
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS 

 

 

 

KATRINE SOARES DE CARVALHO 

 

 

 

Política de Saúde Mental e o trabalho da Assistente Social no 
plantão na atenção à pessoa em sofrimento psíquico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ  

2020 



2 
 

2 
 

 
KATRINE SOARES DE CARVALHO 

 
 
 
 
 

 
 

Política de Saúde Mental e o trabalho da Assistente Social no 
plantão na atenção à pessoa em sofrimento psíquico 

 

 
 
 

 
 
 

Trabalho de Final de Curso 
apresentado ao Departamento de 
Serviço Social de Campos dos 
Goytacazes, do Instituto de Ciências 
da Sociedade e Desenvolvimento 
Regional da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial 
para obtenção do título de Bacharel 
em Serviço Social. 

 
 
 
 
 
 

Orientadora: Profª. Drª. Juliana Desiderio Lobo Prudêncio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ  

2020



 

3 
 

KATRINE SOARES DE CARVALHO 

 
 

Política de Saúde Mental e o trabalho da Assistente Social no 
plantão na atenção à pessoa em sofrimento psíquico 

 

 
 

Trabalho de Final de Curso 
apresentado ao Departamento de 
Serviço Social de Campos dos 
Goytacazes, do Instituto de Ciências 
da Sociedade e Desenvolvimento 
Regional da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial 
para obtenção do título de Bacharel 
em Serviço Social. 

 
 
Aprovado em ____ de __________ de _______. 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_______________________________________________________________
___ 

Prof.ª.Drª. Juliana D. Lobo Prudencio (orientadora) 
Universidade Federal Fluminense 

 
 

_______________________________________________________________
___ 

Prof.ª. Drª. Leda Regina de Barros Silva 
Universidade Federal Fluminense 

 
 
_______________________________________________________________

___ 
Prof.ª. Drª. Isabela Sarmet 

Universidade Federal Fluminense 
 
 
 

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ  
2020 



 

4 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Agradeço a Deus, por ter chegado até aqui;  
Aos professores; 
Aos amigos da faculdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dedico este trabalho a minhas filhas; 

A minha família;  

A todos que, de alguma maneira me ajudaram a concluir este curso. 



 

6 
 

 RESUMO 

 

No Brasil assim como em várias partes do mundo é comum presenciarmos 
situações envolvendo pessoas acometidas pelo sofrimento psíquico. 
Infelizmente até os dias de hoje essas pessoas são marginalizadas e, tratadas 
como sendo uma ameaça à sociedade ou até mesmo uma vergonha para suas 
famílias. Assim este trabalho tem por objetivo analisar como se deu a 
construção da política de saúde mental no Brasil; identificando quais foram às 
mudanças trazidas pela Reforma Psiquiátrica brasileira e a política de saúde 
mental no Brasil, além de caracterizar a rede de atenção psicossocial; delimitar 
a inserção do Serviço Social no plantão na atenção aos usuários em sofrimento 
psíquico e ainda enfatizar as importância do Serviço Social para o trato desses 
sujeitos nos plantões. O trabalho foi realizado através de levantamento 
bibliográfico, análise documento e a observação participante, esta realizada ao 
longo do estágio supervisionado em Serviço Social. O estudo aponta a 
importância da reforma psiquiátrica para a construção de caminhos de cuidado 
a pessoa em sofrimento psíquico nos serviços substitutivos de atenção, assim 
como reforça a necessidade da Assistente Social como profissional do cuidado 
e atenda as demandas desses sujeitos no seu exercício profissional no plantão.  

 

Palavras-Chave: Sofrimento psíquico. Reforma Psiquiátrica. Serviço Social. 
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ABSTRACT 

 
 
In Brazil as well as in several parts of the world it is common to witness 
situations involving people affected by psychological suffering. Unfortunately, 
even today these people are marginalized and treated as a threat to society or 
even a shame for their families. Thus, this work aims to analyze how the 
construction of mental health policy took place in Brazil; identifying which were 
the changes brought about by the Brazilian Psychiatric Reform and the mental 
health policy in Brazil, in addition to characterizing the psychosocial care 
network; delimit the insertion of Social Service on duty in the care of users in 
psychological distress and also emphasize the importance of Social Service for 
the treatment of these subjects on duty. The work was carried out through 
bibliographic survey, document analysis and participant observation, this carried 
out during the supervised internship in Social Work. The study points out the 
importance of psychiatric reform for the construction of care paths for people in 
psychological distress in substitute care services, as well as reinforcing the 
need for Social Workers as care professionals and meeting the demands of 
these subjects in their professional practice on duty . 
 
 
 
Keywords: Psychic suffering. Psychiatric Reform. Social Service. 
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INTRODUÇÃO 

 

A construção da Reforma Psiquiátrica no Brasil avança nos idos dos 

anos de 1970 e apresenta caminhos importantes para se pensar o cuidado da 

atenção ao sujeito em sofrimento psíquico e coloca para os profissionais da 

política de saúde mental desafios a serem incorporados e reinventados na sua 

prática profissional. 

A ideia de uma rede de atenção materializada na Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) amplia os olhares sobre uma atenção integral e em rede a 

estes sujeitos e a seus familiares. Convocando ao Assistente Social um 

exercício profissional em redes de cuidado, compreendendo que este 

profissional é considerado como a saída para o atendimento a inúmeras 

demandas surgidas na sociedade, principalmente aquelas que se originam em 

meio à população menos favorecida e invisibilizada em todo país.   

Neste sentido o presente trabalho intitulado: “Política de saúde mental 

e o trabalho da assistente social no plantão na atenção à pessoa em sofrimento 

psíquico", parte da seguinte problematização: Qual a importância do trabalho 

prestado pela Assistente Social no plantão às pessoas em sofrimento psíquico? 

Como respostas ao problema acima levantado, podemos supor que, o 

serviço prestado pela Assistente Social é de suma importância uma vez que 

muitos usuários em sofrimento psíquico não dispõem de condições 

socioeconômicas, que lhes garantam acesso aos serviços necessários. Outrora 

ainda podemos afirma que as mudanças trazidas pela Reforma Psiquiátrica 

tem auxiliado na inserção desses sujeitos em uma rede de atenção em saúde, 

que visa à inserção de pessoas em sofrimento psíquico na sociedade. 

Este trabalho traz como objetivo geral: reconhecer a importância do 

trabalho prestado pela Assistente Social no plantão às pessoas em sofrimento 

psíquico, e como objetivos específicos: descrever a construção da política de 

saúde mental no Brasil; caracterizar a inserção do Serviço Social no plantão na 

atenção aos usuários da política de saúde mental; identificar as demandas 

recorrentes no Plantão do Serviço Social.  
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O atendimento dispensado pela Assistente Social é de suma 

importância para a promoção da igualdade e, resolução de problemas como 

entraves oriundos da burocracia que, atravanca a implantação de políticas 

públicas além dos problemas enfrentados pela Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) e os Centros de Atenção Psicossociais (CAPs) frente a delimitações 

trazida pela legislação em vigor e o Sistema Único de Saúde (SUS).  

Para que se possa então, conseguir discutir o que fora proposto esse 

trabalho pautou-se na escolha do tema e sua delimitação; problematização a 

ser investigada; levantamento de bibliografia específica em meios eletrônicos, 

livros, revistas e periódicos; levantamento documental; análise e leitura das 

obras e documentos escolhidos; como caminhos metodológicos para o 

desvendar da pesquisa e escrita do presente trabalho final de curso. 

 Sendo assim o trabalho foi estruturado em dois capítulos, da seguinte 

maneira: no primeiro capítulo será abordada a construção da Política de Saúde 

Mental no Brasil com enfoque para Reforma Psiquiátrica brasileira e, no 

segundo capítulo abordaremos: A inserção do Serviço Social no plantão na 

atenção aos usuários em sofrimento psíquico, onde se discutirá o papel da 

Assistente Social na política de saúde mental e, ainda as demandas 

recorrentes no plantão do Serviço Social. 

Busca-se com este trabalho contribuir para o debate acerca das 

questões tensionadas sobre a Reforma Psiquiátrica, a RAPS e a inserção da 

Assistente Social neste espaço sócio ocupacional que é a política de saúde 

mental.  
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l – A construção da Política de Saúde Mental no Brasil 

 

Desde os anos de 1970 no Brasil avança-se na construção de ações e 

práticas que legitimem o fim dos manicômios e possibilite o cuidado em saúde 

mental aos sujeitos em sofrimento psíquico no território. A Reforma Psiquiátrica 

é um grande caminho, que ainda se percorre, na construção da atenção 

integral a estes sujeitos junto a sua família, no território e sobre a lógica da sua 

emancipação humana através de ações sobre os princípios da rede de atenção 

psicossocial (RAPS). 

Diante disso, o presente capítulo possui o intuito de apresentar de 

forma analítica a construção da política de saúde mental sobre o prisma da 

Reforma Psiquiátrica no Brasil e a constituição da RAPS. Para tal 

caminharemos sobre os pontos relevantes para se pensar a reforma 

psiquiátrica e a construção da atenção psicossocial no Brasil através da revisão 

de literatura e análise documental que possibilitam a compreensão dos marcos 

teórico e legal para este debate.  

 

1.1.A Reforma Psiquiátrica brasileira e a política de saúde mental no 

Brasil  

Observa-se que a humanidade coabita com a loucura a alguns séculos, 

antes mesmo de ser um assunto de importância da medicina, da enfermagem, 

do Serviço Social e de tantas outras profissões que estão neste campo. A 

sociedade estigmatiza o indivíduo como ”louco“ e o coloca em lugar de 

marginalização e exclusão, tanto pela sociedade como pela família. Desde a 

Idade Média os loucos aprisionados em asilos e hospitais prometidos a própria 

sorte; assim como os enfermos, portadores de doenças venéreas, moradores 

de rua e libertinos.  Logo, a palavra “louca” historicamente é compreendida com 

um termo ofensivo e pejorativo.  

No século XVIII, Phillippe Pinel, conhecido como o pai da psiquiatria 

trouxe uma inovação no tratamento para os loucos, emancipando - os das 

correntes e modificando a lógica manicomial no tratamento as pessoas em 

sofrimento psíquico. Pinel defendia os tratamentos nos manicômios alicerçados 

http://www.ccs.saude.gov.br/memoria%20da%20loucura/Mostra/pinel.html
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na reeducação dos alienados e respeito às normas e nos desalentos nas 

iniciativas impróprias. Para Pinel, a função do médico na instituição manicomial 

tinha que exercer a sua profissão com firmeza, entretanto com gentileza.  

O método pensado por Pinel mostra que deve ser modificado e deixando de 

lado os métodos que aprisionam os sujeitos, como: a corrente do aprisionamento, as 

chicotadas, os banhos frios, as máquinas giratórias e as sangrias.  Que deveria ser 

substituída, naquele contexto, pela reeducação dos sujeitos, uma função 

disciplinadora dos médicos e do manicômio, sendo imposição de ordem institucional.  

No século XlX, o tratamento do sujeito em sofrimento psíquico era usado de 

medida física como, duchas, banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e 

sangrias. Com o fortalecimento das teorias organicistas o que se considerava como 

doença mental passa a ser entendido como doença orgânica. E assim as técnicas 

organicistas traz para a psiquiatria a lógica do tratamento moral, o qual compreendia 

ações de cunho da imposição da ordem e da disciplina institucional baseada na 

fisiologia, anatomia patológica e neurociência. Em meados do século XX, conduzido 

por Franco Basaglia, psiquiatra Italiano, estabeleceu uma crítica que mudava o 

saber, do método de tratamento e das instituições psiquiátricas.  Tal mudança 

adentra o Brasil dos anos de 1970 e torna-se as bases para a nossa reforma 

psiquiátrica. 

No século XX, na Itália iniciou uma crítica e transformação no saber, do 

tratamento e nas instituições psiquiátricas, tendo repercussão e bastante 

consequência no mundo inteiro inclusive no Brasil. No final da década de 1970 

houve uma mobilização no Brasil com os profissionais que trabalhavam nos 

manicômio juntamente com a família dos sujeitos em sofrimento psíquico, esse 

movimento acontece no contexto da redemocratização do país e na mobilização 

política – social ocorrido na mesma época, conforme aponta Amarante (1995). Um 

fato importante desta época foi à intervenção e o fechamento da clínica Anchieta, 

em Santos SP como uma emenda na legislação proposta pelo deputado Paulo 

Delgado por intermédio de um projeto de lei n° 3.657, ambos realizados em 1989, 

estimularam a Reforma Psiquiátrica no Brasil. 
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Diante disse, tem-se 10 anos de organização política e clínica na luta “por 

uma sociedade sem manicômios” que se deu com a participação de trabalhadores, 

usuários e familiares. Nestes 10 anos cresce a construção de um pensamento sobre 

a importância da desospitalização que traria o fim do manicômio e o surgimento de 

espaços extra-hospitalares na ordem do cuidado em saúde mental da pessoa em 

sofrimento psíquico no território e com seus familiares.  

E em 2001 é aprovada no Brasil a Lei Federal 10.216 em abril de 2001 que, 

conhecida como a Lei Paulo Delgado, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas em sofrimento psíquico e / ou usuários de drogas redirecionados o modelo 

assistencial em saúde mental.  A referida lei é um marco de suma importância na 

luta pelo fim dos manicômios e na busca por cuidado em saúde mental para os 

sujeitos aqui em debate. 

Dessa lei origina-se os direcionamentos dados para a construção de uma 

Política de Saúde Mental, visando a garantia do cuidado ao sujeito em sofrimento 

psíquico e / ou usuários de drogas em serviços substitutivos aos hospitais 

psiquiátricos. Tais serviços surgem para ultrapassar a lógica das internações de 

longa permanência, o isolamento do paciente de seu convívio familiar e com a 

sociedade (AMARANTE, 2008 apud BRASIL, 2001, p. 1).  

A Reforma Psiquiátrica é compreendida como processo social, envolvendo 

alteração na assistência conforme os novos pressupostos técnicos e éticos, a 

incorporação cultural desses valores e a convalidação jurídico-legal desta nova 

ordem. Conforme o Instituto Franco Basiglia (IFB)1, “o principal pilar da Reforma é a 

reorganização da assistência, nos três níveis de governo (federal, estadual e 

municipal), os quais são gestores do Sistema Único de Saúde e devem buscar 

soluções eficazes para esta área”, sustentados por um potente movimento social e 

com diretrizes pactuadas nas Conferências Nacionais de Saúde Mental nos anos de 

1987, 1992, 2001 e 2010, bem como manifestos que definem os posicionamentos 

sobre os rumos da reforma no Brasil, tais como: Carta de Bauru e a Declaração de 

Caracas.  

 
1 Informações sobre o IFB disponível em: https://www.ifb.org.br. Acesso em 26 de nov. de 

2020. 

https://www.ifb.org.br/
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De acordo com o Relatório Final da I Conferência Nacional de Saúde Mental 

que aconteceu de 25 a 28 de junho do ano de 1987, na Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UER). O evento contou com a participação de 176 delegados eleitos 

nas pré-conferências estaduais e os demais serviços representativos da sociedade.  

Sua estruturação apresentou três temas básicos, a saber:   

 

I – Economia, sociedade e Estado: impactos sobre a saúde e doença 
mental; II – Reforma Sanitária e reorganização da assistência à 
saúde mental; III – Cidadania e doença mental: direitos, deveres e 
legislação do doente mental. (BRASÍLIA, 1988, p. 3). 

 

Os integrantes, sob a forma de grupos de trabalho, discutiram os referidos 

temas, resultando das discussões um documento que foi avaliado e votado em 

assembleia final e elaborado no presente relatório (BRASÍLIA, 1988). 

 

A realização da I Conferência Nacional de Saúde Mental, com o 
desdobramento à 8° Conferência Nacional de Saúde, evidenciando 
um marco histórico na psiquiatria brasileira, refletindo a aspiração de 
toda a comunidade cientifica da área, tendo a compreensão que a 
política Nacional de Saúde Mental necessita está vinculada à Política 
Nacional de desenvolvimento Social do governo federal (BRASÍLIA, 
1988, p. 15). 

 

Em contrapartida diferentes categorias profissionais ligadas a política de 

saúde mental, bem como partidos políticos, entidades religiosas, instituições 

privadas, associações de usuários, instituições de ensino e demais parcela da 

sociedade somaram esforços coletivo possibilitando uma troca de informações para 

a melhoria da qualidade assistencial, através de um processo participativo e 

democrático.  

 

A II Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em Brasília, no 
período de 1 a 4 de dezembro de 1992, fruto de um longo processo 
democrático, com alguns marcos na para a sua efetivação em 1986, 
foi realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde, inquestionável 
um marco histórico na luta pela construção no sistema único de 
Saúde (BRASÍLIA, 1988, p.12). 
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Cabe destacar que no mesmo ano da realização da I Conferência Nacional 

de Saúde Mental com cede no RJ, ocorreu em Bauru, o II Encontro Nacional de 

Trabalhadores em Saúde Mental propondo mudanças das premissas teóricas e 

éticas da assistência psiquiátrica. Destacando o resultado deste encontro que foi a 

Carta de Bauru2, a qual se é referendada até os dias de hoje como norte do slogan 

“Por uma Sociedade Sem Manicômios”.  Os encontros de Bauru são referenciais 

importantes e utilizadas até os dias atuais como caminhos apontados para o 

fortalecimento da saúde mental e da luta antimanicomial.  

Outra referência política importante é a Declaração de Caracas3 emitida em 

1990, que apresenta posicionamentos, debates e insatisfações com os rumos e 

concepções sobre os manicômios e afirma a importância do SUS na atenção aos 

sujeitos em sofrimento psíquico e traz o debate da atenção básica neste campo. 

Sendo assim, também é considerada uma referência fundamental para o processo 

de modificação do modelo de atenção à Saúde Mental que se desenvolve no país.  

Tais manifestos foram fundamentais para a construção da conferência 

nacional e em agosto de 1992, a II Conferência Nacional de Saúde Mental aprovou o 

fortalecimento da luta pela vida, ética e municipalização da Saúde, com destaque no 

controle social, definindo o nível local como estratégico na democratização do 

Estado e das políticas sócias.  

A II Conferência Nacional de Saúde Mental, contou com 
representantes dos segmentos envolvidos na reestruturação da 
atenção em Saúde mental e na reforma psiquiátrica brasileira: 
associações de usuários e familiares, conselho da área da saúde, 
prestadores, governos e entidades da sociedade civil.  (BRASÍLIA, 
1994, p.12). 

 

A II Conferência Nacional simbolizou a culminação de um vasto processo de 

participação e debate alcançado através dos trabalhos de 500 delegados eleitos nos 

eventos estaduais com a forma a composição paritária dos dois seguimentos: 

usuários e sociedade civil, governo e prestadores de serviços. Também foi escolhido 

nos encontros estaduais, participaram 320 pessoas, tendo 150 participantes na 

 
2 Para leitura da Carta ou Manifesto de Bauru, disponível em: < www.cfp.org.br>. Acesso em 26 
de nov. de 2020. 

3 Para aprofundamento, disponível em: <DECLARAÇÃO DE CARACAS (saude.gov.br)>. 
Acessso em 26 de nov. de 2020. 

http://www.cfp.org.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_caracas.pdf
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categoria ouvinte e 100 convidados; dentre esses, 15 personalidades estrangeiras e 

representantes de organismos internacionais.  Tais sujeitos trabalharam arduamente 

sobre o debate da “reestruturação da atenção em saúde mental no Brasil”, com 

reflexões que pairavam sobre pautas importantes para a desconstrução da lógica 

manicomial e reforço da atenção no território e a convocação para a importância dos 

serviços substitutivos em saúde mental. 

Já a III Conferência Nacional de Saúde Mental aconteceu de 11 a 15 de 

dezembro de 2001, em Brasília, DF. O tema central desta conferência estava 

vinculado ao tema mundial indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o 

ano de 2001, “Cuidar, sim. Excluir, não”, a comprovação de uma ética e de uma 

direção fundamentais para a atenção psiquiátrica e em Saúde Mental e apresentava 

o debate acerca da reorientação da assistência e atenção em saúde mental. 

 No entanto, encontrava-se ligado a um tema local, presente no título. 

“Efetivando a Reforma Psiquiátrica, com Acesso, Qualidade, Humanização e 

Controle Social”, significativo de sua organicidade com a elaboração de um Sistema 

Único de Saúde (SUS) – público, democrático, de grande acesso, eficaz, criador de 

cidadania e com controle social, assim consolidados os termos do debate, foram os 

seguintes subtemas que o organizaram: financiamento; recursos humanos; controle 

social, e acessibilidade, direitos e cidadania (BRASÍLIA, 2001).  

A referida conferência ocorreu após menos de um ano da aprovação da 

nova Lei Federal de Saúde Mental (Lei n° 10.216/ 2001). Neste mesmo segmento o 

clima de mobilização no campo da Saúde Mental em resposta aos desejos 

expressos desde a II Conferência Nacional e as reivindicações atuais das diversas 

organizações, movimento social, lideranças e setores do campo caminhavam na luta 

por uma sociedade sem manicômio e reconhecimento do sujeito em sofrimento 

psíquico enquanto cidadão. Diante disso, o Plenário do Conselho Nacional de Saúde 

solicitou ao ministro da saúde a convocação da III Conferência (Resolução n. º 

310/CNS, de 04/04/2001). Em julho, o ministro da saúde convocou a III Conferência 

para acontecer em dezembro, implementando também a Comissão Organizadora 

(Portarias/GM n. º 1058 e n. º 1086 respectivamente de 18 e 27/ 07/2001). Foram 

apenas 6 meses para organizar o processo, tendo a etapa municipal se realizado até 

28 de outubro, e a estadual até 18 de novembro.  Neste período, realizaram-se 163 
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Conferências Municipais e 173 Microrregionais e Regionais, sendo que, 

impossibilitou diversas plenárias locais foram feitas.  

É importante frisar o significativo número de pessoas que se mobilizaram 

desde a etapa municipal e, em particular, a solidificação da presença ativa de 

usuários e familiares. Estima-se a presença de 30.000 pessoas nesta etapa. Na 

segunda etapa, todos os 27 estados da federação realizaram conferências 

estaduais, congregando cerca 16 de 20.000 participantes. Na III Conferência 

Nacional em Brasília, tivemos a participação de 1480 inscritos regulares, somando 

cerca de 220 pessoas que estavam presentes nas atividades, totalizando a cifra 

geral de 1700 participantes. (BRASÍLIA, 2019, p. 14). 

A III Conferência foi estruturada por meio de mesas redondas, painéis 
específicos, proposição de moções, 35 grupos de trabalho e Plenária Final. 
Cabe destacar também a realização, durante o evento, da solenidade de 
entrega do “Prêmio David Capistrano Filho” para as “Experiências Exitosas 
em Saúde Mental”. que contemplou 10 municípios dentre as 73 novas 
experiências criativas e bem-sucedidas em saúde mental de base 
comunitária inscritas. (BRASÍLIA, 2002, p. 14). 

   

As conferências estaduais, municipais aliadas a organização dos 

profissionais, familiares e usuários; e a própria mobilização em torno da conferência 

tiveram um impacto significativo nos meios de comunicação, com publicação de 

matérias jornalísticas em todo o país, além de debates em programas de rádio e TV 

com alcance nacional. 

Dados da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas 

apontam que o movimento de desospitalização (pacientes que não precisam 

permanecer internados nos hospitais psiquiátricos, focando em um cuidado 

preventivo) dos sujeitos em sofrimento psíquico continua em curso. O conceito de 

desospitalização nos pacientes asilados está vinculado a noção de 

desinstitucionalização, segundo Amarante (1996).Pois, a noção de 

desinstitucionalização surgem nos E.U.A., em virtude do plano de saúde mental do 

Governo Kennedy, sendo entendido como medidas de desospitalização. Em um 

direcionamento de princípios fundamentais, reproduzidos do Direito do Instituto 

Nacional de Saúde Mental dos E.U.A.: a prevenção de internações impróprias em 

instituições psiquiátricas, pacientes institucionalizados retornando as suas 
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comunidades, manutenção nos sistemas de suporte comunitário as pessoas não 

institucionalizadas que estão recebendo serviços de saúde mental.  

No processo de reforma coloca-se em objeção à desinstitucionalização 

entendendo banal à desinstitucionalização ou, de modo radical, como simples 

desassistência. Neste sentido entende-se que a desinstitucionalização significaria 

jogar os doentes à própria sorte, seja pela crítica, onde tira a responsabilidade do 

estado com essas pessoas e familiares. A proposta da Reforma Psiquiátrica tenta 

trazer a discussão, a reestruturação da atenção à saúde mental, entendendo a 

palavra “atenção”, restringindo os atendimentos feitos em hospitais psiquiátricos no 

segmento de internação (AMARANTE, 1996 apud BRASIL, 2001, p. 1).  

Deste modo, não pode representar o “desamparo” da pessoa em sofrimento 

psíquico ou simplesmente a sua retirada do hospital, sem ser implantado um plano 

de infraestrutura com serviços substitutivos de saúde mental no território onde essas 

pessoas serão cuidadas, não só ela como seus familiares. De acordo com Alves, 

(2019):  

Entre 2002 e 2012 houve um declínio no quantitativo de leitos 
psiquiátricos de 51.393 para 29.958 com queda no percentual de 
gastos com a rede hospitalar de 75,24% para 28,91%. De outro 
modo, a quantidade de Centros de Atenção de Atenção Psicossocial 
(CAPS) cresceu de 424 para 1.981 e o percentual de gastos extra-
hospitalares aumentou de 24,76% para 71,09%. Em 2012 um 
importante investimento financeiro nos CAPS, que passou de 460 
milhões no ano anterior, para 776 milhões, representando um 
aumento de 68%. (ALVES, 2019, p. 1). 

 

              A alteração do modelo assistencial (financiamento da saúde para os três 

entes federativos, como: União, estado e municípios e, a consequente modificação 

das prioridades de financiamento foi acompanhada por um aumento global dos 

recursos financeiros designados à saúde mental, que passaram de R$ 619 milhões 

em 2002, para R$ 1,8 bilhão em 2011.  

Esse modelo de alteração na assistência só terá suporte se as pessoas em 

sofrimento psíquico, cuidados corretamente, este modelo não alterou a forma de 

tratamento destes pacientes, não foram excluídos nem pela sociedade e nem pela 

família. Desde 2004 observa-se um avanço no exercício da política de saúde mental 

tal qual se apresenta a reforma psiquiátrica com recursos destinados para leitos 
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hospitalares, ampliação do financiamento da atenção extra-hospitalar e 

financiamento para os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS). Tudo isto visando 

a ampliação de financiamento para a saúde mental sendo aplicado recursos mais 

eficientes e de cuidado no território.  

 

A reforma psiquiátrica no Brasil seguiu as tendências internacionais 
de mudanças na maneira de tratar os indivíduos que possuíam 
algum tipo de distúrbio mental. A exclusão sumária do convívio social 
e a violência eram ocorrências comuns nos métodos de tratamento 
antigos, a reforma psiquiátrica humanizou esse processo através de 
leis e terapias mais inclusivas e lúdicas. Um dos fatores que 
reformularam o processo de relação das instituições de saúde com 
os indivíduos com transtornos mentais, foi a adoção do conceito de 
intersetorialidade, que consiste em uma comunicação assertiva entre 
os diferentes órgãos do governo responsáveis por diversas áreas 
com o objetivo de combater as causas mais comuns que interferem 
na saúde mental da comunidade como, por exemplo, álcool, drogas e 
cigarro. É importante que a sociedade saiba que sem a reforma 
psiquiátrica, o tratamento dos indivíduos com problemas mentais 
seria desumano e sem resultados efetivos, a reformulação desses 
conceitos permitiu que essas pessoas voltassem a conviver 
normalmente com seus entes queridos. Essa reforma também 
auxiliou na diminuição do número de leitos ocupados nos hospitais 
psiquiátricos, tornando o tratamento menos penoso ao paciente. 
(COLUNISTA, 2020, p. 2). 

   

A Reforma Psiquiátrica no mundo trouxe para os manicômios uma crítica a 

realidade no modelo asilar e ao saber psiquiátrico tradicional. Uma realidade de 

modo de funcionamento, tratamento, comportamento dos profissionais, privação da 

liberdade (SANAR, 2020, p.1). As críticas a esse modo de realidade dos manicômios 

manifestaram-se através do estigma ao sujeito “louco” e na resistência dos 

profissionais, usuários da política de saúde mental e familiares que caminham juntos 

desde os anos de 1970 com o grito “Por uma Sociedade sem Manicômios”.   

 

 

1.2- A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)           

  A Lei nº 10.216/2001 apresenta para o movimento de Reforma 

Psiquiátrica o marco para os novos rumos da assistência em saúde mental no 

país, pois declara a atenção territorial dos sujeitos em sofrimento psíquico 

como cidadãos de direitos e reafirma a necessidade do fim dos manicômios. 
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A construção da reforma se dá através dos serviços substitutivos de 

saúde mental e se localiza através dos Centros de Atenção Psicossociais 

(Caps). Os Caps surgiram nos anos de 1980 como serviço substitutivo através 

da Portaria MS 224/92  

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) surgiram, no Brasil, na 

década de 1980. O primeiro Caps foi criado na cidade de São Paulo, 

abrangendo cada região/território, sendo este a porta de entrada para o 

cuidado em saúde. Sua regulamentação se deu em 1992 através da Portaria 

MS 224/92 que apresenta as “diretrizes e normas para os estabelecimentos 

assistenciais em saúde mental”. Tais centros é a possibilidade da 

disseminação da atenção psicossocial e o caminho para o cuidado territorial 

em defesa da vida e liberdade dos sujeitos em sofrimento psíquico.  

Eles se caracterizam pela ação territorial através de equipes de trabalho 

compostas por: médico, enfermeiro, 03 (três) profissionais de nível superior, 

tais como: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou 

outro profissional necessário ao projeto terapêutico; e 04 (quatro) profissionais 

de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, 

técnico educacional e artesão; conforme consta na Portaria nº336/2002.  

A referida portaria tratará sobre o estabelecimento dos Caps sobre 3 

modalidades: O Caps I, Caps II e o Caps III. Cada serviço existirá no território 

de acordo com o número de habitantes, bem como o seu exercício atenderá a 

especificidades de regulamentação que varia desde os horários de 

funcionamento, abordagens e número de profissionais. Para tal sugere-se a 

leitura da Portaria nº336/20024.  

Os Caps trabalham sobre a perspectiva da atenção territorial e a 

compreensão dos sujeitos em sofrimento psíquico como um sujeito integral o 

qual requer uma atenção em rede de saúde no diálogo com as demais políticas 

sociais visando a garantia da atenção integral.  

 
4 Para aprofundamento, disponível em: < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html>. Acesso em: 26 
de nov. de 2020. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html
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Diante disso, tem-se um outro avanço normativo, legal e político na 

atenção em saúde mental que é a Portaria GM/MS nº 3.088 / 2011 a qual 

institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) na atenção para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único Saúde. A 

RAPS se apresenta como caminho para a construção de uma atenção em rede 

se saúde e na compreensão da importância de um cuidado integral aos sujeitos 

que dela fará uso. Torna-se em 2011 a referência de cuidado e atenção em 

saúde mental e localiza o Caps como ordenador da rede de cuidado em saúde 

mental. Logo, o Caps passa a ser a referência para a atenção aos usuários da 

política de saúde mental.  

Com isso, a preocupação com a criação de centros de assistências para 

cuidados com as pessoas em sofrimento psíquico materializou-se por meio da 

Portaria Nº 3.088/2011, fazendo assim com que uma significativa parcela da 

sociedade encontrasse apoio através do Sistema Único de Saúde- SUS. 

(BRASIL, 2011). Tem como diretrizes da referida portaria:  

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; e 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. (BRASIL, 2011, p. 
1). 

Em seu Artigo 2º a Portaria Nº 3.088/2011 deixa bem claro suas 

atribuições e enfatiza pontos considerados de suma importância como o 
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respeito, e a equidade e o acesso das pessoas em sofrimento psíquico a serem 

assistidos pela lógica da RAPS no intuito de conseguir restabelecer a saúde 

mental e a inserção social dessas pessoa e seus familiares (BRASIL, 2011). 

Para tal o funcionamento da RAPS é estabelecido pelos pontos de atenção os 

quais se destacam no Art. 6º a Portaria:   

I - Unidade Básica de Saúde: serviço de saúde constituído por 
equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações 
de saúde, de âmbito individual e coletivo, que abrange a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e 
a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a 
atenção integral que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes 
de saúde das coletividades (BRASIL, 2011, p. 1). 
 

Não podemos negar que a implementação de políticas públicas trazem 

em sua origem o desejo de ofertas a todos ou a um público especifico ações 

que possibilitem a melhoria da qualidade de vida e, em alguns casos a inclusão 

social. Neste caso ao ofertar na Unidade Básica de Saúde condições para que 

os sujeitos em sofrimento psíquico possam ser cuidados adequadamente 

podemos o Estado como provedor da saúde tenta dar a esses indivíduos 

condições de serem cuidados na sua integralidade, visando assim sua 

melhora. Com isso a RAPS reafirma o compromisso com a atenção básica de 

saúde a qual torna-se a porta de entrada para a atenção na política de saúde 

mental, como um marco importante na descaracterização do manicômio como 

referência na assistência em saúde.  

A RAPS desenvolve suas ações e serviços de acordo com os 
princípios doutrinários desse sistema: universalização, 
equidade e integralidade. A partir desses princípios, temos as 
seguintes diretrizes de organização das ações nos municípios, 
estados e Regiões de Saúde (MEDEIROS et al, 2017 p. 5). 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) se firma nos Centros de Atenção 

Psicossocial, como já sinalizado como ordenador da rede, como um serviço de 

promoção da inserção social dos sujeitos em sofrimento psíquico, com ações 

intersetoriais e regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental 

na rede básica de saúde. Sua prática pela RAPS está pautada na concepção 

ampliada de saúde baseado no SUS; em um contexto econômico, social e cultural.  
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Todavia, a ideia da RAPS perde força e ganha novos rumos como a 

idealização de uma “Nova Política de Saúde Mental” ao longo dos anos de 2017 e 

se afirma no mesmo ano com a promulgação da Portaria nº 3.588/2017. A referia 

portaria apresentará total retrocesso à ideia e a construção de atenção em saúde 

mental proposta e realizada, até em então, pelo movimento de reforma sanitária. 

É com muito grito e indignação que se recebe a nova portaria diante da sua 

representação dos retrocessos impostos a política de saúde mental no que tange: a 

motivação para o retorno da lógica manicomial, o financiamento de leitos e hospitais 

psiquiátricos como base do cuidado, recursos para as comunidades terapêuticas e 

com isso a redução dos recursos, financiamentos e contratações para o 

funcionamento dos Caps (PRUDENCIO E SENNA, 2018).  

 

Os últimos 20 anos, o movimento da Reforma Psiquiátrica (RP) 
brasileira tem, insistentemente, colocado para a sociedade a 
necessidade de se abolir o hospital psiquiátrico como local de 
acompanhamento das pessoas com transtornos mentais, por 
ser alicerçado em um modelo manicomial baseado na 
segregação e violação de direitos. (SOUSA e JORGE, 2019, p. 
1). 

 

A materialização de uma nova política vem na contramão da reforma e se 

firma na lógica ambulatorial e da internação para os sujeitos em sofrimento psíquico. 

Logo, a idealização posta pelo sentimento da reforma é colocada à prova em 2017 e 

se assegura em 2018 com os rumos destinados a tal política diante do 

posicionamento do Governo Federal, o qual se coloca contrário a lógica território e 

clama pela internação, asilamento e convite ao manicomização.  

 
Logo, inserir o hospital psiquiátrico na RAPS caracteriza-se, na 
visão dos defensores da Reforma Psiquiátrica, um retrocesso, 
pois a resolução n. 32 privilegia os serviços de lógica 
manicomial e segregadora em detrimento de investimentos no 
modelo de atenção psicossocial. Além disso, estimula os 
dirigentes ou proprietários de hospitais psiquiátricos a 
manterem esses serviços abertos ao aumentar o incentivo do 
financiamento a esse segmento. Assim, os HPs, que deveriam 
ser fechados de forma progressiva, num processo de 
substituição por serviços territoriais, estão, paradoxalmente, na 
arena da RAPS. (SOUSA e JORGE, 2019, p. 1). 

 

A luta durante esses últimos anos foi sempre no intuito de fazer com 

que as pessoas em sofrimento psíquico pudessem ser tratadas com dignidade, 
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respeito e atenção em rede. No entanto as posturas atuais reforçam o 

descartar desta conduta por parte do Ministério da Saúde e as imposições 

colocadas para a condução da RAPS desde 2017 como o chamamento para o 

fortalecimento da lógica manicomial no espaço hospitalar e nos Caps. 

Com isso, pensar a RAPS é pensar a atenção em rede de saúde que 

possibilite o cuidado em saúde mental no diálogo com outras políticas sociais 

na construção de uma atenção que possibilite a inserção social da pessoa em 

sofrimento psíquico. E isso precisa ser idealizado no campo da política pública 

através da política de saúde e seu exercício territorial. Sendo assim, a reforma 

imposta a política de saúde mental com os retrocessos que vem ocorrendo 

desde 2017 apenas nos mostram uma total desarticulação do Ministério da 

Saúde com a Reforma Psiquiátrica Brasileira.  
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2- A inserção do Serviço Social no plantão na atenção aos usuários em 

sofrimento psíquico na política de saúde mental.  

 

Muito mais que um compromisso social, o trato para com as pessoas 

em sofrimento psíquico requer uma atenção e formação qualificada no campo 

da política de saúde mental e da atenção psicossocial. Não cabendo apenas ao 

psiquiatra e a psicologia o exercício neste espaço de trabalho e sim uma 

equipe que possa contar com diversos profissionais, dente eles o Assistente 

Social. 

Diante disso, cabe a este capítulo pensar o trabalho do Assistente 

Social na política social a partir das observações referentes ao exercício 

profissional junto à pessoa em sofrimento psíquico em um plantão social.  

 

2.1. A Assistente Social na política de saúde mental. 

 

Neste cenário conturbado e desafiador o Serviço Social desponta para 

muitos como sendo uma das últimas saídas para que a dignidades de inúmeras 

pessoas possam ser resgatadas e consequentemente possam viver em um 

ambiente menos hostil. Estudiosos sobre o trabalho do Assistente Social na 

política de saúde mental como Robaina (2010) vão apontar que:  

  

Uma profissão se legitima frente à sociedade a partir de um 
processo de inserção histórica na divisão sócio técnica do 
trabalho. É o conjunto de sua produção teórica e de seus 
instrumentos operativos que lhe garantem reconhecimento e 
um mandato social — o que justifica a existência do Serviço 
Social como especialidade no mundo do trabalho é a questão 
social. É desse lugar que o assistente social está legitimado 
frente ao empregador e aos usuários de seu serviço. 
(ROBAINA, 2010, p. 1). 

 

Por mais legítimo que seja a importância do Serviço Social na 

sociedade atual, a necessidade de intervenção do Assistente Social frente a 

inúmeras situações rotineiras tem elevado a atuação desde profissional e de 

seus serviços com pessoas em sofrimento psíquico. Com o avançar dos 

sofrimentos psíquicos e usos de drogas, em especial no pós anos de 1990, o 
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Assistente Social se torna fundamental na intervenção junto a esses sujeitos na 

luta pela garantia dos direitos sociais, busca pela emancipação social, inclusão 

social e trabalho com seus familiares. 

Assim, o Serviço Social vem privando o campo da saúde 
mental da riqueza de seu saber próprio, fértil de contribuições 
para que a Reforma Psiquiátrica alcance o seu projeto ético-
político: uma sociedade igualitária, que comporte as diferenças! 
Não se trata aqui de negar que as ações do assistente social 
no trato com os usuários e familiares produzam impactos 
subjetivos — o que se está colocando em questão é o fato de o 
assistente social tomar por objeto esta subjetividade! 
(ROBAINA, 2010, p. 1). 

 

Embora o papel social e muitas vezes assistencialista seja a forma 

como o Assistente Social é visto. É inegável que a reforma psiquiátrica que se 

instaurou no Brasil nos últimos anos tenha acirrado as responsabilidade do 

Assistente Social no que se refere a efetivação das políticas voltadas para o 

sujeito em sofrimento psíquico e sua família, sempre no intuito de garantir o 

acesso e a efetivação aos direitos sociais e, zelar pela integridade deste 

sujeito. 

Os profissionais Assistentes Sociais contribuem para o campo 
da Saúde Mental, com base no Código de Ética profissional de 
1993 e na Lei de Regulamentação da profissão, formulando e 
implementando propostas que contribuam com a cidadania, 
mantendo um olhar crítico sobre o usuário de Saúde Mental e 
seus familiares, assim, O Serviço Social se encontra inserido 
nessa realidade contraditória, em que o neoliberalismo 
acontece simultaneamente ao Movimento de Reforma 
Psiquiátrica (GUIMARÃES, 2013 apud APPEL, 2017, p.15). 

 

Mesmo submerso em uma política neoliberal observa-se que o 

Assistente Social tem buscado incansavelmente cumprir seu papel de agir na 

garantia dos direitos sociais dos usuários e familiares em prol de melhorias de 

qualidade de vida e, inclusão social (APPEL, 2017). 

A profissão, no entanto, mesmo com o advento das propostas 
neoliberais, insere-se no processo das relações sociais tendo 
em vista a construção de uma prática emancipadora, em que o 
assistente social desenvolva uma crítica à sociedade burguesa 
e à loucura na sua correlação com o capitalismo. Nesse 
contexto, o profissional não deve buscar apenas técnicas para 
atuar na saúde mental, mas deve, também, desenvolver 
metodologias adequadas a essa realidade e, ainda, deve 



 

27 
 

avançar na análise crítica da sociedade nas suas refrações 
com a loucura, para daí conceber as mediações necessárias à 
intervenção nesse campo (PEREIRA e GUIMARÃES 2013, p. 
6). 

Em uma sociedade extremamente capitalista, a possibilidade de 

incentivar uma política emancipadora deve ser medida pelo assistente social no 

intuito de controlar as ações dos usuários, fazendo assim com que haja bom 

senso em suas mediações e incentivos. Diante disso, Bisneto (2009) é 

categórico ao afirmar que:  

O Movimento de Reforma Psiquiátrica trouxe questões 
importantes para a atuação do assistente social, ressaltando a 
ênfase no aspecto político da assistência social e da 
assistência psiquiátrica; a necessidade da interdisciplinaridade 
e de ultrapassar os limites entre os saberes; a necessidade de 
democratizar as relações de poder entre técnicos e usuários, 
dentre outros aspectos discutidos. (BISNETO, 2009 apud 
PEREIRA e GUIMARÃES 2013, p. 5). 

 

Nas palavras de Bisneto (2009) constata-se que a Reforma Psiquiátrica 

veio acompanhada de uma grande possibilidade de trabalho para o Assistente 

Social no campo da saúde mental, o que pode ser compreendido devido a 

formação social e política desse profissional.  

Outrora pode-se também verificar que a Reforma também teve 

significativos reflexos, no fazer diário deste profissional, que agora dentre 

outras atribuições, novos procedimentos metodológicos para o Serviço Social, 

com a perspectiva  do Assistente Social  interferi de forma direta na questão 

social no  que tange a saúde mental (BISNETO, 2009). 

 

2.1- A Assistente Social no plantão social na política de saúde mental 

 

Uma das melhores oportunidades para que Assistente Social consiga 

conhecer e atender os usuários e suas demandas é por meio do plantão social, 

sendo este o primeiro contato, em algumas instituições, entre o assistente e a 

origem de seus problemas. 
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Para Sousa (2004): compreender e dar novo significado ao Plantão do 

Serviço Social na atual conjuntura sócio-político-ideológica se justifica frente às 

muitas posturas profissionais que consideram essa “prática essencialmente 

conservadora, assistencialista e burocrática” (SOUSA, 2004, p. 50). 

Todavia, também são necessárias críticas ao exercício profissional no 

plantão social, pois nas palavras de Sousa (2004) o plantão pode acabar sendo 

algo extremamente assistencialista, pontual e emergencial, muitas vezes 

conflitando com o perfil emancipador trazido pela Assistente Social na 

contemporaneidade. 

Curiosamente, Sousa (2004) argumenta que os plantões sociais podem 

ser vistos como uma maneira da classe dominante conseguir manter seu 

controle sobre as classes menos favorecidas, já que o caráter assistencialista 

ainda é uma das características marcantes dessa metodologia. 

 

O atendimento rápido e imediato, comum nos Plantões, impede 
reflexões mais profundas por parte do profissional e da própria 
população, quanto ao contexto real no qual se dão as relações 
sociais, (estas entendidas como o modo de vida de 
determinada população, o cotidiano com seus valores, práticas 
culturais, políticas e religiosas) e as contradições nelas 
existentes. (SOUSA, 2004, p. 51). 

 

Essa observação reforça a nossa intenção de olhar para a prática do 

plantão de forma diferenciada, implementando os princípios de justiça social, 

democracia e cidadania, presentes no atual projeto ético-político do Serviço 

Social, revelando o interesse e compromisso profissional com a população 

usuária. (SOUSA, 2004, p. 50).  

Ao olhar para o plantão social de uma maneira diferenciada cumpre-

nos questionar o assistencialismo arraigado no modelo tradicional eu ainda 

hoje impossibilita o usuário de emancipar-se. Sousa (2004) ainda afirma que, 

implantado pelas entidades norte-americanas, o Plantão foi o instrumento 

utilizado pelas Assistentes Sociais pioneiros no momento em que perceberam 

a necessidade de sistematizar os atendimentos assistenciais, os quais foram 

divididos em casos imediatos e casos continuados.  
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Assim ao fazer esta divisão as Assistentes Sociais acreditavam que, 

seus usuários seriam mais bem atendidos por estarem sendo acompanhados 

de perto. 

Os “casos imediatos” são aqueles em que o problema pode ser 
rapidamente estudado e diagnosticado e cuja intervenção 
abrange uma ou duas entrevistas e providências...trata-se, em 
geral, de situação emocional temporária ou de auxílio concreto 
ou de emergência: são as intervenções em tempo de crise, 
intervenções rápidas ou indiretas, seja de prestação de 
serviços concretos ou de modificação de ambiente... Os “casos 
continuados” são os que apresentam um problema mais grave 
e mais profundo, cujo tratamento exigirá um contato 
prolongado entre assistente social e cliente. (VIEIRA, 1978, 
apud SOUSA, 2004, p. 50). 

 

No caso do exercício profissional na política de saúde mental é 

possível encontrar a atuação de Assistentes Sociais em plantão social em 

emergências5 em Saúde Mental e / ou em plantão social.  Ambos como espaço 

legítimo para a presença e contribuição do profissional de Serviço Social, como 

aponta Souza e Silva (2019).   

No entanto, não se pode esquecer que em muitos momentos a atenção 

necessária da Assistente Social na saúde mental pode ser perfeitamente 

enquadrada em casos contínuos, onde a profissional precisará de um contato 

mais prolongado com os usuários dos serviços a fim de que tenha certeza que 

este pode ser reinserido na sociedade sem prejuízo para nenhuma das partes 

(Souza e Silva, 2019). 

Por ser o plantão, mesmo na sua configuração em quanto um plantão 

social, um momento onde o atendimento prestado é de fato imediatista, 

segundo Sousa (2004), muitas das vezes o assistente se vê impossibilitado de 

fazer uma investigação mais profunda dos casos que lhe chegam, podendo 

assim comprometer todo seu trabalho futuro, principalmente quando surge a 

necessidade de uma intervenção imediata. O que coloca para os profissionais 

da política de saúde mental a necessidade de sair deste lugar e fazer a sua 

 
5 Para aprofundar o debate acerca do plantão em emergências, disponível em: < 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932005000100012>. 

Acesso em: 27 de nov. de 2020. 



 

30 
 

prática de modo a possibilitar o desdobramento de ações, encaminhamentos e 

acompanhamentos que ultrapasse o imediatismo e o emergencial. 

A construção do exercício profissional em plantões na saúde mental na 

atenção a pessoa com sofrimento psíquico muitas vezes pode se esbarrar no 

preenchimento de fichas de coleta de dados, relatórios e questionários. Os 

quais constituem a parte burocrática do trabalho das Assistentes Sociais, 

“trabalho este cansativo, repetitivo e, às vezes, desnecessário, quando 

entendidos simplesmente como rotina e exigência da instituição” (SOUSA, 

2004, p. 51). Porém a desburocratização do Serviço Social ainda é um caminho 

de luta e que fazendo assim com que o profissional consiga ampliar o seu olhar 

sobre as expressões da questão social.  

O plantão das Assistentes Sociais na atenção aos sujeitos em 

sofrimento psíquico precisa ser pensado como um caminho inicial de 

aproximação e conhecimento das demandas individuais e familiares nos 

espaços de cuidado. O processo de burocratização deste espaço precisa ser 

refeito para que assim a profissional possa ultrapassar seu campo de ação e 

inclusão social desses sujeitos e sua família.  

 

2.2- Demandas recorrentes no plantão social na política de saúde mental 

Infelizmente para muitos ainda a Assistente Social é tido como aquela 

pessoa capaz de resolver muitos problemas relacionados principalmente às 

questões econômicas.  

A concentração de uma população usuária adulta aponta um perfil 
etário demanda maior utilização dos serviços de saúde. Cabe 
destacar que de acordo com os dados do item anterior (população 
feminina) as necessidades referentes à saúde da mulher, 
principalmente àquelas características do final do ciclo reprodutivo e 
início da menopausa, acarretam na consequente necessidade de 
cuidados de saúde nesta fase (SOUZA E ORTIZ, 2013, p. 10).  

Durante os plantões sociais, observa-se que, há um registro de um 

grande número de mulheres que procuram os plantões em busca de ajuda 

social (Souza e Ortiz, 2013). E no campo da saúde mental esse número é 

bastante expressivo, pois já se demarca as mulheres como maiores cuidadoras 
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dos pacientes em sofrimento psíquico (PASSOS, 2018) e são também aquelas 

que circulam pelos serviços de saúde e no plantão social.  

Cabe ressaltar também que nesta faixa etária já começam a se fazer 
presentes os sinais decorrentes do “desgaste” do corpo, em 
decorrência dos anos acumulados de trabalho, salvaguardada as 
devidas proporções de cada tipo de atividade laborativa. Há de se 
destacar também o aumento da expectativa de vida da população 
brasileira, que tem levado, por consequência à maior demanda por 
assistência médica para a população idosa, ou em processo de 
envelhecimento, impondo a necessidade de mudanças significativas 
no formato das políticas de saúde (SOUZA E ORTIZ, 2013, p. 10). 

A visão que, se tem a partir das demandas que surgem no plantão nos 

faz refletir acerca da clientela que é atendida que são pessoas acima de 50 

anos, o que apesar de não está explicito o próprio texto nos leva a essa 

compreensão nas palavras de Souza e Ortiz (2013), fazendo com que muitas 

das demandas sejam oriundas de problemas de saúde, onde a falta de 

atendimento médico ou a demora acabe sendo uma das principais queixas. 

As demandas mais recorrentes são as relacionadas as consultas e 

marcações de exames, variando entre pedido de esclarecimento quanto a dias 

de marcação, especialidades disponíveis na PPC e pedido de referência de 

especialidades fora da instituição. (SOUZA e ORTIZ, 2013, p. 7). A ineficiência 

dos serviços prestados no Sistema Único de Saúde – SUS acabam 

sobrecarregando a Assistente Social visto que a dificuldade de acesso ao 

serviço continua real, necessitando de políticas públicas que possam diminuir 

essa lacuna entre o SUS e seus usuários.  

Por outro lado, entende-se assim que o Plantão, por ser um espaço de 

atendimento individualizado, propicia ao Assistente Social o conhecimento da 

situação de vida de cada usuário, suas necessidades, suas angústias, seus 

projetos, seu modo peculiar de conduzir as suas relações sociais no cotidiano. 

(SOUSA, 2004, p. 53). Frente e esta realidade, a Assistente Social que, 

também faz parte do sistema e, conhece todos os seus entraves, acaba sendo 

do articulador e o prestador de serviços findando assim mais uma vez a política 

assistencialista que paira sobre essa profissão.  
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No que se refere ao trabalho desenvolvido pela Assistente Social com 

pessoas em sofrimento psíquico deve-se sempre prestar atenção para os 

direcionamentos que, existem no intuito de conduzir adequadamente os 

usuários e assim que este ou familiares buscarem ajuda. (SCHEFFER E 

SILVA, 2014).  

A intersetorialidade na saúde mental coloca o usuário em uma 
nova concepção, não como doente, mas como pessoa que 
necessita ser um indivíduo humanizado e reconhecido dentro 
da sociedade e, para isso, foi preciso fortalecer as redes e 
trazer com elas as políticas sociais que intervêm visando à 
integralidade do usuário (SEVERO E DIMENSTEIN, 2011 apud 
SCHEFFER e SILVA 2014, p, 2). 

 Mesmo durante o plantão social, a Assistente Social precisa estar 

consciente da intersetorialidade que envolve o tratamento a ser dispensado 

para pessoa com deficiência mental visto que, um dos princípios orientadores 

de conduta prevê trabalhar a individuo como um todo. E assim Scheffer e Silva 

(2014) reforçam que:  

Os principais serviços que compõem as redes de atenção à 
saúde mental são: unidades de saúde, centro de atenção 
psicossocial, residência terapêutica, consultório de rua, 
ambulatório, pronto-socorro, hospitais gerais e SAMU, sendo 
que a rede de atenção à saúde mental abrange toda a 
comunidade. E há, ainda, a porta de entrada da rede, que são 
os CAPS; eles são os articuladores, reguladores e 
organizadores da rede que abrange seu território (SCHEFFER 
e SILVA 2014, p, 2). 

A de considerar que a Assistente Social não está sozinha apesar de 

que nem sempre consegue atender a todas as demandas que surgem 

principalmente nos plantões, pois muitas destas encontram entraves nas 

políticas públicas que ainda não são carentes nessa área. (SCHEFFER E 

SILVA, 2014). 

De acordo com a Portaria n. 3.088/ 2011, o funcionamento da rede de 

atenção da saúde mental segue as seguintes diretrizes: 

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 
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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 favoreçam 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; e XII — Desenvolvimento da lógica do 
cuidado para pessoas com transtornos mentais e com 
necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras 
drogas, tendo como eixo central a construção do projeto 
terapêutico singular (BRASIL, 2011, apud SCHEFFER e SILVA 
2014, p, 2). 

Observa-se a partir da legislação acima de, que mesmo sofrendo 

alterações em 2017 e 2018 como apontado no capítulo 1, o Serviço Social no 

que se refere ao atendimento à Saúde Mental tem tido grande importâncias 

logo após a inclusão dos usuários e familiares nas políticas, ações de 

cidadania e ações de direitos do sujeito e na questão social que vivencia o 

usuário e sua família. (SCHEFFER e SILVA 2014, p, 2). 

Ressalva-se que na Saúde Mental, como em qualquer outra clínica, o 
assistente social necessita se apropriar de conhecimentos 
psicopatológicos, psicofarmacológicos e de determinados “jargões”. 
Conhecer as várias lutas interteóricas e clínicas, em disputa no 
campo, até para poder dialogar com a equipe, mas sem se 
subalternizar a esses saberes ou a seus profissionais, como, às 
vezes, se observa, quando um assistente social adota terminologia 
específica de outras profissões para processar seus registros 
profissionais, fato que ainda acontece sobremaneira pelo uso acrítico 
de termos como “anamnese” social, “embotamento”, dentre outros.  
(ROSA E LUSTOSA, 2012, p. 31).  

A Assistente Social em muitas situações deve ter um conhecimento 

muito além do que determina sua profissão, porém o trabalho conciliado com 

outras profissões pode ser essencial para o sucesso de seu atendimento 

sempre visando ao bem estar de seus assistidos. (ROSA e LUSTOSA, 2012). 

Rosa e Lustrosa (2012) ressaltam que o social, então, compõe o 

cenário de atuação de todas as profissões, não apenas do Serviço Social, 

exigindo do assistente social melhor explicitação da forma de conceber o 
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social, bem como redesenhar seu lugar na saúde mental, no contexto do 

cuidado comunitário. (ROSA e LUSTOSA, 2012, p. 33).  

A dimensão psi emocional está presente nas relações cotidianas dos 
profissionais entre si e destes com seus usuários, mediando o seu 
fazer. A dimensão psi implica o trabalho intrapsíquico, inconsciente, 
mas também questões conscientes e contextuais. Tais implicações 
sinalizam para a importância do trabalho conjunto, em equipe, o que 
é requerido pelos novos processos de trabalho, no contexto da 
reforma psiquiátrica, o que comumente é efetivado neste cenário 
entre, na primeira dimensão, por um profissional da Psicologia e, na 
segunda dimensão, pelo assistente social (ROSA E LUSTOSA, 2012, 
p. 34). 

O trabalho em conjunto é primordial para que o assistente social 

consiga desenvolver seu trabalho e dar a seus pacientes as deliberações 

necessárias, principalmente quando se tratam de conflitos psicológicos onde o 

apoio de psicólogo pode definir melhor as ações que devem ser tomadas 

sempre pensando no bem estar do paciente e de sua família. (ROSA e 

LUSTOSA, 2012). 

 

2.3.1- A experiência em campo de estágio como despertar para o tema 

Desse modo a escolha do tema: “Política de saúde mental e o trabalho 

da Assistente Social no plantão na atenção à pessoa em sofrimento psíquico", 

surge a partir do interesse despertado durante a realização dos estágios nos 

plantões de urgência, onde me foi possibilitado vivenciar os desafio do 

exercício profissional da Assistente Social decorrente da observação de uma 

grande demanda na unidade de onde  foi realizado o estágio podendo assim 

observar o  cotidiano do Serviço Social na instituição, e a relação com a rede 

de serviços em saúde mental no município de Campos dos Goytacazes. 

  O período de estágio me possibilitou estar em contato com muitas 

dificuldades e burocracias enfrentadas por seus usuários que, além de ser uma 

doença tão sofrida tanto para o usuário quanto a família, onde se encontram  

inúmeras barreiras para serem ultrapassadas sendo assistidos por um 

atendimento sem humanização, desarticulado com a equipe de plantão.   
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Dentre os principais problemas identificados durante o processo de 

estágio na unidade de urgência que me chamaram a atenção foram:  

• A falta de atendimento integral ao sujeito em sofrimento psíquico;   

• A falta de acompanhamento desse sujeito após o atendimento da 

unidade de emergência;  

• A falta de informação e acesso à rede para um possível atendimento e 

acompanhamento psíquico; 

• A falta de recursos financeiros para aquisição de medicamentos. 

A Assistente Social na área da saúde mental é um profissional de 

grande importância porque trabalha em defesa dos direitos humanos e da 

cidadania, disponibilizando atenção integral aos pacientes que sofrem de 

transtorno mental, numa perspectiva de inclusão.  

 

A importância dessa vivência remonta ao desafio de 
transformar um serviço de emergência em saúde mental fora 
do hospital psiquiátrico em um lugar diferenciado das 
emergências tradicionais, tendo o pronto acolhimento como a 
principal ferramenta e tecnologia utilizada para transpor as 
diversas barreiras que costumam impedir o acesso e a 
inserção dos indivíduos e dos grupos em situação de risco, 
desvantagem, vulnerabilidade social e sofrimento mental 
(FRANÇA, 2005, p. 147).  

 

Outro ponto observado foi à ausência de conhecimento da família em 

relação a esse sofrimento e os seus diretos como cidadão era bem evidente. O 

Serviço Social busca desenvolver a prática profissional orientando familiares 

sobre a doença e a importância do tratamento e seus direitos como cidadãos - 

garantidos na Constituição Federal de 1988, onde consta, na Seção II - da 

saúde Art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988. p. 1). 

Ao acompanhar os atendimentos realizados nos plantões, era 

recorrente a percepção de que a família não entendia a doença e por isso o 
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usuário não estava inserido em nenhum tipo de tratamento ou, mesmo quando 

estavam, não prosseguia e abandonava.   

A partir da abordagem da Assistente Social, pode-se observar que 

havia uma busca-se em conseguir desmistificar o preconceito da família em 

relação à doença. A fragilidade socioeconômica associada à dificuldade de 

locomoção para a rede de atendimento, pois a família não tinha recursos 

financeiros para levá-los. Aqui expressa-se o impacto da pobreza enquanto 

expressão da Questão Social na vida cotidiana dos usuários em sofrimento 

mental. 

Aborda a pobreza como uma das manifestações da questão 
social e dessa forma como expressão direta das relações 
vigentes na sociedade, localizando a questão no âmbito de 
relações constitutivas de um padrão de desenvolvimento 
capitalista, extremamente desigual, em que convivem 
acumulação e miséria (YASBEK, 2012, p. 282).  

 

Os “pobres” são produtos dessas relações, que produzem e, 

reproduzem a desigualdade no plano social, político econômico e cultural, 

definindo para eles um lugar na sociedade. Um lugar onde são desqualificados 

por suas crenças, seu modo de expressar-se e seu comportamento social, 

sinais de “qualidades negativas” e indesejáveis que lhes são conferidas por sua 

procedência de classes, por sua condição social (YASBEK, 2012). 

 Este lugar tem contornos ligados à própria trama social que gera a 

desigualdade e que se expressa não apenas em circunstâncias econômicas, 

sociais e políticas, mas também nos valores culturais das classes subalternas e 

de seus interlocutores na vida social. Assim sendo, a pobreza, expressão direta 

das relações sociais, “certamente não se reduz às privações materiais” 

(YASBEK, 2012, p. 289).  

A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar 

os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a 

saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, 

trabalhadores e usuários. A PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas 

as políticas e programas do SUS. Promover a comunicação entre estes três grupos 

pode provocar uma série de debates em direção a mudanças que proporcionem 

melhor forma de cuidar e novas formas de organizar o trabalho (BRASIL, 2015). 
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A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e 
gestores no processo de produção de saúde. Valorizar os 
sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da 
sua capacidade de transformar a realidade em que vivem, 
através da responsabilidade compartilhada, da criação de 
vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de 
gestão e de produção de saúde (BRASIL, 2015, p. 1).   

 Já no que se refere à relação da família com os pacientes, percebe-se 

que a família desqualifica a doença, desconhecendo o que era a depressão e a 

distinção de outras doenças que envolvem a saúde mental do indivíduo.  Em 

alguns casos eram nitidamente possível constatar que algumas famílias se 

recusavam falar sobre assunto, firmando apenas a o filho/filha não precisavam 

de ajuda pois, não tinha nenhum louco em sua família, ocasionando assim um 

bloqueio que acaba acarretando na a falta de acesso  à informações para um 

tratamento regular que pudesse proporcionar a seus filhos a assistência  

necessária  ao seu tratamento.   

Antes de serem pessoas com necessidades especiais, esses 
filhos são crianças, com os mesmos desejos, sonhos e 
demandas de toda criança. Assim, logo após saber que esta 
apresenta algum problema, a família deve cuidar para não 
iniciar um processo de receber um defeito, ao invés de uma 
criança (TRINDADE, 2004 apud OLIVEIRA, 2018, p. 3).  

 

 Ao atender as famílias se faz necessário considerar que muitas delas 

guardam uma ótica estigmatizada sobre o sofrimento psíquico e a loucura e 

têm resistência à intervenção médica psiquiátrica, por considerá-la destinada 

aos “malucos” (OLIVEIRA, 2018).  

 

A prática e as ações de trabalho realizadas pelo Plantão de 
Emergência em Saúde Mental (PESM) no período de 1999 até 
o início de 2001, período a que se refere este relato, eram 
norteadas por um modelo de atenção à saúde baseado no 
princípio da integralidade, mantendo o foco da intervenção no 
indivíduo e na sua condição de vida social. (OLIVEIRA, 2018, 
p. 3).  

 

O atendimento na rede de urgência se caracteriza por ser um 

direcionamento focalizado / emergencial destinado a resolver um problema 
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pontual, paliativo onde o atendimento é tido pelas famílias como sendo a 

solução encontrada em um momento de desespero e angústia. 

Geralmente as unidades não dispõem de recursos para um bom 

atendimento como equipamentos, laboratórios e, alguns insumos para 

investigar uma possível doença. 

 

A prática e as ações de trabalho realizadas pelo Plantão de 
Emergência em Saúde Mental (PESM) no período de 1999 até 
o início de 2001 eram norteadas por um modelo de atenção à 
saúde baseado no princípio da integralidade, mantendo o foco 
da intervenção no indivíduo e na sua condição de vida social 
(FRANÇA, 2005, p.148).  

 

Apesar de ser um relato não atual já se previa que, o indivíduo fosse 

trabalhado em sua integralidade, visando também sua condição social. Sendo 

assim ficava a cargo do Serviço Social fazer as abordagens aos pacientes, 

inclusive àqueles com transtornos mentais.  

Nos leitos após o atendimento da equipe médica, visando à 

importância do tratamento do sofrimento psíquico e, realizando 

encaminhamentos para as redes de serviços composta por Caps, de acordo 

com o diagnóstico de cada usuário. Os Caps que são definidos como serviço 

substitutivos que funciona segundo a lógica do território, devendo priorizar o 

atendimento de pessoas com transtornos mentais severos e persistentes 

(ROSA e MELO 2009, p. 6).  

Outro ponto da observação foi o despertar e observâncias sobre as 

ações do Serviço Social na psiquiatria, reconhecidamente como o manicômio, 

onde foi possível perceber a ausência de integração com as equipes de 

emergência e a psiquiatria e com isso o direito do usuário era violado e 

ignorado. Neste instante recorremos a França (2005) quando este diz que:  

 

Buscando acolher as crises e abrir novas perspectivas de vida 
mediante um atendimento pontual, porém efetivo, contando 
com o trabalho da equipe interdisciplinar e com o apoio de 
leitos para observação à disposição no próprio espaço do 
Plantão sempre que houvesse necessidade (FRANÇA, 2005, 
p.148).  
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O trabalho interdisciplinar é muito importante par que paciente e família 

possam ser acolhidos e atendidos assegurando seus direitos e, contando com 

o apoio necessário para que possam ser bem assistidos.  

 

A intervenção de uma equipe interdisciplinar foi imprescindível 
para assegurar uma abordagem terapêutica integral, capaz de 
cumprir também o papel de mediadora do serviço com os 
demais recursos da rede sanitária e social, cabendo à equipe a 
função de interlocutora junto à clientela, cujas necessidades 
envolviam família, trabalho, Justiça e outras situações 
(FRANÇA, 2005, p.155). 

 

Contudo, a inserção da Assistente Social no plantão social na política 

de saúde mental é desafiador e de fundamental importância para a garantia e 

acesso a direitos sociais e básicos do sujeito em sofrimento psíquico e seus 

familiares. A compreensão deste espaço sócio ocupacional para a Assistente 

Social se faz para a busca por uma qualificação profissional e legitimação 

deste campo de trabalho. Assim como cumpre enaltecer as palavras de Souza 

e Ortiz, (2013) que veem de encontro com as observações realizadas no que 

se refere às demandas que chegavam até a unidade frente sua 

heterogeneidade, fazendo com que os atendimentos não ficavam restrito só à 

parte clínica desta unidade havendo assim relatos e, procura de serviços 

relativos a muitas políticas ofertadas pelo Serviço social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A compreensão da Reforma Psiquiátrica nos convoca a leituras diárias 

sobre a construção de uma “Sociedade Sem Manicômios” e a importância de 

profissionais como as Assistentes Sociais no processo de cuidado e reinserção 

social do sujeito em sofrimento psíquico.  

A reforma vem apresentando a importância dos Caps na atenção no 

território e chamando os trabalhadores da política de saúde mental para a uma 

imersão em práticas contrárias as ações asilares e cerceadoras de direito e 

sobretudo que atendam a compreensão de direitos humanos.  

Neste contexto, existe a construção de um arcabouço legal, 

destacados no capítulo 1, que pauta e encaminha a atenção aos sujeitos em 

sofrimento psíquico como resultado da luta antimanicomial. Os quais são 

nortes basilares para o exercício na política de saúde mental e que vem 

sofrendo atacas e reformas desde os anos de 2017. 

Convocando ainda mais a relevância do profissional de Serviço Social 

na luta “intransigente do direito” e na inclusão social desses sujeitos. Pois, a 

cada dia a função exercida pela Assistente Social se destaca mais em nossa 

sociedade. A necessidade de minimizar as desigualdades sociais e, 

consequentemente conseguir fazer com que o indivíduo consiga ser inserido no 

contexto social acaba valorizando mais ainda a necessidade do Serviço Social. 

Assim este trabalho presa pela relevância da apresentação acerca do 

exercício profissional prestado pela Assistente Social no plantão social na 

atenção às pessoas em sofrimento psíquico, onde muitas das vezes a 

Assistente Social pode ser o primeiro a conduzir as famílias frente a um 

momento de sofrimento psíquico e acesso a direitos de forma humanizada.    

E o plantão social nas unidades de emergência de saúde, em especial 

nas emergências psiquiátricas, apresenta-se como um espaço sócio – 

ocupacional central na legitimação do cuidado em saúde mental e colabora 

efetivamente na esfera do acesso aos direitos sociais. Mesmo diante da 

realidade que assola a profissão e os campos de atuação profissional devido à 

falta de estrutura encontrada em alguns postos de atendimentos ou devido a 
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problemas burocráticos e, falhas na implantação das políticas públicas 

existentes em nosso país.  

Diante disso, a política de saúde mental se torna um espaço relevante 

para o profissional de Serviço Social no exercício de práticas includentes e 

promotoras de cuidado em redes de saúde com olhar integral ao sujeito em 

sofrimento psíquico. 
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