre a diminuição da responsabilidade estatal na área social 

passando esta responsabilização para a sociedade civil, acarretando a precarização 

das políticas sociais públicas. 

A ideologia neoliberal produziu um retrocesso histórico no que diz respeito à 

origem do bem-estar social, que sai da esfera do público para o âmbito privado 

(SOARES, 2005). Os novos “agentes sociais” se põem na saúde pública 

promovendo um tipo especial de mercado, que integra desde os assegurados 

financeiros até um número considerável de “atores não governamentais” 

representados por associações comunitárias, igrejas e inúmeras ONGs de todo tipo 

de modalidade.  

De acordo com Bravo (1996), a Assembleia Constituinte, com relação à 

saúde, transformou-se numa arena política em que os interesses se organizaram em 

dois blocos polares: os grupos empresariais, sob a liderança da Federação Brasileira 

de Hospitais (setor privado) e a da Associação da Indústria farmacêutica 

(multinacionais), e as forças propugnadoras da Reforma Sanitária, representadas 

pela Plenária Nacional pela Saúde na Constituinte que passou a congregar cerca de 

duas centenas de entidades representativas do setor.  

As principais justificativas para as privatizações estão em atrair capitais, 

redução das dívidas externas, melhorias da qualidade dos serviços entre outros. 

Apesar dos avanços que a sociedade brasileira obteve com a criação do SUS, 

considera-se que o SUS real está muito longe do SUS constitucional. De acordo 

com Bravo (1996), o SUS foi se consolidando aos que não têm acesso aos serviços 

do setor privado, o que se distancia do caráter universal proposto na constituição de 

1988.  

Conforme aponta Bravo e Matos (2002), outros aspectos dessas 

organizações privadas tornam-se questionáveis, tais como: a composição do 

controle social e suas divergências de interesse; a redução do financiamento e o 

repasse das ações à sociedade civil; a construção de um cidadão consumidor e não 
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detentor de direitos; e a duvidosa autonomia dos gestores das organizações. Todos 

esses aspectos vão de encontro aos ideais preconizados pelo SUS.  

No âmbito da saúde mental a plena efetivação dos direitos garantidos pela Lei 

10.216/2001 ainda consiste num processo de luta, uma vez que o cenário atual é de 

precarização dos serviços e violação de muitos direitos já conquistados no 

movimento de Reforma Psiquiátrica. A volta aos modelos manicomiais tem se 

apresentado de forma disfarçada com instituições e serviços filantrópicos e privados 

como as comunidades terapêticas e clínicas involuntárias que violam uma série de 

direitos. 

Sobre isso Soares (2005) aponta que: 

 

 [...] as experiências têm demonstrado que apesar de esses programas 
serem financiados com recursos públicos, o caráter público de suas ações 
não tem sido preservado, levando a uma espécie de privatização que pode 
ocorrer sob diversas formas, como por exemplo, no caráter muitas vezes 
discricionário nas escolhas dos beneficiários. O critério de acesso nem 
sempre é publicamente definidos nem muito menos socialmente 
controlados. A forma de utilização dos recursos públicos tampouco é 
transparente. (SOARES, 2005, p. 60) 

 

 Assim, Soares nos leva a refletir sobre a lógica capitalista seletiva dessas 

instituições filantrópicas e privada, que recebem recurso público, e que se 

distanciam dos princípios universalizantes contidos na Constituição de 1988. Nota-

se que historicamente as ações governamentais têm se direcionado a investir em 

instituições privadas (lucrativa para o empresariado) em prejuízo das instituições 

públicas, que estão sendo cada vez mais sucateadas, e com contratos profissionais 

precários. 

Nota-se que os governos têm se voltado a diminuir os custos da assistência 

psiquiátrica dos hospitais do Estado, bem como o repasse de verba pública para os 

empresários do setor psiquiátrico e do “terceiro setor” filantrópico, através de 

convênios que pagam internações para o usuário do serviço de Saúde Mental por 

meio de convênios, a fim de continuar enriquecendo o capital que compõe a base de 

sustentação de seus mandatos. Isso acontece porque no Brasil, mesmo quando não 

existe interesse econômico imediato, há na maioria dos casos, favorecimentos 

pessoais ou ganhos políticos ideológicos por trás das corporações sem fins 

lucrativos. (BISNETO, 2007) Neste sentido, a política neoliberal não visa apenas à 

diminuição dos custos, mas sim, a manutenção do poder.  
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Para Elias (s.d), a operacionalização deste sistema – “um mix público/privado” 

– requer um Estado provedor da assistência básica e incentivador do setor privado, 

dando, assim, impulso à reprodução do capital, em que ao Estado cabem funções 

como direcionar o financiamento, organizar consumidores e conciliar interesses dos 

produtores privados. Tal estrutura gera o que esse autor denomina de “modelo dual” 

e “socialmente injusto”. 

Além das dificuldades operacionais e políticas sociais já apresentadas, no 

contexto neoliberal, a ausência de investimento nos serviços públicos que compõe a 

Rede de Atenção Psicossocial não é novidade no trato com as políticas sociais na 

saúde mental. Entre outras questões, que interferem diretamente na qualidade dos 

serviços prestados à população, não raro observa-se a falta de materiais para 

realização de atividades e atendimento, ausência de profissionais suficientes, 

precariedade nos investimentos em pesquisas e grupos de profissionais sem 

oportunidade de qualificação profissional continuada. 

 Tal panorama aponta que a universalização da saúde e a criação da política 

de saúde mental no âmbito legal constituiu um avanço para sociedade brasileira, 

uma vez que até antes a sociedade estava desprovida de qualquer tipo de direto à 

saúde/saúde mental, todavia a efeitivação dessa universalição na base real ainda 

consiste num processo de muita luta. 

 

CONCLUSÃO  

 

Conforme demonstramos ao longo do trabalho, a década de 1990 representa 

um período com muitos avanços para a população brasileira, especialmente no que 

se refere à saúde. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve uma 

diversidade de alterações no que diz respeito aos direitos sociais, quando a saúde 

deixou o seu caráter contributivo e se firmou a partir de uma perspectiva universal – 

pelo menos no texto constitucional. O que tem servido de parâmetro legal para as 

lutas políticas que visam consolidar o SUS público e estatal. 

Paralelamente as transformações ocorridas na saúde, verificamos as 

mudanças que ocorreram no âmbito da saúde mental por meio do movimento de 

Reforma Psiquiátrica brasileira. Vemos como esse movimento influenciou na criação 
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da política de saúde mental, defendendo um tratamento aberto por meio de serviços 

substitutivos em saúde mental. Entretanto a plena efetivação de tais políticas tem 

sido atingida negativamente pelo projeto neoliberal.  

Constatamos que os interesses contraditórios repercutem fortemente na 

política de saúde brasileira em todo movimento das reformas sanitária e psiquiátrica, 

e expressivamente nos últimos anos, encontramos inúmeras estratégias 

governamentais que burlam os princípios dessas reformas, uma vez que violam uma 

série de direitos, pois consiste em políticas de viés fortemente segregador, de 

caráter repressivo e higienista, contrárias ao que historicamente foi lutado e 

conquistado. 
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