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Resumo:  Residências  terapêuticas  são  locais  de  moradia  para  pessoas  com

transtornos  mentais  há  muito  tempo  institucionalizadas.  O  presente  trabalho

apresenta a importância da implantação do Serviço Residencial Terapêutico como

forma de reintegrar  essas pessoas à sociedade.  Para tanto,  será  realizada uma

pesquisa comparativa entre os serviços disponíveis no Distrito Federal e aqueles do

Estado de Goiás. Nesse contexto, é ressaltada a importância do papel do sanitarista

não apenas no planejamento, na (re)formulação e na implementação de políticas

públicas  e  ações  de  saúde,  como  também,  e  por  conseguinte,  na

desinstitucionalização das pessoas com transtornos mentais.  Especificamente  no

âmbito  da  saúde  mental,  o  sanitarista  pode  (e  deve)  atuar  na  realização  de

programas de (re)inserção dessa população em centros de convivência e cultura,

* Esta pesquisa ainda está em curso e será apresentada no Trabalho de Conclusão de Curso de
uma das autoras para a obtenção do título de bacharel em Saúde Coletiva.

mailto:soniawmaluf@gmail.com
mailto:equinaglia@yahoo.com.br
mailto:carnevale.vanessa1@gmail.com
mailto:equinaglia@yahoo.com.br


Centros de Atenção Psicossocial e demais serviços de uma rede da qual a comunidade

faça parte. O Serviço Residencial Terapêutico é, particularmente, entendido como uma

forma de atenção à saúde engajada na desconstrução da loucura como perigo e do louco

como  alguém  que  deva  ser  isolado.  Em  última  análise,  a  implantação  do  Serviço

Residencial Terapêutico intenta efetivar o que está preconizado nas Leis  nº  8.080/90 e

10.216/2001, que resguardam a atenção à saúde como dever do Estado e direito de todos

os cidadãos, entre eles as pessoas com transtornos mentais. 

Palavras-chave: Saúde  Coletiva;  Sanitarista;  Saúde  Mental;  Serviço  Residencial

Terapêutico; Reforma Psiquiátrica.

Introdução

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  mostrar  a  importância  do  papel  do

sanitarista  na  realização  de  programas  de  (re)inserção  de  pessoas  com  transtornos

mentais em centros de convivência e cultura, Centros de Atenção Psicossocial e demais

serviços de uma rede da qual a comunidade faça parte. Especificamente em relação ao

Serviço  Residencial  Terapêutico  (SRT),  esse  profissional  pode  (e  deve)  entender  os

percalços e as possibilidades de sua implementação, para, assim, efetivá-la.

Erving  Goffman (2010),  na  obra  Manicômios,  prisões  e  conventos,  descreve  o

regime de vigilância e punição que conduz as relações entre a equipe dirigente e o mundo

dos internados em instituições totais, que são instituições caracterizadas pelo fechamento

em relação à sociedade circundante. Nessas instituições, há uma mortificação paulatina

do “eu”.1 A comparação entre a sobrevivência nas mencionadas instituições totais e a

vivência em comunidade é desleal.

No âmbito da saúde mental, a desinstitucionalização foi (e continua a ser) a tônica

da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica. Nesse sentido, a Lei nº 8.080, de 19 de

setembro de 1990, sustenta que a atenção à saúde, que é dever do Estado e direito de

todos os cidadãos, entre eles as pessoas com transtornos mentais, deve ser dada no

Sistema Único de Saúde (SUS).2

Também a Lei  nº 10.216, de 6 de abril  de 2001,  dispõe sobre a proteção e os

direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial  em

saúde mental.  Em seu artigo 4º, afirma que a internação só será indicada quando os

1  GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
2 BRASIL.  Lei  nº  8.080,  de 19 de setembro de 1990.  Dispõe sobre as condições para a promoção,

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Diário Oficial da União, 19 set. 1990.



recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Essa lei veda, ainda, a internação

em instituições com características asilares.  O tratamento deve visar,  como finalidade

permanente, a reinserção social da pessoa em seu meio. Por fim, seu artigo 5º prevê a

criação de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida nos

casos de grave dependência  institucional,  decorrente  de quadro  clínico  severo  ou da

ausência de suporte social.3

Como parte dos programas de atenção psicossocial voltados para pessoas com

transtornos  mentais  há  muito  tempo  institucionalizadas,  as  residências  terapêuticas

consistem em locais  de moradia que permitem que haja um (novo)  acolhimento pela

sociedade.  O  SRT é  entendido  como  uma  forma  de  atenção  à  saúde  engajada  na

desconstrução da loucura como perigo e do louco como alguém que deva ser isolado.

Além da transformação das mentalidades em relação à loucura, como anteposto, é

necessário haver, ainda, a implicação dos gestores em saúde para a efetiva expansão

dos SRTs no Brasil.4

No entanto, embora a implantação desse serviço seja uma estratégia eficaz para

que  os  pacientes  internados  há  muito  tempo  em  hospitais  psiquiátricos  sejam

desinstitucionalizados, o número de residências terapêuticas no país está abaixo do que

seria necessário para as pessoas que precisam ser beneficiadas.5 No Distrito Federal, por

exemplo, não existe nenhuma residência terapêutica atualmente. Essa lacuna no modelo

de (re)inserção social apresenta-se, assim, como questão relevante e pertinente de ser

analisada.

A implantação do SRT em um determinado município ou estado exige a existência

de um acordo entre o gestor, os pacientes, os cuidadores, a sociedade, especificamente

os vizinhos, e a rede social de apoio.6

As dificuldades existentes para a implantação desse serviço estão relacionadas,

sobretudo, ao financiamento, à gestão e à visão da sociedade de políticas voltadas para

pessoas com transtornos mentais. Além da escassez de recursos, é preciso considerar o

interesse político (ou a falta dele) na (re)formulação e implementação de ações de saúde

direcionadas a essa população e a discriminação da loucura na sociedade, que amiúde

3 BRASIL.  Lei nº  10.216, de 6 de abril  de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.  Diário Oficial
da União, 6 abr. 2001.

4 AMORIM, Ana Karenina de Melo Arraes; DIMENSTEIN, Magda. Desinstitucionalização em saúde mental
e  práticas  de  cuidado  no  contexto  do  serviço  residencial  terapêutico.  Departamento  de  Psicologia,
Universidade Potiguar (UnP). Natal (RN), 2009.

5 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas.  Residências terapêuticas:  o  que são,  para que servem.  Brasília:  Ministério  da Saúde,
2004.

6 Ibid.



impede a (re)inserção social do dito louco.

Nesse contexto, o sanitarista emerge como o profissional chave na implantação

desse serviço, uma vez que é ele o gestor ou o profissional formado para atuar na saúde

coletiva, a quem cabe planejar, implementar e supervisionar as ações de saúde.

Assim, as perguntas a serem respondidas nesta pesquisa são as seguintes: o que

impede  que  os  SRTs  sejam  implantados  no  Distrito  Federal?  E  qual  é  o  papel  do

sanitarista na implantação desse serviço de saúde?

O nascimento da loucura

A loucura não se opõe à racionalidade ou à normalidade. Ela é interior à razão. Ou

seja,  a  concepção  de  loucura  depende  do  entendimento  de  normalidade  para  uma

determinada sociedade.7 Sem dúvidas, acreditar que a loucura esteja centrada no sujeito

e, daí, tachar o louco de monstro canaliza a questão para um indivíduo, do qual é retirada

a dignidade humana, e isenta a sociedade de repensar seus mecanismos de construção

da loucura e consequente marginalização.

De acordo com Michel Foucault (2008), a ideia de exclusão existe antes mesmo da

ideia de loucura. Isolar os sujeitos “desiguais” da sociedade foi um costume estabelecido

no período em que ocorreu a disseminação da lepra por toda a Europa na época das

cruzadas, quando vários estabelecimentos foram criados para isolar os leprosos. Com o

fim  da  lepra,  os  estabelecimentos  onde  os  leprosos  eram  mantidos  continuaram  e

continuarão a significar,  para sempre,  locais  de exclusão,  para onde outros excluídos

foram e serão encaminhados.8

Quando a disseminação da lepra chegou ao fim, surgiu a ideia de loucura, termo

que  passou  a  designar  todos  aqueles  que  não  se  enquadravam em um padrão  dito

normal da sociedade. Tachadas de loucas, essas pessoas eram excluídas da sociedade,

sendo abrigadas naqueles locais que, um dia, foram dos leprosos. Durante os séculos

XVII e XVIII,  momento da grande internação, objetivava-se eliminar todos aqueles que

demonstravam perigo para a sociedade, pobres, libertinos, homossexuais.9

Esses  locais  destinados  a  manter  os  indivíduos  internados,  afastando-os  do

restante  da  sociedade  e  mantendo-os  à  base  de  uma  vida  solitária  e  trancafiada,

administrada por uma “equipe dirigente”, constituem o que Goffman (2010) denominou de

instituições totais, como mencionado. Nessas instituições, há uma “mortificação do eu”, os

internados perdem a sua identidade, a sua cultura e “morrem”, se não literalmente, ao

7 FRAYZE-PEREIRA, João Augusto. O que é loucura. 10ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
8 FOUCAULT, Michel. História da loucura. 8ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.
9 Ibid.



menos simbolicamente para a sociedade.10

Há,  assim,  um  processo  de  transformações  radicais  nas  convicções  que  os

internados  têm  deles  mesmos  e  das  outras  pessoas  que  lhes  são  caras.

Concomitantemente  ao  encadeamento  de  “mortificação  do  eu”  dos  internados,  são

passadas também a eles orientações, que Goffman (2010) caracteriza como um “sistema

de  privilégios”.  Esse  sistema  consiste  em  três  partes  interligadas.  A primeira  delas

concerne às “regras do jogo”, a ordem, as proibições e a rotina que devem ser adotadas

pelos internados. A segunda parte diz respeito às vantagens e aos privilégios que os

internados podem ter se forem obedientes à “equipe dirigente”, ou seja, se seguirem as

“regras  do  jogo”.  No  ambiente  externo,  para  pessoas  consideradas  normais,  essas

“vantagens” seriam ações tidas como corriqueiras, como tomar um café ou fumar um

cigarro.  Por  fim,  a  terceira  e  última  parte  refere-se  às  penalidades  aplicadas  aos

internados em caso de desobediência às regras,  o  que acarreta uma suspensão das

vantagens  e  dos  privilégios.  O “sistema de  privilégios”  é,  assim,  o  principal  meio  de

“reorganização do eu” dentro de uma instituição total.11

Voltando à história da loucura, no século XVIII, ela passou a ser objeto do saber

médico,  sendo,  então,  caracterizada  como  doença  mental,  passível  de  cura  ou

tratamento.  O  hospital  surgiu,  assim,  como  espaço  terapêutico,  de  diagnóstico  e

classificação da loucura.12

O surgimento de tratamentos, como a convulsoterapia, a eletroconvulsoterapia, a

lobotomia  e  a  psicofarmacologia,  no  século  XX,   ensejou,  como  contrapartida,  o

surgimento de uma crítica radical, inicialmente na Itália, encabeçada por Franco Basaglia,

psiquiatra  italiano,  e,  posteriormente,  no restante do mundo.  Como consequência das

ações e dos debates iniciados por Basaglia, foi aprovada na Itália, em 1978, a Lei nº 180,

ou  Lei  da  Reforma  Psiquiátrica  Italiana,  também  conhecida  como  Lei  Basaglia,  que

determinou a extinção dos manicômios nesse país e a substituição do modelo psiquiátrico

por outras modalidades de cuidado e assistência. A desinstitucionalização referia-se não

apenas à desconstrução dos manicômios e hospitais psiquiátricos, mas de todo o estigma

associado à figura do louco. A Lei Basaglia deu ensejo, no Brasil, à criação e aprovação

da Lei nº 10.216/2001.

A reforma psiquiátrica no Brasil

As primeiras manifestações da reforma psiquiátrica surgiram por volta da década

10 GOFFMAN, Erving, op. cit.
11 Ibid.
12 FOUCAULT, Michel, op. cit.



de 1950 nos Estados Unidos e na Europa. O apelo por reformas sociais e sanitárias e a

manifestação pela garantia dos direitos civis e humanos culminaram com a necessidade

de que fossem redefinidos os modelos de assistência à saúde,  em especial  à  saúde

mental.  Em  diversos  países,  surgiram,  então,  movimentos  que  reivindicavam  a

implementação  do  modelo  de  desinstitucionalização.  Esse  modelo  preconizava  a

diminuição de internações hospitalares, a desospitalização de pacientes por muito tempo

internados e a criação de locais, na sociedade, que atendessem as demandas desses

pacientes de uma forma humanizada, oferecendo-lhes independência, capacidade para

cuidar deles mesmos e qualidade de vida.13

No Brasil, a repercussão inicial da reforma psiquiátrica foi marcada pelo Movimento

de Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), no final dos anos de 1970. Tratou-se de um

processo  político  e  social  complexo,  que  envolveu  gestores,  trabalhadores,  usuários,

familiares, pesquisadores e estudantes. As denúncias de precárias condições e falta de

cuidado, assistência e humanização nos hospitais psiquiátricos, cuja atuação era mais

repressiva do que terapêutica, motivaram esse processo.

O caminho trilhado pela reforma psiquiátrica  possibilitou  intensas mudanças no

campo da saúde mental no país. Para tanto, vários eventos discutiram as condições de

saúde e de bem-estar psicossocial e físico das pessoas com transtornos mentais. Dentre

eles,  destaca-se  o  I  Simpósio  Brasileiro  de  Psicanálise  de  Grupos  e  Instituições

(IBRAPSI),  que contou com a presença de Basaglia e Goffman, alguns dos principais

críticos da psiquiatria.14

Existem  dois  marcos  do  movimento  da  reforma  psiquiátrica  brasileira  que

merecem, ainda, ser mencionados: a luta para que ocorressem mudanças concretas nas

condições  precárias  dos  pacientes  com transtornos  mentais  internados  nos  hospitais

psiquiátricos e a procura de soluções para desmistificar a ideia de que institucionalizar era

a única maneira de relacionar o louco e a sua loucura com a sociedade.

Os  empenhos  para  que  se  superasse  a  situação  caótica  dos  internos  e  da

internação  como  únicas  soluções  para  a  doença  mental  visavam  a  provocar  uma

mudança na constituição, consolidação e expansão de uma rede de ações e serviços que

substituíssem  o  modelo  existente.  Evidentemente,  não  bastava  que  os  hospitais

psiquiátricos  fossem  desativados.  Era  necessário  que  existissem  profissionais  e

tecnologias  sociais  e  de  saúde  que  recebessem  e  aceitassem  os  pacientes  que  já

13 VIDAL,  Carlos  Eduardo  Leal;  BANDEIRA,  Marina;  GONTIJO,  Eliane  Dias.  “Reforma  Psiquiátrica  e
Serviços Residenciais Terapêuticos”. J Bras Psiquiatr. 2008;57(1):70-79.

14 BRASIL.  Ministério Público Federal  (MPF) e Procuradoria Federal  dos Direitos do Cidadão (PFDC).
Parecer  sobre  medidas  de  segurança  e  Hospitais  de  Custódia  e  Tratamento  Psiquiátrico  sob  a
perspectiva da Lei nº 10.216/2001. Brasília, 2011.



estavam  há  muito  tempo  internados.  A  grande  quantidade  de  moradores

institucionalizados  em longa  duração  culminou  com a  formação  de  possibilidades  de

habitações para os novos cidadãos que não tinham família ou cuja reinserção familiar

fosse dificultada.15

Na medida em que o movimento da reforma psiquiátrica foi ganhando repercussão,

diferenças  internas,  teóricas  e  ideológicas,  foram deixadas  de  lado  e  foi  criada  uma

agenda comum com a intenção de coletar vivências de pessoas que possuíam sofrimento

psíquico,  para  que,  assim,  fosse  superado  o  fundamentalismo  das  instituições

psiquiátricas tradicionais. Um exemplo dessas histórias de denúncia é narrado no filme

Em nome da razão, de Helvécio Ratton.16

À imagem da loucura, vista como doença, defeito, periculosidade e falta de razão,

sobreveio um novo olhar, pautado por discussões sobre cidadania, dignidade e direitos

humanos.  A reforma psiquiátrica  foi,  assim,  um dos  movimentos  mais  significativos  e

influentes no Brasil, que modificou radicalmente o setor da saúde mental e se destacou na

história da saúde pública brasileira.

A construção de políticas em saúde mental na legislação brasileira

A partir da década de 1990, foram publicados vários documentos relacionados com

a saúde mental e a luta pelo reconhecimento dos direitos das pessoas com transtornos

mentais. Um desses documentos é a Declaração de Caracas, de 14 de novembro de

1990,  que foi  redigida na Conferência Regional  para a Reestruturação da Assistência

Psiquiátrica dentro dos Sistemas Locais de Saúde. Essa declaração foi um marco das

reformas na atenção à saúde mental nas Américas.17

A  Lei  nº  10.216/2001,  já  citada,  também  conhecida  como  Lei  da  Reforma

Psiquiátrica Brasileira,  foi  elaborada a partir  do Projeto de Lei nº 3.657, de 1989, que

dispunha sobre a extinção progressiva dos manicômios e a substituição deles por outros

serviços assistenciais mais humanizados.
Quanto  à  Lei  nº  10.216/2001,  ela  assegura  que  os  direitos  e  a  proteção  das

pessoas com transtornos mentais serão resguardados, independentemente de raça, cor,

sexo, idade, orientação sexual, religião, opção política, família, nacionalidade, recursos

financeiros e grau de gravidade ou tempo de evolução do transtorno. Essa lei assegura,

ainda, a essa população os seguintes direitos: usufruir do melhor tratamento oferecido

pelo  sistema  de  saúde,  atendendo  sempre  às  suas  necessidades;  ser  tratada  com

15 FURTADO, Juarez Pereira. “Avaliação da situação atual dos Serviços Residenciais Terapêuticos no 
SUS”. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, jul/set 2006.

16 RATTON, Helvécio. Em nome da razão [filme]. Belo Horizonte. 1979.
17 VENEZUELA. Declaração de Caracas, de 14 de novembro de 1990. 1990; 14 nov.



humanidade e respeito, de forma a alcançar uma recuperação pela inserção na família, no

trabalho e na comunidade; ser amparada contra qualquer tipo de abuso e exploração; ter

todas as suas informações mantidas no mais absoluto sigilo; ter direito à presença médica

para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; ter total acesso

aos meios de comunicação disponíveis; receber todas as informações possíveis sobre

sua doença e seu tratamento; ser tratada em local terapêutico da maneira menos invasiva

possível; e ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.18

Ainda segundo essa lei,  o Estado tem total  responsabilidade em desenvolver a

política de saúde mental, dar assistência e promover ações de saúde direcionadas às

pessoas com transtornos mentais, levando em consideração a participação dos familiares

e da sociedade em geral. É importante destacar que o tratamento dessas pessoas tem

como finalidade reinserir o paciente em seu meio social.19

Também a Portaria/SNAS nº 224, de 29 de janeiro de 1992, estabelece diretrizes e

normas relacionadas ao bom desempenho no funcionamento das ações na área da saúde

mental.  Segundo essa portaria,  para que a equipe técnica de saúde mental  atue nas

unidades básicas/centros de saúde, é necessário que ela seja definida a partir de critérios

do órgão gestor local,  podendo ser auxiliada por uma equipe composta pelos demais

profissionais  de  saúde  (médico  psiquiatra,  psicólogo,  assistente  social,  médico

generalista,  enfermeiro,  auxiliares  e  agentes  de  saúde).  Já  nos  ambulatórios

especializados, a equipe multiprofissional, cujas atribuições serão definidas pelo órgão

gestor  local,  deverá ser  composta  por  profissionais especializados (médico psiquiatra,

médico  clínico,  psicólogo,  enfermeiro,  assistente  social,  terapeuta  ocupacional,

fonoaudiólogo, neurologista e auxiliares). 20

Além  das  unidades  básicas/centros  de  saúde  e  ambulatórios,  essa  portaria

apresenta  os  Núcleos  ou  Centros  de  Atenção  Psicossocial  (NAPS/CAPS),  que  são

unidades de saúde locais que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o

regime  ambulatorial  e  a  internação  hospitalar  por  equipe  multiprofissional.  Os

NAPS/CAPS constituem-se  em porta  de  entrada  da  rede  de  serviços  para  as  ações

relativas  à  saúde  mental. Neles  são  realizados  tanto  atendimentos  individuais

(medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros), quanto atendimentos grupais

(psicoterapia, grupo operativo, oficina terapêutica, atividades socioterápicas, entre outros).

São  feitas  também  visitas  domiciliares,  atendimento  aos  familiares  e  atividades

comunitárias  voltadas  sempre  para  a  reinserção  social  das  pessoas  com transtornos

18 BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, op. cit.
19 Ibid.
20 BRASIL. Portaria/SNAS nº 224, de 29 de janeiro de 1992. Diário Oficial da União 1992; 29 jan.



mentais.21

No dia 11 de fevereiro de 2000, entrou, ainda, em vigor a Portaria nº 106, que

institui os SRTs, considerando a necessidade de reestruturar o modelo de atenção dado

às pessoas com transtornos mentais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); de

assegurar  que  exista  uma  assistência  integral  em  saúde  mental  e  eficaz  para  a

reabilitação psicossocial; de humanizar o atendimento psiquiátrico no SUS, de forma a

reintegrar  socialmente  essa  população;  e  de  implementar  políticas  para  melhorar  a

qualidade da assistência à saúde mental, com o objetivo de reduzir as internações em

hospitais psiquiátricos.22

Foram, então, criados os SRTs em Saúde Mental no âmbito do SUS. Segundo a

portaria,  SRTs  são  moradias  ou  casas  inseridas,  preferencialmente,  na  comunidade,

destinadas  a  cuidar  das  pessoas  com  transtornos  mentais,  egressas  de  internações

psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares, e

que viabilizem sua inserção social.  Cabe a esses serviços garantir  assistência a essa

população, que tem grave dependência institucional e, além de não ter inteira autonomia,

não possui vínculos familiares. Assim, os SRTs devem visar à construção progressiva da

autonomia das pessoas com transtornos mentais nas atividades cotidianas. A reabilitação

psicossocial  deve  ser  feita  mediante  a  inserção  em  programas  de  alfabetização,  a

reinserção  no  trabalho  e  o  desenvolvimento  de  atividades  domésticas.  É  ao  gestor

municipal/estadual do SUS que cabe identificar quais são as pessoas com transtornos

mentais  que  têm  condições  de  serem  contempladas  por  essa  nova  modalidade

terapêutica.23

Além dessa portaria, a Portaria nº 1.220, de 7 de novembro de 2000, e a Portaria

nº 246,  de  17  de  fevereiro  de  2005,  visam  igualmente  à  criação  de  residências

terapêuticas, destinadas a abrigar essas pessoas e a servir de suporte para a prestação

de  serviços  de  atenção  à  saúde  mental  substitutivos  à  internação  psiquiátrica

prolongada.24

Finalmente, como parte da legislação brasileira voltada para a atenção à saúde

mental, a Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, institui o auxílio-reabilitação psicossocial

21 Ibid.
22 BRASIL. Portaria/GM nº 106, de 11 de fevereiro de 2000. Institui os serviços residenciais terapêuticos.

Diário Oficial da União 2000; 11 fev.
23 Ibid.
24 BRASIL. Portaria/GM  nº  1.220,  de  7  de  novembro  de  2000.  Dispõe  sobre  a  criação  do  serviço

residencial terapêutico em saúde mental, da atividade profissional de cuidador em saúde, do grupo de
procedimentos de acompanhamento de pacientes e do subgrupo de acompanhamento de pacientes
psiquiátricos, do procedimento de residência terapêutica em saúde mental, dentre outros. Diário Oficial
da  União 2000;  7  nov.  e  BRASIL. Portaria  nº  246,  de  17  de  fevereiro  de  2005.  Destina  incentivo
financeiro para implantação de serviços residenciais terapêuticos e dá outras providências. Diário Oficial
da União 2005; 17 fev. 



para pessoas com transtornos mentais egressas de internações. Esse auxílio é parte do

Programa “De volta para casa”, um programa de ressocialização de pacientes internados

em  hospitais  ou  unidades  psiquiátricas.25 Esse  programa  é  acompanhado  por  uma

Comissão de Acompanhamento, instituída pela Portaria nº 2.078/GM, de 31 de outubro de

2003.26

O  papel  do  sanitarista  na  implantação  do  Serviço  Residencial  Terapêutico  no

Distrito Federal

Como anteposto, residências terapêuticas são casas que se localizam no ambiente

urbano  e  têm  como  objetivo  abrigar  as  pessoas  com  transtornos  mentais  graves

institucionalizadas por um longo tempo e que não conseguiram, por algum motivo, se

reintegrar à família. Nessas casas, devem viver no máximo oito pessoas, com o apoio

direto e contínuo de um profissional, contando com serviços de referência próximos. Os

SRTs constituem uma proposta inovadora e eficaz na desinstitucionalização da atenção à

saúde mental. Para que ocorra a reabilitação psicossocial, é, portanto, necessário que se

busque a reinserção social dessa população na comunidade e nos diversos espaços que

ela  oferece.  Ou  seja,  morar  em  um  SRT  é  a  largada  para  um  grande  período  de

reabilitação que busque sempre a inclusão social dos novos moradores.27

Assim,  os  SRTs  objetivam dar  autonomia,  construir  os  direitos  de  cidadania  e

oferecer  novas  oportunidades  de  viver,  mediante  a  garantia  da  acessibilidade,  do

acolhimento e de novas maneiras de cuidar. Pode-se dizer, em última análise, que os

SRTs  consistem  em  uma  aposta  na  convivência  em  sociedade  das  pessoas  com

transtornos mentais, como cidadãos de bem. Nesse contexto, é importante lembrar que

cada  morador  dos  SRTs  merece  ser  reconhecido  e  atendido  de  acordo  com  a  sua

singularidade e particularidade.28

Nesse  sentido,  a  saúde  não  deve  ser  interpretada  como  um  dispositivo  de

condições de um bem-estar simplesmente definido pelo caráter biomédico, e sim como

um  modelo  biopsicossocial  que  enxergue  o  indivíduo  como  um  todo,  levando  em

consideração sua individualidade, sua maneira de agir, pensar e sentir e a cultura a que

pertence.29

25 BRASIL. Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003. Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes
acometidos de transtornos mentais egressos de internações. Diário Oficial da União, 31 jul. 2003.

26 BRASIL. Portaria nº 2.078/GM, de 31 de outubro de 2003. Institui a Comissão de Acompanhamento do
Programa “De volta para casa”. Diário Oficial da União 2003; 31 out.

27 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas, op. cit.

28 Ibid.
29 AMORIM, Ana Karenina de Melo Arraes; DIMENSTEIN, Magda, op. cit.



Tendo em vista que o modelo de atenção em saúde mental foi estruturado com a

intenção de desenvolver e concretizar uma rede de atenção que atendesse a população

além dos muros hospitalares, temos hoje uma rede constituída de Unidades Básicas de

Saúde,  Centros  de  Saúde,  ambulatórios,  Centros  de  Atenção  Psicossocial  (CAPS)  e

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs). São vários os desafios para a implantação

efetiva,  manutenção  e  funcionamento  dos  SRTs.  Para  que  tenha  êxito,  vários  atores

devem ser envolvidos no cuidado dos moradores, dentre eles, profissionais da saúde,

cuidadores, familiares, comunidade e Estado.

Essas transformações e iniciativas devem ocorrer  em diferentes dimensões:  na

dimensão  macropolítica,  é  necessário  que  exista  a  criação  de  políticas  públicas  que

determinem aos serviços  a negociação na constituição de redes de apoio nos vários

ambientes onde os usuários reconstroem suas vidas, garantindo que haja a efetivação de

práticas de cuidado que levem em consideração as necessidades de cada paciente; na

dimensão micropolítica, existe a necessidade de articulação entre os próprios técnicos,

gestores, moradores e comunidade, que devem contribuir para a produção do cuidado

desses moradores.30

De  acordo  com  um  estudo  feito  por  Furtado  (2006),  que  tinha  como  objetivo

descobrir quais são os principais entraves à expansão dos SRTs no Brasil por meio de

uma  análise  da  Portaria  nº  106/2000  e  dos  anais  do  I  Encontro  Brasileiro  sobre

Residências Terapêuticas, foi constatado, nesses dois documentos, que a maior parte dos

problemas  apontados  que  impedem  essa  expansão  encontra-se  sob  as  categorias

“Gestão e financiamento” e “Resposta de outros setores e da comunidade”.31

Na categoria “Gestão e financiamento”, foram destacados problemas como a falta

de prioridade na agenda dos gestores municipais quanto à implantação de SRTs; a baixa

interação  entre  gestores  e  trabalhadores  de  saúde  mental;  e  a  inexistência  ou  a

incipiência de redes municipais de saúde mental para o acolhimento dos SRTs. Já na

categoria  “Resposta  de  outros  setores  e  da  comunidade”,  os  problemas encontrados

foram:  dificuldade  em  estabelecer  parceria  com  o  Judiciário  para  aquisição  de

documentos;  recusas  de  locatários  de  imóveis  de  alugar  casas  para  abrigar  SRTs;

rejeição de alguns vizinhos em ter egressos de longas internações psiquiátricas morando

ao seu lado; e ausência de campanha nacional sobre as mudanças no âmbito da saúde

mental.32

Parte  desses  problemas  está,  portanto,  ligada  à  decisão  e  à  gestão,  papéis

30 Ibid.
31 FURTADO, Juarez Pereira, op. cit.
32 Ibid.



desempenhados,  por  excelência,  por  sanitaristas.  Cabe  a  esses  profissionais,  ainda,

implementar e executar políticas de saúde, especificamente de saúde mental. Ao lado da

modificação das mentalidades em relação à loucura, a transformação das políticas em

saúde mental voltadas para as pessoas com transtornos mentais é o ponto central da

reforma psiquiátrica, que aqui se almeja retomar.

Objetivo

O objetivo deste estudo, cuja pesquisa de campo deve ser iniciada em fevereiro de

2016, é mostrar a necessidade de implantar o SRT no Distrito Federal e apontar, para

tanto, para a importância do papel do sanitarista na desinstitucionalização das pessoas

com transtornos mentais  graves que já  se  encontram internadas há muito  tempo em

hospitais psiquiátricos.

Metodologia

O estudo concerne  à  implantação do  SRT no  Distrito  Federal  e  à  atuação  do

sanitarista nessa empreitada. A pesquisa será feita por meio de um estudo etnográfico, de

natureza qualitativa, com amparo em uma análise documental de leis e portarias e em

uma revisão bibliográfica de artigos e dissertações referentes ao SRT e à saúde mental,

em geral. 

Para a realização da coleta de dados, serão utilizadas, como técnicas de pesquisa,

a observação participante e a entrevista. Na antropologia, a observação participante é

usada para que se compreenda a rotina de uma dada sociedade ou de um determinado

grupo  social.  Além  da  observação  participante,  serão  realizadas  entrevistas

semiestruturadas com os profissionais da saúde e os gestores que trabalham nos SRTs

do estado de Goiás. Esses SRTs servirão de modelos para se (re)pensar a implantação

das residências terapêuticas no Distrito Federal.

O estudo seguirá todos os preceitos éticos preconizados pela Resolução nº 466, de

12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. 33 As

informações  coletadas  serão  utilizadas  somente  para  fins  de  pesquisa,  sendo

resguardada  a  identidade  dos  sujeitos.  Os  dados  levantados  serão  utilizados

exclusivamente em trabalhos e eventos acadêmicos e científicos.
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