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RESUMO 

A política de saúde mental do Estado de Pernambuco está norteada pela Lei 11.064/94 do 
Estado de Pernambuco que dispõe sobre a substituição progressiva dos hospitais 
psiquiátricos por rede de atenção integral a saúde mental; pela Lei Nacional 10.216/01 
que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental; pela Portaria 3088/11 que institui a 
RAPS no âmbito do SUS e por varias outras Leis, decretos e portarias que garantem 
normatização aos diversos pontos de atenção a saúde mental. A Rede de Atenção 
Psicossocial em nosso Estado passa por um momento de reversão do Modelo de 
Cuidado. Ao longo dos últimos cinco anos reduzimos 1.742 leitos. Em 2009, Pernambuco 
ocupava o 2º lugar no ranking dos estados com maior número de leitos psiquiátricos do 
Brasil, distribuídos entre 14 Hospitais Psiquiátricos; em 2010, foram fechados cinco 
hospitais, passando a ocupar o 8º lugar com 1.494 Leitos Psiquiátricos. Em 2012, passou 
a ter 1.233 leitos distribuídos em 09 hospitais. Atualmente Pernambuco tem 955 leitos 
distribuídos em 8 hospitais, destes 491 são leitos agudos os demais com porta de entrada 
fechadas e leitos de longa permanência. Apoiamos tecnicamente três hospitais que estão 
em processo de fechamento: CTO Olinda, Clínica Santo Antônio de Pádua (Recife) e 
Hospital da Providência (Garanhuns). Ao longo desse processo de reversão do modelo de 
cuidado podemos elencar os principais avanços e desafios da política de saúde mental, 
ao qual estaremos ao longo do trabalho expondo e problematizando.  
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MENTAL HEALTH IN PERNAMBUCO: ADVANCES AND CHALLENGES 

ABSTRACT 

The mental health policy of the Pernambuco State is guided through the 11,064/94 law, 
which provides on the progressive replacement of psychiatric hospitals for integral mental 
health care network; by National Law 10.216/01, which provides on the protection and 
rights of people with mental disorders and redirects the care model for mental health; by 
Decree 3088/11, establishing the RAPS under the SUS and various others laws, decrees 
and ordinances to ensure standardization for the various points of attention to mental 
health, and financial sustainability of this network. The Psychosocial Care Network in our 
state faces a moment of reversal of Care Model. Over the last five years we have reduced 
1,742 beds. In 2009, Pernambuco occupied the 2nd place in the ranking of states with the 
highest number of psychiatric beds in Brazil, distributed among 14 psychiatric hospitals; in 
2010, it was closed five hospitals, occupying the 8th place with 1,494 beds psychiatrists. In 
2012, have had 1,233 beds distributed in 09 hospitals. Pernambuco currently has 955 
beds distributed in 8 hospitals, 491 of these are acute beds, the other are with closed 
entrance and long staying beds. We support technically three hospitals that are in the 
process of closing: CTO Olinda, St. Anthony of Padua Clinic (Recife) and Hospital of 
Providence (Garanhuns). Throughout this reversal process of caring model we can list the 
main advances and challenges of mental health policy, which will be over exposing and 
questioning along of the work. 
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