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RESUMO

A Reforma Psiquiátrica traz o preceito da desinstitucionalização e da inserção do doente mental na sociedade garantindo-lhe o direito à 
cidadania, o respeito a seus direitos e a individualidade. A atuação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é parte essencial desse processo 
visto que visa a integração social e familiar do usuário e o apoio em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecendo-lhes atendimento médico 
e psicossocial. Apresentamos um caso que ilustra as possibilidades destas mudanças que estão em processo. O sujeito é usuário de um CAPS III 
constituído de acordo com os preceitos da Reforma. Sua história foi obtida através da entrevista narrativa ( A entrevista faz parte da metodologia 
da Pesquisa “Narrativas de saúde mental: um estudo com usuários do Caps Jair Nogueira”) , utilizada como ferramenta significativa para 
compreender a forma em que se relaciona com o ambiente. São enfatizadas suas internações e o seu processo de desinstitucionalização, 
demonstrando a importância da intervenção do CAPS. É notória a percepção das questões relacionadas ao período pré-Reforma e pós-Reforma 
psiquiátrica. O Senhor Souza ( nome fictício)  é católico apostólico romano, mas como ele mesmo diz: “toco umas curimbas de vez em quando”. 
Nascido em 1964, estudou até a quinta série, quando desistiu por ter repetido duas vezes. Seu irmão dizia a ele que mulher gostava de homem 
que bebia e fumava. Assim, a partir dos quinze anos iniciou sua vida com a bebida e foi internado a primeira vez porque fumou maconha pois 
após utilizar a droga, teve uma fome exacerbada e uma grande disposição sexual fazendo com que se despisse com a intenção de ter relações 
com a irmã. No dia seguinte, amanheceu com uma bolsa de roupa ao seu lado e um convite para ser internado. Após um período internado 
voltou para casa e ficou praticamente seis meses trancado, pois havia uma voz que lhe mandava permanecer assim. Sua permanência em casa fez 
com que seus amigos caçoassem dele: “me encarnavam de urso porque hibernava”. Aos quinze anos iniciou  atividade sexual com sua irmã mais 
velha e assim continuou até o segundo filho dela. Hoje, após alguns anos sem ter relações com ela, desconfia que esta criança possa ser sua. 
Muitas vezes foi internado pela mãe, pois esta tinha receio de que os irmãos o machucassem, pensando que ele a agredia. Souza teve várias 
internações e relata que tinha a liberdade vigiada e arrumava muitos problemas, pois lutava com outros pacientes, dava “banda” nos 
enfermeiros, tacava fogo no mato e fugia. Menciona também que nunca foi esclarecido o que havia com ele: só diziam que seu mal não tinha 
cura e que suas constantes internações eram justificadas por sua alta agressividade. Em uma internação específica, Souza expõe que teve relações 
com uma das residentes bem como com uma das enfermeiras. Mas o ocorrido foi descoberto e ele foi dado como pervertido. Após o período 
intenso de internações, em casa morando com sua irmã, ele toma remédios e passou a frequentar um CAPS. Refere-se este como um local de 
acolhimento: “prefiro aqui mil vezes”. Seu plano para o futuro é que sua fé se mantenha porque como ele diz: “andei pelo Vale das Sombras”. 
Nesse estudo de caso pode-se perceber inicialmente o estigma do louco perigoso, aquele definido por características físicas, jeito de falar ou até 
mesmo a maneira que se comporta na sociedade. Estigmatizado, ele deve ser excluído.  A Reforma Psiquiátrica tem o intuito de romper esse 
paradigma sendo hoje alicerçada por algumas leis (como a lei 13.146 de 06/07/2015) fazendo com que o doente mental deixe de ser 
presumivelmente e absolutamente incapaz para ser presumivelmente capaz, ou seja, pode-se valer de atos da vida civil. E o CAPS é o articulador 
desta proposta, executando a integração do doente mental na comunidade.
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