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RESUMO 
 
Este trabalho é uma revisão bibliográfica que tem como 
objetivo discorrer sobre a Reforma Psiquiátrica no Brasil e 
também no estado do Piauí, na qual este movimento 
caracteriza-se por um atraso histórico em relação ao restante 
do país. Os principais acontecimentos no âmbito da saúde 
mental do estado são destacados como forma de levantar o 
debate acerca do como se construiu e se mantém a atenção 
em saúde mental no estado. 
 
Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica. Saúde Mental. Piauí. 
 
ABSTRACT 
 
This paper is a literature review that aims to discuss the 
psychiatric reform in Brazil and in the state of Piaui, where this 
movement is characterized by a historical gap with the rest of 
the country. The main developments under the state's mental 
health are highlighted in order to raise the debate about how to 
built and maintains the mental health care in the state. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Reforma Psiquiátrica ocorrida no Brasil no final da década de 1970, foi um 

momento que culminou com a crítica ao modelo manicomial, o qual confinava as pessoas 

com transtorno mental em asilos e hospícios. E se configurou como movimento social 

organizado pelos trabalhadores em saúde mental, denominado de Movimento de 

Trabalhadores em Saúde Mental - MTSM, que passaram a intervir por meio da denúncia das 

práticas de maus-tratos e de violência àqueles confinados nos hospitais psiquiátricos 

(BRASIL, 2005). 

As propostas da Reforma Psiquiátrica encaminham - se no sentido de criar 

condições e serviços em saúde mental que atendam aos direitos das pessoas com 

transtorno mental. Portanto, nesta lógica, temos os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), o Programa de Volta para Casa, 

dentre outros programas e serviços, que se configuram como estratégias de 

desinstitucionalização. 

O escopo de análise deste artigo são os desdobramentos da Reforma 

Psiquiátrica no estado do Piauí. Para tal, empreende-se uma discussão do contexto histórico 

da reforma Sanitária e psiquiátrica brasileiras, para sucessiva inserção no tema Reforma 

Psiquiátrica no Piauí.  

 

2 REFORMA SANITÁRIA E REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

 

Segundo Bravo e Matos (2001):  

 
(...) o projeto de Reforma Sanitária propõe um relação diferenciada do Estado com a 
sociedade, incentivando a presença de novos sujeitos sociais na definição da 
política setorial, através de mecanismos como os conselhos e conferências de 
saúde (BRAVO, MATOS; 2001, p. 2 e 3). 

 
Assim sendo, a Reforma Sanitária se caracteriza por buscar a consolidação de 

direitos sociais, neste caso, o direito à saúde. A agenda política deste movimento, 

engendrado quando ainda estava em curso o governo ditatorial em meados dos anos 1970, 

conformou o interesse da sociedade por participação política e social nas instâncias 

decisórias.  

Quanto à Reforma Psiquiátrica brasileira, esta se constituiu nos anos 70 como 

um processo político e social. Conforme Rosa (2008), o movimento de reforma psiquiátrica 



 

 

                  

foi influenciado pelo Movimento de Reforma Sanitária e se centrou na região Sudeste, 

espalhando-se de forma desigual pelo país. Esse período é caracterizado por 

intensas transformações nos planos cultural e social, com intuito de substituição do modelo 

hospitalocêntrico, centrado nas ações para a garantia dos direitos civis das pessoas com 

transtorno mental. A Reforma Psiquiátrica representa um marco no que diz respeito à 

política de saúde mental no Brasil. Portanto, pode-se afirmar, então, que a Reforma 

Sanitária centrou seus esforços na conquista de direitos sociais (participação social, 

serviços públicos de qualidade, etc.) e a Reforma Psiquiátrica em direitos civis (liberdade, 

igualdade, etc.).  

Antes da Reforma Psiquiátrica brasileira a assistência às pessoas com 

transtorno mental era caracterizada pelo modelo hospitalocêntrico e asilar, no qual estas 

eram mantidas em internação por longo tempo e de forma desmedida. Ficavam assim, 

excluídas do convívio familiar e social, sendo tratadas de maneira repressiva e violenta e 

tendo seus direitos violados e negados, principalmente o direito à liberdade tanto do corpo, 

como de opinião. Podemos afirmar, neste sentido, que o processo reformista de atenção 

psiquiátrica no Brasil é um movimento social, em parte nos moldes dos “novos movimentos 

sociais” por vislumbrar a condição de cidadania negada aos assistidos pelos serviços 

centrados no manicômio, haja vista o estigma culturalmente imposto pela presunção de 

periculosidade e incapacidade implícita no imaginário social que se instituiu que “lugar de 

louco é no hospício”. 

Conforme Amarante (1995) é a partir do Movimento dos Trabalhadores em 

Saúde Mental (MTSM) que surgem as propostas de reformulação do modelo assistencial e 

que se estabelecem críticas ao sistema psiquiátrico vigente. Segundo o mesmo autor, o 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental nasce a partir da Crise da Divisão Nacional 

de Saúde Mental (DINSAM), órgão responsável pela formulação das políticas de saúde 

mental vinculado ao Ministério da Saúde. Em abril de 1978, os profissionais de quatro 

unidades da DINSAM deflagram uma greve e ocorre a demissão de 260 estagiários e 

profissionais (Amarante, 1995). 

 
A crise é deflagrada a partir da denúncia realizada por três médicos bolsistas do 
CCP II, ao registrarem no livro de ocorrências do plantão do pronto socorro as 
irregularidades da unidade hospitalar, trazendo a público a trágica situação existente 
naquele hospital. Este ato, que poderia limitar-se apenas a repercussões locais e 
esvaziar-se, acaba por mobilizar profissionais de outras unidades e recebe o apoio 
imediato do Movimento de Renovação Médica (REME) e do CEBES. Sucedem-se 
reuniões periódicas em grupos, comissões, assembleias, ocupando espaços de 
sindicatos e demais unidades da sociedade civil (AMARANTE, 1995 p. 52). 

 

Os trabalhadores da saúde mental denunciam as precárias condições de 

trabalho, as violências a que eram submetidos nas instituições, as longas jornadas de 



 

 

                  

trabalho, o direito a férias e 13º salário, críticas ao uso do eletrochoque, além de 

reivindicarem uma melhor assistência às pessoas assistidas nos serviços de saúde mental e 

a denúncia das precárias condições em que se encontravam os manicômios (AMARANTE, 

1995). 

Este movimento tem como característica a heterogeneidade, visto que 

apresentou duas vertentes principais: a primeira pregava o fim dos manicômios e sua 

substituição por serviços abertos; e a segunda, a reforma do modelo de tratamento 

psiquiátrico e a melhoria das condições de atendimento. 

O Movimento de Luta Antimanicomial, iniciado em 1987, foi responsável por 

influenciar o processo de construção da reforma psiquiátrica e dos dispositivos organizativos 

de trabalhadores, usuários e familiares a partir da década de 1990 (VASCONCELOS, 2008). 

Essas organizações emergem, prioritariamente, no sentido de colocar em cena os 

interesses dos usuários da saúde mental e de seus familiares, aproveitando o contexto 

reivindicatório promovido pelos trabalhadores da área e aglutinando suas pautas ao do 

movimento de reforma psiquiátrica. 

Especificamente no campo da saúde mental ocorreu “nos anos 1980 algumas 

poucas experiências locais de saúde mental comunitária pelo país”, sem mencionar ações 

mais consistentes relativas à reforma psiquiátrica e à luta antimanicomial (VASCONCELOS, 

2008). A busca por cidadania, em síntese, é o que se pode ressaltar como ponto em comum 

nos movimentos sociais recorrentes, que pregam a luta em prol da garantia de direitos civis, 

políticos e sociais. Segundo Amarante e Diaz (2012, p. 84), “englobando o conceito de 

cidadania, a característica que se tornou mais forte foi a construção da „cultura de direitos‟: a 

partir de lutas específicas e de práticas concretas, novos direitos criados ou inventados 

incorporam-se à agenda política”.   

Amarante (1995) destaca que com o V Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 

conhecido como “Congresso de Abertura”, em outubro de 1978, os movimentos de 

trabalhadores em saúde mental têm a chance de se organizar nacionalmente. É com esse 

congresso que os movimentos em saúde mental participam pela primeira vez de um evento 

envolvendo os setores conservadores e suas pautas são voltadas também para o regime 

político nacional, além da política de saúde mental.  

Em 1978, no Rio de Janeiro, também acontece o I Congresso Brasileiro de 

Psicanálise de Grupos e Instituições “inserido na estratégia para o lançamento de uma nova 

sociedade psicanalítica, de orientação analítico-institucional, o Instituto Brasileiro de 

Psicanálise de Grupos e Instituições” (AMARANTE,1995. p. 54). Conforme o mesmo autor, 

com esse congresso conferencistas importantes do movimento de Psiquiatria Democrática 

Italiana vêm ao Brasil, como Franco Basaglia, Felix Guattari, Robert Castel, dentre outros.  



 

 

                  

Com a vinda dos conferencistas internacionais ao Brasil, outros debates e 

congressos acontecem. O I Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental 

acontece nos dias 20 e 21 de janeiro de 1979, em São Paulo (AMARANTE, 1995). Os 

trabalhadores se organizam na busca de transformações na política nacional e regional de 

saúde mental, além de criticarem os modelos asilares dos hospitais psiquiátricos públicos. 

Amarante (1995, p.55) ressalta que “são discutidos, ainda, os limites dos suportes teóricos 

de racionalização dos serviços e as diretrizes legais para alterar-se a assistência 

psiquiátrica, num indício de que a solução política se faz necessária”. 

Amarante (1995) enfatiza as características do MTSM, como um movimento 

múltiplo e plural, pois é composto por profissionais de várias categorias, como também de 

simpatizantes que não são técnicos da saúde. “O MTSM é o primeiro movimento em saúde 

com a participação popular, não sendo identificado como um movimento ou entidade da 

saúde, mas pela luta popular no campo da saúde mental” (AMARANTE, 1995, p.57). Vale 

destacar que a atuação do MTSM podia ocorrer em outras organizações políticas como nos 

sindicatos da categoria da saúde e de outras categorias, as associações comunitárias de 

familiares, as associações médicas, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Ordem dos 

Advogados do Brasil e outras.  

Na elaboração da Carta Magna, houve a concretização das propostas que 

vinham sendo requisitadas desde o Movimento da Reforma Sanitária. A partir da 

Constituição Federal de 1988 é criado o Sistema Único de Saúde, regulamentado pelas leis 

nº 8.080/90 e nº 8.142/90. O objetivo do SUS é o atendimento universal e integral a todos os 

cidadãos constituído por uma rede descentralizada, hierarquizada, regionalizada e com a 

participação da sociedade. 

A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da 

Saúde - LOS - regulamentou os art.196 a 200 da Constituição Federal de 1988. Esta lei 

“dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”. A 

LOS estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A participação do Estado não 

exclui a da família, sociedade, empresas e das pessoas.  

No contexto da VIII Conferência Nacional de Saúde vinha ocorrendo no Brasil 

congressos para elaborar novas propostas na política de saúde mental do país. A I 

Conferência Nacional de Saúde Mental (1987), promovida pela DINSAM e pela Associação 

Brasileira de Psiquiatria, foi um momento histórico no contexto da trajetória da reforma 

psiquiátrica brasileira, como destaca Amarante (1995, p.80): 

 



 

 

                  

(...) em primeiro lugar, pela significativa renovação teórica e política do MTSM que 
passou a ocorrer a partir de então; segundo, por ter demarcado o início de um 
processo de distanciamento entre o Movimento e o Estado e suas alianças mais 
tradicionais; e terceiro, pela aproximação do MTSM com as entidades de usuários e 
familiares, que passaram a surgir no cenário nacional, ou que sofreram um processo 
importante de renovação política e ideológica (AMARANTE, 1995, p.80). 

 

Entre os dias 25 a 28 de junho de 1987 foi realizada a I Conferência Nacional de 

Saúde Mental com a participação de usuários, 176 delegados eleitos nas pré-conferências 

estaduais e outros representantes da sociedade (Amarante, 1995). Ressalta-se, conforme o 

mesmo autor, que essa conferência estrutura-se a partir de três temas básicos “economia, 

sociedade e Estado - impactos sobre a saúde e doença mental, Reforma Sanitária e 

reorganização da assistência à saúde mental, cidadania e doença mental - direitos, deveres 

e legislação do doente mental” (AMARANTE, 1995, p.75). 

O II Congresso Nacional de trabalhadores de Saúde Mental realizado de 03 a 06 

de dezembro de 1987, em Bauru, contou com a presença de usuários, familiares, técnicos e 

lideranças municipais. Foi considerado um congresso inovador, pois buscou a extinção dos 

manicômios e empreendeu a luta contra a exclusão e discriminação. O lema do congresso 

era “por uma sociedade sem manicômios”, com o objetivo de organizar a opinião pública 

favorável à luta antimanicomial (AMARANTE,1995). É nesse contexto que surgem as 

associações de usuários, familiares e voluntários em saúde mental, como a „Loucos pela 

Vida‟ e a „Sociedade de Serviços Gerais para a Integração pelo Trabalho‟ (SOSINTRA). 

Diante deste cenário de luta, o deputado Paulo Delgado propõe, em 1989, uma 

lei para regulamentar os direitos das pessoas com transtorno mental e a extinção dos 

manicômios. “A partir de 1992, os movimentos sociais, inspirados no projeto de Lei Paulo 

Delgado, conseguem aprovar em vários estados brasileiros as primeiras leis que 

determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de 

atenção a saúde mental” (BRASIL, 2005, p. 8).  Depois de doze anos tramitando no 

Congresso Nacional essa lei é sancionada trazendo avanços no que tange aos direitos das 

pessoas com transtornos mentais. A Lei 10.216/2001 “dispõe sobre a proteção das pessoas 

com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. No artigo 2º, 

parágrafo único, estabelece que são direitos da pessoa com transtorno mental:  

 
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades; II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo 
de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, 
no trabalho e na comunidade; III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e 
exploração; IV – ter garantia de sigilo nas informações prestadas; V – ter direito à 
presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 
hospitalização involuntária; VI – ter livre acesso aos meios de comunicação 
disponíveis; VII – receber o maior número de informações a respeito de sua doença 
e de seu tratamento; VIII – ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos 
invasivos possíveis; IX – ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de 
saúde mental (BRASIL, 2001).  

 



 

 

                  

No Nordeste os primeiros estados que aprovaram leis de serviços substitutivos 

foram: Ceará e Pernambuco.  Neste sentido, a proposta de reconfiguração do modelo de 

atenção à saúde mental brasileiro atinge o âmbito legal, baseado no processo de reforma 

que se gestava. Assim, surgem novos modelos alternativos ao psiquiátrico tradicional de 

atenção a saúde como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS), Programa de Volta para Casa.  

O primeiro CAPS do Brasil foi inaugurado em março de 1986, na cidade de São 

Paulo: Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira. A criação dos 

CAPS fez parte de um intenso movimento social, inicialmente de trabalhadores de saúde 

mental, que buscavam melhorias da assistência no Brasil e denunciavam a situação 

precária nos hospitais psiquiátricos (BRASIL, 2004).  

No novo milênio são criados, pelo Ministério da Saúde, serviços alternativos ao 

modelo hospitalocêntrico, o qual priorizava a internação, ampliando a rede de atenção a 

saúde mental. Nesse contexto, vale destacar o Programa de Volta para Casa, elaborado em 

2003, com o objetivo de contribuir, efetivamente, para reinserção social das pessoas 

egressas de longas internações psiquiátricas (2 anos ou mais). 

3 ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA NO PIAUÍ E OS MOVIMENTOS SOCIAIS NA SAÚDE 

MENTAL NO ESTADO 

 

A atenção à saúde mental no Piauí esteve por muito tempo concentrada no 

modelo hospitalocêntrico, assim como no restante do país como citado anteriormente, 

traduzido pelas internações nos Hospitais Psiquiátricos Areolino de Abreu e Sanatório 

Meduna conveniado ao SUS, ambos localizados na capital Teresina, sendo o primeiro 

público e o segundo privado, mas com leitos contratados pelo SUS para atendimento aos 

pacientes da rede pública. Rosa (2008) destaca que a assistência psiquiátrica no Estado 

guarda semelhanças com a assistência psiquiátrica no Brasil.  

 
Por sua vez, na década de 1990, novos personagens sociais se interessam pela 
questão da saúde mental no estado, como o Movimento Popular de Saúde e atores 
políticos partidários que apresentam projetos de lei em níveis municipal e estadual 
na área. O debate legislativo mobiliza, sobretudo os trabalhadores de saúde mental. 
Nessa década ainda são criados dois hospitais-dia em cidades do interior do Piauí, 
embora a assistência ainda persista concentrada e centralizada na capital (ROSA, 
2008, p. 139). 

 
Vale destacar a criação da Associação Psiquiátrica do Piauí no ano de 1975, 

com o objetivo de disseminar os ideais reformistas em curso no país em âmbito local. Rosa 

et al (2008) assinala que essa associação comandou  

 



 

 

                  

o debate em torno das questões envolvendo a assistência psiquiátrica no estado e 
difundindo as experiências das novas práticas em saúde mental, efetivadas em 
outras regiões. Promove gestões para implantar serviços alternativos de saúde 
mental na comunidade (ROSA et al, 2008, p. 213). 

 

Outra iniciativa nesta diretiva no estado foi a criação em 1986 do Movimento 

Popular de Saúde Mental – MOPS. Movimento este caracteristicamente político e cultural, 

idealizado pela ação da igreja católica e de profissionais atuantes na medicina alternativa, 

cujo eixo direcionavam-se no sentido de “acesso e ampliação dos serviços de saúde mental 

e a valorização e reconhecimento das práticas populares em saúde” (ROSA et al, 2008, p. 

213). A associação realizou quatro encontros no seu segundo ano de existência, mas 

acabou por não incorporar pautas específicas da saúde mental, voltando-se para as 

questões relativas à saúde em geral. 

As ações da Associação Comunitária de Saúde Mental do Piauí – ACSM e da 

Associação Psiquiátrica do Piauí marcam as primeiras iniciativas em benefício dos 

pressupostos da Reforma Psiquiátrica, por volta dos anos 80. Neste período, é criada a 

Coordenadoria de Saúde Mental do Estado e propõe-se a descentralização das ações e 

serviços em saúde mental para os municípios. Neste sentido, são implementados leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais do interior do estado (ROSA, 2003 apud ROSA et al, 

2011). 

Especificamente na capital Teresina, ocorre, a partir da década de 1990, a 

criação de consultórios com atendimento psiquiátrico ambulatorial, como uma extensão dos 

serviços comunitários. No interior do estado são inaugurados, em 1997, os hospitais-dias de 

Picos e Parnaíba por pressão do Movimento Popular de Saúde através da Comissão Pró-

Saúde Mental (ROSA, 2003 apud ROSA et al, 2011). 

De acordo com Rosa (2008), em setembro de 1991, é realizada a Conferência 

Estadual de Saúde no mesmo período da Conferência Nacional de Saúde de 27 a 29 de 

setembro. O tema da referida Conferência no Piauí foi “Municipalização é o caminho”. 

Secretaria Estadual de Saúde do Piauí - Sesapi (1991 apud Rosa, 2008) assinala que as 

“deliberações dessa Conferência enfatizam a necessidade de independência entre atores 

sociais na escolha de seus representantes; o fortalecimento do controle social, reciclagem 

dos recursos humanos e implantação do Plano de Carreiras e Salários”. Em relação à saúde 

mental, a mesma autora ressalta “que a única alusão a essa área determina foi a 

implantação do programa de saúde mental nas ações básicas de saúde em todo o Estado” 

(SESAPI, 1991 apud ROSA, 2008).  

 Rosa (2008) destaca que a primeira jornada de saúde mental comunitária 

ocorreu em outubro de 1997 e teve como eixo a legislação de saúde mental no Piauí. Neste 

evento a participação de familiares foi inexpressiva. Com isso foi organizada uma comissão 



 

 

                  

para mobilizar familiares e redistribuir as propostas de lei nos serviços. O segundo encontro 

foi realizado em 1998, ressaltando a prática em serviços alternativos, bem como a análise 

de práticas nos serviços de saúde mental no Estado (ROSA, 2008).  

Em 2001, é promulgada a Lei Municipal de Teresina 2.987/2001, dispondo esta 

“sobre a política de saúde mental e de assistência psiquiátrica e da regulamentação dos 

serviços de saúde mental do município” (ROSA et al, 2011, p. 24). Este dispositivo legal, 

conforme Rosa et al, 2011, p. 25, “não assegurou a materialização de um novo modelo 

assistencial em saúde mental”. No entanto, tem como pressuposto o emprego de uma 

política de atenção integral em saúde mental. Em seu texto, a política de saúde mental do 

município de Teresina prevê a gestão participativa dos serviços, por meio da instituição de 

Comissão Municipal de Saúde Mental a ser composta por 

 
representantes das seguintes entidades ou instituições: Associação Psiquiátrica do 
Piauí, Associação Comunitária de Saúde Mental do Piauí, Conselho Regional de 
Medicina do Piauí, Conselho Regional de Psicologia do Piauí, Conselho Regional de 
Enfermagem do Piauí, Conselho Regional de Serviço Social do Piauí, Ordem dos 
Advogados do Brasil - seção Piauí, entidades de usuários e Universidade Federal do 
Piauí (TERESINA, 2001, Parágrafo Único). 

 

A participação dos maiores interessados, portanto, os usuários da saúde mental, 

aparece fragilizada por não serem especificadas e levanta-se dúvida quanto a isenção da 

participação caso não existam entidades organizadas. Acrescenta-se às deficiências do 

poder público piauiense em incorporar efetivamente a participação social na política de 

saúde mental, o fato de que 

 
O Piauí se insere no processo reformista de uma maneira peculiar devido o atraso 
histórico da sua inserção no próprio Sistema Único de Saúde, pois o estado somente 
em 2003 é habilitado na condição de gestão plena do Sistema Estadual de Saúde 
(PIAUÍ, 2005) e pelas resistências, sobretudo dos gestores às inovações 
introduzidas (ROSA et al, 2011, p. 22). 

 

Uma iniciativa popular de solicitação da devida substituição de serviços 

hospitalocêntricos em saúde mental foi feita ao poder público estadual e municipal, através 

do Manifesto do dia da Luta Antimanicomial no Piauí, entregue ao prefeito de Teresina e 

governador do Piauí, Wellington Dias. O Manifesto foi entregue aos gestores no dia 18 de 

maio (dia de luta antimanicomial) do ano de 2004, acompanhado de 233 assinaturas de 

pessoas a favor da Reforma Psiquiátrica. Esta ação foi empreendida pelo NIMA (Núcleo 

Interestadual Antimanicomial), pela Âncora (Associação de pessoas com transtorno mental, 

seus familiares, cuidadores e pessoas interessadas em saúde mental), além de 

trabalhadores da área da saúde mental e estudantes. O manifesto propunha como ações 

para efetiva substituição do modelo manicomial por serviços de base comunitária: 

 



 

 

                  

1. Execução imediata da reforma psiquiátrica no Piauí, em atendimento às diretrizes 
em saúde mental preconizadas pelo governo federal, agilizando a substituição de 
leitos hospitalares extintos, em saúde mental, pela implantação de NAPS e CAPS; 
2. Melhoria das condições de trabalho para os trabalhadores em saúde mental, 
através de melhoria salarial, de treinamentos e cursos que permitam que este 
profissional sinta-se mais valorizado e qualificado para executar suas atribuições de 
forma mais eficaz e humanizada; 
3. Contratação imediata dos profissionais em saúde, aprovados no último concurso 
público; 
4. Inclusão de ações de saúde mental no Programa de Saúde da Família (Manifesto 
do dia da Luta Antimanicomial no Piauí, 2004). 

 
Em 2005, tem destaque em Teresina a criação, por exigência do Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC proferido pelo Ministério Público, de dois CAPS (um na zona 

norte e outro na leste). Neste mesmo ano, durante a realização, em Teresina, do Seminário 

sobre saúde mental, é assinado o “Pacto pela expansão da rede extra-hospitalar de 

cuidados em saúde mental” (PIAUÍ, 2005 apud ROSA et al, 2011). Então, orientada pelos 

princípios reformistas, é criada a comissão para construção do texto base da política 

estadual de saúde mental do Piauí no ano de 2005. Neste mesmo ano Rosa et al (2011) 

aponta para um “boom na criação de CAPS pelo estado do Piauí. Todos os municípios com 

população igual ou superior a 20 mil habitantes passa a contar com esse dispositivo”. 

Atualmente, conforme divulgação da Gerência Estadual de Saúde Mental, o estado possui 

59 CAPS, nota-se que houve a ampliação da rede de atenção psicossocial, pelo menos no 

número de CAPS, visto que em 2010 existiam 34 em todo o estado. 

O fechamento das atividades do Sanatório Meduna, em 2010, provoca 

significativa mudança no processo de Reforma Psiquiátrica no estado do Piauí. Ocorre, 

portanto, o descrendenciamento de leitos do SUS do referido hospital psiquiátrico e 

“consolidação no município de Teresina de uma rede de atenção em saúde mental 

diversificada, com a criação de um CAPS III, cadastramento de leitos de psiquiatria em 

hospitais gerais e implantação de mais um CAPS ad” (Rosa et al, 2011, p. 29). 

Em síntese, observa-se que no Piauí ocorre um atraso histórico, em relação ao 

Brasil, no que se refere aos pressupostos da reforma psiquiátrica. Só em meados dos anos 

2000 que o Estado passa a atuar no sentido de promover ações e serviços de saúde de 

base comunitária e visando a cidadania da pessoa com transtorno mental. De acordo com 

Rosa et al (2011), os principais acontecimentos desse início de milênio foram: 

 
A criação de uma política estadual orientada pelos princípios da reforma psiquiátrica, 
que culminou com a intensificação da criação de centros de atenção psicossocial no 
estado do Piauí; o fechamento dos leitos do SUS do Sanatório Meduna em maio de 
2010; a realização da II Conferência Estadual de Saúde Mental – Intersetorial; a 
concretização do ponto de cultura pela Âncora – Associação de usuários, familiares 
e pessoas interessadas na saúde mental do Piauí e ações contra o cárcere privado 
empreendidas pelo Amigo no Ninho (ROSA et al, 2011, p. 15).  

 



 

 

                  

Nesse contexto, Macedo e Dimenstein (2012) destacam que somente a partir de 

2002 surge a força antimanicomial no Piauí através da participação de Nilo Neto, usuário e 

militante do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial - (MNLA) do Estado de Santa 

Catarina num evento de psiquiatria realizado pela Associação Piauiense de Psiquiatria 

(APP). Nesse evento foram discutidas formas de se iniciar a luta antimanicomial no Piauí, 

bem como, a não participação de usuários no referido evento e o Movimento Nacional de 

Luta Antimanicomial.  

É importante destacar que a efetivação dos serviços de base comunitária foram 

implantados no Estado, em sua maioria, por meio da força judicial, na figura do Ministério 

Público, que desempenhou importante papel neste sentido. “A reforma Psiquiátrica no Piauí 

foi entremeada por oposições, embates, conflitos e obstáculos, que só começaram a ser 

transpostos quando o poder psiquiátrico local foi questionado pelo poder jurídico 

representado pelo MPE-PI a partir de 2004” (MACEDO, DIMENSTEIN; 2012; p. 153).  

A reforma psiquiátrica no estado é um fenômeno recente, considerando a 

implementação dos dispositivos criados por ela em substituição ao serviço manicomial. Há 

também que se considerar as propostas de instituição de um modelo diferente do 

conservador com a criação do APP e do MOPS na década de 1970 e 1980, mas que 

efetivamente não cumpriram este papel.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta da Reforma Psiquiátrica brasileira configurou como um movimento 

heterogêneo, que congregou em seu cerne, vertentes, de certo modo, distintas. O fato que 

se faz é notório é o de que a tendência que propunha a total substituição dos hospitais 

psiquiátricos por serviços comunitários e abertos de assistência a pessoa com transtorno 

mental não se efetivou por completo. Outro modelo de atenção, comunitário e aberto, foi 

criado e implementado em todo o país, mais o hospital psiquiátrico, algoz da reforma, não foi 

totalmente extinto. Portanto, convém denominar este modelo alternativo e não substitutivo. 

O modelo de atenção à saúde mental vigente no Brasil condiz mais com o 

objetivo da outra vertente a qual almejava uma reforma dos serviços e melhoria na 

assistência prestada às pessoas com transtorno mental. Uma série de medidas foram 

tomadas com o intuito de tornar real os pressupostos da reforma: no plano legal, mesmo 

que tardiamente a promulgação da Lei nº 10.216/2001; no político, a elaboração de 

programas e serviços de atenção à saúde mental; no plano efetivo, a implementação dos 



 

 

                  

programas e serviços; e no geral, um contexto, que mesmo ainda carente de mudanças, 

apresenta um cenário mais consistente de atenção à saúde mental. 

No Piauí, a reforma é identificada pelo o atraso com que ocorreu. As medidas 

tomadas no plano nacional, só muito recentemente vieram ser postas em prática. É forte, no 

estado, a pressão exercida por setores populares e a figura do Ministério Público para a 

construção de uma política de saúde mental ou mesmo uma rede que oferece um suporte 

consistente aos usuários dos serviços de saúde mental. 

Semelhante ao que ocorreu no restante do país, serviços alternativos às 

internações em hospitais psiquiátricos foram implementados nos principais municípios do 

estado, mas ainda subsistindo o único hospital psiquiátrico público do estado na capital, 

Teresina para atender as situações de crise. 
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