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Implantadas através da portaria n° 106/2000 e tendo como intuito a produção 
gradativa de autonomia e a reinserção social de seus respectivos moradores, os Serviços 
Residenciais Terapêuticos (SRTs) são concebidos como: 

 
(...) moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, 
destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos 
de internações psiquiátricas de longa permanência que não possuam 
suporte social e laços familiares e, que viabilizem sua inserção social 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, p. 1).  

 
Estas moradias são um dos dispositivos da Reforma Psiquiátrica, que prevê uma 

nova concepção de cuidado ao portador de transtorno mental, diferente daquela 
preconizada pelo modelo manicomial. Na Rede de Atenção Psicossocial de Aracaju, a 
implantação destes serviços ocorreu em 2006, sendo classificados como do tipo II – 
demandando maior cuidado em relação aos seus moradores. Entretanto, a execução dos 
pressupostos da Reforma não estava garantida apenas com a construção de novos 
equipamentos ou com a disposição de um novo modelo teórico, sendo necessária a 
realização de discussões e reflexões contínuas. Assim, este estudo teve como objetivo 
mapear, conhecer e analisar o processo de implantação dos SRTs no município de 
Aracaju, bem como seu modo de funcionamento, frente à necessidade de um maior 
aprofundamento teórico e discussões sobre a temática.  

Foi realizada uma pesquisa qualitativa dividida em dois planos: um teórico-
conceitual e outro empírico. A coleta de dados fundamentou-se na pesquisa documental, 
observação participante e entrevistas semi-estruturadas, sendo estas avaliadas a partir da 
análise de conteúdo. Tais entrevistas foram realizadas com os principais atores deste 
processo, compreendendo os moradores, os trabalhadores ligados aos SRTs e os 
gestores, inclusive os que fizeram parte do movimento de implantação. A partir das 
entrevistas realizadas, destacaram-se oito eixos temáticos, a saber: implantação dos 
SRTs no município de Aracaju; caracterização dos grupos; SRTs e os principais 
conceitos; funcionamento dos SRTs; relação entre SRTs e CAPS; avaliação e situação 
atual dos SRTs; avaliação sobre moradia anterior e atual / justificativa; e atividades nos 
SRTs e nos CAPS. 

Ressalta-se que as primeiras experiências dos SRTs no Brasil aconteceram no 
início dos anos 90 nas cidades de Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), Rio 
de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). Tais experiências deram subsídio para a elaboração 
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da portaria n° 106/2000 do Ministério da Saúde, que introduz os SRTs no âmbito SUS. 
Destaca-se que a desinstitucionalização e efetiva inserção de doentes mentais na 
comunidade são tarefas na qual o SUS tem se empenhado. Juntamente com os 
programas “De Volta Para Casa” e “Programa de Reestruturação dos Hospitais 
Psiquiátricos”, os SRTs tem o objetivo de concretizar as diretrizes de superação do 
modelo de atenção centrado no hospital psiquiátrico.  

De acordo com o material produzido pelo Ministério da Saúde sobre os SRTs, 
estas moradias são previstas para: egressos de internação em Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico, em conformidade com decisão judicial; pessoas em 
acompanhamento nos CAPS, para as quais o problema da moradia fosse identificado 
pela equipe de referência como especialmente estratégico no seu projeto terapêutico; e 
moradores de rua com transtornos mentais severos, quando inseridos em projetos 
terapêuticos especiais acompanhados nos CAPS (BRASIL, 2004). 

Em se tratando do financiamento e manutenção dos SRTs, há um repasse de R$ 
10.000,00 reais dado, pelo Ministério da Saúde, como um incentivo inicial para cada 
SRT montado. Aliado a este, existe um repasse financeiro mensal baseado no cálculo de 
cada leito fechado do hospital psiquiátrico. No caso do município de Aracaju, este 
recurso chegava a SMS e depois era repassado diretamente para uma ONG - por ser ela 
a responsável por todo o planejamento de gastos com a casa. Nos casos dos usuários 
vindos dos CAPS, o financiamento era dado pela própria Prefeitura através da geração 
da Autorização de Procedimento de Alto Custo (APAC). Além destes incentivos, alguns 
moradores recebiam benefícios como o “De Volta Para Casa” que, normalmente, eram 
utilizados para gastos pessoais.  

Apesar dos SRTs serem de natureza pública, podem ser estabelecidos convênios 
com entidades filantrópicas, associações e ONGs - como no caso de Aracaju - para a 
implementação e acompanhamento destes, representando um limiar entre as ordens do 
público e do privado. Contudo, ressalta-se que os CAPS, ambulatórios e outros recursos 
comunitários devem ser privilegiados em relação às moradias como locais de tratamento 
(BRASIL, 2004). Na verdade, os SRTs devem estar vinculados a serviços ambulatoriais 
de referência em saúde mental que possuam uma equipe técnica para atuar na 
assistência e supervisão das atividades, sendo esta constituída, no mínimo, por um 
profissional médico e dois profissionais de nível médio com experiência e/ou 
capacitação específica em reabilitação profissional (BRASIL, 2004).  

Segundo Maria Tavares Cavalcanti (2004), a implementação de um SRT exige 
um pacto entre gestor, comunidade, usuários, profissionais de saúde, vizinhança, rede 
social de apoio, e um cuidadoso e delicado trabalho clínico com os futuros moradores 
“desinstitucionalizados”. No entanto, verificou-se que a articulação destas instâncias 
esbarra em problemas relacionados à maneira como a doença mental foi e continua 
sendo encarada por grande parte da sociedade, podendo-se destacar as dificuldades 
apresentadas pelos próprios profissionais do campo da saúde mental do município de 
Aracaju. Muitos não tiveram acesso, durante a formação acadêmica, a referenciais 
clínicos e políticos da Reforma Psiquiátrica que sustenta e justifica a proposta de 
implantação dos SRTs. Resulta disso não somente um despreparo técnico, mas também 
uma falta de implicação e co-responsabilização com o novo modelo de atenção. 

O projeto de implantação nacional dos SRTs os distinguia em dois tipos. Um 
deles, denominado SRT I, focalizava-se na inserção dos moradores na rede social 
existente, sendo o acompanhamento realizado pelos agentes Comunitários de Saúde do 
PSF, quando houvesse, e conforme recomendações dos programas terapêuticos 
singularizados dos moradores. Este tipo deveria ser o mais comumente implantado, ao 
se pretender a produção de autonomia dos moradores, sendo necessário o auxílio de 
apenas um cuidador. O cuidador deveria receber capacitação para este tipo de apoio aos 
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moradores, podendo ser trabalhador do CAPS, do PSF, de alguma instituição que 
realizasse trabalho de cuidado específico ou até do próprio SRT, uma vez que os 
recursos do projeto de Volta Para Casa também se destinavam para a contratação de 
pessoal. O outro tipo, denominado como SRT II, seria destinado a clientela que 
necessitava de cuidados intensivos, com monitoração técnica diária e pessoal auxiliar 
permanente na residência. Como por exemplo, citamos o caso das pessoas mais idosas, 
doentes e/ou dependentes físicos (BRASIL, 2004).  

Tratando-se da realidade de Aracaju, a pesquisa identificou, através de 
documentação, que os SRTs implantados eram do tipo II, ou seja, destinavam-se a 
pessoas com maior nível de comprometimento, necessitando de atenção mais intensiva 
(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU, 2005).  Sabemos que isso 
pode comprometer um dos objetivos almejados por estes serviços, que é a questão da 
produção de autonomia dos moradores. No entanto, seria prematuro fazer qualquer 
afirmação sobre esse aspecto uma vez que para isso se faria necessário maiores estudos 
e observações que pudessem analisar as práticas levando em conta os distintos 
entendimentos dos conceitos de autonomia e reinserção social.  

Oficialmente, o que se sabe é que o projeto de implantação dos SRTs, no 
respectivo município, tem como data o ano de 2005. Contudo, a partir das entrevistas, 
foi tomado conhecimento que alguns SRTs, no Estado de Sergipe, foram criados antes 
mesmo da portaria que os legitimava ter sido instituída, por meio da colaboração do 
Colegiado de Saúde Mental Estadual. A implantação destes ocorreu dentro da lógica da 
Política Nacional de Saúde Mental, que teve como inspiração as idéias de 
desospitalização e inclusão social que vinham sendo propostas desde o início do 
Movimento da Reforma Psiquiátrica. O primeiro SRT do Estado foi criado em 2001 no 
próprio município de Aracaju - bairro de Atalaia - sendo em seguida transferido para o 
município de Nossa Senhora do Socorro. Neste mesmo período, iniciou-se o movimento 
de fechamento do Hospital Psiquiátrico Garcia Moreno junto à montagem de novos 
SRTs em diversos municípios: um em Nossa Senhora da Glória, outro em Lagarto, 
seguido de mais um em Glória, e um em Itabaiana. Na época, o município que possuía o 
maior número de SRTs do Estado era o de Nossa Senhora do Socorro, com um total 
estimado de dez casas. 

Com a implantação da Gestão Plena de Saúde em Aracaju, todo o sistema de 
saúde passou a ficar sob a supervisão do município. Assim, os SRTs de Aracaju foram 
instalados conforme a lógica de territorialização adotada pela Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, tendo como referência os CAPS de suas áreas adscritas. Em Aracaju, 
existiam quatro SRTs, que foram denominados com base nos nomes dos bairros, das 
ruas ou localidades próximas a eles. Eram duas casas referidas ao CAPS Liberdade - 
intituladas casa 1 ou casa do bairro Suíssa e casa 2 denominada como casa da rua 
Senador Rollemberg - e outras duas referidas ao CAPS David Capistrano Filho - 
denominadas casa 3 ou casa da rua Aluízio Campos e casa 4 ou casa do Clube do 
Banese. A implantação destes dispositivos em Aracaju foi realizada pelo Colegiado 
Municipal de Saúde Mental da época. O primeiro SRT efetivamente montado no 
município foi a casa Suíssa no dia 3 de janeiro de 2006, sendo a segunda – Aluízio 
Campos – em 15 de fevereiro, e as outras duas – Senador Rollemberg e Clube do 
Banese – no dia 16 de março do mesmo ano. 

O critério utilizado para a desospitalização e preenchimento das casas foi o local 
de nascimento das pessoas. Assim, foram priorizadas (ou selecionadas) as pessoas 
nascidas na cidade de Aracaju ou que tinham familiares que moravam na mesma ou na 
denominada Grande Aracaju. Neste momento, foram tomados alguns cuidados, como 
colocar na mesma casa aqueles usuários que tinham mais afinidade entre si. Definiu-se, 
ainda, um período de transição do hospital psiquiátrico para os SRTs com o intuito desta 
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mudança não ser muito brusca para os usuários. Destacou-se que a maioria dos 
moradores das casas de Aracaju eram egressos do Hospital Psiquiátrico Garcia Moreno, 
com exceções de alguns poucos usuários dos CAPS - casos isolados - que faziam parte 
dos acolhimentos noturnos e permaneciam na instituição durante o dia pela necessidade 
de um maior cuidado, e que posteriormente foram morar nos SRTs criados. 

O período de transição dos hospitais para as moradias se deu entre março e 
dezembro de 2005. A partir de junho do mesmo ano, semanalmente, um grupo de 
usuários do Hospital Psiquiátrico Garcia Moreno freqüentava os CAPS, e em outros 
dias, os profissionais dos CAPS se deslocavam até o hospital com o objetivo de iniciar 
uma aproximação dos usuários com a equipe técnica, possibilitando assim, a criação de 
novos vínculos. Conforme relato de alguns profissionais dos CAPS, o tempo de 
transição de alguns moradores foi mais curto que de outros, o que teria dificultado o 
processo de estabelecimento de vínculos e o conhecimento das singularidades de cada 
usuário por parte da equipe técnica. Por outro lado, alguns que passaram por períodos 
mais longos de transição apresentaram maior dificuldade em sair do hospital.  

Paralelamente a esta ação, as casas foram sendo montadas e construídas, sendo 
tomados alguns procedimentos legais. Exemplo disto foi a convocação dos familiares à 
Promotoria de Nossa Senhora do Socorro, já que o hospital psiquiátrico situava-se neste 
local e, por esta razão os usuários estavam sob sua responsabilidade jurídica. Com o 
auxilio da SMS, a Promotoria convocou os familiares para explicá-los sobre a mudança, 
inserindo-os em uma lógica de cuidado ao portador de transtorno mental, que tem como 
uma de suas bases a inserção do usuário na sociedade juntamente a sua família.  
Destaca-se o cuidado que houve, neste momento, em explicitar para a família que o fato 
de não poder levar o familiar / usuário para casa, não estava sendo interpretado como 
abandono, desamor ou falta de cuidado, pois foi percebido um grande desconforto por 
parte da família em ter que admitir esta impossibilidade. 

Quanto ao período de adaptação dos moradores aos SRTs, evidenciaram-se 
alguns aspectos relatados pelos profissionais dos CAPS quanto às expressões de 
felicidade e/ou de espanto dos usuários ao se depararem com uma estrutura de casa 
montada somente para eles. O fato de ter um guarda roupa para preservar seus 
pertences, inclusive ter estes pertences, era algo grandioso, tendo em vista que no 
hospital não era possível este nível de respeito ao usuário. Destacaram-se também 
alguns problemas: uma casa em que todos os moradores passaram uma semana com 
diarréia; outra em que comiam compulsivamente; usuários que não paravam de dar 
descarga. Momentos difíceis retratados no grande número de chamadas para o SAMU, 
pelo fato de muitos moradores terem entrado em crise. Mas, por outro lado, isto também 
poderia estar atrelado ao novo momento dos usuários, o que para uns poderia ser 
denominado de uma mera adaptação, neste estudo, foi considerado como uma fase de 
construção, criação de novas percepções sobre a atual realidade. 

O processo de seleção dos profissionais dos SRTs merece algumas 
considerações. Inicialmente, houve um grande quantitativo de pessoas interessadas em 
trabalhar nesta nova proposta. Enviaram currículo para a SMS, foram chamadas para 
entrevistas e para participarem de um processo seletivo que também foi de capacitação. 
Realizaram-se três dias inteiros de curso em que foram utilizados diversos instrumentos, 
dentre eles: o projeto de Saúde Mental, discussões sobre os SRTs, apresentação dos 
CAPS, dramatizações, discussões de casos, leitura de textos. Concomitantemente, foi 
realizada uma aproximação destas pessoas com os profissionais dos CAPS, com o 
objetivo de observarem a dinâmica de funcionamento e a forma de cuidado dada aos 
portadores de transtorno mental.  

Planejou-se, também, a participação dos cuidadores e auxiliares de enfermagem 
nas reuniões de família, pois mesmo não sendo um familiar, eles seriam as pessoas que 
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estariam mais próximas dos usuários / moradores e como tal, poderiam trocar dúvidas e 
experiências com os demais familiares. Todavia, esta forma de capacitação somente foi 
realizada no momento da implantação que por diversas razões de ordem burocrática e 
financeira foi sendo suspensa. O que, de certa maneira, provocou uma falta de 
entendimento sobre o funcionamento do SRT e o cuidado dado ao morador. 

Na época desta pesquisa, a SMS, através da gestão dos SRTs, pensava em 
estratégias para retomar as capacitações e torná-las mais constantes, ou até mesmo 
diárias. Outro ponto a ser retomado era a própria forma de escolha dos profissionais que 
estariam dentro da casa. Apesar das medidas tomadas no processo seletivo, desde a 
implantação, a rotatividade de cuidadores e auxiliares era muito intensa. Muitos 
profissionais pediram afastamento com pouco tempo de trabalho, o que revelou que as 
informações fornecidas anteriormente sobre as dificuldades do trabalho em saúde 
mental e as especificidades da experiência com a loucura não foram suficientes para 
diminuir o impacto sentido por estes. Devido à urgência em se ter novos profissionais, 
os processos seletivos passaram a ser baseados somente em entrevistas, sendo as 
mesmas realizadas pela própria ONG parceira no projeto dos SRTs do município de 
Aracaju. No entanto, a gestão dos SRTs já pensava em novas maneiras de se conduzir 
estes processos juntamente com a ONG, a fim de construir uma rede resolutiva e co-
responsável no cuidado a estes moradores. 

Apesar da idéia do SRT ser concebido como uma casa comum, seu 
funcionamento baseava-se em um aprendizado diário e constante. Os moradores ainda 
eram bastante comprometidos, no sentido institucional da doença, ou seja, muitos ainda 
não possuíam autonomia suficiente para cozinhar, limpar, forrar uma cama. Por isso a 
necessidade da presença de cuidadores e auxiliares para orientá-los na rotina diária da 
casa. Normalmente, os SRTs funcionavam com quatro funcionários: três auxiliares de 
enfermagem, um cuidador e um folguista aos domingos; sendo que os auxiliares da 
noite trabalhavam em esquema de plantão (dia sim e dia não), enquanto o auxiliar da 
manhã trabalhava todos os dias. Havia uma proposta de que esse esquema de plantão 
passasse a funcionar também pela manhã. Foi sabido que, anteriormente, existia um 
número maior de funcionários dentro das casas, o que proporcionava uma melhor 
divisão das tarefas, no entanto, este quantitativo havia diminuído por questões 
financeiras apontadas pela ONG. 

Outro ponto é que havia algumas diferenças em relação às funções de cada 
profissional dentro dos SRTs. No geral, o cuidador era aquele responsável pelo cuidado 
da casa (limpar, lavar roupas, cozinhar). O auxiliar de enfermagem era encarregado do 
cuidado direto ao usuário (administrar medicação, auxiliar no banho). Todavia, estas 
terminologias e funções não excluíam a possibilidade de uma ajuda mútua, já que todos 
estavam dentro da casa e em contato direto e diário com os usuários. Assim, ambos 
poderiam ser considerados como cuidadores, se entendermos a ação de cuidar como 
prestar assistência e dar apoio ao outro, com respeito às singularidades de cada um. 

Destaca-se que, em meados do segundo semestre de 2006, realizaram-se 
reuniões em que todas as instituições envolvidas com o funcionamento do SRT 
pactuaram novas e velhas ações em prol de um melhor cuidado ao usuário. A reunião 
geral foi realizada no dia 29 de novembro de 2006 e contou com a participação de 
representantes dos CAPS do município de Aracaju, dos cuidadores e auxiliares de 
enfermagem dos SRTs do município, da SMS de Aracaju - representada pela supervisão 
da respectiva gestão dos SRTs e representantes da ONG. Nesta reunião, foram definidos 
papéis e funções de cada um, principalmente no tocante a construção do PTS (Projeto 
Terapêutico Singular) dos moradores e a importância de todos estarem engajados neste 
processo, ratificando a importância do CAPS estar mais perto dos SRTs, pelo fato 
daqueles serem a referência como um serviço de saúde. Enfatizou-se que os moradores 



 

 

6

6

dos SRTs eram usuários de CAPS como qualquer outro, com a especificidade de terem 
passado por longos períodos de internamento, causando cronificação e 
institucionalização de alguns hábitos relacionados ao hospital psiquiátrico e a doença. 
Durante a reunião e nas demais entrevistas, outras instâncias de assistência a estes 
usuários foram citadas, como: UBS, com assistência clínica; SAMU, nos momentos de 
crise dos moradores em que, por razões adversas, os cuidadores não conseguissem dar 
conta; Ministério Público, fiscalizando os acordos feitos com os familiares; e INSS, 
auxiliando no requerimento dos benefícios dos usuários. 

Pudemos avaliar, ao final do nosso estudo, que a implantação dos SRTs, no 
município de Aracaju, tem buscado cumprir um importante papel na superação do 
modelo manicomial que é o de contribuir efetivamente para a construção de um novo 
cuidado aos portadores de transtorno mental. Observamos, contudo, que embora 
houvesse uma maior satisfação dos moradores com os SRTs se comparado aos 
tradicionais hospitais psiquiátricos, havia muitos entraves ainda a serem superados neste 
processo, na medida em que nenhum serviço de saúde mental, de forma isolada, 
garantiria uma ruptura com a lógica manicomial.  Aliada a enorme necessidade de um 
processo de formação permanente dos profissionais envolvidos nos cuidados aos 
moradores, identificamos os seguintes desafios: melhor definição de papéis e funções 
dos SRTs e CAPS; menor divergência no entendimento dos conceitos de autonomia e 
reinserção social por parte dos profissionais e do estatuto dos SRTs - se são moradias ou 
serviços de saúde. Para finalizar, enfatizamos a necessidade de criação e articulação 
constante de um sistema onde todos os atores – incluindo a própria sociedade - e 
serviços possam ser resolutivos e co-responsáveis.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Residências Terapêuticas: o que são, para que 
servem / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
CAVALCANTI, Maria Tavares. Estratégias de Sustentabilidade para a Clientela 
Desinstitucionalizada. Encontro Municipal de Trabalhadores de Centros de Atenção 
Psicossocial. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Saúde, 2004. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000. Portaria n° 106/2000. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU. Projeto Terapêutico dos 
Serviços Residenciais Terapêuticos. Realizado pelo Colegiado Gestor da Rede de 
Atenção Psicossocial do Município de Aracaju. 2005. 


