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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como proposta debater como se compreende e 

se realiza o acolhimento na dinâmica institucional da Emergência Psiquiátrica 

do Pronto Socorro Aeroporto, Macaé – RJ a partir da análise sobre a atuação 

do Serviço Social nesse processo. 

O interesse por realizar essa pesquisa surge a partir das observações e 

vivências obtidas no período de estágio de 2014 a 2016 neste campo. 

Tal pesquisa pretendeu identificar e compreender a função do Serviço 

Social no momento do acolhimento realizado na Emergência Psiquiátrica e a 

partir disso, refletir criticamente, identificar desafios, sugestões e possibilidades 

que venham a contribuir para fortalecer o projeto ético-político profissional no 

cotidiano do trabalho profissional na unidade e, por consequência, buscar a 

melhora no cuidado com os usuários acometidos de transtorno mental. 

Para realização do debate proposto, realizamos uma revisão 

bibliográfica tanto no campo profissional, quanto no campo da Saúde Mental, 

assim como realizamos uma pesquisa através de entrevista semiestruturada 

com os profissionais da equipe da emergência e análise dos documentos 

existentes. Tratando-se, portanto, de um estudo analítico descritivo com 

abordagem qualitativa. 

Dentre os resultados obtidos, destaca-se que o assistente social é o 

profissional que tem por especificidade um método de análise que possibilita 

melhor apreensão do contexto social que envolve o usuário acometido de 

transtorno mental e que se faz necessário uma abordagem mais ampla sobre 

as determinações que influenciam no processo do acolhimento. 

Nesta perspectiva, fez-se necessário fomentar maior debate sobre a 

importância da interdisciplinaridade no acolhimento a partir da Integralidade e 

tão importante quanto, fomentar a análise crítica das condições estruturais, 

sociais e econômicas existentes para que o projeto da humanização do SUS se 

torne possivelmente efetivo.  

 

Palavras chave: Acolhimento, Saúde Mental, Integralidade, Serviço Social, 

Emergência Psiquiátrica. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 The present work aims to debate about how we understand and perform the 

reception in the institucional’s dynamics of the psychiatric emergency room at 

Aeroporto, Macaé – RJ from the standpoint of the perform of Social Work in this 

process .  

The concern of doing this research comes up from the observance and 

experience obtained from 2014 to 2016, during the internship term over this 

field. 

Such research intended to identify and understand the role of Social 

Work in the moment of the reception performed in the psychiatric emergency 

room e from that on, reflect critically, identify challenges, suggestions and 

possibilities that may contribute to strengthen the ethical-political professional 

project in the daily of the Social Work at the unit and, as a consequence, seek 

the improvement in the care of patients tackled by mental disorder.  

To accomplish the proposed debate, we made a bibliographical review 

not only in the professional area, but also in the area of mental health, in 

addition, we made a research through a semi-structured interview among the 

crew of the emergency room’s workers and also through analysis of existing 

documents, thus an analytical descriptive study, based on the qualitative 

approach.   

Among the obtained responses, we can stand out that the social worker 

is the professional who has as specificity a method of analysis that enable a 

better apprehension of the social context that involves the user tackled by 

mental disorder and that is needed a broader approach on the purposes that 

influence the process of reception. 

In this perspective, is needed to boost a larger debate about the 

importance of Interdisciplinarity on the reception since the completeness and as 

important as that, it is to boost the critical analysis of structural, social and 

economic existents conditions, so the humanization of Unified Health System, 

SUS, can be possibly effective.  

 

Key Words: Reception, Mental health, Completeness, Social Work, Psychiatric 

Emergency Room.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo busca abordar, a partir de uma perspectiva crítica, a 

forma como vem se realizando o acolhimento em dispositivos de saúde mental. 

Mais especificamente, como o Serviço Social se insere no acolhimento junto 

aos usuários da Emergência Psiquiátrica (EP) do Pronto Socorro Aeroporto 

(PSA) em Macaé/RJ onde realizei os quatro períodos de estágio durante minha 

graduação em Serviço Social de 2014 à 2016, sendo quatro primeiro períodos 

do estágio currícular e mais dois como observação participativa a fim de 

continuar desenvolvendo as pesquisas necessárias para esse trabalho e 

aprofundamento no conhecimento sobre o campo da Saúde Mental. 

Buscou-se identificar como se desenvolve o exercício profissional do 

Assistente Social e da equipe interdisciplinar no acompanhamento a sujeitos 

acometidos de transtorno mental, num espaço socio-ocupacional em que se 

materializa uma política pública, na perspectiva de compreender de forma 

ampliada a concepção do que seria o acolhimento. Para esse estudo tomamos 

por ponto de partida a concepção de Integralidade, que, conforme 

aprofundaremos a medida em que se desenvolve esse projeto, está 

diretamente ligada ao agir profissional de uma equipe interdisciplinar numa 

perspectiva que considere os sujeitos em suas múltiplas determinações, 

materiais e subjetivas. 

Esta pesquisa parte da compreensão de que o processo de acolhimento 

está para além do momento da chamada “porta de entrada” onde são 

atendidos os usuários em crise. 

Para que isso ocorra faremos, em um primento momento, um breve 

resgate histórico de como se desenvolve a política de Saúde Mental no Brasil, 

a partir do movimento da reforma psiquiatrica e mais especificamente como 

que vem a surgir no município de Macaé/RJ a Emergência Psiquiátrica que 

funciona no Pronto Socorro Aeroporto desde os anos 1980. Ademais, buscar-

se-á analisar a relação com a política de humanização do SUS. Tais temáticas 

serão abordadas no primeiro capítulo. 

Em um segundo momento,  trataremos no segundo capítulo mais 

especificamente do que vem a ser o acolhimento, frente a concepção da 
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“integralidade” e como isso está diretamente relacionado à práxis profissional 

dos assistentes sociais. 

Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo problematizar a 

compreensão existente por parte dos profissionais do Serviço Social e da 

equipe na Emergência Psiquiátrica de Macaé/RJ quanto ao que seria o 

acolhimento, visando propor abordagens de cuidado que possibilitem uma 

intervenção qualificada que considere as múltiplas determinações do 

sofrimento. 

A fim de alcançar o objetivo proposto, utilizaremos método de pesquisa 

do materialismo histórico dialético, que busca reconstruir teoricamente  as 

múltiplas determinações do real que, conforme Netto (2011), é conhecimento 

do objeto – de sua estrutura e dinâmica – tal como ele é em si mesmo, na sua 

existência real e efetiva.  

Foram realizadas, entrevistas semi estruturadas, conforme roteiro em 

anexo, com 19 profissionais da unidade, sendo: 05 Assistentes Sociais, 03 

Psigólogos, 02 psiquiatras, 02 enfermeiros, 01 representante do administrativo, 

02 recepcionistas e 04 técnicos de enfermagem a fim de identificar as 

percepções, desafios e possibilidades que estes identificam para as 

abordagens do acolhimento,  

Foram realizadas ainda analise de documentos que trazem propostas de 

desenvolvimento de um projeto profissional para o Serviço Social na unidade, 

além da busca por documentos que trouxessem o constexto histórico dessa 

unidade 

Buscamos assim, mediante o referencial teórico-metodológico crítico 

dialético, partir do que é aparente em busca da verdadeira essência do objeto, 

uma vez que compreendemos que se faz necessário conhecer o “objeto real e 

determinado”. 

Sendo assim, utilizaremos a vivência e as análises que pude apreender 

no período em que estive na Emergência Psiquiátrica no pronto Socorro de 

Macaé, a partir de uma observação participante no período do estágio e não a 

partir de alguma outra metodologia que apenas considere o discurso dos 

profissionais envolvidos e frente a isso refletir quanto as possibilidades e 

desafios que se apresentam para que o que se comprrende por acolhimento, 

na perspectiva de que a integralidade se efetive.   
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CAPÍTULO I - SAÚDE MENTAL NO BRASIL E A PARTICULARIDADE DA 
EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ 
 

1.1 Contexto Histórico da Saúde Mental no Brasil 
 

Para melhor compreender como ocorre o processo de desenvolvimento 

da Saúde Mental no Brasil, é fundamental identificar como se processa a 

relação da sociedade com aqueles que eram acometidos por transtornos 

mentais. 

Devido a isso, antes de partirmos para uma análise crítica quanto a atual 

Política de Saúde Mental, se faz necessário abarcar melhor como veio a se 

transformar na sociedade brasileira essa relação com a loucura. 

Foi mediante a pesquisa bibliográfica que pudemos aprofundar como 

vem se desenvolvendo essa relação. Autores como Daniela Arbex em 

Holocausto Brasileiro; Eduardo Mourão Vasconcelos em Reforma Psiquiátrica, 

tempos sombrios e resistência; Bisneto em Serviço Social e Saúde Mental, 

dentre muitos outros autores, trazem esse resgate com riqueza para que 

possamos desenvolver uma análise crítica quanto a esse aspecto.  

Buscamos identificar em que momento o sofrimento daqueles que são 

acometidos por esses transtornos veio a se tornar algo recorrente, como uma 

expressão da questão social, uma vez que no modo como se desenvolve a 

sociedade capitalista, cada vez mais vemos ocorrer o adoecimento1 daqueles 

que são engolidos pela forma como se veem forçados a viverem e a se 

relacionarem. 

Os primeiros registros da “loucura” no Brasil conforme pudemos 

observar nos estudos de PAULIN e TURATTO (2004) coincidem com os 

próprios primeiros anos de sua colonização onde cabia à Santa Inquisição, que 

vinha ao território colonizado, diferenciar os “doentes dos miolos”.  

Durante essa fase, o tratamento dos “loucos” era, sobretudo, espiritual, 

incluindo a execução de exorcismos.  

Segundo Foucault (1972), o conceito de loucura não existiu desde 

sempre. Começou a se estruturar a partir do momento em que se criou a 

distância entre a razão e a não razão. 

                                                           
1 Buscamos aqui nos ater no adoecimento mental em sua dimensão social, tendo clareza que 

há o adoecimento oriundo das heranças biológicas e neurológicas 
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Apesar disso, a maioria dos “loucos” no Brasil continuaram convivendo 

livremente com a sociedade durante o período colonial visto que somente as 

famílias mais ricas possuíam condições de esconder seus entes, isolando-os 

em grandes casarões, cercados por criados eficientes e discretos. 

Todavia, a loucura nem sempre foi vista como problema social, mas 

segundo Resende (2007) o principal agente transformador do sofrimento 

mental em expressão da questão social foi a chegada da instauração do modo 

de produção capitalista. Em seus termos: 

 

Nas sociedades pré-capitalistas, aptidão e inaptidão para o trabalho 

não era um critério importante na determinação do normal e do 

anormal... porque as formas de organização do trabalho naquelas 

sociedades eram, por sua natureza mesma, pouco discriminativas 

para as diferenças individuais. Tanto o trabalho agrícola de 

subsistência como o artesanato para o consumo imediato tinham em 

comum seres capazes de acomodar largas variações individuais e de 

“respeitar” o tempo e o ritmo psíquico de cada trabalhador (Resende, 

2007, p. 22). 

 

Dessa forma, nesse momento da constituição da sociedade capitalista, o 

louco passa a ser alvo de isolamento e exclusão. Uma vez não sendo útil para 

a “produção” deveria ser retirado do convívio social a fim de manter as ruas 

“limpas”. 

Conforme podemos encontrar no “Dossiê da loucura” publicado em 

agosto de 2005 pela revista de História da Biblioteca Nacional, seria difícil 

imaginarmos que o hoje, o prédio da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), no bairro da Urca/RJ, teria sido criado em 18 de julho de 1841 como o 

primeiro hospício no Brasil. 

A partir de então a loucura passa a ganhar o caráter de doença, 

considerada, inclusive, contagiosa, sendo objeto de clausura para fins de 

tratamento e no cenário de transformações societárias no país, o tratamento da 

loucura passa a integrar a reforma sanitária e urbana de Pereira Passos no Rio 

de Janeiro.  

Esta foi realizada no início do século XX, a qual tinha como um dos 

objetivos isolar os loucos. Nesse momento atribui-se "uma mesma pátria aos 

pobres, aos desempregados, aos correcionários e aos insanos" (FOUCAULT, 

1972, p.48)  
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Conforme Engel (2005), a partir da influência alienista, o imperador 

vigente assina um decreto autorizando a criação do primeiro manicômio 

brasileiro, o Pedro II.  

Apesar de suas grandes pretensões e das críticas ao modo como os 

“loucos” eram tratados nas Santas Casas, o Hospício Pedro II falhou em 

representar a modernização e concretizar seus objetivos.  

O Hospício Pedro II foi oficialmente criado através do decreto nº82, no dia 

18 de julho de 1841 conforme as sugestões de José Clemente Pereira, 

provedor da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro (RJ), e foi incluída 

entre os atos que solenizaram a coroação de D. Pedro II como imperador: 

 

Desejando assinalar o fausto dia de minha sagração com a criação 

de um estabelecimento de pública beneficência, hei por bem fundar 

um hospital destinado privativamente para tratamento de alienados, 

com a denominação de Hospício Pedro II, o qual ficará anexo ao 

Hospital da Santa Casa de Misericórdia desta Corte, debaixo de 

minha imperial proteção. (D. Pedro II, Imperador do Brasil apud 

AMARANTE; 2003, p. 28). 

 

A maioria de seus internos provinha do recolhimento policial, não sendo, 

portanto, “exclusivamente” “loucos”, mas incluíam indigentes, escravos e 

qualquer um que fugisse aos “padrões da normalidade”. No tocante aos 

tratamentos, o estabelecimento Pedro II ficou conhecido pelos seus métodos 

de tortura, a exemplo da privação de alimentos e do uso de coletes de força ao 

lado de métodos curativos abusivos, como a aplicação de sanguessugas no 

ânus dos pacientes. Em decorrência dessas práticas, muitos dos internos 

vinham a óbito.  

A história do Pedro II, por muitas vezes, remete ao conto “O alienista”2 

de Machado de Assis. No qual, um médico alienista chamado Bacamarte se 

muda para uma pequena vila, na pretensão de construir uma casa asilar para 

todos os “loucos” do Brasil. Mesmo aqueles que mais duvidavam do ambicioso 

projeto, acabavam por serem convencido pelo cientificismo e as palavras 

difíceis que eram utilizadas pelo médico.  

                                                           
2 O referido conto foi lido por mim para compreensão do texto e das referências uma vez que 
este livro é citado em diversos artigos referentes ao tema da história da Saúde Mental no 
Brasil. 
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A realidade não foi muito diferente do que vemos acontecer no livro e a 

maioria das pessoas incorporaram o espírito de cientificismo inquestionável 

atribuído aos alienistas. 

O fracasso dos tratamentos realizados no Hospício Pedro II viera a 

“desapontar” inúmeros membros da comunidade médica, o que desencadeou 

muitas críticas.  

Dentre os queixosos, estava o Dr. Teixeira Brandão, considerado por 

muitos o pai dos psiquiatras brasileiros.  

A partir da Proclamação da República, no mesmo momento em que o 

movimento alienista se consolida no Brasil, as reivindicações de Brandão 

começam a ser atendidas: a exemplo da separação do Hospício da Santa Casa 

que deu origem ao Hospício Nacional dos Alienados (HNA), além da criação da 

Assistência Médico-Legal aos Alienados.  

No ano de 1903 o médico psiquiatra ganha, legalmente, a exclusividade 

de intervenção sobre a loucura. Entretanto, a República executou o controle 

social ainda mais ferrenhamente que o Império, tendo em vista que se 

anunciava uma transição econômica centrada na exploração do trabalhador, 

que precisava ser disciplinado e controlado. Não surpreende que o HNA tenha 

sido umas das grandes ferramentas em prol da ordem. 

Nele, como no Pedro II, foram internados indigentes, pobres e loucos, 

além disso, todos aqueles que ameaçavam a ordem também se tornaram alvos 

de exclusão por meio da internação compulsória.  

A superlotação do HNA aconteceu rapidamente, e cerca de cinco anos 

após sua inauguração, suas instalações tornanaram-se precárias, nos 

remetendo a uma declaração de Lima Barreto3, autor do livro Diário do 

Hospício: o cemitério dos vivos (1993): “Não é só a morte que iguala a gente. O 

crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente 

inventa. ” 

A conclusão de Lima Barreto revela o caráter excludente do Hospício, no 

qual ele mesmo foi um dos internos, onde não existiam diferenças, pois a 

humilhação e as agressões estavam presentes no cotidiano de todos os 

pacientes. 

                                                           
3 Frase disponível em diversas fontes virtuais, mas sem localização exata, disponível em: 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/lima-barreto.htm acesso em 20/11/2016. 
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Outra grande instituição psiquiátrica no Brasil foi o Hospital Colônia de 

Barbacena que deu origem ao livro O Holocausto Brasileiro (2013) de Daniela 

Arbex.  

O Hospital Colônia foi fundado em 1903, na cidade de Barbacena, Minas 

Gerais – cujo epípeto era “Cidade dos Loucos” - e o fechamento de suas portas 

só viria a acontecer na década de 1980.  

Segundo relatado no livro sobre o Hospital de Barbacena, 70% dos 

pacientes sequer possuíam diagnóstico psiquiátrico, mais uma vez eram 

indigentes, alcoólatras, amantes, esposas, crianças, inimigos políticos, 

prostitutas, negros, mulheres que não queriam casar-se, vítimas de estupro, 

homens tímidos ou qualquer um que fosse rejeitado.  

Durante seus anos de funcionamento, o Hospital Colônia se tornou 

famoso pela maneira sub-humana como tratava esses internos. Em 1979, o 

psiquiatra italiano Franco Basaglia visitou o Hospital Colônia de Barbacena e 

comparou o lugar a um campo de concentração nazista.  

Daniela Arbex, em O Holocausto Brasileiro (2013) relata que os 

pacientes dormiam sobre feno, a maioria sequer tinha roupas e para enfrentar 

o frio da noite em Barbacena, os internos faziam círculos para se esquentar, 

alternando quem ficava dentro e quem ficava fora. Muitos não aguentavam as 

noites mais geladas e acabavam morrendo.  

Além disso, os pacientes eram submetidos à terapia de choque, muitas 

vezes pela simples antipatia de alguns funcionários em relação a um doente.  

A água encanada era lenda e os pacientes se banhavam e bebiam 

esgoto. Muitas grávidas - gestações constantemente provenientes de estupro - 

se cobriam com fezes para que ninguém as tocasse.  

Quem nascia no hospital “colônia” não aprendia a ler, muitos não 

desenvolviam a fala e por vezes não tinham condições de realizar as atividades 

mais básicas.  

Toda essa desumanidade foi denunciada em documentos fotográficos e 

em publicações jornalísticas por diversas vezes no período em que tudo isso 

estava ocorrendo, conforme podemos encontrar registrado no livro da Arbex 

(2013), o que não a impediu de continuar acontecendo.  
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Outro relato grave presente do livro de Arbex era o tráfico de corpos, 

onde, nem quando vinham a óbito os pacientes do hospital “colônia” eram 

tratados com humanidade. 

Há o registro de diversas provas no livro que demonstram que muitos 

funcionários corruptos vendiam os corpos dos pacientes mortos ou então seus 

ossos para os laboratórios de universidades ao redor do país e que estas 

possuíam conhecimento quanto a origem dos cadáveres, entretanto, o lucro 

estava no centro da relação e não o cuidado com o humano. 

Em 1921, com o mesmo intuito de desafogar o HNA, inaugura-se o 

manicômio judiciário que passaria a abrigar os “loucos-criminosos”. Em 1923, 

surge a Colônia de Psicopatas Homens de Jacarepaguá que também sofre 

modificações, e em 1935 passa a se chamar “Colônia Juliano Moreira”. Em 

1938, começa a abrigar também mulheres. 

Em 1945, o Código Brasileiro de Saúde condenou as outras 

denominações às instituições psiquiátricas que não “hospitais”.  

Apesar de todas essas mudanças e do substancial aumento de leitos 

realizado pela gestão de Botelho, o caos e o abandono não foram atenuados. A 

função do agora “Hospital Psiquiátrico” não se diferia dos Hospícios, Asilos ou 

Colônias, uma vez que suas práticas continuavam sendo as de exclusão. 

Ainda que os índices de mortalidade tenham diminuído, a função desses 

espaços continuava a ser o cumprimento do que vem a propor a forma de 

configuração societária capitalista a todos aqueles que não estavam em 

condições produtivas, ou seja, o isolamento, gerando a limpeza das áreas 

públicas.  

Apesar da luta e dos avanços – consequentes do enfrentamento 

daqueles que denunciavam as atrocidades ocorridas – no campo da Saúde 

Mental, nessa mesma época, o Brasil sofria fortes influências de “propostas 

preventivistas”, que demarcavam movimentos de reforma psiquiátrica nos 

Estados Unidos e na Europa.  
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Em 1962, por exemplo, a previdência social lançou uma resolução 

(CD/DNPS 942/62) cujo objetivo era disciplinar a assistência psiquiátrica no 

país com enfoque no aspecto “preventivo”4.  

Em 1970, na cidade de São Paulo ocorre o I Congresso Brasileiro de 

Psiquiatria, promovido pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Durante o 

evento, foi lançada a Declaração de Princípios de Saúde Mental, em que se 

pôde observar o predomínio da “psiquiatria preventivista”. Dentro dessa 

declaração, incluíam-se itens como: integração, reorganização e prevenção. 

Entretanto, nada disso foi efetivado já que, os empresários enxergaram na 

psiquiatria uma área de fácil exploração, sem necessidade de investir em 

tecnologia e qualificação de pessoal.  

Em contrapartida, a situação da assistência psiquiátrica no Brasil era 

preocupante, visto que os índices de mortalidade entre os internos eram muito 

maiores do que nos hospitais de outras doenças crônicas.  

Os hospitais psiquiátricos raramente contavam com especialistas e, 

além disso, mais de sete mil doentes internados não tinham sequer cama, 

como já revelado anteriormente e como se pode encontrar registros no livro de 

Arbex (2013). 

Dessa forma, a Declaração de Princípios de Saúde Mental, desenvolvido 

naquele período, nunca passou de projeto, como os profissionais da área 

denunciavam.  

No final dos anos 1970, em pleno regime militar, emergem os 

movimentos sociais ligados à luta dos trabalhadores, juntamente com a luta 

dos profissionais da saúde por um sistema de saúde que fosse universal, 

gratuito e igualitário. O movimento dos familiares também foi um aliado 

importante no movimento pela reforma psiquiátrica no Brasil. 

Esses movimentos estão diretamente associados ao Movimento da 

Reforma Sanitária5 que na década de 1980 consegue participar da construção 

                                                           
4 Há de se analisar criticamente o uso do termo “preventivo” uma vez que a sociedade 

Capitalista vem gerando a todo instante o adoecimento mental de todos nós, envoltos por 
diversas mazelas da “questão social”, portanto, entendemos que as medidas podem ser 
colocadas enquanto minimizadoras, mas não preventivas. 
5 A Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura, com o tema “Saúde e 

Democracia”, e estruturou-se nas universidades, no movimento sindical, em experiências 
regionais de organização de serviços. Esse movimento social consolidou-se na 8ª Conferência 
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da Constituição de 1988, onde dentre uma de suas diretrizes fundamentais 

estaria presente a saúde como direito do cidadão e dever do Estado.  

Nesse contexto ocorre a criação de um Sistema Único de Saúde (SUS) 

sendo regulamentado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90. Visando a garantia de 

universalidade do acesso, da equidade, da descentralização dos recursos e 

decisões, e do controle social.  

Esse Movimento de Reforma Sanitária viria a influenciar diretamente o 

movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil, o qual continha dois pontos 

fundamentais: proporcionar ao “louco” um lugar no convívio social, através da 

desconstrução da ideia de “louco” como sujeito perigoso para a sociedade e a 

substituição da lógica manicomial da psiquiatria clássica por tratamentos 

diferenciados e humanizados. 

Mais adiante em 1987 ocorreu no Rio de Janeiro, a I Conferência 

Nacional de Saúde Mental, um marco na história da Saúde Mental Nacional. 

Onde dentre diversas deliberações, em destaque na pauta estava a 

reorganização dos serviços assistenciais, tendo por objetivo superar o modelo 

hospitalocêntrico e desenvolvendo a partir de então serviços chamados extra 

hospitalares. 

Ainda neste ano, demonstrando a relação próxima entre os movimentos, 

no II congresso Nacional do Sanitarista que ocorreu em São Paulo, foi utilizado 

o lema “Por uma sociedade sem Manicômios”, buscando levar a sociedade a 

discussão acerca do estigma da loucura, a discussão técnica sobre uma 

psiquiatria num modelo manicomial e a crítica à forma como vinha se 

desenvolvendo até ali o trato com aqueles que já tanto sofriam com o 

acometimento por transtorno mental. 

Em seguida, no ano de 1989, é apresentado na Câmara Federal, o 

projeto de lei nº 3.657, de autoria de Paulo Delgado (PT/MG) – cuja ementa 

estabelece que a internação psiquiátrica só seria indicada em casos nos quais 

os recursos extra hospitalares fossem insuficientes.  

Delgado justificava a extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos 

com base na legislação do Psiquiatra italiano Franco Basaglia que sinalizava 

que:  

                                                                                                                                                                          
Nacional de Saúde, em 1986. O resultado foi garantir na Constituição, por meio de emenda 
popular, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado (Bravo, 2007).   
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Ao tratar o louco como problema específico da ciência psiquiátrica, 

um doente mental, e não como um homem total que tem 

necessidades de afeto, de trabalho e de dinheiro (Basaglia, 1979), a 

psiquiatria clássica reduziu a compreensão do homem a uma 

patologia e encobriu um problema político que diz respeito à 

contradição de uma sociedade que se baseia na competição e nas 

diferenciações culturais e de classe. (BASAGLIA, 1979 e 1985 apud 

RODRIGUES, p.117) 

 

Em 1990, o Brasil se torna signatário da “Declaração de Caracas” – um 

esforço da Organização Pan-Americana de Saúde juntamente com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para reestruturação da assistência 

psiquiátrica na América Latina o que poderia favorecer à aprovação em curto 

prazo desta Lei de autoria de Paulo Delgado. 

O projeto de lei, entretanto, sofreu enorme pressão de diversos setores 

da sociedade que compactuavam para a sua rejeição. Dessa maneira, o 

projeto permaneceu engavetado, até que – já no governo de Fernando 

Henrique Cardoso – o movimento antimanicomial ganhou força, através do 

apoio público do Ministério da Saúde.  

É a partir desse momento que ocorre movimentos políticos para que seja 

retomado o projeto de lei. Todavia, apesar de todas as denúncias, mobilizações 

e esforços, naquele momento a rejeição do projeto foi ainda maior e em 

dezembro 1995 o projeto de Paulo Delgado acabou por sofrer mais uma 

derrota, sendo rejeitado.  

Finalmente foi aprovada em 06 de abril de 2001 a lei 10.216, substitutiva 

ao Projeto de Lei 3.657/89, do deputado federal Paulo Delgado, que 

permaneceu por 12 anos em tramitação no Congresso Nacional.  

Lei essa que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde mental como a implementação de Residências Terapêuticas e Centros 

de Atenção Psicossocial. (Brasil, 2001). 

No mesmo ano em que a Lei 10.216 foi promulgada, ocorreu a III 

Conferência Nacional de Saúde Mental. Foi nesse contexto, portanto, que a 

política de saúde mental do governo se alinhou às diretrizes da Reforma 

Psiquiátrica e começou a ganhar sustento e visibilidade, hoje em forte ameaça 

pela política neoliberal.  
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Ainda no início dos anos 2000 o Ministério da Saúde criou linhas de 

financiamento para serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, e também 

foram criados novos mecanismos de fiscalização, gestão e redução de leitos 

psiquiátricos no país. O que não significou que tais propostas tenham se 

efetivado com qualidade para o atendimento das demandas preexistentes, que 

seu funcionamento tenha ocorrido conforme planejado e que os compromissos 

assumidos por parte do Estado para com esse projeto tenham sido cumpridos. 

No Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental foram 

apresentadas as propostas da Reforma Psiquiátrica e, os princípios, diretrizes 

e estratégias para a mudança da atenção em saúde mental no Brasil foram 

acertados. Neste momento veio a se consolidar a Reforma Psiquiátrica como 

política de governo. 

A partir de 2002, diversas outras portarias e leis foram sendo 

promulgadas buscando efetivar os direitos dos usuários dos serviços voltados à 

saúde mental e melhor interação com o meio social onde se encontram.  

Dentre eles está o programa de Volta para Casa, visando atender o 

artigo 5º da Lei 10.216 de 06.04.2001 que determina que os pacientes há longo 

tempo hospitalizados, ou que estejam em situação de grave dependência 

institucional, sejam objeto de política específica de alta planejada e reabilitação 

psicossocial assistida (Brasil, 2001). Este programa dispõe sobre a 

regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial, instituído pela Lei 10.708, 

de 31 de julho de 2003, com objetivo de propiciar assistência, 

acompanhamento e integração social fora da unidade hospitalar, a pessoas 

acometidas de transtornos mentais, com história de dois ou mais anos de 

internação, configurando longa internação psiquiátrica. 

Algumas outras importantes portarias e leis serão destacam-se abaixo, o 

que não anula outras diversas iniciativas que visam a efetivação do direito da 

pessoa acometida de transtorno mental: 

 Portaria/GM nº 251 de 31 de janeiro de 2002 estabelece 

diretrizes e normas para a assistência hospitalar em psiquiatria, 

reclassifica os hospitais psiquiátricos, define e estrutura a porta de 

entrada para as internações psiquiátricas na rede do SUS. 

Estabelece ainda que os hospitais psiquiátricos integrantes do 



22 
 

SUS deverão ser avaliados por meio do PNASH (Programa 

Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria). 

 Portaria/GM 336 de 19 de fevereiro de 2002 estabelece as 

modalidades dos Centros de Atenção Psicossocial como CAPS I, 

CAPS II, CAPS III, CAPS AD E CAPSi, definindo-os por ordem 

crescente de porte/complexidade e abrangência populacional. 

 Lei Nº 10.708 de 31 de Julho de 2003 institui o auxílio-

reabilitação psicossocial para assistência, acompanhamento e 

integração social fora de unidade hospitalar de pacientes 

acometidos de transtornos mentais, internados em hospitais ou 

unidades psiquiátricas. O auxílio é parte integrante de um 

programa de ressocialização de pacientes internados em 

hospitais ou unidades psiquiátricas, denominado "De Volta Para 

Casa", sob coordenação do Ministério da Saúde. 

 Portaria nº 52, de 20 de janeiro de 2004 institui o Programa 

Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no 

SUS – 2004. Propõe que o processo de mudança do modelo 

assistencial deve ser conduzido de modo a garantir uma transição 

segura, onde a redução dos leitos hospitalares possa ser 

planificada e acompanhada da construção concomitante de 

alternativas de atenção no modelo comunitário. 

 Portaria nº 1.876 de 14 de Agosto de 2006 institui Diretrizes 

Nacionais para Prevenção do Suicídio, a serem implantadas em 

todas as unidades federadas, respeitadas as competências das 

três esferas de gestão. 

 Lei 11343 de 23 de agosto de 2006 institui o Sistema Nacional 

de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas 

para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para 

repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; 

define crimes e dá outras providências. 
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A fim de melhor compreender como vem a se estruturar a política de 

saúde mental nos deteremos em seus dispositivos que compõem a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), conforme o quadro abaixo, que se propõe a agir 

de forma articulada e integrada a sujeitos acometidos por sofrimentos oriundos 

de transtorno mental ou uso de álcool e outras drogas. 

 

Figura 1 Componentes da Rede de Atenção Psicossocial 

 

Fonte: Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Ministério da Saúde, 2011. 

 
Diante dessa nova proposta, possui papel fundamental o Centro de 

Apoio Psicossocial (CAPS) que deve agir de forma articulada aos demais 

dispositivos. 

Conforme o Ministério da Saúde, 

 

É função dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de 

atenção diária, evitando assim as internações em hospitais 

psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas com 

transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular a porta de 

entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de 

atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica. É 

função, portanto, e por excelência, dos CAPS organizar a rede de 
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atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios. Os 

CAPS são os articuladores estratégicos desta rede e da política de 

saúde mental num determinado território (Brasil, 2011). 

 

Vale destacar que tais serviços estão apresentados como substitutivos e 

não complementares aos hospitais psiquiátricos, entretanto, partindo do 

cotidiano desses dispositivos, poucos são os que conseguem efetivar suas 

propostas principalmente pela forma fragmentada como se configuram as 

políticas públicas e pelos diversos desmontes estruturais e ausência de 

recursos necessários para que tais propostas se efetivem com as políticas 

neoliberais em curso no país. 

No caso do CAPS, visando atender à demanda dos diversos perfis de 

usuários de cada território o mesmo, segundo orientações do Ministério da 

Saúde, presentes da RAPS, devem se dividir em: 

 

Figura 2 - Atenção Psicossocial Estratégica 

 

Fonte: Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Ministério da Saúde, 2011. 

 

Entretanto, muitos são os municípios que, apesar de possuírem a 

quantidade de habitantes que justifique a instalação de mais dispositivos como 

o CAPS-AD ou CAPS i e até mesmo a mudança de categoria, esta não ocorre 

e o que se observa é uma sobrecarga da equipe interdisciplinar e uma 
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ausência de suporte ao usuário da rede devido à desresponsabilização do 

Estado frente ao crescimento das expressões da “questão social”. 

Raros são os municípios que possuem implantadas as chamadas 

Residências Terapêuticas (RTs), destinadas para pessoas que estiveram em 

internações em hospitais psiquiátricos por longa duração e não possuem 

condições de retorno para as suas famílias de origem. 

Após analisarmos a história da loucura passando por diversos períodos, 

pelos fatos históricos no Brasil e as propostas e limitações da Reforma 

Psiquiátrica, pode-se perceber que grandes avanços ocorreram com o passar 

dos anos.  

Porém, ainda que bons passos tenham sido dados na conscientização 

dos tratamentos psiquiátricos dos que ainda sofrem de transtornos mentais, 

uma observação mais atenta comprovará que as novas práticas propostas 

muitas das vezes não conferem uma realidade universalizada, baseadas em 

abordagem interdisciplinar, na autonomia dos usuários, dentre outros princípios 

da reforma psiquiátrica. 

O que identificamos na grande maioria são dispositivos sem condições 

estruturais e com quantitativo de profissionais tecnicamente capacitados muito 

inferior ao necessário ou até mesmo inexistente para execução efetiva de seus 

propósitos elaborados. 

Isso se dá, em grande parte, devido ao agressivo avanço das ofensivas 

neoliberais, visando redução dos gastos públicos e desresponzabilização do 

Estado quanto a atenção à Saúde. Neste cenário, o investimento nessa área é 

visto como dispêndio de recursos. 

Diante de tais limitações os profissionais, e entre eles destaco os 

profissionais do Serviço Social, inseridos nesses campos ocupacionais 

extremamente precarizados, o esforço e muitas vezes até mesmo a utilização 

de recursos financeiros próprios para desenvolver e aplicar estratégias que 

minimamente atendam as demandas dos usuários. Importante apontar que 

deveria haver investimento num trabalho educativo que fortalecesse  a luta dos 

trabalhadores e usuários pela melhoria dos serviços. 

Usuários esses que buscam um serviço que se propõe “humanizado”, 

mas que se deparam com o sucateamento dos dispositivos envoltos de uma 

política fragmentada e precarizada. 



26 
 

Este é um desafio cotidiano dos profissionais inseridos na luta por um 

exercício profissional que visa a garantia de direitos e o cuidado humanizado 

aos usuários. 

Por consequência, serviços que deveriam ser de suporte, conforme a 

RAPS, se tornam centrais em muitas cidades e municípios. A exemplo do que 

vem ocorrendo por exemplo nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e 

Emergências Psiquiátricas em Pronto Socorro, que tem sua função “ desviada” 

do que se propõe, conforme regulamentado abaixo: 

 

Os pontos de atenção da Rede de Atenção às Urgências – SAMU 

192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, as portas hospitalares de 

atenção à urgência/pronto socorro, Unidades Básicas de Saúde, 

entre outros - são responsáveis, em seu âmbito de atuação, pelo 

acolhimento, classificação de risco e cuidado nas situações de 

urgência e emergência das pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas (Brasil, 2011). 

 

Todavia, conforme ocorre no Município de Macaé/RJ onde estive 

realizando meu estágio de 2014 a 2016, a Emergência Psiquiátrica, que 

deveria dar suporte ao local de referência de cuidado ao que sofre com 

transtorno mental, o CAPS, acaba sendo a referência do município para o que 

quer que ocorra como demanda psiquiátrica. Assunto esse que abordaremos 

melhor no próximo tópico. 

Se por um lado a Lei 10.216 de 06.04.2001 trouxe diversos avanços 

quanto ao cuidado referente à saúde mental, por outro, cotidianamente 

desenham-se desafios para os profissionais que se dispõe a lutar e atuar nesse 

campo nos “invisíveis sociais” 

O que vemos nos tempos atuais são ataques neoliberais cada vez mais 

intensos aos diretos conquistados constitucionalmente em 1988, e o SUS tem 

sido um dos grandes alvos desses ataques que vem sendo sufocado enquanto 

cada vez mais realizam-se incentivos para a busca de meios privados de 

cuidado a saúde. 
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Conforme nos traz a autora Castro, 

 
 

O capitalismo contemporâneo utiliza-se de uma ofensiva ideológica 

de raiz conservadora que coloca o mercado no centro das relações 

sociais e destaca fatores como a falta de vontade política, falta de 

recursos, dificuldades de gestão, corrupção, e incompetência como 

elementos que precisam ser superados, deslocamento a análise da 

raiz da questão da crise - que está nas relações de produção 

fundadas na propriedade privada e na própria escassez, que é 

necessária à reprodução do capital (BEHRING, 2003; TONET, 2009  

apud CASTRO, 2015, p. 36). 

 

Logo, precisamos estar atentos para desenvolver uma análise crítica 

acerca do contexto em que estamos envoltos e partir de então nos 

posicionarmos de forma técnico-operativa e coerente com o projeto ético-

político profissional.  

Conforme Nise da Silveira nos indica, “é necessário se espantar, se 

indignar e se contagiar, só assim é possível mudar a realidade”6 

 

1.2 A Emergência Psiquiátrica no Pronto Socorro Aeroporto de Macaé/RJ 
 

As instituições não são meras formas organizativas e operacionais da 

sociedade, são também aparelhos econômicos, políticos ou 

ideológicos, que podem conduzir à exploração, à dominação e à 

mistificação (BISNETO, 2007, p.65) 

 

A Emergência Psiquiátrica (EP), instaurada no Pronto Socorro Aeroporto 

(PSA)7 em 1989, vem a ser uma estratégia do município de Macaé RJ que 

integra a política de saúde mental, conforme analisamos anteriormente. 

Entretanto há de se destacar aqui que a existência de uma Emergência 

Psiquiátrica no Município de Macaé RJ que funciona em ala separada é reflexo 

dos diversos desafios existentes para implementação do que propõe a própria 

Reforma Psiquiátrica e as diretrizes da política de Saúde Mental. 

                                                           
6 Frase de Nise da Silveira em uma de suas últimas entrevistas, realizada em 1991 a Jose 

Tadeu Arantes disponível em https://josetadeuarantes.wordpress.com/2015/04/28/uma-porta-
para-o-eu-entrevista-com-nise-da-silveira/ acesso em 26 de dezembro de 2016. 
7 Localiza-se no bairro Parque Aeroporto tendo surgido na década de 1980 para atender as 

demandas da população daquele território mais isolado do centro da cidade. Oferecendo a 
princípio atendimentos emergenciais clínicos, odontológicos e pediátricos. 
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Em um contexto social envolto de grandes dificuldades para gerar a 

infraestrutura necessária para esta implementação, recordamos que, o que 

preconiza a Política de Saúde Mental quanto ao trato a esse perfil de usuários - 

sujeitos acometidos de transtorno mental em situação de crise - deveria ser o 

atendimento destes dentro da unidade de Saúde do município de forma 

integrada, onde haveriam leitos para esses casos em hospitais gerais, todavia 

eles não estariam “isolados” do restante da unidade. 

A EP fica localizada na região norte-fluminense a fim de atender 

demandas que não conseguem ser ainda hoje atendidas por outras unidades 

que se veem envoltas de diversas dificuldades para se estruturarem, seja com 

relação ao corpo profissional, por falta de recursos, seja com relação as 

condições, conforme já citado, infra estruturais que atendam às necessidades 

dos usuários dentre outras.  

Dentre esses dispositivos destaca-se o CAPS que, como vimos 

anteriormente, tem – segundo as diretrizes da RAPS – papel central como 

referência quanto ao cuidado à saúde dos usuários da rede de saúde mental. 

Em Macaé hoje encontram-se instituídos os seguintes dispositivos: CAPS 

I, CAPS AD, CAPS i e Núcleo de Saúde Mental (NSM). 

Entretanto, diversos outros fatores tiveram grande influência quanto ao 

agravamento das expressões da “questão social” existentes no município. 

Dentre elas estão a crescente migração de trabalhadores de todos os 

lugares do país para o município em busca de emprego e melhores condições 

de vida. Nesse contexto, os avanços neoliberais aprofundam a crise estrutural 

gerando aumento desenfreado de desemprego e desmonte constante de 

programas sociais. 

A demanda de pacientes reincidentes em crises, sem continuidade de 

tratamento e até mesmo a quantidade de usuários que necessitavam de 

cuidados quanto ao sofrimento mental no município foi crescendo a tal ponto 

que, frente a falta de infraestrutura - conforme citado anteriormente neste 

tópico – a gestão do município implementou como resposta a criação de um 

bloco apenas para as demandas psiquiátricas: projetado para ter maior 

“infraestrutura”, com enfermaria, refeitório, atendimento interdisciplinar, com a 

exigência da permanência de um acompanhante, porta aberta e interface com 

a clínica, uma vez que é um anexo do Pronto Socorro Aeroporto. 



29 
 

Para melhor visualização de como se apresenta o fluxo dos usuários 

hoje na unidade a partir da organização do processo de trabalho, trago o 

fluxograma abaixo: 

Figura 3 - Fluxograma da Emergência Psiquiátrica do Pronto Socorro Aeroporto (PSA) 

 
Fonte: Material produzido pela equipe interdisciplinar da EP do PSA de Macaé/RJ, 2016 

 

Observe que há, na unidade, 3 formas principais de chegada dos 

usuários e o campo de possibilidades de atuação é amplo, demandando uma 

relação Inter profissional e Inter setorial frequente. 

Mediante a leitura de projetos desenvolvidos na unidade por parte do 

corpo técnico/administrativo ali presente, somada às observações feitas nesse 

período em que estive na unidade como estagiário (2014 à 2016, conforme já 

esclarecido anteriormente, sendo os quatro primeiro períodos do estágio 

currícular e mais dois como observação participativa a fim de continuar 

desenvolvendo as pesquisas necessárias para esse trabalho e aprofundamento 

no conhecimento sobre o campo da Saúde Mental), foi possível compreender 

que a unidade tem por objetivo o atendimento a qualquer situação emergencial 

de sofrimento mental onde haja necessidade de intervenção imediata de 

natureza psiquiátrica ou por sintomas psicóticos em dependência química em 

que ocorra grave sofrimento e risco à vida para o paciente ou outros. 
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Uma vez caracterizada dessa forma, o que se propõe é buscar 

estabilizar o quadro apresentado, estabelecendo uma hipótese diagnóstica e 

excluindo causas somente orgânicas. Após isso, se necessário é realizada o 

encaminhamento aos dispositivos do Programa de Saúde Mental. 

No entanto, ainda hoje devido aos mais variados níveis de 

complexidade, pela falta de condições estruturais para melhor atender diversas 

demandas dentre tantas outras questões há ainda como último recurso a 

possibilidade de internação em hospital psiquiátrico a fim de haver o 

acompanhamento do paciente acometido de transtorno mental grave, o que, 

conforme vimos anteriormente, não é o ideal, mas por diversas vezes se torna 

necessário. 

No início a EP era localizada apenas em uma enfermaria pequena e 

apenas dois médicos faziam visitas periódicas. Conforme o aumento da 

demanda, como já foi destacado anteriormente, esse espaço e a equipe foi 

aumentando e nesse contexto houve a inserção do serviço social a fim de 

estabelecer um olhar voltado às questões de cunho social que os usuários 

estavam demandando uma vez que, conforme Bisneto, 

 

[...] a relação da implicação entre a “questão social” e a saúde mental 

se dá em duas direções: os problemas sociais deflagram os 

problemas mentais e quem é portador de problemas mentais tem 

agravada a sua problemática social. (BISNETO, 2007, p. 59) 

  

Em 2006 já estava institucionalizada a visita médica todos os dias, 

inclusive finais de semana e serviço social todos os dias da semana; ainda em 

2006 houve a inserção de uma terapeuta ocupacional na equipe; em 2008 

percebeu-se por parte da administração do Pronto Socorro Aeroporto a 

necessidade do plantão do Serviço Social para que houvesse maior articulação 

do serviço de rede. 

Para que houvesse condução dos pacientes no projeto terapêutico, em 

2009 houve a inserção de psicólogos na equipe multiprofissional, e em 2013 a 

inserção de plantão em psiquiatria que ainda não se consolidou em todos os 

dias da semana. 
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Há atendimento na Emergência Psiquiátrica de elevado número de 

usuários que, por vezes, têm dificuldade de adesão ao Centro de Apoio 

Psicossocial (CAPS) por razões como locomoção, dentre outras já citadas.  

Dentre os atendimentos realizados na EP podemos apresentar as 

demandas e seu processo crescente em um curto período conforme abaixo: 

Figura 4 - Quantitativo de Internações e observações de 2016 da Emergência Psiquiátrica do 
Pronto Socorro Aeroporto (PSA) 

 

Fonte: Material produzido pela equipe interdisciplinar da EP do PSA de Macaé/RJ, 2016 

 

Nos dados acima podemos observar dois fatores: 1) o crescente número 

de atendimentos nesse primeiro semestre e 2) a quantidade de atendimentos 

feitos a pacientes encaminhados de outras unidades.  

Este aumento de atendimentos ocorre principalmente pois, por exemplo, 

no mês de março, algumas unidades como CAPS AD e NSM ocorreu a saída 

de alguns psiquiatras das unidades sem que houvesse uma preparação prévia 

para essa mudança. 

Outro fator que veio a contribuir fortemente para dificuldade de adesão 

ou continuidade de tratamento nesses dispositivos foi a mudança de endereço 

também sem um preparo prévio da equipe e dos usuários. Dessa forma, gerou-
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se dificuldade para os usuários para estar frequentando as unidades, fosse por 

razões financeira, uma vez que na maioria das vezes não possuem recursos 

para estarem se deslocando de um bairro para outro, fosse por razões 

psíquicas - oriundas do transtorno que gera dificuldade de lidar com as 

mudanças ocorridas - ou ambas. 

Há ainda a dificuldade por parte de muitos deles e de seus familiares em 

lidarem com tantas mudanças que vieram a ocorrer no município nos últimos 

anos, como por exemplo programas que hora surgiam, hora eram extintos ou 

integrados a outros.  

Importante neste ponto destacar que o contexto que venho descrevendo 

até aqui não se configura de forma isolada ou pontual, mas esta dialeticamente 

atrelada a todas as mudanças, desmontes e alterações que ocorrem no país. 

Há ainda a necessidade de deixar claro que não há aqui a culpabilização 

de um ou outro dispositivo e muito menos de qualquer profissional ou usuário, 

mas a compreensão de que tudo que vemos ocorrendo neste recorte é reflexo 

do que ocorre em um país envolto de um contexto de crise que é inerente a 

uma sociedade Capitalista. 

Tais dados, acima apresentados, foram produzidos para serem expostos 

à coordenação de Saúde Mental do município no início do segundo semestre 

do ano de 2016, justamente para que pudessem ser pensadas coletivamente e 

desenvolvidas estratégias de melhoria do serviço aos usuários dessas 

unidades. 

Devido à sobrecarga de atendimentos que ocorre na EP do PSA, a 

equipe além de lidar com o aumento da demanda, se vê envolta de diversas 

reestruturações como: redução de quadro de funcionários, alteração de 

formação de equipe de cada plantão dentre outros que dificultam um trabalho 

efetivamente integrado. 

Contudo, compreendemos ser fundamental - conforme abordaremos 

melhor no próximo capítulo - que haja integração e desenvolvimento da equipe 

interdisciplinar que lidará com os usuários acometidos de transtorno mental, 

para que as intervenções se desenvolvam de forma efetiva e seja possível 

elaboração de estratégias que possam se concretizar para o acolhimento ao 

usuário da unidade.  
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Após essa reunião realizada em agosto de 2016 no Núcleo de Saúde 

Mental reunindo a coordenação de Saúde Mental, junto a representantes do 

PSA, CAPS AD, CAPS Betinho e NSM, ficou acordado de marcarem nova 

reunião para apresentar as propostas frente ao exposto, todavia, tal reunião 

ainda não tem data definida até o presente momento. 

Atualmente a equipe fixa dentro da proposta da unidade deveria se 

configurar a partir da presença em cada plantão de: 01 Assistente Social, 02 

Técnicos de Enfermagem, 01 enfermeiros, 01 psicólogo e 01 psiquiatra, todavia 

não é o que ocorre na prática, uma vez que diversos dias da semana se 

encontram com ausência de psiquiatras ou psicólogos. 

Ainda que se busque desenvolver estratégias de superação ou até 

mesmo visando gerar alguma melhora no atendimento aos usuários da 

unidade, há de se ter clareza do desafio que se apresenta para tal 

desenvolvimento uma vez que, não há uma garantia dos recursos, dos 

profissionais e do suporte que haverá para que o que for desenvolvido se 

concretize. 

Neste período em que estive estagiando na unidade, alguns projetos de 

intervenção foram iniciados, todavia, infelizmente devido às variantes 

constantes na unidade, quanto à equipe e quanto à organização da unidade, 

nenhum deles teve continuidade. 

Há de se questionar dessa forma, como pode o profissional que é 

inserido nesse campo de atuação tão subjetivo e complexo – o da loucura – 

estar capacitado para lidar com as circunstâncias que se apresentam diante da 

equipe ali estruturada.  

Mas não podemos perder de vista o contexto político e social que o 

Brasil está inserido, com sequencias de projetos que propõem verdadeiros 

retrocessos em diversas conquistas dos direitos da sociedade. 

Neste ano de 2016 principalmente, temos visto os mais diversos ataques 

aos programas e Projetos Sociais, além de uma agressiva investida contra a 

Previdência Social. E isso tem rebatimentos diretos na insegurança gerada nos 

profissionais inseridos no espaço ocupacional da saúde pública. 

O profissional envolvido na militância do movimento antimanicomial, seja 

de forma direta ou indireta – aqueles que atuam nos espaços ocupacionais de 

saúde mental – acaba desenvolvendo estratégias “voluntárias” usando de 
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recursos próprios para desenvolver os projetos que almejam com os usuários e 

por se sentirem abandonados pelos recursos públicos. Conforme Vasconcelos 

são levados:  

 

[...] no confronto diário com os obstáculos, a um nível muito intenso 

de estresse e a alto risco de exaustão [e adoecimento mental], o que 

pode provocar, por um lado, burocratização e indiferença na prática 

diária com os usuários dos serviços no cumprimento de suas 

responsabilidades e, por outro, naqueles trabalhadores mais 

engajados, pode levar a uma desmobilização ético-política maciça, ou 

seja, ao desanimo. (VASCONCELOS, 2016, p. 70, grifos do autor) 

 

Assim, se faz necessário refletir quanto às mudanças nesse contexto 

que se apresenta para os usuários e também para os trabalhadores envolvidos 

na área da saúde e, mais especificamente, da saúde mental. Ademais, a 

precarização das políticas nos impele a retomar uma práxis pedagógica que 

reforce as lutas dos trabalhadores da saúde e dos usuários e seus familiares 

pela melhoria dos serviços públicos prestados. 

A partir disso, buscaremos no tópico seguinte compreender o que vem a 

ser a proposta de Humanização do Sistema Único de Saúde e seus 

rebatimentos e mudanças no campo da saúde. Principalmente no que 

desrespeito ao acolhimento, que será abordado no próximo capítulo. 

 

1.3 A proposta de Humanização do Sistema único de Saúde (SUS) 
  

Até aqui, buscamos expor como se deu o contexto histórico da Saúde 

Mental no Brasil. Em seguida vimos o recorte quanto ao desenvolvimento da 

Política de Saúde Mental em Macaé e mais especificamente no que diz 

respeito a EP do PSA.  

Já nesse tópico, para que tenhamos maior clareza quanto as propostas 

de mudança que vieram a se apresentar a partir do contexto exposto 

anteriormente, entendemos como fundamental compreender o que propõe a 

Política de Humanização em Saúde (PHS) visto que é ela que nos dará 

subsídios para chegarmos ao objetivo desse trabalho que visa analisar como 

se insere o Serviço Social no acolhimento da EP. 
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Buscarei assim delimitar o conceito e a proposta da Humanização do 

Sistema Único de Saúde no texto produzido pelo Ministério da Saúde em 2004 

que busca essencialmente apresentar a Política Nacional de Humanização 

(PNH) apontando os eixos norteadores dessa política nos serviços de 

assistência à saúde do SUS. 

Ressaltamos ainda que não se pretende esgotar as discussões acerca 

desse tema, pois o mesmo envolve grande complexidade e profundidade, que 

não serão esgotadas nesse trabalho.8 

Os projetos e as discussões realizadas em torno da qualidade e da 

humanização no atendimento no SUS já estão em debate nas instâncias 

públicas antes de 2004 e estes estão diretamente conectados com os projetos 

político econômico e social dos seus contextos históricos. 

Através desse recorte temporal tratamos nesse sentido de entender o 

momento histórico em que a Humanização se torna política nacional no ano de 

2003 com a criação da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão 

no Sistema Único de Saúde – HumanizaSUS ou Política Nacional de 

Humanização -PNH.  

Apresentada ao Conselho Nacional de Saúde em 2004, a PNH, segundo 

seus idealizadores, tinha o intuito de realizar mudanças no cenário atual da 

atenção à saúde para suprir lacunas referentes, principalmente, ao trabalho 

profissional e a relação profissional-usuário, e à gestão dos serviços (BRASIL, 

2006). 

Dessa maneira, conforme pontua CASTRO (2015) precisamos ter 

clareza que o projeto de humanização que entra em vigor no governo Lula no 

ano de 2004 se dá em um contexto histórico social e econômico específico, 

que tem relação dialética com o desenvolvimento dos projetos econômicos do 

mercado capitalista no País. Estes estão diretamente ligados aos avanços 

neoliberais em busca do desenvolvimento do capitalismo numa economia cada 

vez mais globalizada. 

O texto produzido pelo Ministério da Saúde em 2004 define o ato de 

Humanizar com objetivo de “ofertar atendimento de qualidade articulando os 

                                                           
8 Para aprofundamento no assunto, recomendo a tese de doutorado de CASTRO, Marina M. C. 

Humanização em Saúde: intencionalidade política e fundamentação teórica. Tese de 
doutorado. Programa de pós-graduação em Serviço Social. UFRJ, 2015. 
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avanços tecnológicos com acolhimento, com melhorias dos ambientes de 

cuidados e das condições de trabalho dos profissionais” sendo um projeto que 

deveria estar vinculado diretamente com os serviços de saúde da rede SUS 

(BRASIL, 2004, p.6) 

O HumanizaSUS nesse contexto tinha como um dos seus pontos 

centrais produzir modificações nas práticas e nos princípios do cotidiano dos 

serviços de saúde do SUS, que tinham como justificativa as debilidades 

encontradas no próprio sistema que demandavam uma observação mais 

atenciosa na gestão do SUS (CASTRO, 2015). 

A cartilha produzida pelo governo buscava essencialmente acentuar um 

projeto de transversalidade de ações no qual:  

 

Como política, a Humanização deve, portanto, traduzir princípios e 

modos de operar no conjunto das relações entre profissionais e 

usuários, entre os diferentes profissionais, entre as diversas unidades 

e serviços de saúde e entre as instâncias que constituem o SUS. O 

confronto de ideias, o planejamento, os mecanismos de decisão, as 

estratégias de implementação e de avaliação, mas principalmente o 

modo como tais processos se dão, devem confluir para a construção 

de trocas solidárias e comprometidas com a produção de saúde, 

tarefa primeira da qual não podemos nos furtar. De fato, nossa tarefa 

se apresenta dupla e inequívoca, qual seja, a da produção de saúde 

e a da produção de sujeitos. (BRASIL, 2004, p.7) 

 

Dessa maneira um dos aspectos da Política Nacional de Humanização 

proposto na cartilha de 2004 era a criação e fomentação de espaços de 

diálogos e comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários. Assim, na 

teoria, se produziria um padrão de produção de cuidados focalizado no diálogo 

horizontal, salientando uma responsabilidade dividida entre os diferentes atores 

que constituem a rede do SUS e isso inclui o Estado. 

Destaca-se dessa forma que o projeto vem a propor/convocar os 

trabalhadores na área da Saúde a serem “protagonistas” das modificações 

necessárias no sistema de saúde: “Assim, tomamos a Humanização como 

estratégia de interferência no processo de produção de saúde, levando-se em 

conta que sujeitos sociais, quando mobilizados, são capazes de transformar 

realidades transformando-se a si próprios nesse mesmo processo. ” (BRASIL, 

2004, p.8) 



37 
 

Há, no entanto, de se estar atento, quanto a forma como o 

neoliberalismo vem avançando e, mediante propostas como essa, o Estado 

vem se desresponsabilizando de seus compromissos quanto ao cuidado à 

Saúde, passando tal responsabilidade para a sociedade e os profissionais 

atuantes nessas áreas.  

Fala-se, como vimos, sobre “protagonismo” para a mudança e melhorias 

no funcionamento da Saúde no Brasil e o que vemos no cotidiano da rede de 

saúde pública, são contraposições a isso, uma vez que, cada vez mais, há a 

fragmentação das Políticas Sociais, a agressiva redução de repasse de verba 

para a área da saúde e ainda o sucateamento das unidades de saúde 

existentes.  

Mais adiante, podemos encontrar no HumanizaSUS a defesa da 

humanização no atendimento em saúde como algo que transversaliza todos os 

serviços: 

 

Construir tal política impõe, mais do que nunca, que o SUS seja 

tomado em sua perspectiva de rede. Como tal, o SUS deve ser 

contagiado por esta atitude humanizadora, e, para isso, todas as 

demais políticas deverão se articular por meio desse eixo. Trata-se, 

sobretudo, de destacar os aspectos subjetivos e sociais presentes em 

qualquer prática de saúde. (BRASIL, 2004, p.8) 

 

Entretanto, o que notamos é a precarização das condições de trabalho 

dos que estão inseridos nas unidades de saúde cotidianamente, com grande 

dificuldade para articulação de projetos e estratégias entre diferentes 

dispositivos. 

Assim, o que Castro (2015) nos indica é que: 

 
Tais propostas procuram a adesão do trabalhador e usuários na 

responsabilização pela política de saúde e na definição dos “rumos 

da política”. Como exposto, tais estratégias têm a sua fundamentação 

nas novas formas de controle e gestão do trabalho desencadeadas 

pela reestruturação produtiva, que trouxe para o centro do debate a 

busca pela qualidade dos serviços pautada em uma lógica de 

mercado que pressupõe a competitividade, a flexibilidade, a 

excelência e a produtividade. (CASTRO, 2015, p.155) 

 

Precisamos, enquanto profissionais de Serviço Social, atuantes na área 

da Saúde e também como usuário desses dispositivos buscar a fomentação de 
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discussões acerca da luta pela efetivação desse direito de acesso gratuito, 

universal e humanizado à saúde para que este vá além de projetos formais 

bem elaborados. 

Para além disso, faz-se necessário refletir quanto a necessidade de 

superação de uma forma societária, como a Capitalista, que se desenvolve 

indo de encontro com a efetivação de tais projetos uma vez que o seu foco está 

no acúmulo de riquezas, na expansão do poder econômico e não no 

desenvolvimento humano e da melhoria de suas condições sociais. 

Não podemos ter uma postura fatalista, mas buscar a concretização de 

tais projetos para que este se torne real e que essa humanização não venha 

apenas como forma de mascarar as desigualdades que se fazem presentes na 

sociedade em que estamos inseridos. 

Apresentar o que propõe o PNH se faz necessário para que possamos 

desenvolver com maior propriedade o assunto central desse trabalho que se 

propõe a discutir acerca do acolhimento a partir de uma perspectiva da 

Integralidade, o qual nos dedicaremos a seguir. 

 

CAPÍTULO II - O ACOLHIMENTO NA ÓTICA DA INTEGRALIDADE NA 
SAÚDE MENTAL E O SERVIÇO SOCIAL 
 

2.1. Como se compreende o acolhimento e como se realiza na Saúde Mental 

 

O acolhimento é uma estratégia de mudança no foco que vem sendo 

construído na política pública de saúde. Se antes o foco estava voltado em 

identificar e tratar a doença, ele passa a ter foco no doente, o que o envolve, o 

que traz como demanda ditas e não ditas, o que o adoece.  

O acolhimento é uma ferramenta que tem por finalidade promover 

mudanças na forma como se realiza o trabalho em saúde, buscando atender a 

todos de forma humanizada, diante de uma lógica “usuário centrada” (MINOIA; 

MINOZZO, 2015). 

Nessa perspectiva, acolher está para além de um breve momento de 

contato com o usuário, como ocorre na porta de entrada ou primeiro 

atendimento. É importante observar e acompanhar todas as etapas pelas quais 

aquele sujeito irá passar na unidade de saúde.  
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Envolto, portanto, por elementos que o compõe, como a escuta, a troca 

de informações e a abordagem focada na compreensão das múltiplas 

dimensões em que se insere o usuário, o acolhimento necessita ser abarcado 

para além do contato inicial que ocorre nos serviços de Saúde. Deve-se buscar 

identificar as demandas9 que os usuários apresentam e por vezes não dizem 

ou até mesmo não identificam. 

Conforme Franco et al. (1999), o acolhimento organiza-se a partir de 

uma tecnologia leve10 para reorganização dos serviços, buscando garantir o 

acesso universal, resolutividade e humanização.  

O acolhimento em saúde não propõe uma ação pontual, mas a união de 

diversas ações por parte de um saber interdisciplinar que gera o encontro do 

sujeito profissional com aquele que lhe apresenta suas demandas, tendo por 

objetivo encontrar a melhor forma de atender, compreender e dialogar tais 

necessidades com os dispositivos e políticas sociais existentes que, como 

sabemos, se configura de forma fragmentada. 

Nessa direção, Almeida (2011) afirma que, 

 

[...] em maior ou menor grau, os problemas relativos aos processos 

de descentralização, de organização do aparato prestador de 

serviços sociais, de criação e articulação de redes sociais, assim 

como as formas de relacionamento do Estado com a sociedade civil, 

passaram a ocupar lugar de destaque no leque de preocupações das 

cidades, independente do seu porte. (ALMEIDA, 2011, p. 87) 

 

E para enfrentar tal nível de fragmentação de forma efetiva é necessária 

a implementação e adesão das estratégias que cumpram o princípio da 

integralidade, que está diretamente ligado ao agir de uma equipe 

                                                           
9 Apresenta-se aqui a necessidade de melhor compreensão quanto ao que seria a “demanda, 

que para nós vem a ser interpretada a partir de MIOTO (2010, p.12) como “expressões de 
necessidades humanas não satisfeitas, decorrentes da desigualdade social própria da 
organização capitalista”  
10 Compreende-se aqui “tecnologias-leves” a partir de uma leitura de Merhy sobre a relação 

profissional de saúde com o usuário. Merhy expõe que na “caixa de ferramentas” do 
profissional de saúde estariam as denominadas: Tecnologias materiais que seriam os 
instrumentos de trabalho e as tecnologias imateriais que seriam os saberes. 
A partir disso, considerando que esse profissional se utiliza dessas caixas de ferramentas 
tecnológicas, destaca-se o que Merhy, trata como sendo a tecnologia leve onde os processos 
se dão a partir de uma relação do profissional de saúde frente ao usuário embasada na escuta, 
o interesse, a construção de vínculos e confiança. Onde o usuário tem maiores possibilidades 
de estar ali enquanto partícipe das estratégias de cuidado que serão desenvolvidas, podendo 
imprimir sua marca, interagir. Neste processo estão envolvidas as chamadas tecnologias leves. 
(MERHY, 1997)  
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interdisciplinar comprometida a acolher o usuário, compreendendo esse 

acolhimento para além do momento da porta de entrada do usuário em crise. 

Conforme Silva Junior e Mascarenhas (2011) indicam, podemos 

compreender o acolhimento a partir de três dimensões: 1) como postura, onde 

se pressupõe uma atitude por parte dos profissionais da equipe interdisciplinar 

que visa um trato humanizado, com uma escuta atenta – uma escuta 

qualificada - estabelecendo uma relação de confiança e apoio entre os 

profissionais e usuário; 2) como técnica, quando propõe o desenvolvimento de 

procedimentos e ações organizadas dentro de uma relação interdisciplinar, 

envolta pelos diversos saberes, articulando-os; e 3) como princípio de 

reorientação de serviço, que venha a orientar desde o momento em que são 

selecionados os profissionais que irão fazer parte de determinada equipe de 

trabalho, sua capacitação até as orientações quanto à supervisão.  

Nessa direção, será a partir dessas três dimensões que buscaremos 

compreender o acolhimento na perspectiva da integralidade que segundo os 

autores supracitados, vem propor de forma abrangente a reorganização dos 

serviços de saúde e práticas sanitárias visando o atendimento integral dos 

sujeitos. 

Dessa forma, a Integralidade nos indica a adoção de posturas 

profissionais que possibilitem perceber e intervir nas demandas apresentadas, 

indo para além do imediato. Nesse sentido, deve-se construir junto à equipe 

interdisciplinar projetos terapêuticos singulares (PTS), tendo assim ações 

voltadas à minimização do sofrimento dos sujeitos acometidos de Transtorno 

Mental. 

Mas para que isso ocorra não se deve partir de um projeto já 

determinado, moldado, mas perceber o que o usuário vem apresentando 

enquanto necessidade durante o processo de escuta e somente após isso 

buscarmos fundamento teórico-metodológico específicos para aquele caso. 

Não tem como separar tais processos, a abordagem inicial já indica alguma 

perspectiva teórico-metodológica. A questão é a sua materialização a partir de 

uma abordagem que considere o sujeito em suas múltiplas determinações. 

Assim poderemos, conjuntamente, profissional e usuário, traçarmos 

objetivos e plano de cuidado com maiores possibilidades de efetivação. 

 



41 
 

Podemos assim perceber que,  

 

A ‘integralidade’ como eixo prioritário de uma política de saúde, ou 

seja, como meio de concretizar a saúde como uma questão de 

cidadania, significa compreender sua operacionalização a partir de 

dois movimentos recíprocos a serem desenvolvidos pelos sujeitos 

implicados nos processos organizativos em saúde: a superação de 

obstáculos e a implantação de inovações no cotidiano dos serviços 

de saúde, nas relações entre os níveis de gestão do SUS e nas 

relações destes com a sociedade. (PINHEIRO, 2009) 

 

Se faz necessário que a ação profissional do Assistente Social, que 

compreende o acolhimento como parte do processo de ingresso dos cidadãos 

na esfera dos direitos, junto a equipe interdisciplinar vise uma prática que 

aprofunde/amplie a garantia de acesso a um atendimento que se propõe 

humanizado, buscando assim desenvolver novos meios que possibilitem a 

garantia e efetivação de direitos sociais dentro da política de Saúde. 

Sendo assim, conforme Chupel e Mioto (2010), identificamos que o 

acolhimento é um elemento essencial para a reorganização dos serviços de 

saúde, ou seja, da forma como estes serviços são oferecidos pois se esse 

destaque não for dado de forma técnica e fundamentada teórico-

metodologicamente pode desperdiçar possibilidades de captura de informações 

que venham a viabilizar uma intervenção do profissional de Serviço Social 

efetiva e que ultrapasse o imediatismo das demandas. 

Ainda com base nas autoras, as mesmas afirmam que: 

 

Como postura profissional, o acolhimento é visto como uma diretriz e, 

nesta acepção, receber, escutar e tratar de maneira humanizada os 

usuários e suas demandas é o pressuposto de uma postura baseada 

no acolhimento. A postura receptiva seria uma maneira de ser 

solidário ao outro, de estabelecer uma relação de apoio entre 

profissionais e usuários. Nesta dimensão, são abertas possibilidades 

de diálogo e escuta que permeiam as relações estabelecidas não 

apenas entre a equipe de saúde e o usuário, mas também entre os 

profissionais. (MIOTO; CHUPEL, 2010, p. 50) 

 

Nessa perspectiva, vamos ao encontro de Malta et al. (1998) quanto à 

compreensão do acolhimento onde o compromisso de dar uma resposta às 
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necessidades de saúde trazida pelo usuário traz um novo modo de organizar o 

processo de trabalho em saúde pois demanda um efetivo trabalho em equipe. 

Se, em unidades de saúde em geral, vem se observando a importância 

de maior aprofundamento quanto às bases teórico-metodológicas e técnicas na 

abordagem dos usuários, há também grande necessidade desse 

aprimoramento quando falamos sobre saúde mental, que possui campo 

singular de contexto, possibilidades e desafios.  

Esse campo tão mistificado da “Loucura” que se depara com os limites 

na fala, na compreensão de “realidade” e na subjetividade, envolto pelas 

múltiplas dimensões deste sujeito que sofre de todas as formas com a exclusão 

ou não pertencimento a uma sociedade capitalista que pela forma como se 

configura, produz a todo instante relações consumistas, egoístas, excludentes 

e individualista.  

Este sujeito só se torna visível para a sociedade, por diversas vezes, 

quando de alguma forma gera incômodo, por sua forma de agir, pensar, falar, 

se comportar. 

Ainda que pareça simples em um primeiro momento, desenvolver uma 

relação mais próxima de troca entre os saberes dentro de uma equipe 

interdisciplinar em uma Emergência Psiquiátrica, o trabalho é complexo e 

acompanhado de grandes possibilidades, mas também desafios. 

Uma relação mais horizontal entre os profissionais possibilita uma 

melhor troca de conhecimento entre a equipe, o que irá se refletir diretamente 

na forma como se realiza o cuidado aos usuários daquele serviço. 

Entretanto, ter uma relação horizontal não significa esquecer que cada 

profissional possui conhecimentos, códigos de ética, atribuições e 

competências específicas. Ademais, existem desafios no campo da formação 

pois as formações profissionais pouco dialogam no processo pedagógico da 

graduação. 

Sendo assim, cada profissional dará enfoque, portanto, a fatores 

diferentes no momento em que estiver com o usuário. 

O Assistente Social tem em sua formação e projeto ético-político a 

atenção quanto aos múltiplos fatores que envolvem o cotidiano social do sujeito 

acolhido. Dessa forma, busca compreender as expressões da “questão social”, 

contextualizando-as e buscando a validação dos direitos dos usuários. 
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Diferentes olhares e orientações éticas no momento do acolhimento, 

trazem desafios e até mesmo conflitos na hora da troca de tais informações, 

mas também trazem grandes possibilidades de aprendizado para todos os 

profissionais envolvidos. Logo, em uma relação interdisciplinar devemos estar 

atentos quanto as diferenças, mas abertos a possibilidade de agregar novos 

conhecimentos e práticas. 

Compreendemos assim que cada profissional envolvido no acolhimento 

ao usuário possui valor indispensável e grande possibilidade de captação de 

informações que levem ao desenvolvimento de estratégias de superação do 

quadro de crise que se apresenta.  

Sendo assim, esclarecemos o porquê do uso do termo 

“interdisciplinaridade” neste trabalho ao invés de “multidisciplinaridade ou 

multiprofissional”, muito encontrados nos diversos artigos e trabalhos 

analisados até aqui. 

Indo ao encontro do que nos apresenta Vasconcelos (1997), 

entendemos que usar tal terminologia, “interdisciplinaridade”, também 

demonstra a direção que buscamos dar a esse trabalho.  

Diferente da “multidisciplinaridade” onde, segundo Vasconcelos (1997) o 

trabalho acontece de forma isolada, geralmente com troca e cooperação 

mínima entre as disciplinas, buscamos abordar aqui o termo 

“interdisciplinaridade”: onde as relações profissionais e de poder tendem à 

horizontalidade, as estratégias de ação são comuns e estabelece-se uma troca 

recíproca de conhecimento entre as diferentes disciplinas;  

Trazemos também a percepção de Etges, quanto a interdisciplinaridade  

 

[...] enquanto princípio mediador entre as diferentes disciplinas que 

não poderá jamais ser elemento de redução a um denominador 

comum, mas elemento teórico-metodológico da diferença e da 

criatividade. A interdisciplinaridade é o princípio da máxima 

exploração das potencialidades de cada ciência, da compreensão de 

seus limites, mas, acima de tudo, o princípio da diversidade e da 

criatividade. (ETGES, 1993, apud JANTSCH; BIANCHETTI, 1995, p. 

14) 

 

Portanto, o que a interdisciplinaridade preconiza é a importância da 

comunicação entre os saberes e a necessidade da abertura para essa 
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comunicação por parte de todos de forma reciproca, tendo como elo o melhor 

atendimento aos cidadãos. 

Todavia, se compreende que esta não é uma tarefa fácil, uma vez que 

as relações de trabalho vêm se desenvolvendo baseadas justamente na 

fragmentação, onde se valoriza tanto a especialização a ponto de as tomadas 

de decisões e resoluções por parte dos profissionais serem dadas de forma 

isolada. Ademais, o saber médico é valorizado em detrimento dos outros. 

Trata-se de algo que vemos muito presente na área da saúde, fazendo parte 

de sua construção histórica e gerando por diversas vezes uma postura vertical 

e dominadora por parte de alguns profissionais. 

Há de se compreender que essa supervalorização do saber médico 

acima de qualquer outro não ocorre de forma natural ou até mesmo proposital, 

mas é consequência histórica da construção das desigualdades existentes na 

forma como se configura a sociedade capitalista e consequentemente a 

ciência, como o saber que corresponde a este tipo de relações sociais. Estas 

buscam gerar a todo instante relações de disputa, de individualismo e de 

supervalorização da mercadoria e do lucro. O que vemos a partir disso são 

relações fetichizadas, a “reificação do mundo” (Marx) onde se coisifica o 

humano e se humaniza as coisas. 

Entretanto, o que se compreende nesse trabalho é que a relação 

horizontal e a integração desses saberes só trarão benefícios para o cuidado 

do usuário e para a fomentação do olhar crítico quanto ao que lhe envolve, 

buscando a todo instante a validação dos direitos deste, com ações 

organizadas que certamente irão facilitar a compreensão dos riscos e 

estratégias de soluções às demandas identificadas. 

Se apresentam ainda valiosas oportunidades do desenvolvimento desta 

equipe interdisciplinar, contribuindo para a construção de novos saberes, 

desenvolvendo novas práticas para os profissionais que lidam cotidianamente 

com os variados casos de sofrimento mental. 

Portanto, o acolhimento na perspectiva da integralidade, enquanto 

técnica seria: 
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O resgate e a potenciação do conhecimento técnico das equipes, 

possibilitando o enriquecimento da intervenção dos vários 

profissionais da saúde na assistência. Torna possível, ainda, a 

reflexão sobre a humanização das relações em serviço e parte da 

lógica de poder contida no processo, contribuindo, assim, para uma 

mudança na concepção da saúde como direito. (MERHY e outros 

autores, 2000, p.22 apud SILVA JUNIOR; MACARENHAS, 2011, p. 

300) 

 

De certo, a complexidade de um trabalho em equipe interdisciplinar 

também irá apresentar desafios, que surgem tanto da relação profissional x 

profissional, quanto da relação profissional x usuário. Uma vez que histórico-

socialmente, a mistificação da doença - e mais especificamente da loucura - 

leva a sociedade à não compreensão “do que” e/ou “como” ocorre, notamos 

que essa alienação está diretamente ligada à hierarquização que coloca o 

saber “médico” como superior a qualquer outro.  

Esse processo não se dá de forma planejada ou “racional”, por parte dos 

usuários e dos que o cercam, mas é uma tentativa de compreender o que 

acontece, indo à fonte que estes julgam que terão as respostas e informações 

necessárias. 

Conforme Bisneto afirma:  

 

[...]os saberes tradicionais apregoam a existência de uma ‘doença’ 

mental, mistificando a loucura como objeto de intervenção privilegiada 

dos médicos, o que lhes confere um status prestigioso na divisão 

sociotécnica do trabalho” (BISNETO, 2007, p.66) 

 

Tal postura acaba por dificultar a intervenção e desenvolvimento de 

vínculo por parte de outros profissionais integrantes deste cuidado. Para 

superar este desafio, se faz necessário o diálogo e a reflexão crítica por parte 

de toda a equipe, de forma integrada, quanto ao porque que isso ocorre e de 

que forma essa alienação pode ser enfrentada para que possa ser superada e 

se institua o projeto profissional que a equipe almeja. 

Para que a troca entre os saberes ocorra é fundamental que todos 

estejam envolvidos nessa proposta de efetivação interdisciplinar de um 

acolhimento que se propõe humanizado, afim de pensar a superação desse 

contexto uma vez que, segundo Bonaldi et al.: 

 



46 
 

Tal posição entende a equipe multiprofissional como a simples 

justaposição de profissionais, não pressupõe a superação da 

fragmentação dos procedimentos e das relações com os demais 

trabalhadores, tornando-se um empecilho às práticas de 

integralidade. A simples justaposição dos diferentes profissionais, ao 

invés de garantir um atendimento integral, expõe e ressalta a 

fragmentação do cuidado, uma vez que não garante a continuidade 

dos processos. (BONALDI et al. 2011, p. 320) 

 

Para tanto, os autores nos possibilitam refletir que existem dois modelos 

de trabalho que necessitam ser superados: a) aquele que se baseia numa 

relação vertical de sobreposição de saberes, de forma fragmentada e 

desconexa e b) aquela que traz a falsa aparência de horizontalidade onde se 

confundem as atribuições e competências, reduzindo-nos a impressão de que, 

todos fariam tudo e ninguém teria qualquer responsabilidade em particular. 

O que as propostas de integralidade e de transformações quanto às 

práticas do SUS nos trazem é que, em um processo de acolhimento, as 

práticas profissionais e saberes devem ter suas diferenças identificadas e 

articuladas de forma dialética. 

Para além do que já abordamos até aqui, o acolhimento em Saúde 

mental, necessita objetivar ainda: a) estender a reflexão crítica quanto à escuta 

qualificada aos familiares envolvidos no cuidado do usuário b) o 

desenvolvimento de um “coeficiente de autonomia” (CAMPOS, 1997). 

Com relação ao primeiro, percebemos que é necessário repensar a 

forma como vem se dando o acolhimento ao familiar11 para que este se envolva 

no suporte a adesão/continuidade do tratamento dos usuários acometidos de 

transtornos mentais em contexto de crise. Tendo em mente que essa família 

abordada pode - e isso ocorre na maioria das vezes - encontrar dificuldades 

nesse acompanhamento por fatores diversos, mas principalmente porque estes 

também estão inseridos em relações cotidianas de alienação, super exploração 

e diversas outras mazelas da “questão social” oriundas da forma como se 

configura uma sociedade nos moldes capitalista. Não apenas o envolvimento 

da família, mas da comunidade, do trabalho em que a pessoa com transtorno 

mental está inserida. 

                                                           
11 Família vem cada vez mais se mostrando um campo amplo e profundo de pesquisa, que necessita 

grande atenção quanto a como se compreende, como se configura, como se desenvolvem os conceitos 
de família. Aprofundamento esse que caberá ser feito em um outro trabalho dado a magnitude do 
tema. 
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Indo ao encontro de Mioto podemos compreender que, 

 

Considerando que o objeto de trabalho dos assistentes sociais são as 

expressões da questão social e que as ações destes profissionais 

incidem diretamente na construção da proteção social na perspectiva 

dos Direitos, obviamente o foco de interesse central do Serviço Social 

é a relação família e proteção social. [...] Pensar a família no campo 

da proteção social implica reconhecer que a família na sua dimensão 

simbólica, na sua multiplicidade, na sua organização é importante à 

medida que subsidia a compreensão sobre o lugar que lhe é atribuído 

na configuração da proteção social de uma sociedade, em 

determinado momento histórico. (MIOTO, 2010, p.7) 

 

É necessário acolher, gerando proximidade com os possíveis 

responsáveis do usuário buscando realizar uma escuta real e qualificada, que 

não esteja já determinado pelo resultado final da mesma: que este tome para si 

o papel de cuidador. Neste processo muitas vezes a escuta realizada pela 

equipe técnica acaba por vir acompanhada (ainda que não de forma 

intencional) de um discurso agressivo de responsabilização e culpabilização. 

Necessário superar esse contexto para um diálogo que encontre uma rota 

efetiva para a adesão ao tratamento por parte do paciente envolvido, tendo o 

suporte familiar necessário e que essa família também encontre suporte para 

suas demandas. 

Para esse objetivo ser alcançado é preciso perceber tais demandas e 

mediante o conhecimento de rede e articular o suporte familiar necessário. 

O debate quanto ao envolvimento da família já vem sendo feito de longa 

data, a partir das propostas oriundas da Reforma Psiquiátrica. Todavia, 

necessita ser considerada a partir de um novo olhar sobre o acolhimento, 

dentro da perspectiva da integralidade. 

Já com relação ao segundo ponto, é necessário desenvolver o 

“coeficiente de autonomia” (CAMPOS, 1997), onde ocorra um aumento da 

capacidade do usuário de participação no que diz respeito ao seu tratamento, o 

que demanda da equipe um olhar e uma escuta qualificada, com base na 

integralidade. Pois, conforme abordamos anteriormente é necessário ter 

clareza que, para que haja melhora e adesão dos usuários ao tratamento, é 

fundamental conhecer e trabalhar o meio social em que este se insere, 
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momento em que a ação profissional do Serviço Social se torna elementar. A 

questão do envolvimento do usuário, seus familiares e rede social no seu 

processo de melhora é, de fato, algo importante. 

Na saúde mental essa participação ainda que seja subjetiva precisa 

existir. Com frequência, aqueles que são acometidos de sofrimento por 

transtorno mental, sofrem também pela perda da sua autonomia em todos os 

aspectos de sua vida. A forma como se estabelece a relação profissional x 

usuário faz toda diferença para se pensar as novas práticas no cuidado à 

saúde. 

Em graus variados os usuários possuem maiores ou menores condições 

iniciais de desenvolver essa autonomia, todavia, há de se pensar estratégias 

que possibilitem o “resgate” deste gradualmente.  

Mas como fazer isso em uma unidade como a Emergência Psiquiátrica? 

O que se pode observar é que este intuito é alcançável durante o período em 

que os pacientes que se encontram na unidade e será mediante o acolhimento 

e a observação que a equipe poderá perceber em quais aspectos, eles têm 

condições e/ou necessidades de ter sua autonomia estimulada, re-apropriada. 

De fato, o acolhimento, foco desse projeto, vem demonstrar suas 

potencialidades quanto ao cuidado do usuário e da rede familiar e social que o 

envolve.  

Identificamos a perspectiva da integralidade como a que, dentre as 

existentes, melhor se aplica para atender às mais diversas demandas que 

venham a se apresentar, por partir de uma relação de saberes horizontal, 

somando forças e conhecimentos que agregam e enriquecem a equipe a fim de 

propiciar um cuidado integrado da saúde do usuário. 

E ainda, possibilita que o usuário participe diretamente do 

desenvolvimento das estratégias de cuidado quanto a sua saúde mental junto 

ao acumulo técnico da equipe interdisciplinar envolvida. 

Bem sabemos que este caminho não é simples como pode vir a 

aparentar, e que diversos fatores – estruturais, econômicos, relacionais, 

culturais e sociais – vêm a interferir diretamente para efetivação deste.  

Não basta a “boa vontade” dos profissionais envolvidos, pois temos visto 

cada vez mais os avanços neoliberais que buscam a desresponsabilização do 

Estado quanto as questões do cuidado com o sujeito, passando tais 



49 
 

responsabilidades aos familiares e à rede comunitária que o cerca, buscando 

cortar recursos, principalmente de campos como a Saúde e ainda mais a 

Saúde Mental. 

Importante que o profissional do Serviço Social envolvido no acolhimento 

tenha clareza do que objetiva naquele espaço ocupacional, colocando em 

prática o projeto profissional e ético-político 

E é a partir dessa reflexão que compreendemos que o acolhimento a 

partir da perspectiva da integralidade tem proximidade com o Projeto Ético 

Político hegemônico do Serviço Social pois este busca compreender a 

totalidade das demandas que se fazem presentes a partir de cada usuário, 

entendendo-as como dialeticamente relacionadas e interferindo entre si, 

necessitando de atenção cautelosa e ampla. 

Indo ao encontro do que encontramos no documento do CFESS, o 

acesso à saúde como direito fundamental de todo ser humano é “resultante das 

condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e 

acesso a serviços de saúde” (CFESS, 2009). 

 

2.2. O acolhimento da equipe interdisciplinar na EP do Pronto Socorro de 

Macaé/RJ. 

 

Durante o período de 3 anos12 (2014 a 2016) em que pude acompanhar 

como se configuravam os processos de trabalho na unidade, muito me chamou 

a atenção a maneira como o acolher ocorria em plantões diferentes. 

Tal constatação trouxe o desejo de maior aprofundamento referente a 

este tema, uma vez que a forma como se desenvolvia cada acolhimento – 

fosse aos pacientes de porta de entrada, fosse aos pacientes internados – 

trazia respostas distintas, com maior ou menor alcance e resolutividade. 

Todavia, não há ainda na Emergência Psiquiátrica (EP) do Pronto Socorro 

Aeroporto (PSA) um protocolo redigido quanto a esses atendimentos 

interdisciplinares, o que dificulta o desenvolvimento de um projeto profissional 

para o Serviço Social claro, uma vez que o fazer profissional se torna muito 

variável. 

                                                           
12 Divisão do período em que realizei o estágio na unidade já esclarecido anteriormente. 
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Não buscamos expressar aqui que o acolhimento deva ser engessado a 

protocolos e burocracia, muito pelo contrário, até porque, conforme Mavi 

Pacheco indica:  

[...] o exercício profissional burocrático e rotineiro parece responder 

as requisições institucionais feitas à profissão, mas, na verdade, 

restringe o escopo da ação do Assistente Social e, pior, esvazia o 

sentido da ação e da demanda profissional. Aqui o Serviço Social, 

prisioneiro de um exercício profissional irrefletido e pontual, se 

confunde com uma atividade qualquer, que se pode realizar sem 

qualificação. (RODRIGUES, 2002, p.99, 100) 

 

Sendo assim, compreendemos que a análise crítica de cada caso em 

específico é fundamental para lidar com as particularidades de cada 

atendimento. Todavia, ter documentada as práticas, processos, os projetos 

profissional e institucional na unidade são primordiais para a organização e 

revisão das ações que serão necessárias. Mas vale ainda observar que 

condições (tanto para a autonomia intelectual, quanto de estrutura e tempo) 

muitas das vezes não existem para que tais projetos sejam desenvolvidos.  

Durante o período de estágio na unidade, mediante o Projeto de 

Intervenção Acolher para envolver (Moreira, 2015) desenvolvido e aplicado por 

mim, junto à equipe da EP na disciplina de estágio 4 (quatro), pudemos ter a 

oportunidade de realizar debates para reflexão crítica acerca do acolhimento e 

da relação interdisciplinar.  

O que se pôde constatar mediante a fala dos profissionais envolvidos 

nesses momentos de diálogo (na maioria das vezes, técnicos de enfermagem, 

psicólogos e assistentes sociais, com raros momentos em que contamos com a 

presença de algum psiquiatra) foi que, em geral, nos acolhimentos em que as 

escutas foram realizadas em equipe e o acolher foi realizado de forma 

ampliada, foi possível desenvolver estratégias muito mais efetivas para 

superação do contexto em que os usuários estavam inseridos. 

Foi mediante a momentos de atendimento interdisciplinar que pudemos, 

enquanto grupo de trabalho, perceber fatores importantes para o 

desenvolvimento mais eficaz das intervenções, através das contribuições dos 

diversos saberes e abordagens. 

Mediante os diálogos em grupos e entrevistas semi estruturadas, 

conforme roteiro em anexo, com 19 profissionais da unidade, sendo: 05 
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Assistentes Sociais, 03 Psigólogos, 02 psiquiátras, 02 enfermeiros, 01 

representante do administrativo, 02 recepcionistas e 04 técnicos de 

enfermagem, que se fazem presentes nas equipes de diversos plantões, 

constata-se que não há por parte das equipes e da EP de Macaé/RJ, uma 

definição ainda clara ou hegemônica do que seria o acolhimento onde: 

 

a) Muitos ainda confundem com a chamada “porta de entrada” que é 

o primeiro contato feito com o usuário na unidade ou ainda receiam 

tentar definir e falharem, quando na verdade boa parte já vem 

buscando - ainda que com um certo grau de alienação – atuar 

dentro da perspectiva proposta pela integralidade sem perceberem;  

b) Há outros que ainda não identificam quais seriam as possibilidades 

de contribuição de cada um para a realização desta proposta; 

c) Há ainda aqueles que optam por um atendimento fragmentado, 

afim de realizar a manutenção do status do saber. 

 

Como observamos até aqui, o acolhimento precisa ser compreendido 

como todo o trajeto do usuário na unidade, visando atender, a medida do 

possível, as diversas demandas apresentadas e buscando a efetivação dos 

direitos desse usuário.  Contudo, ter uma relação interdisciplinar que se efetive 

quanto a troca de conhecimento e fomento de propostas terapêuticas não 

garante que tais objetivos expostos pelo acolhimento dentro da integralidade se 

efetive. 

É preciso que o Assistente Social, inserido nessa equipe tenha clareza 

que o acolhimento faz parte do processo de ingresso dos cidadãos na esfera 

dos direitos e que a equipe busque caminhar nesse sentindo. 

Para superar essas limitações, propiciando que tal compreensão se 

desenvolva, podemos identificar que, 

Os serviços necessitam dispor de meios que propiciem a integração 

dos novos agentes ao projeto institucional e do conjunto dos agentes 

a novos projetos. Espaços dialógicos, interculturais, que permitam a 

distinção e a recomposição dos trabalhos parcelares em totalidades 

nas quais cada trabalhador possa reconhecer-se, simultaneamente, 

como agente do trabalho e sujeito histórico-social (PEDUZZI e 

PALMA, 1996, p. 241 apud SILVA JUNIOR; MACARENHAS, 2011, p. 

300). 
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O desenvolvimento desses espaços, tanto na Emergência Psiquiátrica 

do Pronto Socorro de Macaé quanto em quaisquer outras unidades de saúde 

mental se faz fundamental pois serão nesses espaços que poder-se-á debater 

acerca do agir profissional e propor mudanças e melhorias, além de estimular 

uma análise crítica deste espaço de intervenção e até mesmo sobre o cuidado 

no trato do sofrimento mental, uma vez que tantos profissionais sentem 

dificuldade em estarem técnico e teórico-metodologicamente amparados para 

lidar com as situações que se apresentam em contextos de crise na saúde 

mental. 

A troca de conhecimento e experiência entre esses profissionais não 

deve se limitar apenas à participação em encontros nacionais e regionais das 

áreas profissionais e das políticas públicas (é inegável o quão fundamental é a 

participação dos profissionais de Saúde Mental nesses espaços), mas é 

necessário ter um recorte ainda maior: entre especialização, entre unidade, 

entre equipe. Pois, somente dessa forma será possível o desenvolvimento de 

projetos profissionais aplicáveis e resolutivos. 

É fundamental que haja incentivo e investimento a partir da gestão, da 

administração dos municípios, do Estado pois sem esse suporte se torna quase 

que inalcançável encontrar tempo e recursos financeiros para estar nesses 

espaços. E, mediante essa ausência desse suporte, é necessário que os 

profissionais busquem criar estratégias locais e regionais de articulação e 

fortalecimento do projeto ético-político profissional diante das adversidades. 

Por vezes o fato de uma unidade de emergência se organizar a partir de 

plantões, mascara possibilidades de desenvolver um projeto mais amplo e 

integrado, todavia, esta integração é fundamental para garantia de que o 

projeto traçado em um dado momento tenha continuidade no plantão seguinte 

e, para que esse acolhimento integral ocorra.  

A equipe, de modo geral, precisa estar e se sentir partícipe desse 

processo. Não somente como executores das estratégias, mas como coautores 

do mesmo. 

Este desafio está presente no cotidiano profissional, todavia, não pode 

ser dado como insuperável. Uma vez que a equipe consegue compreender que 

acolher de forma integrada não significa perder a identidade técnica, o que vem 

a propor a integralidade começa a se efetivar. 
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Durante o período de estágio pude identificar alguns casos em que o 

acolhimento realizado pela equipe interdisciplinar, mesmo diante das mais 

diversas dificuldades, de infraestrutura e recursos, conseguiu desenvolver 

estratégias de melhoria das condições de vida do sujeito. 

Mediante os profissionais envolvidos e comprometidos com a busca pela 

minimização do sofrimento do usuário foi possível desenvolver estratégias para 

efetivação e continuidade do tratamento do usuário, indo para além das 

limitações da unidade e articulando os profissionais envolvidos na rede, 

comprometidos com esse objetivo. 

 

2.2.1. Estudo de caso  

 

Para exemplificar um desses momentos, trazemos o estudo de caso13 

neste subitem, da paciente M.M.S14: onde, no ano de 2016, buscamos 

desenvolver estratégia de superação do contexto em que estava inserida 

mediante amplo diálogo da equipe técnica e em seguida envolvendo a rede 

para efetivação e avaliação destas. 

M.M.S na época com 45 anos, tendo registro de residência no bairro 

Lagomar em Macaé RJ, deu entrada pela primeira vez na Emergência 

Psiquiátrica do Pronto Socorro Aeroporto em junho de 2010 por decorrência de 

psicose alcoólica. M.M.S. possuía familiares em Macaé, duas irmãs e a mãe. 

Todavia, apesar das diversas tentativas de trabalho com a família para que 

essa se envolvesse no processo do tratamento da paciente, nenhuma 

encontrou êxito. Por consequência a tal postura, por diversas vezes a paciente 

mesmo após alta não encontrou lugar onde pudesse ir, permanecendo na EP. 

M.M.S. é aposentada por invalidez e recebe valor que poderia custear 

aluguel, porém, devido ao hábito etílico crônico, além da dependência de 

outras drogas, acabava por gastar todo o dinheiro que recebia. Sua mãe já em 

idade avançada, não se recusava a receber a filha, quando conseguíamos 

contatá-la, porém relatava não ter condições financeiras e físicas de ficar 

cuidando dela. 

                                                           
13 Esses dados foram coletados a partir da participação dos atendimentos, além da leitura do 
prontuário da mesma. 
14 Usaremos apenas as iniciais do (a) paciente e envolvidos ou nomes fictícios, afim de 

preservar o sigilo destes; 
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A paciente já havia passado por diversos dispositivos da Saúde Mental, 

como por exemplo o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) Betinho e o CAPS 

A.D.. Entretanto, apesar de inicialmente não ser uma paciente acometida de 

transtornos mentais, mas sim com quadro de crises psicóticas por uso abusivo 

de Álcool, M.M.S. acabou por desenvolver outros sintomas e patologias. Foi 

devido a isso que a mesma foi encaminhada por diversas vezes ao espaço do 

CAPS Betinho15, onde ia muito esporadicamente para participar de oficinas e 

atividades.  

Segundo relatos da paciente, a mesma não se reconhecia enquanto 

usuária daquele dispositivo, mas colaboradora. A mesma ainda relatava 

dificuldade em se sentir criando vínculo com o CAPS AD16, “se sentir 

confortável” e devido a isso M.M.S. dentre diversos outros fatores, que passam 

de questões psíquicas e sociais, a mesma não dava continuidade as propostas 

de tratamento desenvolvidas. 

Frequentemente sem acompanhante quando estava na EP, a usuária já 

havia passado por diversas internações de longa duração, principalmente no 

Hospital Psiquiátrico Henrique Roxo em Campos dos Goytacazes/RJ e essas 

reincidentes internações trouxeram grandes preocupações à equipe quanto ao 

agravamento do quadro psicossocial de M.M.S.  

Nos raros momentos em que as irmãs compareciam na EP junto a 

usuária, pediam pela internação permanente, tendo dificuldade em 

compreender ou aceitar as informações passadas pela equipe quanto a 

proposta existente na Saúde Mental que coloca como fundamental ao 

tratamento a participação da família, além da busca pela não hospitalização. 

Buscando assim desenvolver estratégias que levassem à superação 

desse quadro, o caso, após debatido pela equipe, foi compartilhado com os 

profissionais da Atenção Básica para que a partir de então também a 

estivessem acompanhando e fazendo a articulação quanto ao cuidado desta 

paciente com a rede. 

                                                           
15 CAPS Betinho, tem por objetivo atender pacientes psicóticos e neuróticos graves que sejam 

adultos. É um CAPS 2, portanto, funciona em horários comerciais; 
16 CAPS AD – atende especificamente a dependentes químicos, adultos. Ainda está 

funcionando como CAPS 2. 
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Foi realizado ainda, na época, contato com a equipe do Consultório na 

rua17 para que, caso encontrassem-na, pudessem direcioná-la ao CAPS 

Betinho que, conforme acordado, ficaria a partir de então como referência 

desta. 

Foi pensada ainda a possibilidade de contato com o Centro POP18 a fim 

de viabilizar uma vaga na Pousada Cidadania19 por um período para que 

pudesse ter onde ficar enquanto desse continuidade ao tratamento, local em 

que permaneceu por cerca de 4 meses, até conseguir alugar um local para si e 

continuar frequentando a unidade de referência.  

Por fim, ficou acordado dela ficar como monitora no CAPS Betinho de 

algumas oficinas uma vez que M.M.S. chegou a fazer cursos na Embeleze de 

manicure e outros, buscando assim a efetivação do vínculo da paciente com o 

dispositivo para um acompanhamento que possibilite a adesão desta ao 

tratamento necessário, além do estímulo à autonomia da usuária. 

Percebemos assim, mediante tal relato, o quanto um acolhimento 

ocorrido dentro da perspectiva da integralidade possibilita ultrapassar os limites 

da resolutividade das demandas imediatas. Esse desenvolvimento só se torna 

possível a partir de uma relação que acolhe os diversos saberes na reflexão 

quanto as situações problemas que se apresentam, cumprindo uma construção 

conjunta de projetos terapêuticos singulares. 

Dentro de uma proposta de atendimento interdisciplinar, cada vez que, 

na EP, conseguimos colocar em prática o acolhimento integrado, os resultados 

foram muito mais proveitosos – tanto no aspecto do cuidado ao usuário, quanto 

no desenvolvimento profissional dos envolvidos. 

Portanto, é fundamental que existam condições para que esses 

momentos de troca, de aprendizado e desenvolvimento de estratégias coletivas 

ocorram. De forma dialética, o profissional precisa estar envolvido e 

comprometido com esse propósito e a gestão precisa reconhecer o valor 

                                                           
17 Que conforme a Portaria Nº 122, de 25 de janeiro de 2011 - define as diretrizes de 

organização e funcionamento das equipes de consultório na rua, que lidam com os pacientes 
que se encontram em situação de rua 
18 O Centro Pop de Macaé é responsável por orientar, atender e encaminhar para outros 

serviços públicos moradores em situação de rua. Conforme previsto no decreto Nº 7.053 de 23 
de dezembro de 2009 que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e 
seu Comitê Inter setorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências. 
19 Onde são abrigados moradores em situação de rua. 
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desses momentos e identificá-los como parte do processo do cuidado dos 

usuários que venham a passar pela unidade. 

 

2.3. Atuação do Serviço Social na Saúde Mental e na EP de Macaé – 

análise, desafios e propostas 

 

O acolhimento vem sendo abordado com frequência por autores que se 

dedicam à busca de compreensão e desenvolvimento de novas abordagens 

para os serviços e dispositivos de saúde a fim de torná-los mais humanizados. 

É a partir dessa percepção que identificamos grande necessidade dessa 

discussão ser ampliada, em particular, pelos Assistentes Sociais inseridos 

nesses espaços ocupacionais e aqueles em formação, devido à importância 

que o acolhimento - parte integrante do processo interventivo - possui.  

O Serviço Social na saúde mental tem grandes possibilidades de 

contribuição na efetivação de uma abordagem para além da biomédica, uma 

vez que o assistente social, durante toda a sua formação de graduação, vem 

sendo habilitado a atuar na compreensão, reflexão e apreensão das múltiplas 

expressões da “questão social”, buscando, conforme já dito anteriormente, 

inserir o cidadão que está sendo acolhido na esfera dos direitos. 

Cabe agora estender o desenvolvimento desse conhecimento às 

implicações existentes entre a “questão social” e a Saúde Mental que, segundo 

Bisneto (2007, p. 59) “se dá em duas direções: os problemas sociais deflagram 

os problemas mentais e quem é portador de problemas mentais tem agravada 

a sua problemática social”. 

Para tanto, se faz necessário um debate mais amplo para o Serviço 

Social quanto ao “fazer profissional” nas unidades de saúde mental para que 

não caiamos numa postura profissional enquanto Assistente Social que venha 

a reproduzir o que Mavi nos sinalizava já no início dos anos 2000, onde “[...] o 

Serviço Social tende a se colocar a reboque das decisões da equipe 

multiprofissional, geralmente dependendo do parecer do psiquiatra, limitando-

se à execução rotineira e burocrática do papel que a instituição lhe oferece” 

(RODRIGUES, 2002, p. 97) e que corrobora com as reflexões de 

VACONCELOS (2000) presentes no mesmo texto da Mavi onde se observava, 

ainda naquele período que, 
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[...] o Serviço Social tem reproduzido um “modelo de prática” que 

remonta à atuação profissional exercida nos anos 1940 e 1950 na 

porta de entrada e saída das enfermarias psiquiátricas. Tal modelo 

não apenas compreende um exercício profissional voltado 

prioritariamente para o levantamento de dados sociais e familiares 

dos pacientes, contatos com familiares para alta, confecção de 

atestados sociais e encaminhamentos, mas também aquilo que 

Vasconcelos denomina respostas a “demandas no varejo”, isto é, 

ações profissionais pontuais em torno de demandas imediatas de 

pacientes e familiares, tais como obtenção de pequenos recursos, 

roupas, contatos, etc. (RODRIGUES, 2002, p. 98) 

 

Assim, faz-se necessário identificar como o Serviço Social compreende 

o acolhimento pois ainda que venha se ampliando a literatura referente a este 

tema, que possibilita maior reflexão, essa ampliação não vem sendo 

acompanhada e aprofundada nas produções teóricas do Serviço Social. 

Vale ainda ressaltar que, mesmo havendo essa crescente produção no 

que diz respeito ao acolhimento, isso não significa que elas tenham as mesmas 

perspectivas. Logicamente haveriam divergências e o Serviço Social necessita 

se apropriar de forma mais profunda desse debate.  

Concordamos com a análise de Mavi Rodrigues que indica que a 

postura “tarefeira”, presente do exercício profissional dos Assistentes Sociais 

que atuam na saúde mental, se deve em grande parte à defasagem existente 

entre o acúmulo teórico-metodológico obtido pela profissão desde os anos 

1980 e o campo da prática profissional cotidiana (RODRIGUES, 2002). 

Há de se destacar que diversos fatores vêm a contribuir para esse 

distanciamento20, mas não iremos aprofundar neste aspecto nesse trabalho. 

Na perspectiva de contribuir com as reflexões críticas no campo do 

Serviço Social, recuperamos a importância da integralidade, a qual 

reconhecemos colaborar para o atendimento das necessidades postas para o 

desenvolvimento de um agir profissional em uma equipe interdisciplinar no 

campo da saúde mental. A análise do acolhimento na Emergência Psiquiátrica 

(EP) do Pronto Socorro Aeroporto em Macaé/ RJ, onde pude acompanhar, 

observar e vivenciar os acolhimentos durante os últimos 3 anos, nos permite 

reforçar a importância de uma abordagem na saúde pública na perspectiva da 

                                                           
20 Tema abordado com maior profundidade no texto de Mavi P. Rodrigues em Serviço Social e 
Reforma Psiquiátrica em tempos pós-modernos. Praia Vermelha (UFRJ) , v. 1 n° 6, p. 92-121, 
2002.  



58 
 

integralidade. Dentro de tal perspectiva, o Serviço Social deve buscar estimular 

a crítica social do usuário que é atendido, frente ao meio em que está inserido. 

É preciso compreender, principalmente por parte dos profissionais de 

Serviço Social, que realizar uma escuta qualificada, ampla, - que busque 

compreender o contexto em que está inserido o sujeito e os conflitos, desafios, 

questionamentos, medos e dúvidas que o envolvem, - não é “psicologizar” o 

atendimento, mas ir ao encontro com o que propõe o Projeto Ético Político 

hegemônico no serviço social. E que atribuir novas competências e 

conhecimento ao agir profissional, viabiliza a captação de informações afim de 

compreender o sujeito em sua totalidade. 

 Dessa forma, é fundamental buscarmos, desenvolver no Serviço Social, 

mais projetos de pesquisas e grupos de estudos/ensino que nos deem suporte 

e que nos leve à compreensão do que seria a escuta qualificada que conforme 

Solla: 

 
[...] é mais do que uma triagem qualificada ou uma 'escuta 

interessada', pressupõe um conjunto formado por atividades de 

escuta, identificação de problemas e intervenções resolutivas para 

seu enfrentamento, ampliando a capacidade da equipe de saúde em 

responder as demandas dos usuários, reduzindo a centralidade das 

consultas médicas e melhor utilizando o potencial dos demais 

profissionais. (SOLLA, 2005, p. 496) 

 

Ou seja, compreendemos que o acolhimento é um momento importante 

e privilegiado de conhecer o usuário, e obter informações que colaborem para 

uma melhor resolutividade e acompanhamento das demandas identificadas.  

É a partir dessas informações levantadas que se torna possível 

encaminhar os usuários para os profissionais com o conhecimento devido à 

continuidade do cuidado, além de viabilizar o que já tratamos no capítulo 

anterior: uma construção coletiva de respostas às demandas apresentadas de 

forma mais efetiva. 

Afinal, como desenvolver uma estratégia de rede se não 

compreendemos os diversos aspectos em que o sujeito envolvido está inserido 

e quais políticas e dispositivos da rede necessitam ser acionados. 

Dessa forma, o Assistente Social na Emergência Psiquiátrica do Pronto 

Socorro de Macaé/RJ tem, dentre seus objetivos, que buscar a viabilidade de 

acesso aos direitos e recursos que possibilitem a melhor qualidade de vida do 
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usuário acometido de transtornos mentais ou que em algum momento esteja 

em crise por abstinência do uso de substâncias químicas e outros fatores. 

Todavia, por ser um atendimento emergencial - portanto que lida com 

situações de crise - não tem por perfil o acompanhamento destes casos, suas 

demandas são na maioria das vezes o auxílio emergencial para a crise. 

Algumas das atividades desenvolvidas pelos profissionais do Serviço 

Social nesta unidade21 tem relação direta com o acolhimento e nesse sentido 

destacamos: 

 

 Atendimento e monitoramento dos pacientes internados na enfermaria 

psiquiátrica; 

 Atendimento conjunto com o psiquiatra e outro técnico da emergência 

psiquiátrica (EP) aos pacientes com transtornos psiquiátricos e 

dependentes químicos que estão internados ou aguardando avaliação; 

 Encaminhamento dos pacientes atendidos na EP para os dispositivos 

do Programa de Saúde Mental, Serviços de Saúde, Rede de 

Assistência Pública, e/ou instituições filantrópicas; 

 Triagem de pacientes para atendimento psiquiátrico; 

 Viabilização de consultas em ambulatório de especialidades 

principalmente as de psiquiatria e neurologia; 

 Procedimento para internação psiquiátrica através da Central Estadual 

de Regulação de Vagas; 

 Viabilização de transporte de pacientes psiquiátricos por ocasião de 

internação e alta destes em municípios circunvizinhos; 

 Orientação acerca da remoção e critérios para internação de pacientes 

em surto psicótico, dependentes químicos ou pessoas com o 

comportamento agressivo ou de atitude bizarra; 

 Mediação com o Grupamento do Corpo de Bombeiros para parceria 

em remoção de pacientes psiquiátricos; 

 Participação em reuniões do programa Municipal de Saúde Mental e 

dos fóruns, seminários e conferências municipal, estadual e federal 

                                                           
21 Dados disponíveis em documento feito no desenvolvimento do projeto profissional para o 
Serviço Social na EP, documento produzido pelas próprias Assistentes Sociais da unidade em 
2013. 
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relativos à saúde e especificamente à saúde mental e dependência 

química; 

 Elaboração de relatório social acerca de pacientes atendidos na 

unidade para dispositivos da rede, Ministério Público, entre outros. 

 

Contudo, registra-se que essas atribuições não são únicas, mas 

compõem o processo de trabalho do assistente social na EP do PSA que se 

pauta pelo atendimento às demandas sociais e institucionais que venham a 

surgir. Destaca-se que cada plantão uma dinâmica própria em função dos 

profissionais envolvidos no processo. 

Assim como nos diversos espaços ocupacionais em que o Serviço 

Social está inserido existem desafios, esses também se fazem presentes na 

EP do PSA. 

O Assistente Social no campo da Saúde Mental tem muito a contribuir 

uma vez que, segundo Bisneto (2007, p.88) “O Assistente Social tende a 

ampliar o âmbito da atuação dos psiquiatras, estendendo-o até as relações 

sociais das famílias, da comunidade, do trabalho, ao lazer e aos diretos 

sociais”. 

No entanto, faz-se necessária uma análise que indique a melhoria das 

condições de trabalho desses profissionais, melhorias na estrutura que 

viabilizem um atendimento humanizado às demandas dos usuários. Para além 

disso, é necessário compreender, perceber e mediar as tensões existentes na 

relação Inter setorial e por vezes nas visões diferenciadas existentes em uma 

equipe interdisciplinar. 

Há ainda que se destacar a importância de um trabalho com as famílias 

desses usuários. Mas como realizar tal trabalho uma vez que a EP se configura 

por um local de passagem onde são atendidas as crises, não tendo em seu 

planejamento o objetivo de acompanhar os casos que por ali passam? Como 

desenvolver projetos que busquem a superação do contexto em que estão 

inseridos os usuários que por ali passam? 

Em resposta a tais indagações, afirma-se a necessidade de efetivação 

dos serviços substitutivos já existentes no município de Macaé/RJ e sua 

ampliação. Para redução da demanda na emergência psiquiátrica é necessário 

ser fortalecido a ampliação do atendimento de saúde mental na atenção básica 
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e ampliação de CAPS no território.  Além disso, o município poderia demandar 

a passagem de CAPS 2 para CAPS 3, todavia, essa passagem precisa se dar 

de forma estruturada, organizada e não sucateada como ocorre tantas vezes, 

fruto na maioria das vezes de uma expansão que está focada na redução de 

custos e não na melhoria de condições de cuidado e de validação de direito 

dos usuários. Nesse sentido, o fortalecimento da luta dos trabalhadores da 

saúde e dos usuários e seus familiares torna-se fundamental. 

Existem as equipes de saúde mental que circulam pelas Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) capacitando os profissionais para atendimento desse 

público. Realizando atendimento conjunto para que a partir dali ele possa 

atender a demanda específica daquele território para que haja desenvolvimento 

da apropriação daquele usuário, gerando pertencimento àquela comunidade. 

Quando o paciente é um psicótico ou neurótico grave, segundo as 

diretrizes do Ministério da Saúde, esse precisa ser preferencialmente atendido 

pelo CAPS, onde projeta-se que haja o atendimento por uma gama de 

profissionais capacitados e um projeto terapêutico voltado para esse usuário. 

Há muita referência com outros dispositivos, um dos maiores entraves é 

a vaga para atendimento, frente uma demanda reprimida, pois como já vimos 

anteriormente, muitos dos dispositivos de Saúde Mental vem sendo deixados 

de lado e sucateados, tanto a equipe quanto os recursos, dificultando 

abruptamente a realização de um atendimento que segue as diretrizes 

existentes na própria legislação. 

Por fim, faz-se necessário compreender e buscar efetivar os princípios 

emancipatórios existentes no código de Ética do Serviço Social, que tomam 

materialidade por meio das competências e dos direitos e deveres dos 

assistentes sociais, e no Projeto Ético Político hegemônico no Serviço Social 

frente aos desafios existentes na relação de um profissional assalariado que é 

o profissional do Serviço Social. 

Já que todo técnico pode ser um profissional de referência, o assistente 

social deve ser uma referência com conhecimento do social e da ética 

societária (BISNETO, 2007, p.204). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As discussões realizadas neste trabalho apenas iniciam um amplo 

debate. Nosso objetivo era relacionar o papel do serviço social no acolhimento 

no espaço ocupacional da EP do PSA, partindo da concepção de acolhimento 

dentro da integralidade que se desenvolve dentro de uma relação de equipe 

interdisciplinar frente as propostas mais recentes da saúde mental no Brasil. 

Em um primeiro momento buscamos entender o conceito e o tratamento 

em relação à loucura a partir de uma perspectiva social, política e histórica. 

Observamos dessa forma que a história da loucura e como a sociedade 

capitalista lida com ela está diretamente relacionada aos interesses do Capital 

e que vai se modificando e agravando, tendo necessidade de atualizar essa 

relação no contexto de hegemonia dos avanços neoliberais.  

A loucura é um fenômeno psíquico que está indissociado do contexto 

mais amplo. Nesse sentido, acompanha a história da humanidade, mas no 

capitalismo se torna uma expressão da “questão social” para a população 

trabalhadora que é excluída e isolada não apenas dos processos de trabalho, 

mas do convívio social por meio de “tratamentos” punitivos e desumanos.   

Então percebemos que a loucura dentro de um contexto histórico foi se 

modificando até ser tratada como assunto de política pública transformando-se 

assim em um processo que ora marginalizava e excluía aqueles que eram 

acometidos de transtorno mental, ora tinha avanços quanto a humanização 

desses sujeitos.  

O processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil, a partir do final dos anos 

1970 tem diversas conquistas quanto a validação de direito desses usuários. 

Contudo, deve ser analisada com cautela quanto ao que pode ter aparência de 

progresso e esteja reproduzindo conceitos e objetivos que são interesses do 

avanço neoliberal e que caminham na contramão de um espaço de direito para 

os que sofrem mentalmente e socialmente. 

As políticas públicas de saúde mental no Brasil são o palco do 

desenvolvimento do nosso trabalho e nos dedicamos a compreender a maneira 

como essas se refletem no recorte da Emergência Psiquiátrica do Aeroporto. 

Dentre as políticas públicas existentes, demos destaque a proposta de 

Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) principalmente quando se 
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trata do acolhimento. Nesse sentido, nos propomos a tecer um paralelo entre 

os princípios da política de Saúde Mental e do Projeto Ético Político (PEP) do 

Serviço Social para avaliar em que medida o Serviço Social contribui para a 

realização dos direitos dos usuários em situação de crise no município de 

Macaé/RJ. 

Se por um lado, houve diversos avanços quanto a melhora das 

condições de cuidado e atenção aos usuários da área da Saúde Mental, em 

comparação a abordagem hospitalocêntrica, há de se observar que muito ainda 

há por ser feito na direção da construção da emancipação humana que nos 

considere em nossas diferenças. Nesse sentido, buscamos tecer algumas 

críticas ao programa de Humanização do SUS, tendo em vista que uma política 

formal, num cenário de precarização e de um sistema econômico que produz e 

reproduz permanentemente desigualdades e barbárie, não é suficiente para 

alterar a realidade vigente. 

Destacamos que diante do contexto socioeconômico e político em que o 

país se encontra, todos esses avanços se vêem ameaçados por um projeto 

societário que visa e vem caminhando, aprofundadas e aceleradas no governo 

Temer, para agressivas contrarreformas que agridem direitos sociais 

arduamente conquistados. Foram décadas de lutas em prol de direitos que não 

reduzam os sujeitos a mera possibilidade de estarem em condições suficientes 

para venderem sua força de trabalho como mercadoria, buscando combater a 

própria ideia de política pública como passível de ser mercantilizada, como vem 

ocorrendo na atualidade. 

De fato, o acolhimento a partir da integralidade se apresenta como uma 

perspectiva de abordar/atender o usuário que pode vir a contribuir para que 

este tenha acesso ao que já lhe é de direito, um trato humanizado. Todavia há 

de se ter clareza que a efetivação de um projeto como esse, só poderá se 

efetivar de forma plena se pensarmos em um modelo societário diferente do 

modelo Capitalista, uma vez que este a todo instante vem produzindo – pela 

forma como se configuram as relações sociais – o adoecimento e o 

agravamento de quem já adoeceu e sofre com transtornos mentais. 

Há de se pensar a fomentação de espaços que debatam de forma mais 

profunda as propostas que se apresentam na PNH e na reforma psiquiátrica, 

problematizando e identificando os limites da política de humanização, nos 
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espaços acadêmicos, para os trabalhadores inseridos no campo da Saúde 

Mental, para os usuários desses serviços e para sociedade. 

Buscamos assim, nesse trabalho, pensar em alternativas e 

possibilidades quanto as estratégias para alcançarmos novas abordagens de 

cuidado, visando principalmente a garantia de direitos dos usuários da Saúde 

Mental. Nesse sentido, afirmamos que a contribuição do assistente social é 

fundamental nesse processo de acolhimento aos usuários em situação de 

crise. 
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