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RESUMO 

O movimento da Luta Antimanicomial constituiu-se a partir de questionamentos dos 
modelos epistêmicos e assistenciais às pessoas em sofrimento psíquico e transtorno 
mental baseada nos moldes hospitalocêntricos, sendo inseridas estratégias para a 
desinstitucionalização desses sujeitos e propondo práticas que visem à autonomia, a 
reinserção social e o reestabelecimento dos vínculos sociais, familiares e comunitários, 
como uma das possibilidades. Diante disso, com fins de corresponder e colocar em 
prática os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental e em 
consonância com o movimento da Reforma Psiquiátrica, a Portaria nº 2.840, de 29 de 
dezembro de 2014 institui o Programa de Desinstitucionalização, que visa garantir o 
cuidado integral e estratégias para desinstitucionalizar às pessoas em sofrimento e 
transtorno psíquico e/ou com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras 
drogas, que estão em situação de internação de longa permanência em hospitais 
psiquiátricos, buscando assim, a inserção social e a partir a Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) redirecionar o cuidado aos pontos de atenção e legitimar o direito ao adoecido em 
sua integralidade. Diante desse cenário, o objetivo desse trabalho é discutir o processo da 
desinstitucionalização do Hospital psiquiátrico da Providência na cidade de Garanhuns-
PE, apresentando os entraves, lutos dos trabalhadores nesse espaço, linhas de fuga, 
não-lugares e possibilidades nesse contexto hospitalocêntrico e nos pontos de atenção da 
RAPS para promover a emergência do sujeito no processo do cuidado. 
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ABSTRACT 

The Anti-Asylum moviment is constituted from questions of epistemic and care models for 
people in psychological distress and mental disorders based on hospital molds, being 
inserted strategies for deinstitutionalization of these subjects and proposing practices 
aimed at autonomy, social reintegration and the reestablishment of social, family and 
community bounds, as one of the possibilities. Thus, for purposes of corresponding and 
implement the objectives and guidelines of the National Mental Health Policy and in line 
with the movement of the Psychiatric Reform, Ordinance No. 2840 of December 29, 2014, 
establishing the deinstitutionalization program, which aims for ensuring comprehensive 
care and strategies for deinstitutionalize of people in distress and mental disorders and/or 
needs arising from the use of alcohol, crack and other drugs, which are in a long-stay 
hospital situation in psychiatric hospitals, seeking, through this, the insertion social and 
from the Psychosocial Care Network (RAPS) redirect the care to the points of attention 
and legitimize the rights from the ill, on its entirety. In this scenario, the objective of this 
paper is to discuss the deinstitutionalization process of Providence Psychiatric Hospital in 
the city of Garanhuns-PE, showing the barriers, bereavements of the workers in this 
space, lines of escape, non-places and possibilities in this hospital context and RAPS 
attention points aiming for promoting the emergence of the subject in the care process. 
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