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Integrando serviços públicos e atenção primária à saúde mental: 

Inovações que promovem os direitos humanos das pessoas com 

transtornos mentais em conflito com a lei – o caso do PAILI 

Resumo 

O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI-Goiás) revela, 

como caso paradigmático no Brasil, um programa de saúde mental que logrou 

superar desafios institucionais que, conforme literatura internacional (OMS), 

limitam a implementação de iniciativas desta natureza no mundo.  

Este trabalho objetiva mostrar de que forma o PAILI conseguiu integrar a 

atenção primária à saúde e outros serviços públicos, sociais e jurídicos, à 

saúde mental, de modo a garantir os direitos humanos e o acesso aos serviços 

públicos para pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. Tem 

como objetivos específicos sistematizar a discussão com a literatura no que se 

refere às barreiras e recomendações, bem como ressaltar o desenho 

institucional inovador do Programa, seus procedimentos, ferramentas/rotinas e, 

por fim, evidenciar como o PAILI inova em relação às recomendações vigentes.  

A metodologia consiste na revisão da literatura de políticas públicas de 

saúde e direitos humanos e de documentos do PAILI, condução da mesa de 

diálogo (policy dialogue) baseada em evidências. Estas são categorizadas e 

comparadas a fim de subsidiar o fortalecimento de programas congêneres. 

Palavras-chave: saúde mental, atenção integral, justiça criminal,  

 

1. Introdução 

Em 2001, a instituição manicômio entrou na ilegalidade no Brasil (Lei n. 

10.216). Tratou-se de um processo de luta caracterizado pela atuação e 

influência de diversos atores sociais, dentre eles o chamado Movimento 

Antimanicomial. O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI) 

surge neste contexto da Reforma Psiquiátrica, e mais precisamente em 

decorrência da necessidade da Justiça Criminal dar um encaminhamento 

diferenciado (para além do manicômio) à pessoa com transtorno mental que 

praticou um crime. A partir da criação do PAILI, as pessoas com transtorno 

mental submetidas à medida de segurança no Estado de Goiás passaram a ser 

direcionados para este programa, que se dedica a acompanhar o paciente 
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sentenciado no âmbito da rede psicossocial, em articulação com a rede de 

atenção primária (nos municípios onde não há atenção especializada) e com 

outros serviços sociais que asseguram a melhoria do bem-estar e direitos 

humanos a estas pessoas.  

O PAILI foi instituído em 2006 dentro da estrutura da Secretaria de 

Estado de Saúde como um programa de saúde específico e complexo: com 

poderes de coordenação (referenciamento) e acompanhamento do 

atendimento da pessoa com transtorno mental em medida de segurança, 

dentro da rede de saúde pública e de forma articulada com os demais serviços 

sociais. No decorrer da implementação do PAILI, a necessidade emergencial 

de encaminhamento e atendimento do paciente convive com e defronta-se com 

desafios próprios para a operacionalização da implementação dos serviços de 

saúde e sociais. A forma como gestores e técnicos do PAILI lograram vencer 

estes desafios consiste no tema no deste artigo. 

Autores apontam, embora com distintas características dentre os países 

e regiões do globo, que os países e seus sistemas de saúde enfrentam 

problemáticas ou barreiras comuns na implementação de políticas de saúde 

mental. Este tipo de análise tem sido produzido por especialistas em serviços 

de saúde e políticas públicas, bem como pela própria Organização Mundial de 

Saúde, em virtude do célere incremento do número de pacientes com doença 

mental no mundo, de forma que a saúde mental passa a ser considerada como 

parte da agenda de saúde global (Patel, 2008; Becker; Kleinman, 2013) 

Desde a sua criação já foram encaminhadas ao PAILI 486 pessoas. No 

momento 312 estão sendo atendidas, tanto em Centros de Atenção 

Psicossocial-CAPS, em Ambulatórios Municipais de Psiquiatria, como em 

Unidades Básicas de Saúde, em Municípios de menor porte. 

O objetivo geral deste artigo é verificar de que forma o PAILI logrou 

vencer estas barreiras -, da perspectiva dos gestores, técnicos e criadores do 

programa, co-autores neste artigo -, e de modo a integrar a atenção primária à 

saúde e outros serviços públicos, sociais e jurídicos, à saúde mental/ PAILI. O 

método utilizado envolveu a revisão de literatura internacional, a fim de efetuar 

uma síntese das principais barreiras para a implementação da saúde mental no 

mundo. As barreiras selecionadas foram as: de organização do programa, de 

informação e estigma em saúde mental, de política e liderança, de integração 
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na saúde, de integração com outros setores. Estas barreiras e as seguintes 

perguntas nortearam a mesa de diálogo e este artigo: Por que e como um 

programa diferencial como o PAILI entrou na agenda da política de saúde em 

Goiás? Quais as principais barreiras enfrentadas por programas de saúde 

mental no mundo e de que forma o PAILI tem procurado superar desafios 

comuns a outros programas de saúde mental, criando mecanismos e 

ferramentas que permitiram superar as barreiras vigentes? Em que termos o 

PAILI apresenta um desenho institucional inovador na superação de barreiras 

para implementação de políticas de saúde mental para pacientes em conflito 

com a lei?  

O artigo encontra-se dividido em quatro sessões: uma breve história do 

PAILI, as barreiras ressaltadas pela literatura, resultados da mesa de diálogo 

baseada em evidências e conclusões. 

 

1. PAILI: uma breve história 

O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, tal qual o 

conhecemos hoje, começa a existir no dia 26 de outubro de 2006. A data, 

marco importante para a Luta Antimanicomial no Brasil, registrou aquela que 

viria a ser a política pública de saúde voltada às pessoas com transtornos 

mentais submetidas à medida de segurança no Estado de Goiás.  

De âmbito estadual, o PAILI cobre todo o território goiano, o que faz do 

Programa a primeira experiência verdadeiramente antimanicomial do país, pela 

qual a pessoa submetida à medida de segurança é acolhida pelos serviços de 

Saúde, como também pela Assistência Social, sem jamais correr o risco de 

uma internação asilar em manicômio judiciário. Este, aliás, entrou na 

ilegalidade no exato momento em que entrou em vigência a Lei 

Antimanicomial, a Lei n. 10.216/2001. 

A lógica manicomial permite, mesmo nos estados brasileiros onde 

existem práticas importantes no atendimento às pessoas em medida de 

segurança, a utilização eventual do manicômio judiciário. Por essa lógica, os 

casos rotulados de problemáticos acabam favorecendo a internação nos 

manicômios, também chamados de hospitais de custódia e tratamento 

psiquiátrico. O PAILI não segue essa lógica e não abre espaço para a 

internação asilar, muitas vezes perpétua, que caracteriza o funcionamento do 
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manicômio judiciário. Em Goiás, a pessoa em medida de segurança 

permanece na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), sem espaço para a 

exceção. Para as situações de crise, entretanto, a internação pode ser um 

recurso terapêutico importante e é utilizada quando clinicamente indicada no 

caso concreto, sempre com o objetivo de beneficiar a saúde do paciente e pelo 

período estritamente necessário do ponto de vista terapêutico. Afinal, a 

internação psiquiátrica trata-se de um dispositivo de saúde, como ressalta o 

Art. 2º da Lei Antimanicomial: 

São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: II - ser tratada 
com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar 
sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na 
família, no trabalho e na comunidade. (BRASIL, 2001, p. 1) (Grifo 
nosso). 

Contudo, a história do PAILI começa bem antes de 2006. 

A situação das pessoas com transtorno mental em Goiás, antes da 

inauguração do PAILI, era muito parecida com o que ainda se vê atualmente 

em muitos Estados brasileiros. E como Goiás não tinha um manicômio 

judiciário, a situação era agravada com a permanência das pessoas em medida 

de segurança dentro dos presídios. Em 1996, a partir de inquérito civil público 

conduzido pelo Ministério Público do Estado de Goiás, quase trinta homens 

com transtornos mentais severos foram identificados dentro do CEPAIGO 

(Centro Penitenciário Agroindustrial de Goiás), maior penitenciária goiana, 

situada no município de Aparecida de Goiânia, vizinho à capital. 

Dentre aqueles indivíduos, havia quem estivesse “internado” no Cepaigo 

há mais de vinte anos. A publicação (cartilha) produzida pelo Ministério Público 

traduz um pouco do panorama de violações de direitos humanos então 

verificado, pois refere-se a: 

[...] seres humanos esquecidos e abandonados à própria sorte, 
submetidos a todos os tipos de abusos na prisão, quadro de horror 
cuja memória deve persistir apenas como alerta para que não se 
cometam erros semelhantes no futuro. (MPGO, 2013, p.8). 

 

Daquela investigação preliminar do Ministério Público originou-se, três 

anos mais tarde, em 1999, um incidente típico da Lei de Execução Penal 

(LEP), chamado Incidente de Excesso de Execução, que resultou em duas 

decisões fundamentais: a primeira, proferida no mesmo ano de 1999 pela Vara 

da Execução Penal de Goiânia, proibiu o ingresso de novos pacientes 

submetidos à medida de segurança na penitenciária; a segunda, do Tribunal de 
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Justiça, determinou a soltura daqueles pacientes psiquiátricos que se 

encontravam ilegalmente presos na penitenciária. 

Naquele momento, anterior à Lei Antimanicomial, teve início a 

construção de um Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, prédio que, 

concluído em 2001, teve sua utilização embargada administrativamente1 por 

conta, dentre outros fatores, da arquitetura inadequada. A obra obteve então 

destinação distinta e funciona hoje como presídio de segurança máxima sob o 

nome de Núcleo de Custódia. 

Outro projeto foi então discutido, sob a articulação do Ministério Público, 

com a democrática participação de entidades relacionadas às políticas de 

saúde mental em Goiás, culminando com uma proposta de “quase consenso”2 

para a construção de nova unidade.  

Ocorre que a obra, edificada em área inadequada, nas imediações do 
lixão de Trindade, cidade vizinha à Capital, não pode ser ocupada 
por conta da insalubridade e da não observância das regras 
pertinentes à instalação de uma unidade hospitalar. Mais uma vez 
resultou frustrado o propósito de se ter um hospital de custódia e 
tratamento psiquiátrico em Goiás. Depois de anos sem qualquer 
destinação, aquela construção foi aproveitada como estabelecimento 
prisional do regime semiaberto. (MPGO, 2013, p. 10). 

Então veio a edição e vigência da Lei nº 10.216/2001, que trouxe o 

embasamento jurídico necessário para o redesenho da execução das medidas 

de segurança, agora não mais regulada com exclusividade pela legislação 

penal. Diante da inovação legislativa e aproveitando-se das ricas discussões 

havidas continuamente desde 1996, o Estado de Goiás institui o PAILI 

(Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator) no âmbito da Secretaria de 

Estado da Saúde, mas ainda sem a conformação adquirida depois, em 2006. 

Nesse primeiro momento, em 2003, o PAILI surge com o propósito de fazer um 

levantamento das medidas de segurança em execução no Estado de Goiás 

para assim traçar um diagnóstico mais completo da situação.  

                                                             

1
Após a provocação do Conselho Regional de Psicologia e a recomendação do Ministério 

Público, o Governo de Goiás deu outra destinação àquele que seria o Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico. À época, o CRP promoveu intensa discussão pública do problema, 
inclusive produzindo o impactante documentário “Antecipando o absurdo”, sob direção de Luiz 
Eduardo Jorge, disponível no Youtube: https://youtu.be/O5jl4xhAqQo 

2
 Merece registro a posição firme, veemente e até visionária da então coordenadora do Forum 

Goiano de Saúde Mental, Deusdet Martins, contrária à edificação de um novo manicômio em 
Goiás. 
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Feito o levantamento dos dados e elaborados os relatórios 

correspondentes a partir daquela pesquisa, o Ministério Público então propõe o 

redimensionamento do PAILI, para que passasse a integrar permanentemente 

a estrutura da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás, assumindo assim a 

responsabilidade pela execução das medidas de segurança em todo o Estado. 

Após intenso e exaustivo trabalho de articulação e convencimento, as 

instituições envolvidas (Secretarias da Saúde do Estado de Goiás e do 

Município de Goiânia, Tribunal de Justiça, Secretaria de Justiça) acataram a 

proposta do Ministério Público. 

Assim, no dia 26 de outubro de 2006, o Programa de Atenção Integral ao 

Louco Infrator assumiu oficialmente a função idealizada pelo Ministério Público 

do Estado de Goiás, à qual aderiram os diversos órgãos que naquela data 

subscreveram o ato de criação do PAILI.  

Desde então, o Estado de Goiás vem promovendo o resgate de uma 

dívida antiga para com as pessoas submetidas à medida de segurança. O 

manicômio ficou no passado. Naquele instante nasceu uma política pública, 

subordinada à Secretaria da Saúde e vinculada ao sistema de Justiça Criminal, 

e que instaura algo inédito, inovador e único no Brasil, mediante a construção 

coletiva de um novo modelo de atenção à pessoa com transtorno mental em 

medida de segurança, com o inabalável propósito de efetivamente implementar 

a Reforma Psiquiátrica nesse campo historicamente caracterizado pela 

violação de direitos humanos. 

 

2. Literatura Internacional: barreiras para implementação de 

programas de saúde mental e o desafio da integração 

 

A análise dos documentos e artigos selecionados nos permitiram 

apontar a predominância de cinco tipos de barreiras inter-relacionadas, as 

quais norteiam o processo da política pública de saúde mental no mundo. 

Trata-se de barreiras organizacionais próprias dos programas de saúde mental, 

como as barreiras de informação e estigma sobre saúde mental, barreiras 

políticas e de liderança, barreiras de integração com a rede de saúde e atenção 

primária, barreiras na integração com outros serviços (SARACENO et al., 2007; 

LANCET GLOBAL MENTAL HEALTH GROUP, 2007; JACOB; SHARAN; 
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MIRZA, 2007; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008; HENDERSON; 

THORNICROFT, 2009; EATON et al., 2011; MENTAL HEALTH FOUNDATION 

2013). 

No que se refere à barreira relacionada ao formato ou organização 

do programa, a ausência de gestores e técnicos qualificados, com 

conhecimento e habilidades profissionais para o planejamento da oferta de 

serviços para a população, cria uma outra barreira. A eles são designadas 

tarefas complexas, não apenas no nível do desenvolvimento da politica pública 

de saúde mental, mas também na melhoria das intervenções e dos serviços 

para as quais eles não conseguem articular estratégias resolutivas. Estudos 

destacam a formação do profissional e seu nível de engajamento no programa. 

Especial atenção é dada ainda a forma como estes programas são 

estruturados, verificando-se em que medida eles possibilitam acompanhamento 

do paciente e facilitam a integração entre os níveis de atenção à saúde e 

demais serviços. Faz-se destaque para a necessidade de se ter uma equipe 

multidisciplinar atuando em estruturas que utilizam ferramentas flexíveis ou 

dinâmicas, que viabilize a optimização do gerenciamento dos processos vis-à-

vis aos casos dos pacientes, e em relação aos setores ou subáreas do sistema.  

Quanto à barreira de informação e estigma em torno da saúde mental, 

esta é considerada dentre os autores, como um dentre os principais desafios 

para as políticas de saúde mental. As pessoas com transtornos mentais são 

quase sempre invisíveis e sem voz ativa. A sociedade ainda estabelece 

associações entre doença mental e periculosidade, ou mesmo tende a 

considerar pessoa com transtorno mental como portadora de sintomas que não 

requerem atenção médica. O preconceito contra elas limita ainda mais a 

disponibilidade para compreender suas reais demandas, e restringe a sua 

participação dos movimentos de garantia de seus direitos. Este estigma 

verifica-se também por parte de alguns profissionais na linha de frente, os 

quais precisam ser treinados e informados quando atuando de forma articulada 

com a saúde mental. 

Ressalta-se ainda que a defesa da saúde mental apresenta-se de forma 

fragmentada entre usuários, familiares, associações profissionais, a academia 

e as organizações, que frequentemente usam uma linguagem não 

compreendida pela comunidade, dificultando o entendimento claro dos 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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interesses. 

No que tange à barreira política e de liderança, esta raramente coloca 

a saúde mental na agenda das prioridades da saúde pública, com implicações 

na implementação da política pública de saúde mental. O resultado é que não 

há planejamento ou previsão de recursos humanos e financeiros para o 

desenvolvimento das ações voltadas à saúde mental da população, criando 

assim uma segunda barreira, a orçamentária, que impede a execução das 

possíveis ações. Ainda, a falta de consenso entre os que advogam a favor da 

saúde mental aparece como um fator que dificulta colocá-la na agenda política, 

uma vez que os militantes fazem lobby uns contra os outros e oferecem 

sugestões que competem entre si na solução dos problemas. Falta 

empoderamento dos pacientes e seus familiares para atuarem junto aos líderes 

políticos, agências governamentais\não governamentais com o objetivo de 

incentivar a vontade política e acompanhar os projetos que tramitam no 

legislativo (SARACENO et al., 2007).  

No que tange à barreira de integração com a rede de saúde, as 

dificuldades na integração da saúde mental na Atenção Primária em Saúde 

perpassam pela sobrecarga de trabalho nas equipes, pelo estigma contra a 

pessoa com transtornos mentais, pela falta de supervisão e não 

disponibilização da medicação psicotrópica. Eliminar o estigma e os 

comportamentos associados a ele requer supervisão regular e suporte de 

especialistas no cuidado primário em saúde mental, principalmente nos casos 

leves e moderados, que podem ser tratados e mantidos na comunidade. 

Destaca-se ainda dificuldade de integração entre os níveis de atenção à saúde, 

uma vez que não há, no financiamento da saúde, previsão orçamentária para 

ações compartilhadas entre saúde mental especializada e atenção primária em 

saúde mental que deem conta dos recursos necessários para ações conjuntas 

e para a aquisição da medicação psicotrópica. Destacam-se também as 

dificuldades do sistema de Regulação na marcação de consultas, falta de 

interação entre equipes, atuação dos gerentes/técnicos de referenciamento, 

dentre outros.  

No que se refere às barreiras para integração com os demais 

serviços, elas mostram-se complexas, e relacionam-se com as anteriormente 

ressaltadas. Estudo da Mental Health Foundation (2013) aponta que os 
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seguintes fatores que facilitam o cuidado integral em saúde mental, dentre 

diferentes setores: 1. Sistemas de troca de informações entre diferentes 

organizações, que possuiriam arquivos individuais sobre a vida dos pacientes, 

incluindo os mais diversos tipos de dados; 2. Protocolos compartilhados entre 

duas ou mais organizações que oferecem cuidados em saúde mental, de 

maneira a compartilhar a responsabilidade do cuidado ao usuário entre os 

serviços; 3. A proximamente física entre os serviços de atenção primária e 

especializada, propiciando melhor integração às necessidades dos usuários; 4. 

O formato de trabalho com equipes multidisciplinares; 5. Os técnicos de 

referência, que possuem função de conduzir o usuário na saúde, assistência 

social, habitação, emprego e educação; 6. Pesquisas sobre as melhores 

formas de integrar o cuidado para pessoas com problemas de saúde mental e, 

por fim, 7. Redução do estigma, por meio de uma série de ações, em diversos 

níveis, que objetivam tal fim (Mental Health Foundation, 2013). 

Em relação aos programas em que pacientes encontram-se em medidas 

de segurança, como no caso do PAILI, estes facilitadores poderiam ser 

utilizados no estabelecimento de canais de comunicação e interação entre o 

sistema de Justiça e os programas de saúde mental. 

 

3. Resultados da Mesa de diálogo: a experiência do PAILI em 

meio às barreiras e possibilidades 

A mesa de diálogo baseada em evidências foi realizada no início de 

outubro de 2015 no PAILI, e contou com a participação dos autores e 

colaboradores deste artigo. Teve, por fim, verificar de que forma se deu a 

execução do PAILI, nestes nove anos de existência, e no que se refere às 

barreiras selecionadas. Pode-se evidenciar que a implementação do PAILI tem 

sido caracterizada por estratégias de articulação e integração com setores de 

saúde e esferas envolvidas no processo da política pública: quais sejam com a 

política e lideranças, a assistência social, sistema jurídico, pacientes e famílias 

(Figura 1).  

Este tempo de implementação tratou-se de fato de um processo de 

construção, em que as ações e rotinas foram construídas (estabelecidas) em 

meio às demandas e desafios vindos à tona. A aproximação com os outros 

setores e esferas se deu como resposta a demandas ou problemáticas 
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colocadas. A coordenação do PAILI e sua equipe multiprofissional de 

referentes, que conformam a estrutura organizacional do Programa, 

encontram-se no núcleo deste processo. De forma que uma estrutura 

organizacional respaldada por técnicos multiprofissionais referentes têm atuado 

em meio às barreiras e facilitadores classificados como de estigma e 

conhecimento, da politica e de liderança, de integração da rede de saúde e de 

integração de outros setores. 

 

Figura 1 – Articulação do PAILI com demais setores e esferas 

 

3.1. Estrutura organizacional do PAILI 

O Programa encontra-se inserido na Gerência de Saúde Mental da 

Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde/ Secretaria de 

Estado de Saúde de Goiás (SES). Funciona em casa alugada ampla no Setor 

Oeste de Goiânia, em infraestrutura separada das demais unidades da SES. 

Possui uma coordenadora que tem atuado junto a uma equipe de sete técnicos 
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referentes, em média. 3  O programa possui um motorista e um carro à 

disposição, e terceiriza o serviço de vigilância e serviços gerais. O gasto 

mensal total do PAILI (R$ 76.741,13), dividido por 312 pacientes, corresponde 

a R$246 reais por mês por pessoa, compreendendo um valor abaixo do que 

seria gasto em internação psiquiátrica ou em hospital de custodia. De forma 

que se pode dizer que o PAILI funciona com uma estrutura organizacional 

mínima (Tabela 1), atuando em sua capacidade máxima, tendo em vista o nível 

do trabalho realizado. 

Tabela 1 – Gasto mensal detalhado e anual geral do PAILI 

Servidores 

ORDEM CARGO/FUNÇÃO  Salário/ valores em R$ 

1 Comissionado/Advogada 4.505,91 

2 Comissionado/Assistente Social 3.355,91 

3 Comissionado/Ex. Administrativo 3.435,43 

4 Psicóloga 5.227,43 

5 Assistente Social 3.514,34 

6 Enfermeiro 5.428,25 

7 Executor Administrativo 4.025,62 

8 Comissionado/Motorista 2.210,62 

9 Médica Psiquiatra 3.012,29 

10 Psicóloga/Coordenadora 8.196,04 

11 Executora Administrativa 3.434,57 

13 Tec. Enfermagem/Enfermeiro 3.009,89 

14 Psicólogo 5.955,40 

15 Tec. Enfermagem/Enfermeiro 3.206,48 

16 Executora Administrativa 3.337,55 

  Subtotal 61.855,73 

Tercerizados 

17 Serviços gerais/Diurno 3.722,00 

18 Vigilantes/Diurno 4.250,00 

19 Vigilantes/Noturno 4.558,00 

  Subtotal 12.530,00 

Contratos 

20 Locação de Imóvel 1.843,63 

21 Energia elétrica 105 

22 Água e esgoto 406,77 

  Subtotal 2.355,40 

  Total Geral Mensal 76.741,13 

Fonte: PAILI 

                                                             

3  Neste mês de outubro/2015 o número de referentes subiu para oito. 
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Sua coordenadora atua com autonomia e trabalha de forma colaborativa 

com outros setores da SES, e com outras áreas afins. A operacionalização do 

trabalho ocorre predominantemente por meio da atuação dos chamados 

“técnicos referentes” que se responsabilizam diretamente pelo 

acompanhamento dos pacientes a eles designados. Trata-se na verdade de 

uma equipe multiprofissional de técnicos referentes, formada por médicos, 

enfermeiros, psicólogos, psiquiatrias, advogados e assistentes sociais. 

Estes técnicos referentes elaboram junto à rede de saúde o projeto 

terapêutico específico para cada paciente, considerando suas necessidades. 

Os técnicos referentes discutem o projeto terapêutico com a rede e propõem a 

melhor terapêutica que o caso requer. Há posteriormente a articulação com os 

outros setores para o atendimento de necessidades do paciente, como 

realização e tratamento odontológico, exames especializados, aquisição de 

benefícios previdenciários e de documentação tardia. No PAILI, a equipe 

multiprofissional realiza reuniões periódicas semanais para discussão e 

compartilhamento de casos.  

Em relação ao projeto terapêutico, o técnico referente/ equipe do PAILI 

elabora uma formatação preliminar do projeto, na escolha do ambulatório, do 

tipo de serviço, realizando diretamente agendamento de consultas na rede 

especializada em Goiânia, podendo ainda se verificar a realização do primeiro 

atendimento e prescrição com a psiquiatra do PAILI sempre que necessário. A 

formatação do projeto terapêutico continua na linha de frente do serviço para 

onde o paciente é direcionado, perto de sua moradia no Estado de Goiás. 

Assim que o paciente é encaminhado para o serviço em sua cidade de moradia, 

o referente entra em contato com a equipe do PSF ou CAPS da cidade, 

conforme a disponibilização do tipo de atendimento na cidade. 

A equipe do PAILI acompanha o paciente por meio de telefonemas, 

relatórios e visitas. Relatórios periódicos ocorrem geralmente de três em três 

meses, ou de mês em mês para pacientes já liberados condicionalmente pela 

Justiça. O referente sugere modificações durante todo o processo de 

acompanhamento, sempre que necessário. Ademais, o projeto terapêutico 

desenvolvido junto com a rede é apresentado para o paciente e a família, 

podendo ser revisto a pedido da família, e esta revisão também ocorre sempre 

que necessário. Dentro da necessidade, o referente faz reuniões no serviço de 



14 
 

 
 

saúde, visita domiciliar e atendimento no PAILI. Contatos mais rotineiros 

ocorrem por meio do telefone. 

 

3.2. Falta de informação e conhecimento/estigma; 

A implementação do PAILI ocorre em meio a um processo contraditório 

em que, apesar da reforma psiquiátrica e do reconhecimento dos direitos 

humanos às pessoas em transtorno mental em conflito com a lei, a reforma 

psiquiátrica e o próprio PAILI não são ainda largamente conhecidos no meio 

político e de politica pública do Estado de Goiás. Este desconhecimento 

dificulta a desconstrução do estigma (ou a torna mais lenta), e também permite 

que o estigma seja exacerbado nos momentos de crise. 

O PAILI tem se empenhado em difundir a predominância do caráter 

terapêutico no atendimento dos pacientes sentenciados, uma vez que estas 

pessoas são encaminhadas pelo juiz para a Saúde, e tratadas por esta. Atua 

na desconstrução do estigma e do preconceito existente em torno do conceito 

de periculosidade junto à família e equipe de saúde. A adesão ao tratamento é 

feita pelo próprio paciente, junto com a família. De forma semelhante, esta 

desconstrução é trabalhada periodicamente com o pessoal da rede de saúde, 

por meio de visitas, telefonemas e informes, tanto na capital como no interior. 

Tal trabalho verifica-se também entre os juízes, sobretudo em cidades 

pequenas. Havendo ainda, mesmo que com menor intensidade, em relação ao 

judiciário, um desconhecimento no âmbito do próprio Ministério Público. 

No que tange à relação do PAILI com a mídia, como ocorre de forma 

similar com o próprio SUS, quando há novo delito causado por uma pessoa 

com transtorno, a importância do ato é exacerbada pela mídia. Como 

consequência, o tema da periculosidade renasce nestas conjunturas, e na 

perspectiva da punição com a propaganda negativa do SUS. 

Há, no entanto, reconhecimento crescente e estável por parte do 

movimento da reforma psiquiátrica, do Ministério da Saúde, Ministério da 

Justiça, Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público Federal via 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Associação Brasileira de Saúde 

Mental e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em 

relação aos avanços que o PAILI tem efetuado. Este reconhecimento, dentre 
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outros fatores como a qualidade do trabalho e atuação da liderança, tem 

permitido a continuidade do PAILI, como veremos a seguir. 

 

3.3  Barreira Política e de Liderança 

O embrião do PAILI foi lançado em 1996, com a instauração de inquérito 

(MPGO) para se discutir a questão da saúde mental. No entanto, o programa 

demorou dez anos para entrar na agenda política.  

Durante o período de sua vigência, o PAILI não se encontrou, nem se 

encontra como prioridade na agenda política dos diversos governos. A 

manutenção do programa na agenda justifica-se pelo modo como este surgiu, 

com o consenso e respaldo político e institucional que se formou com 

entidades como Ministério Público, Poder Judiciário, Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Segurança Pública, com o reforço de movimentos sociais (Fórum 

Goiano de Saúde Mental, Associação dos Usuários de Saúde Mental, 

Conselho Regional de Psicologia). Firmou-se convênio, que determinou 

obrigações para as diversas entidades envolvidas. A Secretaria de Saúde 

assumiu a política e colocou em prática o funcionamento do programa. A 

demanda foi acolhida, à época, em 2006, pelo Secretário Estadual de saúde, 

Cairo Alberto de Freitas. 

Acredita-se que o PAILI se mantém na agenda pela insistência daqueles 

que o defendem, quais sejam: as lideranças formadas. Dentre as lideranças 

destaca-se a atuação da Psicóloga Maria Aparecida Diniz e do promotor 

Haroldo Caetano da Silva. Maria Aparecida Diniz coordenou o programa desde 

o início e esteve na condução da realização do censo entre 2003-2004. Foi a 

partir deste censo, que repercutiram ações no sentido do não encarceramento 

de pessoas com transtornos mentais em medida de segurança. Deu-se assim o 

início à formulação de propostas terapêuticas para aqueles em cumprimento de 

medida de segurança. O promotor Haroldo Caetano, por sua vez, foi o mentor 

intelectual do PAILI e atuou diretamente na articulação do programa junto a 

SES e demais instituições desde seu início. Suas reflexões sobre saúde mental 

e sistema penal mostram-se como referência no país, na medida em que é 

convidado para participar praticamente de todos os eventos nacionais 

relevantes na área. De forma que a atuação de pessoas em posição de 

liderança, exercida por representantes do MP e SES, e eventualmente de 
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outros setores, como a Vara de Execução Penal de Goiânia e várias Varas 

Criminais do Estado, tem garantido o caráter de continuidade e 

sustentabilidade do Programa. Ademais contribui ainda para sua permanência 

o envolvimento de outros atores, como o Ministério da Saúde, com o 

financiamento de capacitações in loco (entrada na agenda federal), assim 

como o interesse de pesquisadores de outras instituições, como FIOCRUZ e 

UNB, entre outros.  

Outras atividades propiciam a divulgação e incremento de conhecimento 

do programa a determinados setores ou segmentos sociais. A liderança tem 

realizado palestras em âmbito nacional, em conferências e seminários sobre 

sistema de justiça e saúde mental. O PAILI também tem recebido inúmeras 

visitas de missões estatais a fim de aprenderem com o Programa. Encontra-se 

em andamento uma pesquisa de organização e análise dos dados do programa, 

a partir da qual artigos a serem publicados estão sendo escritos.  

Nestes nichos sociais e políticos citados, o PAILI é reconhecido como 

caso paradigmático único da atenção à pessoa com transtorno mental em 

medida de segurança. Entretanto, a sociedade como um todo, bem como os 

meios midiáticos mais amplos de comunicação, ou não o conhecem, ou não o 

valorizam. De forma que a divulgação do programa e incremento de seu 

conhecimento frente a sociedade compreende um processo em construção. 

 

3.4 Barreira de integração (e coordenação) dentro do setor 

saúde com a atenção primária 

A organização dos serviços de saúde mental, embora em estruturas 

descentralizadas, é gerida de forma centralizada, e sem adoção de estratégias 

de proteção dos direitos humanos dos usuários, havendo ainda um vínculo 

fraco com os serviços comunitários de atenção básica. Dentre outras 

problemáticas relacionadas à saúde mental no Estado, verifica-se em geral 

uma sobrecarga da atenção primária (na medida em que esta se encontra 

presente em todos os municípios, o que não ocorre com a atenção 

especializada), uma base inadequada de recursos humanos em saúde mental, 

falta de liderança pública efetiva em saúde mental no Estado, e em especial 

nos pequenos municípios. Estes são os desafios que o referente encontrará no 

processo de facilitação da integração requerida para o tratamento do paciente 
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do PAILI. 

De forma que o papel do técnico referente é preencher os vazios de 

coordenação e de gerenciamento do cuidado na rede de saúde (e demais 

setores), em relação ao acompanhamento do paciente na rede (passo a passo), 

podendo intervir no processo de regulação e coordenação entre os níveis de 

atenção primária e especializada. Desempenha ainda papel importante no 

fortalecimento do vínculo entre PAILI e paciente/família, de modo que haja 

adesão ao projeto terapêutico. 

A fim de fortalecer a integração do cuidado, o PAILI adotou algumas 

estratégias de relacionamento e articulação com a rede de saúde. Com os 

CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), a interlocução se dá via relatórios 

periódicos e reuniões técnicas. A integração com a atenção primária é possível 

graças à regionalização e expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF). A 

relação com a rede é informal, se consolidou por rotinas que foram se 

institucionalizando. O relacionamento se dá antes com a equipe envolvida, do 

que com a própria estrutura e suas chefias, embora estes estejam em anuência 

quanto aos procedimentos. O relacionamento entre equipes de saúde e 

famílias também é intermediado pelos técnicos do PAILI (equipe 

multiprofissional): assistente social, psicólogo, enfermeiro, médico. 

O PAILI possui acesso direto ao sistema de marcação de consultas 

especializadas da Central de Regulação de Vagas da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia, podendo a qualquer momento agendar consultas para os 

pacientes, o que facilita o encaminhamento e atendimento. Os relatórios 

enviados pelos médicos para o PAILI permitem que os técnicos acompanhem o 

tratamento e façam sugestões de mudança no projeto terapêutico, podendo 

atuar na facilitação do referenciamento por meio de marcação de consultas, de 

promoção da discussão de casos entre médicos especialistas e da atenção 

primária, além da discussão que se estabelece com a equipe multiprofissional 

do PAILI. 

O atendimento em Goiânia também é favorecido pela regionalização da 

assistência (Decreto n. 7.508) e pela aprovação da rede de atenção 

psicossocial de Goiás, por portaria do Ministério da Saúde. Em resumo, a 

integração tem sido construída por meio: 

- Ferramenta de discussão de casos nas unidades/rede (CAPS e ESF) 
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com as equipes, do possível projeto terapêutico. 

- Regulação específica para consultas ambulatoriais, que são realizadas 

somente em Goiânia (o PAILI entra no sistema como uma unidade de saúde da 

capital). 

- Interlocução se dá via relatório, mensal, bimestral ou trimestral com o 

CAPS.  

- O relacionamento com as famílias é intermediado pelos técnicos do 

PAILI: assistente social, psicólogo, enfermeiro, médico. 

 

3.5. Barreira da integração com outros serviços públicos 

O PAILI conseguiu realizar a integração com outros serviços, em 

particular no que se refere ao sistema de justiça criminal e assistência social. A 

integração com o sistema de justiça criminal, incluídos o Judiciário (Vara de 

Execução Penal e Varas Criminais), Ministério Público, Defensoria Pública, 

sistema prisional, ocorre por meio dos protocolos instituídos em 2006, que 

simplificam o acolhimento de seu público e o encaminhamento para a rede de 

saúde. Os atendidos pelo PAILI também têm acompanhamento no município 

em que residem, efetuado pelos Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS, CREAS), além da ESF e CAPS. De modo semelhante como se dá na 

rede de saúde, a articulação com a Assistência Social ocorre por meio do 

técnico referente, mediante contato com o CRAS e CREAS da localidade, 

dependendo da disponibilidade no município. O profissional da assistência 

social poderá participar da discussão do projeto terapêutico e desempenha 

papel importante no atendimento do paciente, em atividades em grupo, no 

atendimento com psicólogo do CRAS/CREAS. Estes também dão apoio aos 

familiares, nos grupos de apoio (nas distintas modalidades – como palestras e 

artesanato), e atendimento psicológico. 

 

4 Conclusões 

O PAILI compreende um programa que favorece os direitos humanos da 

pessoa com transtorno mental em medida de segurança, tendo em vista que o 

atendimento do paciente sentenciado ocorre na rede de saúde, e com 

possibilidade de acesso a outros serviços públicos, sendo acompanhado e 

revisto por uma equipe multiprofissional com poder de gestão e 



19 
 

 
 

referenciamento deste tratamento. Do ponto de vista político, a atuação 

comprometida da liderança do PAILI e a ampla articulação realizada com 

setores da sociedade civil e instituições de renome nacional e regional têm 

garantido a permanência do PAILI na agenda política. O papel-chave atribuído 

aos técnicos referentes – ou equipe multiprofissional do PAILI – resultou na 

implementação de um programa que prioriza o vínculo com o paciente e família, 

bem como o estreitamento da integração entre os serviços e a interação entre 

equipes de saúde e de setores sociais responsáveis pelo atendimento ao 

paciente.  

Este processo de acompanhamento e gestão do atendimento ao 

paciente fundamentou-se na criação e institucionalização de ferramentas e 

rotinas contextualizadas, condizentes com as recomendações internacionais 

(Tabela 2). Dentre elas, destaca-se a discussão do projeto terapêutico entre o 

referente/equipe multiprofissional e equipe de saúde, com adesão do 

paciente/família. Tais fatos demonstram que o PAILI apresenta um desenho 

organizacional inovador, alinhado às recomendações internacionais.  

 

Tabela 2. Barreiras da literatura e as ações adotadas pelo PAILI 

Barreiras da literatura Ações e Inovações adotadas pelo 
PAILI 

Organizacional: necessidade de 

gestores e pessoal qualificado, equipe 
multidisciplinar 

Equipe multiprofissional de referentes 
Referenciamento e acompanhamento 
Discussão do Projeto terapêutico 
Vínculo com paciente/família 

De informação e estigma: 

desconhecimento e preconceito, na 
sociedade e entre os profissionais 

Palestras para disseminação do PAILI 
Transferência do know-how para 
gestores de outros Estados (visitas) 
Pesquisa do banco de dados do 
PAILI. 
Artigos acadêmicos sendo escritos. 

Da política e de Liderança: 

dificuldade para entrar e permanecer 
na agenda da política de saúde 

Liderança com continuidade e 
engajamento 

De Integração com a atenção 
primária e demais níveis na rede de 
saúde 

Trabalho dos técnicos referentes 
(equipe multiprofissional): 
coordenação e integração na saúde 

De integração com outros setores 
sociais 

Trabalho dos técnicos referentes 
(equipe multiprofissional): 
coordenação e integração na justiça, 
Assistência Social e outros 
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No entanto, a fim de que o PAILI possa se fortalecer, é necessário que o 

programa seja mais valorizado e priorizado na agenda da política regional (e 

nacional), com consequente aumento dos recursos alocados. Este investimento 

adicional pode ser realizado no incremento do número de técnicos referentes, 

bem como na realização de pesquisas significativas. Estas têm por objetivo 

potencializar a capacidade de transmissão do conhecimento sobre o PAILI e de 

tradução deste conhecimento em práticas políticas, passíveis de serem 

aplicadas em outros Estados ou países (Saddi et al, 2015). O investimento em 

novas lideranças pode ainda ser visto como estratégia essencial para a 

continuidade e fortalecimento do programa.  

Em suma, o fato do Estado de Goiás – conhecido como de cultura 

conservadora em várias áreas e setores públicos - ter logrado não apenas criar 

um programa pró-reforma psiquiátrica, mas, em especial, um programa que, 

mesmo em meio às tensões e barreiras ressaltadas, conseguiu superar 

desafios institucionais enraizados na condução de seus serviços públicos, 

evidenciando que, de fato, o PAILI compreende um programa paradigmático de 

saúde mental no Brasil. Sua experiência poderia ser melhor aproveitada e 

replicada a contextos congêneres em que se verificam barreiras institucionais 

significativas para a implementação da política de saúde mental. Há que se 

avançar também no conhecimento sobre o programa. Este desafio coloca-se 

para pesquisadores e gestores compromissados com a saúde mental e direitos 

humanos no Brasil. 
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