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Avaliação crítica das Políticas Públicas de Saúde Mental 

 

RESUMO 

 

Este ensaio consiste numa análise crítica da política pública de saúde mental no Brasil, 
articulando-a às determinações sócio – históricas e políticas. Consiste numa análise 
documental qualitativa, realizada a partir da apreciação de algumas produções técnicas 
que abarcam desde aspectos de planejamento, implementação à gestão da política de 
saúde mental no país,e sobretudo resultados,  fundamentando as formas de exercício do 
poder político. 

Descritores: Políticas públicas, saúde mental, mudança social. 

 

ABSTRACT 

This is a critical analysis of the public policy on mental health in Brazil, linked to 
social, historical and political determinations.  This  is a documentary analysis based 
upon the assessment of some productions that range from technical aspects of planning 
the management of mental health policy in the country, supporting the demand for 
monitoring of implementation processes, as well as assessment of impact on the area of 
intervention. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho que ora se apresenta é fruto de pesquisa bibliográfica e documental. As 
reflexões desenvolvidas conduziram a estruturar este estudo em uma reflexão crítica 
articulada às determinações sociais – históricas e políticas acerca do processo de 
elaboração e implementação da política de saúde mental brasileira como possibilidade 
de superação da exclusão social do portador de transtorno mental.  

 

MÉTODOS E TÉCNICAS 



O presente trabalho abarca uma análise teórico conceitual fundamentada em construções 
no âmbito das políticas de saúde mental, tais como Delgado (1992), Dimenstein (2004) 
e Amarante (2007 ),  em diálogo com algumas produções no campo da avaliação das 
políticas públicas.   
 

 

DISCUSSÃO  E RESULTADOS 

 

Políticas Públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras 
e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediação entre atores 
da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou 
formuladas em documentos (leis, programas, linhas de financiamento) que orientam 
ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos (SILVA & SILVA). 

Segundo Barros & Passos (2006), deve-se pensar as iniciativas no campo da saúde 
mental como uma ação política, como um aparato que requer uma metodologia 
específica que contemple a interlocução, pluralidade e a interdisciplinaridade, focando 
as inter-relações entre os diversos atores envolvidos no processo, considerando as 
subjetividades, gestão dos processos de trabalho e intervenções. 

As políticas públicas em saúde agregam o campo de ação social do Estado norteado 
para a melhoria das condições de saúde dos indivíduos e dos ambientes natural, social e 
de produção. Sua empreitada específica em relação às outras políticas públicas da área 
social consiste em orientar as funções públicas governamentais para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde da população.  

No Brasil, tais iniciativas orientam-se desde 1988 pelos princípios de universalidade e 
eqüidade, que viabiliza o acesso às ações e serviços através das diretrizes da 
descentralização da gestão, da integralidade do atendimento e da participação da 
comunidade na organização de um sistema integral de saúde em território nacional 
(AMARANTE, 1997).  

A partir do final do século XX, com o advento do Sistema Único de Saúde (SUS)  foi 
possível acompanhar significativas mudanças no contexto geral das políticas públicas 
de saúde. Ocorreram grandes transformações desde o que diz respeito a gestão de 
programas assistencias, até a concepção de cuidado à população que passa a enfatizar as 
práticas preventivas. 

Os movimentos pela edificação de políticas sociais e pela universalização do acesso à 
saúde começam a ganhar força a partir das investidas pela redemocratização, no  final 
da década de 70, período marcado pela efervescência social contra a ditadura militar.  

No Brasil, peculiaridades históricas permitem constatar uma relação de subordinação 
das políticas sociais em detrimento à política econômica.  Tal contexto propicia uma 
demanda de avaliação permanente dessas políticas e de seus impactos, bem como a 
monitoração dos processos pelos quais elas são implementadas (SILVA e SILVA, 
2001).  



No que concerne especificamente às políticas de saúde mental, estas pretendem criar um 
novo estatuto social para o portador de transtorno mental. Uma luta que se estende para 
além da peleja pelo fim dos manicômios, mas que visa à desconstrução de todo um 
aparato alienante que abarca aspectos sócio-políticos, assistenciais e jurídicos, de modo 
a garantir ao sujeito em condição de adoecimento o respeito aos seus direitos e 
individualidades (AMARANTE, 2007). 

De acordo com alguns autores e militantes no campo da saúde mental em âmbito 
nacional, a citar Delgado (1992), Dimenstein (2004) e Amarante (2007), apresenta-se 
como questão central de discussão, o direcionamento que esse movimento vem 
assumindo. A proposta de ação ancorada na sobreposição entre o antigo padrão tutelar e 
alienante e o novo modelo baseado na idéia de reinserção social, acaba por fortalecer a 
estrutura manicomial e não atende às propostas de modificações das formas de cuidado.  

Entre os progressos nesse campo está o fato de o orçamento público para a saúde mental 
destinar atualmente a maior parte dos recursos às medidas substitutivas. Uma realidade 
contrária aos anos anteriores às medidas institucionalizantes. Conforme informativos do 
ano de 2009 do Conselho Federal de Psicologia (CFP). 

Entre os entraves à reforma estão a primazia de um modelo tecnicista de produção de 
saberes, e ainda,  questões institucionais, ou seja, as limitações decorrentes dos conflitos 
da gestão pública nas instâncias federal, estadual e municipal, sobretudo considerando o 
clientelismo político enquanto peculiaridade cultural brasileira; e ainda a insuficiência 
do modelo reformista no referente ao cumprimento da função pedagógica, elemento 
norteador das estratégias de promoção de saúde. 

 Essas dificuldades, se por um lado apresentam-se como situações diferentes entre si, 
por outro podem ter um denominador comum, que se situa na própria constituição dos 
saberes e articulação social e política em torno da questão da saúde mental, sobretudo, 
considerando que a complexidade dessa demanda pressupõe um novo modo de pensar e 
agir, bem como rupturas concretas com os paradigmas institucionalizantes. 
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