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Apresentação

O Grupo de Pesquisa Enfermagem e as Políticas de Saúde Mental (GEnPSM), da Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo, realizou no período de 30/11 a 2/12/2016 
o “II Encontro de Saúde Mental – Reabilitação Psicossocial: avanços e desafios 15 anos 
após a Lei 10.216”.

A análise da conjuntura, daquele ano, indicava que, apesar dos notáveis avanços e 
conquistas da Reforma Psiquiátrica, a continuidade do seu desenvolvimento encontra-
va grandes obstáculos devido à resistência de alguns setores e corporações na área de 
saúde mental, que ainda defendem o modelo da psiquiatria tradicional, centrado na 
internação. Além disso, atos governamentais, tal como a nomeação de um Coordenador 
de Saúde Mental no Ministério da Saúde ligado aos interesses de hospitais psiquiátricos, 
denunciava séria ameaça de retrocessos na Política de saúde mental até então vigente 
no Brasil.

Assim, quando a Lei 10.216 completou 15 anos, tornou-se fundamental discutir os 
avanços e retrocessos da Reforma com seus idealizadores, inclusive os italianos que muito 
influenciaram a Reforma e também com gestores, trabalhadores, usuários e sociedade civil 
de forma a contribuir para a construção de novos conhecimentos e novas normativas.

Com a presença de cerca de 600 participantes, avaliamos que, na ocasião, o evento 
contribuiu para: A análise das Políticas de Saúde Mental; Ampliou a discussão sobre a 
Rede de Atenção Psicossocial; Subsidiou cientificamente gestores, trabalhadores, usuá-
rios, professores, alunos e profissionais dos sistemas de saúde e judiciário; Fortaleceu 
a difusão dos direitos dos usuários dos serviços de saúde mental. Posicionou-se em 
defesa do SUS e da Reforma psiquiátrica; Contribuiu com o processo de formação dos 
trabalhadores da saúde, alunos de graduação e pós graduação e gestores do SUS.

Os debates em plenário e na mostra dos trabalhos em comunicação oral favoreceram 
avaliação e proposições de transformação nas práticas de atenção em saúde mental nas 
RAPS. A riqueza dos trabalhos apresentados em comunicação oral, cerca de 60 sele-
cionados, nos animou a publicar por meio eletrônico os Anais do II ENCONTRO DE 
SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL: AVANÇOS E DESAFIOS NOS 
15 ANOS DA LEI 10.216, que está disponível no link https://2esm.blogspot.com/p/
programacao.html.
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A participação de convidados internacionais em Conferências e Mesas redondas, 
assim como de convidados nacionais reconhecidos por discutirem temáticas críticas 
sobre os rumos que a Saúde Mental tem tomado nas últimas décadas, e a participação 
de inscritos de diversos estados brasileiros possibilitou trocas de informação e de co-
nhecimento critico acerca da situação da Atenção à saúde Mental no Brasil, que desde 
então vem sendo atacada numa tentativa de aniquilamento das históricas conquistas 
da Reforma Psiquiátrica Brasileira.

Desde a realização do evento e da publicação dos Anais, o GEnPSM considerando a 
notável importância e atualidade dessas participações, principalmente frente aos retro-
cessos que ameaçam as políticas públicas, especialmente da Saúde mental, pretendeu 
publicar as conferências e palestras realizadas no referido evento em um E book, pois 
já contávamos com a concordância por escrito de todos palestrantes envolvidos para 
o uso de suas palestras em futuras publicações. Foi uma longa jornada, para que, com 
parcos recursos realizássemos os passos necessários à publicação.

Assim, o Grupo de Pesquisa Enfermagem e as Políticas de Saúde Mental (GEnPSM) 
tem a honra de apresentar esta publicação que resulta das palestras realizadas no II 
ENCONTRO DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL: AVANÇOS 
E DESAFIOS NOS 15 ANOS DA LEI 10.216. Este evento realizou-se na cidade de São 
Paulo dos dias 30 de novembro a 02 de dezembro de 2016.

Aos palestrantes agradecemos a generosidade e lucidez das suas contribuições e 
pedimos desculpas se as transcrições e traduções deixaram erros nas intenções de fala.

Ao leitor, alertamos que este valioso material não é composto de textos preparados 
pelos autores para publicação, tal como para artigos. Trata-se sim, de vibrante diálogo 
com os participantes do evento que revela o compromisso de seus autores, o conheci-
mento, a emoção e os limites de tempo dado pela organização do evento.

Aos componentes do GEnPSM, nossa admiração pela realização do evento, que 
não contou com empresas para seu desenvolvimento, pelo esforço para a publicação dos 
Anais e deste e-book
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