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 RESUMO  

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso pretende fazer uma reflexão acerca dasações 

profissionais do assistente social participante da equipe que trata da saúde mental 

daqueles que são dependentes de álcool e outras drogas, no município de Rio das 

Ostras, R/J. Para tanto, foi necessário debater o processo de Reforma Psiquiátrica no 

Brasil, pois sua motivadora perspectiva de desospitalização, aliada à política de redução 

de danos físicos e mentais decorrentes do uso de substancias psicoativas, se confronta 

com o cenário econômico nacional pautado nas políticas neoliberais – o que coloca 

limites à sua implementação. Assim, considerando o Serviço Social enquanto uma 

profissão historicamente determinada, as competências profissionais do assistente social 

no campo da saúde mental com usuários de álcool e outras drogas, se depara com 

desafios e possibilidades que precisam ser problematizados a partir do entendimento o 

nosso atual contexto histórico.  

 

Palavras-chave: Serviço Social, Saúde mental, Reforma Psiquiátrica, Álcool e Outras 

Drogas, Redução de Danos.  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

This Course Conclusion Paper intends to reflect on the professional actions of the social 

worker participating in the team that deals with the mental health of those who are 

dependent on alcohol and other drugs, in the municipality of Rio das Ostras, R / J. 

Therefore, it was necessary to discuss the process of Psychiatric Reform in Brazil, 

because its motivating perspective of dehospitalization, combined with the policy of 

reducing physical and mental damages resulting from the use of psychoactive 

substances, is confronted with the national economic scenario based on neoliberal 

policies - Which places limits on its implementation. Thus, considering the Social 

Service as a profession historically determined, the professional skills of the social 

worker in the field of health mint with users of alcohol and other drugs, faces challenges 

and possibilities that need to be problematized from the understanding our current 

historical context.  

 

Key-words:Social Work, Mental Health, Psychiatric Reform, Alcohol and Other Drugs, 
Harm Reduction 
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INTRODUÇÃO 

 

             Este estudo, motivado pela experiência de estágio curricular em Serviço Social, 

realizado no período de setembro de 2013 a janeiro de 2015, junto à equipe de saúde 

mental dos usuários de álcool e outras drogas do Centro de Reabilitação Laércio Lúcio 

de Carvalho (CERE), localizado no município de Rio das Ostras, tem por finalidade 

realizar uma breve reflexão acerca da atuação profissional do assistente social neste 

espaço institucional.   

Propõe-se também relacionar o modelo de tratamento utilizado nesta equipe 

como o modelo de tratamento proposto pelo Ministério da Saúde a partir da 

promulgação da Lei 10.216 de 2001, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica e 

dos Direitos das Pessoas com Transtornos Mentais, que pode ser considerada um marco 

nos avanços da política de saúde mental saúde mental no Brasil.  

O início da Reforma Psiquiátrica no Brasil é recente e esteve atrelado ao 

movimento de Reforma Sanitária, que teve início nos anos 70 e foi consolidado nos 

anos 90, no período pós-redemocratização nacional. Entendemos neste Trabalho de        

Conclusão de Curso o movimento de Reforma Psiquiátrica brasileira enquanto um 

processo em curso, mas que expressa, dentre outros aspectos, a luta pela superação do 

modelo asilar e pelas conquistas de direitos dos doentes mentais. Portanto a Reforma 

Psiquiátrica deve ser entendida como um processo político e social, que busca um 

avanço constante na garantia dos direitos do sujeito com transtornos mentais e sua 

reinserção no convívio social. 

Para a construção deste Trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas em fontes 

primárias e secundárias, bem como consultas aos diários de campo e revisões 

bibliográficas. Objetivando uma organização lógica do estudo, aqui ele se apresenta da 

seguinte forma: O primeiro capítulo discorre sobre a saúde mental e a Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, sua história e a origem, de modo a fazer também um resumo 

cronológico das principais conquistas legislativas na saúde mental no Brasil até a 

efetivação da Lei 10206 de 2001, conhecida como lei Paulo Delgado, que garante os 

direitos da pessoa com transtornos mentais. O segundo capítulo pretende abordar 

elementos que ajudem a analise da política de saúde mental nos dias de hoje, 

considerando a forma especifica de gerir políticas públicas na atualidade. Para tanto, foi 

necessário realizar uma analise sobre neoliberalismo e a política de saúde mental no 
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Brasil em tempos neoliberais. No terceiro e ultimo capítulo, foi feito uma análise geral 

das ações profissionais do assistente social da equipe de saúde mental dos usuários de 

álcool e outras drogas, no Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho (CERE), 

considerando suas os limites e possibilidades frente às características específicas das 

políticas públicas no Brasil.  

           Por fim, nas considerações finais deste Trabalho, ressalta-se a importância da 

experiência de estágio para a escolha do tema de estudo aqui desenvolvido e para a 

minha formação profissional.  
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CAPITULO I  

REFORMAS SANITÁRIA E PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

PRESSUPOSTOS DA POLITICA DE SAÚDE 

 

 

 Por muito tempo as pessoas acometidas por doenças mentais foram alvo de 

exclusão e segregação. Na maior parte da história conhecida, a loucura esteve associada 

à possessão demoníaca, marginalização, má conduta e à imoralidade. Faz-se necessário 

ressaltar que quando nos referimos à história da loucura nas sociedades, na maior parte 

das vezes nos referimos ás sociedades ocidentais, uma vez que esta é a história que nos 

está mais acessível.  

 A prática de retirar os doentes mentais do convívio social para isolá-los em um 

lugar específico foi, durante séculos, visto pela sociedade e pela própria medicina como 

sendo a melhor alternativa de tratamento. No entanto suas denominações e as formasde 

tratamento variaram de acordo com os diferentes contextos históricos. No Brasil, 

quando eclode o “movimento sanitário” nos anos 70 inicia-se o processoque chamamos 

de Reforma Psiquiátrica que se colocava em favor da mudança dos modelos de atenção 

e gestão nas práticas de saúde. Inscrito num contexto internacional de mudanças pela 

superação da violência asilar, a Reforma Psiquiátrica foi um movimento que se 

esforçava pelos direitos dos pacientes psiquiátricos e se tornou amplo, abrangendo leis, 

normas e um conjunto de mudanças nas políticas governamentais e nos serviços de 

saúde. No entanto o cuidado e a atenção à saúde mental no Brasil nem sempre seguiram 

esses pressupostos (AMARANTE,1995). 

 

1.1 Breve trajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil e seu legado 

 

 Até o início do século XIX, majoritariamente, no Brasil, doentes mentais eram 

considerados alienados mentaise não recebiam qualquer tipo de tratamento. De acordo 

com Monteiro (2010) os doentes eram selecionados e separados em duas categorias: os 

que fossem calmos vagavam pelas ruas, abandonados à sorte e os que fossem agressivos 

eram presos e acorrentados em cadeias. Foi somente em meados do século XIX que as 

Santas Casas de Misericórdia brasileiras passaram a receber e cuidar de doentes 

psiquiátricos com melhor atenção. 
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 José Clemente Pereira provedor da Santa Casa da Misericórdia do Rio de 

Janeiro, em 1841,iniciou uma campanha pública para criação de um hospício de 

alienadose no dia 24 de agosto foi então lido o decreto imperial autorizando a criação da 

instituição. O então imperador do Brasil, D. Pedro II, contribuiu com parte da verba 

necessária e o restante foi originado da população, e assim criou-se o hospício que 

recebeu o nome do imperador e passou a se chamar Hospício Pedro II. 

 Após a inauguração deste hospício, a Santa Casa da Misericórdia do Rio de 

Janeiro transferiu de suas enfermarias os seus primeiros pacientes na tentativa de que 

eles fossem reabilitados pelos médicos do hospício. 

 Já nesta época, os doentes participavam de terapia ocupacional em oficinas de 

manufatura de calçados, artesanato com palha e alfaiataria, entretanto, naquele 

contexto,não havia tratamentos avançados e a forma encontrada para controlar os 

pacientes mais agitados era trancá-los em quartos isolados e amarrá-los com camisas de 

força.  

             Apesar disso as oficinas que existiam possibilitavam o aprendizado de 

habilidades em fundição de ferro, encanamento, engenharia elétrica, carpintaria, 

marcenaria, manufatura de colchões, tipografia e pintura. Para os doentes mais 

tranquilos estas oficinas eram possíveis, porém para aqueles que entravam em crises 

mentais, as oficinas se tornavam um grande risco, pois as atividades 

utilizavammateriaiscortantes, pontiagudose pesados, que de alguma forma colocariam 

em risco suas vidas e dos companheiros. 

 Com a instauração da República o hospício foi rebatizado como Hospício 

Nacional de Alienados em 1893. Dentro do hospício foi criado o Pavilhão de 

Observação que se tornou um local destinado a dar assistência aos pacientes e a estudar 

psicopatologias. Este mesmo pavilhão foi destinado a atividades acadêmicas e lá eram 

administradas aulas de psiquiatria para os alunos da faculdade de medicina. O início do 

estudo e observação dos doentes mentais aqui no Brasil foi fortemente influenciado 

pelas teorias do psiquiatra Phillippe Pinel1,defendia um tratamento com mais 

                                                
1Influenciado pelas ideias do Iluminismo e da Revolução Francesa, Philippe Pinel (1745-1826) foi 
pioneiro no tratamento de doentes mentais e um dos precursores da psiquiatria moderna. Formado em 
medicina pela Universidade de Tolouse (França), dirigiu os hospitais de Bicêtre e SalpêtrièreDa 
observação dos seus próprios pacientes, em 1801, publicou seu Tratado Medico-Filosófico sobre a 
Alienação Mental, Com base nisso, Pinel baniu tratamentos antigos, tais como sangrias, vômitos 
induzidos, purgações e ventosas, substituindo-as por tratamento digno e respeitoso, que inclui terapias 
ocupacionais. Dentro dessa linha, ele foi um dos primeiros a libertar os pacientes dos manicômios e das 
correntes, propiciando-lhes liberdade de momentos por si só terapêutica. 
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humanidade e terapêutico aos loucos que até então ficavam excluídos e isolados da 

sociedade. 

Uma das principais atitudes que Pinel teve foi separar os doentes mentais dos 

demais marginalizados, isolando estes doentes para realizar o tratamento. Isso 

demonstrou que havia diferença entre doente e não doente. Ao contrário do que se via 

antes, quando todos os enclausurados tinham os mesmo adjetivos e eram aglomerados 

no mesmo espaço.  

Além de confinados os doentes eram também acorrentados, como precaução 

contra fugas e agressões. Pinel libertou os doentes das correntes para que eles 

experimentassem a liberdade de poder caminhar nas selas. Outra ação pioneira deste 

médico foi que durante as crises de agitação e violência utilizassem com os doentes 

libertos, somente a camisa-de-força; porque antes, além deste recurso eram também 

utilizadas correntes e imobilizações. 

Pinel estava à frente de sua época. Apesar destas formas de tratamento parecer absurdas 

e violentas para os dias de hoje, para o século XVIII eram consideradas como 

“avançadas”; e Pinel buscou uma boa forma de tratamento que não maltratasse tanto o 

paciente. Assim, por meio dos trabalhos de Pinel, a psiquiatria se inicia com um aspecto 

humano, onde ao invés de prender, acorrentar e isolar os loucos se dispõe a tratá-los. 

Apesar disso, o processo de desmistificação da loucura, no Brasil, foi lento, e 

somente durante o século XX, que concentrou-se as críticas à insuficiência do asilo.  

Como asilo, segundo o (Ministério da Saúde, 2000) podemos definir casa de 

assistência social de longa permanência onde são recolhidas, para sustento ou 

tambémpara educação, pessoas pobres e desamparadas, como mendigos, crianças 

abandonadas, órfãos e velhos. Todavia, a palavra asilo, do grego ásylos, pelo latim 

asylu, já foi considerado um local de amparo aos que eram detentores de problemas 

mentais. Não que estes asilos tivessem este objetivo, porém não havendo local 

apropriado para estes indivíduos, eles eram acolhidos como mendigos, abandonados, 

idosos, ou qualquer outra denominação que permitisse sua inclusão no grupo dos 

asilados. 

 Assim considerava-se como asilo o lugar onde ficavam isentos da execução das 

leis, os que nele se recolhiam. Pode-se, portanto relacionar a ideia de guarita, abrigo, 

proteção ao local denominado de asilo, independentemente do seu caráter social, 

político ou de cuidados com dependências físicas e/ou mentais (COIMBRA, 2002).A 
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instituição era um mundo à parte e ingressar nela significava romper laços com família e 

sociedade. No entanto, não podemos deixar de exaltar a contribuição que esse modelo à 

psiquiatria comunitária, pois ainda nesta fase o doente mental passou a ter um pouco 

mais de voz, ser ouvido pelos profissionais. Em conversas com outros doentes e 

familiares, eles começaram, mesmo que ainda de forma muito reprimida a interagir.  

 Ainda na primeira metade do século XX, no primeiro governo Getúlio Vargas 

em 1930.  O Brasil começou um processo de industrialização e modernização das forças 

produtivas, e o então Presidente, com um discurso e uma política conciliatória, tentou 

amenizar os resultados do processo de industrialização que externalizavam as lutas 

sociais e os diferentes interesses coexistentes na sociedade. Houve algumas iniciativas 

apaziguadoras que se materializaram em conquistas para a classe trabalhadora,, 

inclusive na área da saúdemental. Logo, em 1930 tivemos a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, que incorporou o Serviço de Assistência aos Doentes 

Mentais e em 1934 foi promulgada a Lei Nº 24.559, que dispunha sobre a profilaxia 

mental, e a fiscalização dos serviços psiquiátricos (RIBEIRO, 2002). 

             De acordo com Ribeiro (2002), foi o governo Getúlio Vargas queofereceu as 

bases para a Reforma Psiquiátrica brasileira, poiscom ele se estabeleceu uma nova 

estrutura manicomial do Estado.  

Já nos anos 60 podemos também registrar uma marca muito importante na atenção 

aos doentes mentais no Brasil que foi o movimento da Psiquiatria Comunitária, quando 

foitrazida à cena a necessidade da assistência ambulatorial. Desta forma, de acordo com 

Amarante 2007, os anos 60 e 70, a assistência psiquiátrica foi caracterizada por um 

início de reformismo chamado de “ambulatorização”, que também é conhecido como 

“desospitalização”, onde o paciente passa a contar com uma rede de unidades de saúde 

mais ampla e mais completa para melhor atender suas necessidades, evitando ao 

máximo sua permanência em hospitais.Todavia foi no final dos anos 60, após o Golpe 

Militar, que se iniciou um novo movimento, consolidado somente na década seguinte 

nos anos 70 que foi chamado de Reforma Sanitária. 

O Movimento de Reforma Sanitária se tornou concreto e forte a partir do processo 

de redemocratização no Brasil. 

 

As modificações necessárias ao setor saúde transcendem aos limites de uma 
reforma administrativa e financeira, exigindo-se uma reformulação mais 
profunda, ampliando-se o próprio conceito de saúde e sua correspondente 
ação institucional, revendo-se a legislação no que diz respeito à promoção, 
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proteção e recuperação da saúde, constituindo-se no que está se 
convencionando chamar de Reforma Sanitária (BRASIL, 1987a, p.381). 
 
 

No interior das lutas pela redemocratização do paísa saúde mental foi incluída no 

debate dos movimentos sociais, assim como os temas relacionados à segregação, 

violência e maus tratos aos pacientes da saúde mentalque, sem nenhuma forma de 

defesa, eram destituídos de cidadania. 

 Nesse mesmo contexto,a crítica ao asilo deixa de visar seu aperfeiçoamento 

vindo a incidir sobre os próprios pressupostos da psiquiatria, condenando seus efeitos de 

normatização e controle. Sendo assim, é possível observar a tentativa construção da 

cidadania dos loucos, em consonância com o movimento de resgate de cidadania e 

democracia no Brasil. 

 Nesse período,a crescente crítica ao serviço público de saúde, suas falhas e 

insuficiênciasse reforçam. As críticas levantadas contra o sistema de saúde e político em 

geral, na época, materializam a Reforma Sanitária no país – o que propiciou a mudança 

na estruturação da saúde nacional, visando um maior controle administrativo e 

ampliação dos serviços para população, uma vez que se acreditava que com essa maior 

fiscalização nos recursos da saúde resolveria o caos da saúde publica no Brasil, 

incluindo a própria psiquiatria. 

Integradas ao Movimento de Reforma Sanitária, emergem também as denúncias de 

fraudes no sistema do financiamento dos serviços de atenção à saúde, seguidas das 

denúncias de maus tratos, abandono e até tortura dos pacientes de saúde mental.   

O conjunto desses movimentos originou a Reforma Psiquiátrica Brasileira, cujos 

ideais foram espelhados no modelo italianode desinstitucionalização da atenção à saúde 

mental e de resgate da cidadaniado usuário, através de sua reinserção no convívio 

social. 

Assim, de acordo com Amarante a Reforma Psiquiátrica constitui-se como um 

“processo histórico de formulação crítica e prática, que tem como objetivos e estratégias 

o questionamento e elaboração de propostas de transformação do modelo clássico e do 

paradigma da psiquiatria”.(Amarante, 1995, p. 91). 

 

1.2 Avanços no Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil Processo de 

legitimação dos direitos. 
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Houve alguns eventos cruciais que marcaram esse processo, como o III 

Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Camboriú, 1978, que consolidou o MTSM, o I 

Congresso de Psicanálise de Grupos e Instituições, no Rio, em 1979, que congregou um 

grupo importante da vanguarda intelectual internacional, como Franco Basaglia, 

Thomas Szasz e ErvingGoffman, entre outros e a I Conferência de Saúde Mental, em 

1987, que gerou, no mesmo ano, o Encontro de Bauru que criou o lema Por uma 

sociedade sem manicômios e fundou o Movimento da Luta Antimanicomial (MLA), 

decentralizando o modelo assistencial vigente, e tirando do psiquiatra todo poder sobre 

os doentes mentais. Em conformidade com os registros nacionais do Ministério da 

Saúde (2000)um dosprincipais marcosdo Movimento de Reforma Psiquiátrica foi a 

chamada "crise da Dinsam" (Divisão Nacional de Saúde Mental), que eclodiu em 1978.  

Na época, os profissionais da área denunciavam as péssimas condições da 

maioria dos hospitais psiquiátricos do Ministério da Saúde no Rio de 

Janeiro.SegundoOliveira e Alessi (2003), o final dos anos 70 e início de 80, foi marcado 

pelas lutas sociais contra a Ditadura Militar, foi um momentoimportante da  Reforma 

Psiquiátrica brasileira, pois ele coincidiu com uma fase de grandes manifestações em 

prol de direito e democracia. Influenciados pelos Movimentos de Reforma Psiquiatria 

que aconteciam na Europa e nos EUA a partir de 1945 logo após a 2ªguerra mundial, 

diversos setores da sociedade brasileira foram sensibilizados em favor da luta pelos 

direitos dos pacientesusuários de saúde mental.  

A reflexão sobre a loucura passou a integrar o quadro de discussões das 

universidades, dos meios intelectuais e dos profissionais de instituições psiquiátricas. A 

luta corporativa por melhores condições de trabalho, dignidade e autonomia 

profissionais, questionava as condições de atendimento aos pacientes e a hegemonia dos 

hospitais privados, que representavam a assistência psiquiátrica até então. 

Entre os anos de 1978 e 1980 ocorreu a criação do Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM). Para Amarante (1995:52), o MTSM 

caracterizava-se por ser: "o primeiro movimento em saúde com participação popular 

não sendo identificado como um movimento ou entidade da saúde, mas pela luta 

popular no campo da saúde mental".Outro marco importante que trouxe significativas 

contribuições à Reforma Psiquiátrica Brasileira foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

que aconteceu em março de 1986, com a participação de 176 delegados eleitos nas 

conferências estaduais, dentre eles usuários e outros segmentos. A partir dela, 
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oMovimento assumiu o lema "por uma sociedade sem manicômios" e criou o Dia de 

Luta Antimanicomial (VENÂNCIO, 1990).  

Acriação do MTSM, a realização da 8a Conferência Nacional de Saúde, a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental e oI Congresso Nacional de Trabalhadores de 

Saúde Mental2 foram passos muito importantes para a reestruturação da assistência 

psiquiátrica no Brasil, pois materializou esse complexo processo. Além dessas 

iniciativas, não podemos esquecer de citar, nessa breve trajetória histórica da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, a apresentação do projeto de lei 3.657/89, do deputado Paulo 

Delgado. Este projeto partiu do seguinte diagnóstico feito pela administração pública 

dos serviços de saúde mental:  

 
[...] o crescimento desordenado da oferta de internações psiquiátricas 
gratuitas, ao longo da segunda metade dos anos 60 e até o terceiro quarto da 
década de 70, torna-se o principal obstáculo para a implantação de programas 
assistenciais mais competentes. (Delgado, 1992, 17). 

 

O projeto Paulo Delgado, como ficou conhecido, propõe, em linhas gerais: a) a 

proibição da expansão dos leitos manicomiais públicos; 

b) um novo desenho do dispositivo de cuidado, ou seja, um novo tipo de 

cuidado; c) uma rede de serviços a ser construída pelas administrações regionais de 

saúde;d) o fim das internações compulsórias. 

 

Percebemos então, a partir dessas diversas iniciativas que o processo de 

reestruturação psiquiátrica no Brasil trazia, em sua perspectiva, "novas possibilidades 

assistenciais extremamente importantes, tanto em hospitais quanto em lugares novos 

nos demais serviços e municípios" (Rotelli& Amarante, 1992, p.50).Esta nova 

perspectiva inclui uma rede de serviços territoriais de atenção psicossocial, que conta 

com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Centros de Convivência e Cultura 

Assistidos, as residências terapêuticas e outros dispositivos que propõe a 

descentralização e a territorialização no atendimento em saúde, conforme previsto na 

Lei Federal que institui o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. 

                                                
2O II Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, na cidade de Bauru-SP, aconteceu em 
1987, onde se firmou uma nova ordem na relação da loucura com a sociedade e uma mudança nas 
práticas profissionais estabelecendo assim, que no dia 18 de maio se comemoraria o Dia Nacional da Luta 
antimanicomial. A partir daí o movimento antimanicomial assumiu efetivamente a utopia por uma 
sociedade sem manicômios (OLIVEIRA; FORTUNATO, 2003). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Aten%C3%A7%C3%A3o_Psicossocial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Conviv%C3%AAncia_e_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde
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Como podemos observar, muitas foram os determinantes e as iniciativas que 

favoreceram a transformação no campo da saúdemental brasileira. Todavia, de acordo 

com o próprio Ministério da Saúde (2000),a Reforma Psiquiátrica no Brasil ainda está 

em andamento e as resoluções tomadas neste processo ainda não foram totalmente 

implantadas.  

De acordo com Amarante 2007, nos anos 90,Movimento pela Reforma 

Psiquiátrica obteve grandes avanços e pode ser interpretado como um processo 

complexo, que abrange quatro dimensões principais: teórico-conceitual, técnico 

assistencial, jurídico-política e sociocultural.·. 

A dimensão teórico-conceitual diz respeito à construção de um novo paradigma 

no campo das ciências sociaisque se relaciona com o olhar direcionado ao sujeito em 

sofrimento psíquico através de uma ruptura com o modelo biomédico e psiquiátrico 

tradicional, a fim de construir um novo caminho que compreenda a saúde como um 

processo (saúde-doença) resultante das condições de vida e do lugar ocupado por cada 

sujeito social. Nesse sentido, dois conceitos têm sido fundamentais para a compreensão 

dessa dimensão: o primeiro diz respeito à desinstitucionalização, pautada na tradição 

basagliana3, que defende formas diferenciadas e ampliadas de acolher, cuidar e tratar do 

sujeitoem sua existência concreta de vida; e o segundo diz respeito ao conceito de 

doença mental que é colocado em discussão nessa dimensão, assim como as práticas 

profissionais e as relações entre os sujeitos que transforme os serviços, os dispositivos e 

os próprios sujeitos.  

Trata-se não apenas de um novo olhar para o mesmo objeto. Mas ruptura 
epistemológica que descortina um campo complexo de dimensões do real e 
nos instiga a produzir conhecimento sobre as relações possíveis de serem 
feitas, construídas, tecidas. Produção de novos conceitos para novos 
problemas e objetos. (YASUI, 2006, p. 69) 

 

 A dimensão técnico-assistencial está ligada à dimensão conceitual, pois nela se 

concentra a construção de serviços substitutivos ao manicômio. Como vimos, o modelo 

                                                
3Franco Basaglia era médico e psiquiatra, e foi o precursor do movimento de reforma psiquiátrica italiano 
conhecido como Psiquiatria Democrática. Nasceu no ano de 1924 em Veneza, Itália, e faleceu em 1980, 
Basaglia criticava a postura tradicional da cultura médica, que transformava o indivíduo e seu corpo em 
meros objetos de intervenção clínica. No campo das relações entre a sociedade e a loucura, ele assumia 
uma posição crítica para com a psiquiatria clássica e hospitalar, por esta se centrar no princípio do 
isolamento do louco (a internação como modelo de tratamento), sendo portanto excludente e repressora. 
Como conseqüência das ações e dos debates iniciados por Franco Basaglia, no ano de 1978 foi aprovada 
na Itália a chamada "Lei 180", ou "Lei da Reforma Psiquiátrica Italiana", também conhecida 
popularmente como "Teoria Basagliana". (FIOCRUZ,1996) 
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de tratamento em saúde mental esteve pautado no isolamento, na tutela, na vigilância, 

na repressão e na disciplina.  

 O espaço onde se desenvolviam essas ações era o manicômio, o único 

reservado para o sujeito que supostamente por não possuir uma razão comum, se 

comportava como um sujeito sem direitos, dotado de uma periculosidade social.  

 A outra dimensão, a política-jurídica, envolve os direitos do usuário de saúde 

mental, já que no novo modelo, o desinstitucionalizado,ganha maior autonomia e passa 

a ser reconhecido como um cidadão de direitos. Para que todas as três dimensões da 

Reforma psiquiátrica fossem  possíveis, se fez necessário a legitimação desses direitos 

através de leis que garantissem esses serviços. Sendo assim, ocorreu uma serie de 

mudanças na Legislação Sanitária, Legislação Civil e Legislação Penal.  

 No campo legislativo, o marco da Reforma Psiquiátrica se deucom a já citada 

Lei Paulo Delgado4 nº 10.216/01, aprovada após 12 anos de tramitação no Congresso 

Nacional. Esta lei dispõe sobre a proteção dos direitos dos acometidos de transtornos 

mentais e propõe a redução sistemática dos leitos psiquiátricos no país, apesar de não 

trazer claramente os mecanismos que seriam utilizados para este fim, o fato é que de 

meados da década de 90 até os dias atuais, há uma redução expressiva do número de 

leitos psiquiátricos no país (BRASIL, 2005).  

 A importância desta Lei está no redirecionamento da assistência em saúde 

mental, privilegiando serviços que apresentem características comunitárias.  

 Além da lei Paulo Delgado, tivemos a Portaria 336/99 que regulamentou a 

criação dos CAPS’s, a Portaria 106/00 que regulamentou a construção das Residências 

Terapêuticas; temos a Lei 10.708/2003 regulamentando o Programa De Volta Para Casa 

que da suporte aos pacientes de saúde mental após receber alta; a criação da Política 

Nacional de Álcool e outras Drogas em 2008, entre outras. 

 Todas essas legislações são de extrema importância para o processo de 

Reforma Psiquiátrica no Brasil, que envolveu diversos atores, instituições e foimarcado 

por impasses, tensões, conflitos e desafios, inclusive territoriais, porque a Reforma 

Psiquiátrica no Brasil exige uma ação conjunta das esferas Federal, Estadual e 

Municipal e dos grupos e movimentos sociais.  

                                                
4A Lei 10.216 de 06 de Abril de 2001 foi apresentada pelo então Deputado Paulo Delgado, sendo 
aprovada somente após doze anos de sua apresentação, contém 13 artigos, sendo que todos voltados a 
integração do doente mental à família, à comunidade médica que o irá tratar.. O art. 2ªda Lei da 
Reforma Psiquiátrica diz:Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e 
seus familiares 
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1.3 A importância do CAPS na consolidação do novo modelo de saúde mental 

brasileiro 

 

 A criação doCAPS (Centros de Apoio Psicossocial) e os NAPS (Núcleos de 

Assistência Psicossocial) são os principais programas criados no processo de 

desinstitucionalização pelo Ministério da Saúde. Com eles se propõe uma redução 

bastante significativa de leitos psiquiátricos, principalmente aqueles de longa 

permanência, e o fechamento de vários hospitais, devido às precárias condições de 

funcionamentoo que acabou gerando essa mudança no modelo de tratamento. 

(Ministério da Saúde,2000) 

Para criação e distribuição dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é feito um 

calculo a partir do tipo de CAPS e de sua capacidade de cobertura. Assim, considera-se 

que o CAPS I dá resposta a 50.000 habitantes, o CAPS III, a 150.000 habitantes, e que 

os CAPS II, CAPSi e CAPSad dão cobertura a 100,000 habitantes. Os CAPS e 

NAPS trazem como principal objetivo oferecer atendimento ambulatorial diariamente, 

além de também atender alguns pacientes com distúrbios mentais graves, desde que não 

representem risco para si ou para os demais usuários. Durante crises agudas, esses 

pacientes são encaminhados para os hospitais ou alguma unidade de emergência em 

saúde, como pronto-socorro ou upas. 

 Apoiada pela Lei 10.216/02 a Política Nacional de Saúde Mental busca 

consolidar o modelo de atenção à saúde mental, para isso o ministério da saúde também 

conta com serviços e equipamentos variados tais como os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de 

Convivência e Cultura e os leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS 

III), além do Programa de Volta para Casa que oferece bolsas para egressos de longas 

internações em hospitais psiquiátricos, também faz parte desta Política (BRASIL, 

2000).  

 Esses serviços são muito importantes para os usuários, pois garantem não 

somente o atendimento ambulatorial, mas dão uma ajuda estrutural e financeira para que 

os mesmos possam dar continuidade ao processo de reinserção social, é claro que não 

podemos esquecer que todos esses programas estão implementados em uma gestão 

política neoliberal, que limita ao máximo seu acesso, já que não se tem um investimento 

coreto para os programas sociais. 
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Atualmente ocorre um aumento no atendimento ambulatorial, mas existe 

distanciamento muito grande por partes dos programas em associar problemasmentais e 

problemas sociais, o que na realidade não se fundamenta, já que o adoecimento dos 

indivíduos, está diretamente ligado ao esgotamento das forças físicas e mentais dos 

trabalhadores, e ou marginalizados que sofrem todas as sequelas desse sistema 

econômico exploratório e desigual.  

Dessa forma os mecanismos criados para atender a população usuária que 

precisamde tratamento, como caps, residências terapêuticas, unidades de saúde, centro 

de reabilitação, enfim, todas essas instituições não são suficientes, o atendimento fica 

comprometida e ineficaz, já que faltam recursos para manter essas unidades 

funcionando com capacidade total, e quando funcionam não é possível atender todos os 

que precisam e procuram o sistema, já que a quantidade de vagas são limitadas. 

            Portanto esse modelo de atendimento proposto após a reforma psiquiátrica tem 

muitas limitações, estando dentro de uma política seletiva e focalizada, tratando uma 

parcela mínima da população e não investindo na raiz do problema, neste contexto mais 

do que nunca recai sobre os profissionais envolvidos no processo de trabalho a 

necessidade de articulação e manobras para desenvolver o máximo possível no avanço 

do tratamento.Para Corrêa, neoliberalismo é uma “superestrutura ideológica e política 

que acompanha uma transformação histórica do capitalismo”. Politicamente 

representam um conjunto de receitas econômicas e programas políticos de efeitos 

ampliados devido ao monopólio científico e tecnológico que possibilitam uma grande 

expansão capitalista.Corrêa (2000, p.42) 

Esse modelo político econômico neoliberal do capital se fundamenta no 

processo de mundialização do capital, onde em 1947 no final da segunda guerra houve 

uma reunião em Bretwords para elaborar políticas para desenvolvimento dos países 

subdesenvolvidos, assim nasceu o Fundo monetário internacional (FMI) essa 

organização passou a ditar as diretrizes que o governo deve assumir, adequando a 

politicas de acordo com seu interesse, marcando essa fase com privatizações e 

terceirizações,voltando sempre para o capitalismo de forma geral, diminuindo o 

investimento nas políticas de cunho social, impactando diretamente os serviços como 

saúde, educação. O Brasil precisou se adequar a essas diretrizes do FMI já que dependia 

da liberação dos empréstimos ficando coo dependente, com isso todas as políticas 

neoliberais propostas por esse grupo foram implementadas aqui. 
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A reestruturação produtiva marca o desenvolvimento de um novo padrão de 
acumulação e a palavra de ordem deste novo padrão é a flexibilização. Há 
uma tendência generalizada de flexibilizar os contratos, o mercado de 
trabalho, o processo produtivo e o regime de acumulação. Este novo padrão 
de acumulação tem conjugado altos índices de desemprego estrutural, maior 
exploração do trabalhador, ganhos modestos de salários e a desestruturação 
do poder sindical (ANTUNES, 1999, p.223). 

 

Um rebatimento direto das políticas neoliberais na política de saúde mental é o 

reflexo nos programas de seguridade social, onde o tripé da seguridade assistência, 

saúde e previdência foramabalados. Se começa a privatizar todos os hospitais e 

instituições públicas tirando do governo uma grande parcela de responsabilidade da 

qualidade da prestação de serviços, dificultando a fiscalização e controle desses 

serviços, na assistência social os programas ficam cada vez mais reduzidos e 

focalizados, deixando o mínimo pra o povo, ou seja, apenas consegue acessar os 

programas os mais miseráveis, também se aumentou o tempo de trabalho e de 

contribuição dos trabalhadores, negando o acesso a seus direitos. Algo muito similar ao 

momento atual da nação que vive hoje um retrocesso em relação aos direitos sociais 

com a intervenção do Estado na tentativa de implementar reformas que anulam os 

direitos dos trabalhadores, o maior interesse é sempre favorecer o desenvolvimento  do 

capital, dando subsídios aos capitalistas, na politica de saúde pública ocorre o contrário 

com o fechamento dos hospitais. 

 

[...] a emergência de novas expressões da ‘questão social’ que é insuprível 
sem a supressão da ordem do capital. A dinâmica societária específica dessa 
ordem não só põe e repõe os corolários da exploração que a constitui 
medularmente: a cada novo estágio de seu desenvolvimento, ela instaura 
expressões sócio-humanas diferenciadas e mais complexas, correspondentes 
à intensificação da exploração que é a sua razão de ser” (NETTO,2001 p.48). 

 

          Fica claro o resultado negativo que a implementação das políticas neoliberais 

ocasiona no convívio social, já que contribui massifica mente no aumento das sequelas 

da questão social. Uma dessas manifestações se expressa diretamente no aumento do 

numero de usuários da saúde mental que acessa o programa por conta do desgaste da 

saúde de forma geral, seja física ou mental, partindo de reações físicas básicas como 

aumento de pressão, obesidade, estresse, ou quadros complexos como a dependência 

química no uso de álcool ou outras drogas. Isso impacta social, psicológica, e 

economicamente toda a sociedade, e devem ser considerada na totalidade do problema, e 

não apenas como fatalidade ou na lógica de culpabilização do indivíduo, aonde a 
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sociedade vem debatendo a criminalização do uso de drogas, sendo que independente do 

debate passou a existir propostas do Ministério da Saúde de tratamentos aos usuários. 
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CAPITULO II 

A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL EM TEMPOS NEOLIBERAIS 

 

No final da década de 1960 e começo 1970, o mundo vivenciou uma grande 

crise do capital que mexeu com toda sua estrutura e resultouna chamada reestruturação 

produtiva, na globalização e na redução do papel do estado fundamentada através da 

política neoliberal.  

Já em meados dos anos de 1960, o modelo de produção fordista-keynesiano5 não 

dava os resultados desejados e notava-se seu esgotamento, uma vez que a produção em 

massa ocasionou a queda nos lucros, o endividamento internacional e a superprodução 

de mercadorias. Neste modelo de produção, Antunes (1999) coloca que:  

 
Em primeiro lugar, o grande deslocamento do capital para as finanças foi a 
conseqüência da incapacidade da economia real, especialmente das indústrias 
de transformação, de proporcionar uma taxa de lucro adequada. Assim, o 
surgimento de excesso de capacidade e de produção, acarretando perda de 
lucratividade nas indústrias de transformação a partir do final da década de 
1960, foi a raiz do crescimento acelerado do capital financeiro a partir do 
final da década de 1970 [...] As raízes da estagnação e da crise atual estão na 
compressão dos lucros do setor manufatureiro que se originou no excesso de 
capacidade e de produção fabril, que era em si a expressão da acirrada 
competição internacional (ANTUNES, 1999, p. 30). 
 

Além disso, neste modelo de produção foram inseridas novas tecnologias, o que 

contribuiu diretamente no aumento do desemprego. Com todas essas falhas em seu 

modelo, o capitalismo precisou se reestruturar, não só economicamente, mas também 

politicamente e ideologicamente. Sendo assim, foi iniciado esse processo de 

reestruturação geral. Era preciso mudar sua estratégia, para salvar sua permanência. 

Neste cenário entra o Estado como forte aliado ao capital, favorecendo em todas as 

instâncias o desenvolvimento do capitalismoe diminuindo drasticamente sua 

intervenção nas áreas sociais.  

 De acordo com Mota (2005), a base ideológica dessa cultura política foi 

alicerçada também sobre os escombros das frustrações do movimento da classe 

trabalhadora, expressas na crise do socialismo real no Leste Europeu e do Estado de 

Bem-Estar Social nos países desenvolvidos, bem como pela ideologia neoliberal.   

                                                
5De acordo com Behring e Boschetti (2006), omodelo de produção fordista-keinesianista foi baseado na 
intervenção estatal na economia e articulou a política de pleno emprego, com incentivos à produção em 
massa para o consumo na mesma proporção. Ele foi uma forma de pensar e realizar a política e a 
produção, baseadas no protecionismo econômico.  
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 Contudo, entende-se o neoliberalismo enquanto uma estratégia de dominação 

da ordem social que, forte o suficiente para garantir o movimento de expansão global do 

capital sem interferir nos impactos desse processo na área social.  

 

O ajuste neoliberal da crise preconiza a defesa do mercado livre, como 
pressuposto da liberdade civil e política; a desregulamentação da economia e 
administração; a configuração do estado mínimo, subordinados às 
prerrogativas do mercado; e, finalmente, oposição e crítica aos sistemas de 
proteção social [...] O neoliberalismo tem seus princípios expressos na 
economia de mercado, na regulação estatal mínima e na formação de uma 
cultura que deriva liberdade política da liberdade econômica (ALMEIDA; 
ALENCAR, 2001, p.100). 

 

 Dentro da nova lógica de estado mínimo parta o social, o Estado incentivou e 

ofereceu as bases para a reestruturação produtiva através de reformas fiscais; subsídios 

aos capitalistas; plena liberdade de mercado com abertura de portos, por exemplo; 

investindo em capital financeiro; privatização de empresas estatais; mundialização do 

capital. 

 Logo surgiram as consequências desse modelo econômico neoliberal para 

mundo do trabalho. Já que a qualquer custo se defendia o pleno desenvolvimento da 

acumulação capitalista, agora pautada nas políticas neoliberais.  

 De acordo com Antunes (2004)em tempos neoliberais observa-se aprecarização 

das relações de trabalho com o aumento de contratos temporários, subcontratações etc.; 

o retorno da exploração de mão de obra infantil; aumento da violência e tantos outros 

problemas que impactam a vida da classe trabalhadora.  

 Antunes pontua algumas características dessa nova classe trabalhadora do 

século XXI, que neste período de mundialização do capital é definida por características 

específicas deste tempo histórico, o que a difere da classe trabalhadora do século 

passado. Para o autor, aclasse trabalhadora hoje compreende a totalidade dos 

assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho, mas que 

em tempos de flexibilização está cada vez mais heterogênea; fragmentada e 

complexificada.  

 No mundo de trabalho atual, globalizado,embora se observe a redução da 

classe trabalhadora fabril, industrial, tradicional, não podemos deixar de sinalizar o 

aumentou significativo da classe trabalhadora nos setor de serviços, o aumento do 

trabalho informal, as subcontratações, as terceirizações – o que resulta na dificuldade de 

articulação das lutas dos trabalhadores. 
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 Além disso,há uma seletividade desse trabalhador, pois existe uma tendência a 

excluir do mercado de trabalho formal os mais velhos e os muitos jovens, aumentando a 

quantidade de desempregados, o que acaba fortalecendo a proposta de redução de 

salários e precarização das relações trabalhistas, contribuindo para o aumento do 

desemprego em escala mundial. O resultado dessas metamorfoses da classe do trabalho 

acaba resultando naheterogeneização, fragmentação e complexificação da mesma. 

Assim, pode-se dizer que após a implementação das políticas neoliberais, houve um 

retrocesso no investimento social e a criação de um ambiente totalmente favorável ao 

desenvolvimento do capitalo que resulta no agravamento da questão social6. 

 

2.1O neoliberalismo no Brasil  
 

 No Brasil é preciso considerar seu processo de formação sócio histórica para 

entender que a implantação das políticas neoliberais aqui tiveram características 

específicas.  

De acordo com Behring e Boschetti (2008), no Brasil, os traços da colonização, 

a economia baseada na agroexportação, a presença da escravidão e o autoritarismo dos 

aristocratas, deixaram heranças que formam o escopo da estrutura econômica, política e 

social no país.  

 
A transição claramente não clássica para o capitalismo no Brasil, então, é 
marcada por uma visão estreita do dinamismo do mercado interno e destina-
se a impedir qualquer crescimento a partir de dentro. Prevaleceram os 
interesses do setor agroexportador e o ímpeto modernizador não teve forças 
suficientes para engendrar um rumo diferente, já que promovia mudanças 
com a aristocracia agrária e não contra ela. (BEHRING e BOSCHETTI, 
2008, p. 77) 
 
 

Nos anos 80 emerge um conjunto de políticas macroeconômicas direcionadas para um 

amplo programa de reformas estruturais dirigidas aos países da periferia capitalista, 

conhecido como Consenso de Washington, onde em 1947 no final da segunda guerra 

houve uma reunião em Bretwords para elaborar políticas para desenvolvimento dos 

países subdesenvolvidos, assim nasceu o Fundo monetário internacional (FMI) essa 

organização passou a ditar as diretrizes que o governo deve assumir, adequando a 

                                                
6Marilda Iamamotto (1998) afirma que: “[...] a questão social expressa, portanto, desigualdades 
econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por disparidades nas relações de 
gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa amplos segmentos da 
sociedade civil no acesso aos bens da civilização.” (Iamamotto,1998, p.27) 
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politicas de acordo com seu interesse, marcando essa fase com privatizações e 

terceirizações, voltando sempre para o capitalismo de forma geral, diminuindo o 

investimento nas políticas de cunho social, impactando diretamente os serviços como 

saúde e educação. O Brasil precisou se adequar a essas diretrizes do FMI já que 

dependia da liberação de empréstimos ficando coo-dependente, com isso todas as 

políticas neoliberais propostas por esse grupo também foram implantadas aqui. 

       Portanto significa dizer que grande parte da nossa história foi marcada por uma 

política econômica aliada aos interesses internacionais 

         De acordo com Behring e Boschetti (2008) no período de redemocratização, 

marcado por mudanças sociais, conquistas de direitos socais, e avanços na conquista do 

Estado Democrático de Direito, o país não estava economicamente estável, passava por 

crise fiscal interna. Para Bresser Pereira (1997, p. 14), “[...] a crise fiscal definia-se pela 

perda em maior grau de crédito público e pela incapacidade crescente do Estado de 

realizar uma poupança pública que lhe permitisse financiar políticas públicas.”Nesse 

sentido, seria necessário realizar uma transformação na maneira de intervir do Estado, 

sobretudo nas áreas sociais. Para o autor, as instituições estatais não tinham 

produtividade, e davam prejuízo ao governo, por isso era necessário a reformar o 

Estado. 

         De acordo com Nogueira (1998) o processo de redemocratização no Brasil, não 

veio em conjunto com a uma reforma econômica nem mesmo política, portanto e fazia 

necessário que acontecesse uma reforma politica e a construção de um novo regime.  

 
Dessa forma, propõe uma reforma econômica que assumiria a forma de “um 
ultimato: para derrubar a inflação, tudo seria admissível, até mesmo a 
ignorância das leis do país e o abuso na utilização das constitucionais 
medidas provisórias” (NOGUEIRA, 1998, p.131).  
 
 

No início dos anos 90 foi eleito presidente da república Fernando Collor de 

Mello que teve um governo voltado para o desenvolvimento econômico do Brasil, como 

afirma Couto (2004). 

 
Resumindo, as medidas econômicas do Governo Collor visavam: a) 
alavancagem do processo de privatização das empresas nacionais; b) abertura 
econômica para capitais estrangeiros; c) retomada do processo inflacionário e 
d) minimização dos gastos públicos governamentais na área social, entre 
outras características, o que aponta seu perfeito alinhamento com as 
indicações feitas pelos organismos internacionais (COUTO, 2004, p. 146-
147). 
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Em 1994 foi eleito presidente do Brasil o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que 

procurou seguir esse mesmo modelo de desenvolvimento econômico adotado no 

governo anterior. Seu governo teve como forte característica um projeto político-

econômico controlado pelo grande capital financeiro internacional, fortemente 

influenciado pela Ideologia macroeconômico do neoliberalismo. Afirma Nogueira: 

 
[...] Trata-se de uma ideologia que opera quase por ameaças: não teríamos 
mais história, já que hoje tudo estaria ao sabor do mercado e o mercado, ao se 
revelar capaz de autocorrigir espontaneamente, tornaria supérflua a 
intervenção da vontade humana, de sujeitos coletivos ou mesmo de 
individualidades humanas (NOGUEIRA, 1998, p. 176). 
 
 

O grande problema enfrentado por Fernando Henrique foi a crise inflacionária, pois não 

baixava os índices inflacionários, o que impedia o crescimento da economia de fato. 

Ainda sobre isso, afirma couto (2004). 

 
O governo de FHC “priorizou o controle da inflação e a manutenção da 
estabilidade da moeda e encaminhou, como plataforma política, a 
necessidade de reformar o Estado, prioridades vinculadas ao paradigma 
teórico neoliberal.” (COUTO, 2004, p. 148).  
 

 
Sendo assim, em 1995 no governo de Fernando Henrique Cardoso, a reforma do Estado 

se materializa, através da elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado. Elaborado pelo então Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado 

Luiz Carlos Bresser Pereira. Este documento institui um conjunto de medidas 

constitucionais para reformar o Estado.Pereira Bresser(1997) destaca comocomponentes 

da reforma do Estado dos anos 90 os seguintes processos básicos: 

 

(a) a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em termos 
principalmente de pessoal através de programas de privatização, terceirização 
e publicização (este último processo implicando na transferência para o setor 
público não estatal dos serviços sociais e científicos que hoje o Estado 
presta);  
(b) a redução do grau de interferência do Estado ao efetivamente necessário 
através de programas de desregulação que aumentem o recurso aos 
mecanismos de controle via mercado, transformando o Estado em um 
promotor da capacidade de competição do país a nível internacional ao invés 
de protetor da economia nacional contra a competição internacional; 
 (c) o aumento da governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de tornar 
efetivas as decisões do governo, através do ajuste fiscal, que devolve 
autonomia financeira ao Estado, da reforma administrativa rumo a uma 
administração pública gerencial (ao invés de burocrática), e a separação, 
dentro do Estado, ao nível das atividades exclusivas de Estado, entre a 
formulação de políticas públicas e a sua execução; e, finalmente, 
 (d) o aumento da governabilidade, ou seja, do poder do governo, graças à 
existência de instituições políticas que garantam uma melhor intermediação 
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de interesses e tornem mais legítimos e democráticos os governos, 
aperfeiçoando a democracia representativa e abrindo espaço para o controle 
social ou democracia direta. (Bresser, 1997, p.19-20) 
 

Com a reforma instaurada neste governo foi usar este movimento de reforma 

para implementar no Brasil um projeto macroeconômicoorientado pela ideologia 

neoliberal, optando pela privatização dos bens públicos e diminuição do papel do 

Estado.Sobre esse discurso Behring e Boschetti (2008, p 151) afirmam que o que se viu 

foi a “[...] reformatação do Estado brasileiro para a adaptação passiva à lógica do 

capital.” 

Na verdade o que acabou acontecendo foi uma onda de privatizações, e abertura 

das políticas públicas para terceiro setor, com criação de Ongs e outras entidades, 

desresponsabilizando o Estado de suas reais funções. Neste contextoBehring e Boschetti 

(2008) definem estas medidas como uma contradição aos ideários da constituição de 88, 

pois, partindo da premissa neoliberal, o Estado não investe em políticas sociais como se 

esperava.  

 
[...] houve uma forte tendência de desresponsabilização pela política social – 
em nome da qual se faria a “reforma”-, acompanhada do desprezo pelo 
padrão constitucional de seguridade social. (...) as formulações de política 
social foram capturadas por uma lógica de adaptação ao novo contexto. 
(BEHRING e BOSCHETTI , 2008, p. 155) 

 

Para as autoras, a reforma do Estado ficou meramente no plano ideológico, pois 

na verdade não se concretizou, já que o que de fato aconteceu foi uma contrarreforma, 

pois todos os avanços na legislação garantidos na Constituição de 1988 e os direitos 

conquistados pelos trabalhadores engajados nos movimentos sociais, no período de 

redemocratização do país, foram atacados, ocasionando um retrocesso e não progresso. 

Destaca Behring (2003, p. 198) “[...] esta opção implicou uma forte destruição 

dos avanços, mesmo que limitados, sobretudo se vistos pela ótica do trabalho, dos 

processos de modernização conservadora que marcaram a história do Brasil”. 

Conclui-se que todas essas reformas implementadas especialmente nos anos 90, 

são baseadas na agenda neoliberal proposta para que os países adotassem como 

diretrizes de governabilidadeos padrões sugeridos pelo Fundo Monetário Internacional 

(FMI). 

Propondo ajustes fiscais, que impactam diretamente na vida econômica e social 

da classe trabalhadora, reduzindo cada vez mais as possibilidades de garantia do 
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mínimo de justiça social, já que todas essas medidas são perpetuadas com a relação 

antagônica de dominação de uma classe sobre a outra, na lógica capital/trabalho. 

 

2.2 A saúde mental no Brasil em tempos neoliberais 
 
Como já sinalizado neste Trabalho de Conclusão de Curso, o Movimento de Reforma 

Sanitária e Psiquiátrica no Brasil, foi construindo sua história de conquistas em um 

processo complexo que propunha mudanças políticas e sociais. 

           O movimento de Reforma Sanitária no Brasil, incluindo a Reforma Psiquiátrica 

teve papel de destaque no cenário das lutas e conquistas sociais, exemplo disso é a 

regulamentação do sistema único de saúde (SUS) que tem como princípios básicos a 

universalidade, a integralidade e a equidade.  

Infelizmente, muitos são os vetores que influenciam na aplicação da 

programática do SUS, justamente por ele ter sido proposto no momento de introdução 

da política neoliberal no Brasil e no período de desmonte das políticas publicas, bem 

como a política de saúde mental – o que criou empecilhos à Reforma Sanitária. O 

processo de implementação da Reforma Psiquiátrica se deu aos poucos através da 

substituição do modelo manicomial e asilar no país, para a construção de um modelo 

humanizado de atenção integral na rede pública. Sendo assim, se iniciou um processo de 

desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos, a redução e ou fechamento dos 

hospitais psiquiátricos, redução dos leitos e do número de internações realizadas, 

normatizados através das Portarias 224/92 e 189/917. 

De maneira geral, essa nova proposta de desinstitucionalização abre as portas 

para novos procedimentos no atendimento de a saúde mental, onde substitui o modelo 

psiquiátrico clássico com internações em hospitais, migrando para um atendimento 

humanitário, comunitário, com práticas terapêuticas. Ou seja, é preciso entender que a 

partir de então, para de se investir na rede hospitalar, e ampliando os serviços nas redes 

de atendimento ambulatorial, mas não necessariamente os investimentos, já que tudo 

isso acontece em meio a implementação das políticas neoliberais, onde a lógica é o 

corte com gastos sociais. 

                                                
7
De acordo com o Ministério da Saúde (2004, p 137) A Portaria n° 224, de 29 de janeiro de 1992, 

estabelece as diretrizes e normas para o funcionamento da rede de atendimento ao usuário de saúde 
mental no Sistema Único de Saúde e a Portaria nº 189, de 20 de março de 2002, determina que uma 
totalidade dos recursos do Ministério da Saúde sejam destinados ao financiamento dos procedimentos 
relativos à saúde mental. 
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Porém essa nova proposta de atendimento nascida a partir do modelo de reforma 

psiquiátrica aconteceu em um período de implementação das políticas neoliberais, onde 

foi proposto um novo direcionamento político-administrativo para o país, que refletiram 

diretamente em cortes de investimento das políticas publicas, especialmente na de 

saúde. 

Neste novo modelo de gestão nacional foi adotado um processo de 

descentralização político administrativa no campo das políticas sociais, com discurso de 

modernista e desenvolvimentista. A descentralização ocasiona atribuições e 

competências para as cidades, divide o trabalho, uma redefinição de papéis, nas 

responsabilidades dos Estados e Municípios. 

Dessa forma com a política de saúde não é diferente, pois esta dentro da mesma 

lógica de descentralização. Mesmo com os avanços conquistados a partir da Reforma 

Psiquiátrica, cai neste processo de precarização da política, pois na pratica muitos 

hospitais psiquiátricos forma fechados, seguindo as diretrizes do atendimento 

ambulatorial proposto a partir da reforma, porém na descentralização desses 

atendimentos essas redes de saúde encontram muitos problemas estruturais, por conta 

da falta de investimento adequado nas políticas públicas. 

 

 Assim, integrada ao processo de superação de uma crise essencialmente política, a discussão 
da descentralização passou, principalmente, pela discussão da 
democratização e da participação. Esses conceitos, sua discussão e 
concretização caminharam a tal ponto juntas que, em alguns momentos, os 
termos descentralização e democratização foram tomados como sinônimos: a 
descentralização "além de ser uma formulação técnico-administrativa, 
assume valores políticos finalísticos tais como a universalização, a eqüidade, 
o controle social, que não seriam enfatizados se a perspectiva fosse 
meramente racionalizadora. (TEIXEIRA, 1990,p.81) 

 
 

Fica evidenciado esse rebatimento negativo das praticas neoliberais na política 

de saúde mental, pois todo avanço na área de seguridade social, conquistado a partir da 

constituição de 88, foi abalado, sofreu um retrocesso após o avanço neoliberal. Isso 

impacta diretamente n política de saúde, com precarização do atendimento, falta de 

investimento nos programas sociais de saúde, falta de equipamentos e espaços, 

trabalhadores fraguimentados por conta da fragilidade das relações trabalhistas, enfim, 

muitos pontos negativos são consequência desse modelo econômico de Estado mínimo.      

         Como já sinalizado ao longo da pesquisa não foi rápido a efetivação da Reforma.  

Após anos de movimentos sociais na luta pela saúde no Brasil, apenas no final dos anos 
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80 início dos 90 em meio ao processo nacional de redemocratização se concretizou de 

fato a Reforma Psiquiátrica no país (COSTA 1988). 

Porém esse processo se deu no período de reordenamento político e econômico 

mundial, inserido na ordem de reduzir o gasto com políticas sociais e ampliar o mercado 

privado, dando subsídios para a manutenção da ordem do capital. As pessoas se veem 

obrigadas a buscar a iniciativa privada, pois as políticas disponíveis não atendem a 

todos, descumprindo o princípio básico da universalidade. 

 

No contexto de Reforma do Estado brasileiro, a implementação da política de 
saúde introduziu conceitos que se afastam dos preceitos fundamentais da 
Reforma Sanitária, podendo ser o “fim” das engenharias universalistas 
baseadas em instituições públicas. (COSTA, 1998, p.43) 
 
 

Por conta das transformações no mundo do trabalho,é muito comum o 

adoecimento em massa, as epidemias são recorrentes, as lesões pelo desgaste físico dos 

trabalhadores, os acidentes de trabalho, doenças relacionadas á saúde mental como 

stress, depressão, ansiedade, crises de pânico, são comuns a classe trabalhadora, seja 

pelo esforço físico direto ou pela correria da vida, cobrança dos patrões, deslocamento 

complicado, pois a dinâmica das relações sociais são muito vulneráveis, e totalmente 

ligadas ao dinheiro, onde a lógica é não perder tempo, pois tempo hoje significa 

dinheiro. Sendo assim, uma das políticas mais acessadas é a de saúde, basicamente 

quanto mais se acelera o crescimento do capitalismo mais se aumenta a questão social. 

 

Quadro econômico e social de aumento significativo do desemprego, 
desfiliação social, miséria e violência social, gerando mais estreses, 
ansiedades, pânico, quadros de dependência química e violência social etc, e 
consequentemente, a demanda e os desafios colocados para os programas de 
saúde mental, especialmente no campo dos serviços para dependentes 
químicos e moradores de rua. (VASCONCELOS, 2008, p.37). 

 

Neste contexto social o que ocorre é um aumento da demanda na política saúde 

mental, e na contra mão a diminuição de investimentos nesta política, agravando a 

focalização e seletividade no acesso desses usuários o tratamento. Este cenário 

econômico na pratica das diretrizes do neoliberalismo gera inúmeras limitações para a 

efetivação do serviço de maneira satisfatória, pois a origem desse modelo econômico é 

justamente a não garantia de direitos, sendo garantido apenas o mínimo possível aos 

usuários. 
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Entretanto a política de saúde por ser de necessidade primária para manutenção 

da vida e tão acessada, é largamente afetada pelas restrições da política neoliberal, que 

se desenvolvem de maneira reduzida e focalizada.        

 Conhecendo as condições econômicas e sociais na qual a politica de saúde 

mental foi se desenvolvendo no Brasil, fica evidente a necessidade do trabalho do 

assistente social dentro desta equipe. Já que este deve, de acordo com sua formação 

ética política da profissão atuar na contra mão dessa lógica excludente. Buscando 

promover a emancipação social e política desses usuários sempre que possível. 

 
As condições que circunscrevem o trabalho do assistente social expressam a 
dinâmica das relações sociais vigentes na sociedade. O exercício profissional 
é necessariamente polarizado pela trama das relações e interesses sociais e 
participa tanto dos mecanismos de exploração e dominação quanto, ao 
mesmo tempo e pela mesma atividade, de respostas institucionais e políticas 
às necessidades de sobre vivência das classes trabalhadoras e da reprodução 
do antagonismo dos interesses sociais (Iamamoto, in Iamamoto e Carvalho, 
1982, p.12). 

 

          Nesse sentido, abordaremos a seguir, a partir da experiência de estágio curricular 

em Serviço Social, os processos de trabalho do assistente social na equipe de saúde 

mental de álcool e outras drogas no município de Rio das Ostras, seus desafios e 

possibilidades, levando em conta a correlação de forças da politica de saúde atual e o 

ajuste neoliberal da política econômica nacional. 
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CAPÍTULO III 

O SERVIÇO SOCIAL NO CENTRO DE REABILITAÇÃO 

LAÉRCIO LUCIO DE CARVALHO(CERE) 

   

No Brasil, os usuários de drogas que necessitam de ajuda para parar ou diminuir o uso 

de álcool e outras drogas tem, a partir da criação do RAPS (Rede de Atenção 

Psicossocial), a possibilidade de acessar a política de saúde que direciona um tratamento 

diferenciado e voltado especificamente para esse público.  

A Portaria n.3.088 de 23 de dezembro de 2011 institui a Rede de Atenção Psicossocial, 

cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

álcool e outras drogas lícitas ou ilícitas8, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(Ministério da Saúde 2011) 

De acordo com a Portaria, em ser artigo 2º,  
 
Constituem-se diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção 
Psicossocial: 
I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das 
pessoas; 
II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 
III - combate a estigmas e preconceitos; 
IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado 
integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 
VI - diversificação das estratégias de cuidado; 
VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão 
social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; 
VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 
IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e 
controle social dos usuários e de seus familiares; 
X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com 
estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do 
cuidado; 
XI - promoção de estratégias de educação permanente;  
XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos 
mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico 

singular.(Ministério da Saúde. 2011, p. 03 ) 
 
 

                                                
8
Qualquer droga produzida e que tem uso permitido por lei, no Brasil, é chamada de droga lícita. Dentre 

elas se incluem o cigarro e as bebidas alcoólicas, bem como asanfetaminas (medicamentos inibidores do 
apetite), produtos à base de cafeína (café, chocolates, refrigerantes) e os ansiolíticos (calmantes). Já as 
drogas ilícitas são aquelas proibidas por lei de serem produzidas e comercializadas como a maconha, a 
cocaína, o crack, a heroína, o ópio etc. É importante dizer que essa classificação é conjuntural e histórica.  
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Foi um grande avanço para a saúde pública do Brasil regulamentar a inclusão do 

tratamento de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas no campo da saúde mental, pois 

isso identifica essa demanda social como um problema de saúde pública, e reivindica 

que o Estado assuma o seu papel e sua responsabilidade na criação de políticas públicas 

para esse público alvo.  

A partir desse entendimento, em 26 de janeiro de 2012 foi criado a Portaria de 

Nº130, que definiu a modalidade de Centro de Atenção Psicossocial Álcool Outras 

Drogas (CAPS A/D ) . 

No município de Rio das Ostras, os usuários de múltiplas drogas que buscam tratamento 

na saúde pública, são encaminhados pra a equipe de saúde mental álcool e drogas (A/D) 

que fica no Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho (CERE), uma vez que o 

município ainda não possui uma unidade de CAPS A/D, conforme as recomendações do 

Ministério da Saúde.  

O Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho (CERE), situado na Rua 

Henrique Sarzedas, nº 1001 – Parque Zabulão, foi inaugurado no ano de 2.000 e desde 

2005 a equipe multidisciplinarjá estruturada e organizada enquanto um serviço de 

reabilitação criou a equipe de saúde mental A/D com atendimento voltado aos usuários 

de saúde mental que faziam uso de álcool e/ou outras drogas. De acordo com os 

profissionais mais antigos do serviço, isso seu deu ao fato do aumento crescente da 

demanda decorrente do crescimento populacional no município.  

Diante da demanda observada, as estratégias de atendimento no CERE foram 

criadas e, para otimização do serviço e melhor aproveitamento dos profissionais, houve 

uma subdivisão da equipe que se dispõe da seguinte forma: Equipe de Reabilitação 

Física de Crianças e Adultos; Equipe de Saúde Mental de Crianças e Adultos; Equipe de 

Saúde Mental A/D.  

Apesar dessa distinção operacional, são realizadas reuniões com todasas equipes, 

com objetivo de enfatizar a implementação de estratégias de trabalho que girem em 

torno das diretrizes do SUS, buscando compromisso dos profissionais com um 

acolhimento cada vez mais humanizado e integral.  

A equipe multidisciplinar de saúde mental A/D é composta por dois psiquiatras, 

quatro psicólogos, dois enfermeiros, dois assistentes sociais e dois terapeutas 

ocupacionais. A unidade oferece aos usuários atendimento de segunda a sexta de08:00 

ás 21:00 horas, ada profissional tem sua carga horaria estipulada de acordo com seu 

contrato de trabalho. 
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É importante dizer que as reuniões de equipe técnica são espaços estimulados 

pelo SUS, na sua Política Nacional de Humanização9 (PNH) onde se destaca:  

 

- Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a 

transversalidade e a grupalidade; 

- Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos 

trabalhadores da saúde, estimulando processos de educação permanente; 

- Valorização da ambiência, com organização de espaços saudáveis e acolhedores de 

trabalho. (Ministério da Saúde, 2013, p. 06 a 08) 

 

Assim, além da Política de Humanização, no CERE, as ações profissionais são 

orientadas pelas diretrizes e orientações da Reforma Psiquiátrica e pela Política 

Nacional de Redução de Danos. 

É importante lembrar que Política Nacional de Redução de Danos está vinculada 

a execução e operacionalização da lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001 que “dispõe 

sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de transtorno mentais e direciona o 

modelo assistencial em saúde mental”, afirmando a necessidade de cuidado e 

atendimentos que contemplem de forma totalitária os usuários de drogas licitas e/ou 

ilícitas, independentes do grau de sua dependência.  

A Política Nacional de Redução de Danos, desde de 2003 deixou de ser uma 

estratégia exclusiva dos Programas de DST/AIDS e se tornou uma estratégia norteadora 

da Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e Ouras 

Drogas e da política de Saúde Mental, adotada para minimizar os impactos negativos na 

saúde desses usuários por conta do uso abusivo das substâncias.   

A inserção da Política de Redução de Danos foi fundamental ao campo da saúde 

mental e veio reforçar o processo de tratamento com cunho terapêutico dos usuários de 

álcool e outras drogas, pois atua de forma menos invasiva e na lógica da abstinência de 

forma gradual, rompendo com o caráter ditatorial e criminalista do uso de drogas.  

A Política Nacional de Redução de Danos compõe então, na atenção a usuário 

de álcool e outras drogas, práticas adotadas pelo Ministério da Saúde a fim de diminuir 

o uso das substâncias de acordo com a possibilidade individual, minimizando os 

                                                
9
Lançada em 2003 pelo Ministério da Saúdea Política Nacional de Humanização (PNH) propõe mudar a 

forma de cuidar e gerenciar as unidades de saúde no país, através da oferta de um tratamento mais 
qualificado e humano, o que inclui o aumento da comunicação entre os gestores, os profissionais e os 
usuários dos serviços. 
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impactos na saúde deste usuário. Destacamos como diretrizes da Política Nacional de 

Redução de Danos: 

 

 Reconhecer a estratégia de redução de danos, amparada pelo artigo 196 da 
Constituição Federal, como medida de intervenção preventiva, assistencial, de 
promoção da saúde e dos direitos humanos. 

 Garantir o apoio à implementação, divulgação e acompanhamento das iniciativas e 
estratégias de redução de danos desenvolvidas por organizações governamentais e 
não-governamentais, assegurando os recursos técnicos, políticos e financeiros 
necessários, em consonância com as políticas públicas de saúde. 

 Diminuir o impacto dos problemas socioeconômicos, culturais e dos agravos à saúde 
associados ao uso de álcool e outras drogas. 

 Orientar e estabelecer, com embasamento científico, intervenções e ações de redução 
de danos, considerando a qualidade de vida, o bem-estar individual e comunitário, as 
características locais, o contexto de vulnerabilidade e o risco social. 

 Garantir, promover e destinar recursos para o treinamento, capacitação e supervisão 
técnica de trabalhadores e de profissionais para atuar em atividades de redução de 
danos. 

 Viabilizar o reconhecimento e a regulamentação do agente redutor de danos como 
profissional e/ou trabalhador de saúde, garantindo sua capacitação e supervisão 
técnica. 

 Estimular a formação de multiplicadores em atividades relacionadas à redução de 
danos, visando um maior envolvimento da comunidade com essa estratégia. 

 Incluir a redução de danos na abordagem da promoção da saúde e prevenção, no 
ensino formal (fundamental, médio e superior). 

 Promover estratégias de divulgação, elaboração de material educativo, sensibilização 
e discussão com a sociedade sobre redução de danos por meio do trabalho com as 
diferentes mídias. 

 Apoiar e divulgar as pesquisas científicas submetidas e aprovadas por comitê de ética, 
realizadas na área de redução de danos para o aprimoramento e a adequação da 
política e de suas estratégias. 

 Promover a discussão de forma participativa e subsidiar tecnicamente a elaboração de 
eventuais mudanças nas legislações, nas três esferas de governo, por meio dos dados e 
resultados da redução de danos. 

 Assegurar às crianças e adolescentes o direito à saúde e o acesso às estratégias de 
redução de danos, conforme preconiza o Sistema de Garantia de Direitos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA - Lei n.º 8.069/1990). 

 Comprometer os governos federal, estaduais e municipais com o financiamento, a 
formulação, implementação e avaliação de programas e de ações de redução de danos 
sociais e à saúde, considerando as peculiaridades locais e regionais. 

 Implementar políticas públicas de geração de trabalho e renda como elementos 
redutores de danos sociais. 

 Promover e implementar a integração das ações de redução de danos com outros 
programas de saúde pública. 
Estabelecer estratégias de redução de danos voltadas para minimizar as conseqüências 
do uso indevido, não somente de drogas lícitas e ilícitas, bem como de outras 
substâncias.( Passos inPsicologia & Sociedade, 2011,p. 145 à 162) 

 

De acordo com os Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de 

Saúde (CFESS, 2010, p. 34) “o reconhecimento da questão social como objeto de 

intervenção profissional, demanda uma atenção profissional em uma perspectiva 

totalizante”. Assim, a profissão é considerada como uma categoria sinequa non para a 

reabilitação psicossocial tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos usuários, 

possibilitando condições que amenizem os prejuízos dos transtornos, tanto no âmbito 

biológico quanto psicológico e social. 

 



 

40 
 

3.1 Ações profissionais do assistente social na equipe de saúde mental A/D do 
CERE.  
 

No CERE, em conformidade com as diretrizes elencadas neste Trabalho de 

Conclusão de Curso, os assistentes sociais são orientados a seguir o que está proposto 

na Política Nacional de Redução de Danos, agindo como executores dessa política, 

juntamente com os demais profissionais da equipe.  

A maioria destas atividades realizadas no CERE é feita em conjunto com todos 

os profissionais que compõe a equipe de trabalho e as práticas profissionais estão 

vinculadas aos esquemas de proteção contra os riscos individuais e sociais, quetem o 

intuito de evitar e diminuirtanto o sofrimento dos usuários de álcool e outras drogas, 

quanto de quem está próximo a ele. 

Neste contexto, de prevenção do risco e proteção da saúde, os assistentes sociais 

desenvolvem um conjunto de práticas para diminuir riscos individuais e coletivos 

causados pelo consumo de drogas, tais como: distribuição de material asséptico (troca 

de seringas e distribuição de preservativos); informação sobre os riscos através da 

divulgação de informação sobre as consequências das práticas de consumo de drogas e 

comportamentos sexuais desprotegidos; orientação para rastreio de doenças infecciosas 

etc. 

O trabalho de orientação e de caráter pedagógico promovido pelo Serviço Social 

na instituição, se desenvolve no sentido de reduzir os danos causados pelo uso 

prolongado e abusivo das substâncias psicoativas, e é realizado juntamente com outros 

profissionais da equipe, para que, através da pratica multidisciplinar, identifique-se qual 

método de redução convém a cada usuário, já que cada um tem seu grau de dependência 

e reage melhor a determinados tratamentos. 

Essas ações descritas aqui de maneira sucinta, revelam que:  

 
O Serviço Social na saúde mental atua nas mais diversas expressões da 
questão social, considerando o preconceito, estigma e vulnerabilidade em que 
as pessoas com transtorno mental, usuárias do serviço vivenciam.  (CFESS, 
2010, p.34) 

 

Essas ações são realizadas através de atendimentos individuais e de atendimentos e 

atividades em grupo. São várias as atividades que envolvem o serviço social dentro 

desta equipe, dentre elas estão: 

 Atendimento de Porta de Entrada (triagem) – consiste em um grupo de 

acolhimento em forma de triagem, realizado por equipe multidisciplinar 
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(Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapeuta 

Ocupacional), onde o usuário é visto por olhares diferenciados de cada 

especialidade.  É definido um dia para que novos usuários deem entrada neste 

serviço, participam desse primeiro atendimento geralmente três profissionais da 

equipe, podendo ser um assistente social, um psicólogo, um enfermeiro ou 

terapeuta ocupacional, neste primeiro atendimento será definido pela equipe para 

qual tratamento o usuário será encaminhado. O encaminhamento é preenchido 

em formulário, especificando os dados dos usuários, o local que estar-se 

encaminhando e o motivo do encaminhamento. 

 Atendimento individual – onde o assistente social, sozinho, faz a escuta do 

usuário que já está inserido no programa e de acordo com sua demanda orienta 

sobre o que deve ser feito, qual programa pode e deve ser acessado, encaminha 

para demais profissionais e ou instituições. 

 Atendimento em grupos de usuários e familiares – o assistente social participa 

de terapia de grupo com os usuários e outros profissionais, desenvolvendo 

dinâmicas e práticas voltadas para desenvolvimento da autonomia e 

conscientização dos usuários acerca de seus direitos e deveres, ás vezes os 

familiares também participam. 

 Visitas domiciliares e institucionais – na equipe de saúde mental, 

especificamente com os usuários de saúde mental, se faz necessário a busca 

ativa dos mesmos, já que por conta do uso das substâncias, esses usuários 

perdem o controle de suas ações, ficam desorientados, entram em depressão, se 

isolam, praticam até mesmo a tentativas desde suicídios, sendo assim o 

profissional envolvido e comprometido com seu trabalho, que percebe o 

desaparecimento desse usuário, pode optar por essa busca ativa, realizando uma 

visita no domicílio do usuário, ou local onde o usuário estiver repousando. São 

diversos os motivos da realização de uma visita domiciliar, e sempre é feito pelo 

profissional a tentativa de um contato prévio, a fim de avisar o usuário sobre 

essa visita. No caso da vista institucional é um procedimento constante e 

necessário para ampliação e fortalecimento da rede de assistência, tendo em 

vista que o CAPS sozinho não atende todas as necessidades das pessoas com 

transtorno mental. Sendo assim outros dispositivos para o atendimento como os 

hospitais-dia, as residências terapêuticas, os hospitais gerais, as unidades básicas 

de saúde. 
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 Oficinas- Espaço onde os usuários realizam atividades voltadas para 

desenvolvimento de sua capacidade psicomotora, promovendo a aprendizagem 

de ofícios como pinturas, costuras, e tantas outras atividades que podem ser 

repassadas eles. Geralmente com o acompanhamento do terapeuta ocupacional, 

podendo ou não gerar ganhos financeiros para eles, com a realização de 

exposições, leilões e feiras dos produtos. 

 Assembleia – espaço destinado aos usuários e ou seus familiares para fazer uso 

de sua voz, com reclamações, sugestões, elaborações de ações e propostas com 

intuito de melhorar o serviço, um momento de consciência política e 

organizacional. 

 Consultas–o(a) assistente social ou outro profissional, pode fazer o 

encaminhamento do usuário para consultas médicas psiquiátricas ou para outros 

profissionais de saúde de outras áreas como, clínicos gerais, fisioterapeutas, 

enfermeiros, etc. 

         Para desenvolver essas atividades, de acordo com o Código de Ética10 da profissão 

alguns instrumentos técnico-operativos são utilizados pela assistente social no dia-dia 

de suas atividades, conforme a demanda apresentada, como: relatório social, parecer 

social, questionário socioeconômico, entrevista de escuta qualificada, mapas de 

produção (MP), prontuário dos usuários, encaminhamento formal e livro de registro 

diário das atividades. 

De acordo com a experiência de estágio, foi possível observar que no CERE as 

principais demandas atendidas pelos assistentes sociais giram em torno da garantia de 

direitos e, além das atividades institucionais descritas, as ações do assistente social de se 

concentram também: em solicitação do passe livre municipal, orientação e 

encaminhamento sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), encaminhamento 

para clínicas de acolhimento aos usuários de drogas, orientação sobre a rede de serviços, 

esclarecimentos sobre o auxílio-doença, atendimento domiciliar com outros membros 

da equipe, mediação de conflitos entre usuários e familiares e/ou entre usuários no 

serviço. 

                                                
10

Instituído pela Resolução 273/93 do CFESS o Código de Ética Profissional representa a dimensão ética 
e política da profissão, tendo caráter normativo e jurídico. Ele delineia parâmetros para o exercício 
profissional, define direitos e deveres dos assistentes sociais, buscando a legitimação social da profissão e 
a garantia da qualidade dos serviços prestados. Ele expressa a renovação e o amadurecimento teórico-
político do Serviço Social e evidencia em seus princípios fundamentais, o compromisso ético-político 
com a classe trabalhadora, assumido pela categoria. 
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 Diante dessas ações e demandas, parece que no espaço sócio ocupacional da 

saúde mental A/D, naturalmente, os usuários que acessam esses serviçossão vulneráveis 

psicologicamente e essa fragilidade acaba refletindo em um desgaste em todas as áreas 

da vida social desses indivíduos, como, problemas familiares, de relacionamentos, baixa 

autoestima, depressões, e demais.A maioria das pessoas não consegue fazer uma análise 

ampla do contexto social no qual estamos inseridos, tendendo a culpar exclusivamente 

os indivíduos, sendo assim tem uma visão limitadadas questões que nos envolvem e 

deixam sequelas que acabam culminando em problemas maiores como adoecimentose 

vícios. Assim, é muito tênue essa linha entre o serviço social e o profissional de 

psicologia, portanto é necessário que o assistente social tenha clareza e compromisso 

com o Código de Ética da profissão, bem como tenha total conhecimento de suas 

atribuições e competências e esteja em aprimoramento constantepara que não se deixe 

envolver no discurso moralista e de pré-julgamento, que pode acarretarculpabilização 

do indivíduo e na psicologização da vida social (NETTO, 1996).  

 
A proporção que a ordem monopólica invade e devassa, com a sua própria 
lógica de valorização, o universo, inclusive o simbólico e afetivo-antes tido e 
havido como reserva psíquica do indivíduo, mais as dimensões do 
“psicológico” abstratas porque autonomizadas das mediações entre indivíduo 
e sociedade, ganham peso  (NETTO, 1996,p.37). 

 

Por isso, apesar de ser muito corriqueiro o profissional de serviço social ser procurado 

pelo usuário para desabafos e relatos de problemas relacionados a parte emocional, é 

importante o assistente social entender essa necessidade de tratamento terapêutico do 

usuário, fazendo o encaminhamento do mesmo ao profissional adequado, sem abrir mão 

do seu olhar crítico e amplo sobre as demandas apresentadas no atendimento, pois é 

necessário entender o contexto das relações na qual o usuário está envolvido para que de 

maneira alguma se faça julgamento moral ou de valor, tão pouco um atendimento 

psicologizante.  

 

3.2 Os desafios e as possibilidades do Serviço Social na equipe  
de Saúde Mental do  CERE 

 

As políticas neoliberais tem rebatimento direto no cotidiano do fazer profissional 

e é impossível para os profissionais de todas as categorias realizarem suas atividades 

plenamente, já que em todas as áreas é possível sentir a escassez de recursos e 

investimento público.  
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Para o assistente social o isso não é diferente. Por desenvolver ações no bojo das 

políticas públicas, o profissional tem que lidar não somente com a falta de recursos 

materiais, mas com todas sequelas que o sistema capitalista gera e que impactam 

diretamente nos indivíduos, como o pauperismo, as epidemias, os transtornos 

mentaisetc.  

Assim para o Serviço Social no CERE as demandas vão além da assistência 

médica psiquiátrica, mas também estão relacionadas aos usuários e seus familiares nas 

diversas esferas da vida em suas relações sociais, econômicas e culturais. 

Neste contexto, o Serviço Social enfrenta muitas dificuldades para a 

realizaçãode suas ações no CERE, lidando diariamente com escassez de recursos 

humanos e físicos, como computador , falta de material de escritório básicos , falta de 

espaço próprio destinado ao atendimento do Serviço Social – o que resulta no rodízio 

para utilização das salas com os demais profissionais – falta de telefone pra fazer 

contato ativo com os usuários, poucas vagas disponíveis para agendamento de consultas 

médicas com os psiquiatras da equipe (já que a quantidade de profissionais é  

insuficiente ao número de usuários), falta de espaço para fazer as reuniões em grupos e 

com usuários,  dificuldade de transporte institucional para realização de atividades fora 

do órgão, e muitas outras dificuldades que expressam o contexto de sucateamento das 

políticas públicas que impactam diretamente na estrutura dos serviços.  

Essas lacunas não permitem uma efetivação adequada dos serviços e a consequência 

disso é a baixa qualidade dos atendimentos,não por parte do profissional envolvido, mas 

por culpa dessa politica minimalista e focalizada de inspiração neoliberal, que não 

garante um serviço público de qualidade. 

Outro rebatimento das políticas neoliberais no cotidiano do trabalhador de modo 

geral é a precarização das formas de contratação. No CERE, em tempos de 

flexibilização do trabalho, os trabalhadores, dentre eles os assistentes sociais, são 

submetidos a contratos de trabalho temporários, sem respectiva de carreira, ficando 

totalmente vulneráveis a esses modelos que não valorizam o trabalhador e não garante 

seus direitos. O risco eminente de fim do contrato, prejudica totalmente o serviço, tanto 

para o desenvolvimento do profissional – que também precisa de estabilidade financeira 

e emocional para desenvolver sua vida – quanto do atendimento do usuário, já que se 

cria um empecilho na criação de vínculos, tão necessária na saúde mental.  

 
A precarização do trabalho está diretamente relacionada ao aumento do 
assalariamento sem carteira assinada, do trabalho autônomo e do informal, da 
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redução e/ ou ausência de direitos trabalhistas, bem como de suas respectivas 
implicações na jornada de trabalho e no tempo de permanência no trabalho, 
nos rendimentos do trabalhador, na possibilidade de acesso aos mecanismos 
de proteção social e nas condições de trabalho às quais são submetidos 
cotidianamente os trabalhadores (PARENZA, 2008, p. 35). 

 

          Nesta equipe de saúde Mental A/D do CERE, 70% dos profissionais da equipe 

estavam trabalhando em regime de contrato temporário de um ano, podendo ou não ser 

renovado pelo mesmo período. A própria assistente social supervisora de estágio da 

época, durante período de estágio curricular, era submetida a este tipo de contratação.  

Neste mesmo período, foi possível vivenciar o fim do contrato de trabalho de 

50% da equipe, o que gerou uma quebra no tratamento de muitos usuários, já que não 

tinha profissionais suficientes para fazer os atendimentos. Em se tratando de usuários de 

saúde mental, esse impacto é muito negativo, pois pode levar diversos usuários à 

recaídas e até mesmo ao abandono do tratamento. 

Diante desses impactos da política neoliberal no CERE e nas ações do Serviço social na 

instituição é importante fazer a reflexão sobre os limites das ações profissionais 

desenvolvidas sobre os moldes da política neoliberal. 

Ainda no processo de formação discutimos o perigo de cair no messianismo11 ou 

no fatalismo12, uma vez que a efetivação das práticas do assistente socialnão depende 

exclusivamente da habilidade profissional, mas  também da correlação de forças 

envolvidas no processo de trabalho, o impedem na maioria das vezes que se tenha o 

resultado desejado.  De acordo com Iamamoto (2000) o assistente social não deve se 

olhar para as demandas como acontecimentos deterministas, e acabados, como se 

naturalmente as coisas acontecessem e não fatalmente podem ser mudadas, nem mesmo 

o assistente social deve se comportar como super-herói, pois nem tudo depende de suas 

habilidades profissionais, na verdade é necessário apenas que este profissional tenha 

clareza de suas habilidades profissionais e entenda os limites e possibilidades da 

realidade social imposta a todos os sujeitos. 

                                                
11

Para Marilda Vilela Iamamotomessianismo é quando o assistente social tem sua ação baseadaem“uma 
visão heróica do Serviço Social que reforça unilateralmente a subjetividade dos sujeitos, a sua vontade 
política, sem confrontá-la com as possibilidades e limites da realidade social”. (Iamamoto, 2000, p.21) 
12

De acordo com Iamamoto (2000) o assistente social deve romper com a visão fatalista do processo 
histórico, pois nessa visão o profissional analisa a realidade como se ela “já estivesse dada em sua forma 
definitiva, os seus desdobramentos predeterminados e os limites estabelecidos de tal forma, que pouco se 
pode fazer para alterá-los. Tal visão determinista e a-histórica da realidade conduz à acomodação, à 
otimização do trabalho, ao burocratismo e à mediocridade profissional”(Iamamoto, 2000, p.20).  
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Ainda sobre isso a autora afirma serem características comuns dessas duas 

perspectivas: “elas são a-históricas, para os processos sociais contemporâneos” 

(Iamamoto, 2000, p.21).  

No decorrer do estágio tive vários exemplos dessa dificuldade de efetivação da 

prática profissional, como por exemplo, usuários que viviam em situação de rua e 

tentavam fazer o tratamento para parar com o uso de múltiplas drogas, mas não tinham 

aceso nem mesmo a água potável para tomar a medicação recomendada pelo médico da 

equipe. Então, na verdade, observa-se o grande esforço da equipe do CERE para 

ressocializar os usuários que, em alguns casos, não tem acesso nem mesmo a direitos 

básicos como moradia, alimentação, saneamento básico etc.  

Diante do breve exposto, é possível afirmar que o Serviço Social no CERErealiza um 

trabalho indispensável, pois é um profissional com habilidade para identificar e 

promover oacesso dos direitos sociais e políticos, a partir das demandas emergentes no 

cotidiano, mesmo com tantas limitações consegue executar suas ações na perspectiva de 

garantia dos direitos sociais. A prova disso é o reconhecimento da importância e 

valorização desse profissional por parte dos demais profissionais e usuários. Mesmo 

diante da redução de profissionais, a necessidade do assistente social na equipe nunca 

foi questionada e existe uma procura constante do assistente social neste espaço de 

trabalho, justamente por reconhecer a habilidade investigativa e de pesquisa cotidiana 

que esse profissional tem para criar estratégias e soluções às demandas apresentadas 

mesmo em um ambiente tão contraditório, neste caso, exclusivamente, o campo da 

política de saúde mental. 

 
O que se reivindica hoje, é que a pesquisa se afirme como uma dimensão 
integrante do exercício profissional, visto ser uma condição para se formular 
respostas capazes de impulsionar a formulação de propostas profissionais que 
tenham efetividade e permitam atribuir materialidade aos princípios éticos 
políticos norteadores do projeto profissional. Ora, para isso é necessário um 
cuidadoso conhecimento das situações ou fenômenos sociais que são objeto 
de trabalho do assistente social. (IAMAMOTO2004, p.56). 

 
              Sendo assim, o assistente social é um profissional que ocupa função de 

destaque na equipe multidisciplinar de Saúde Mental A/D do Centro de Reabilitação de 

Rio das Ostras, pois possui um olhar amplo e crítico sobre o que está posto, tendo a 

possibilidade de intervir e fomentar o acesso aos direitos destinados aos usuários de 

álcool e outras drogas, a construção de cidadãos mais esclarecidos e minimamente 

capazes de refletir sobre a realidade social na qual estão inseridos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) teve por objetivo problematizar a 

atuação profissional doassistente social inserido na Equipe de Saúde Mental Álcool e 

Drogas do Centro de Reabilitação de Rio das Ostras (CERE).  

 O que está no centro da discussão proposta neste trabalho é o debate crítico 

acerca da importância do trabalho do profissional de Serviço Social dentro da política 

pública de saúde mental com usuários de álcool e outras drogas, suas possibilidades, 

limites e desafios cotidianos, que são permeados por uma dinâmica capitalista repleta de 

desigualdades, sociais, econômicas e culturais.  

 Para alcançar o objetivo deste estudo, buscamos compreender a importância de 

compreender Reforma Psiquiátrica para o campo da atenção à saúde mental e para a 

efetivação de direitos para os doentes mentais, especialmente a partir da promulgação 

da Lei federal 10.216/01 

        Entretanto, no mesmo período em que a Reforma Psiquiátrica trouxe avanços à 

política nacional de saúde mental no Brasil, as contrarreformas do Estado tomaram 

força em âmbito nacional e tivemos a infelicidade de vivenciar o desmonte do Estado 

brasileiro. A Reforma propôs a desospitalização, hospitais psiquiátricos foram fechados 

e no entanto, em decorrência da aplicação da política neoliberal em nosso território, se 

fecharam os hospitais psiquiátricos, mas não houve investimento público efetivo na rede 

de atendimento ambulatorial e nos outros dispositivos para necessários à 

desospitalização.  

 Além disso, o agravamento da questão social resultou também no aumento do 

número de usuários da política de saúde mental. 

No contexto de expansão das expressões da questão social, bem como do caráter de 

fragmentação e focalização das políticas públicas, nos parece que o assistente social 

possui habilidades necessárias para atuar na saúde mental, de forma a compreender a 

complexidade da realidade dos usuários e identificar, no contexto das relações sociais, 

formas criativas para atuar nas diversas expressões da questão social, que se manifestam 

através da pobreza, exclusão social, violência, uso abusivo de drogas, dentre outros.  

 Assim, esse profissional ocupa função relevante e diferenciada na equipe 

multidisciplinar, sendo capaz de responder as necessidades sociais das pessoas com 

transtorno mental que se traduzem através das inúmeras demandas.  
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       É indispensável que o serviço social ocupe este espaço de trabalho, pois é um 

profissional capaz de enxergar a realidade na perspectiva de efetivação dos direitos, a 

partir das demandas que surgem no cotidiano. 

 Mesmo diante dos limites da política de saúde mental, o Serviço Social executa 

suas ações de forma à contribuir para a garantia dos direitos sociais das pessoas 

adoecidas mentalmentecom dependência em álcool ou outras drogas.Destacamos por 

fim que nabusca pela efetivação do Projeto Ético Político profissional, as reflexões 

propostas neste TCC indicam muitos desafios que merecem continuar sendo analisado e 

discutido, pois dizem respeito à emancipação humana.  
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