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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como proposta debater a Política de Saúde Mental como campo 

de intervenção do assistente social, problematizando, neste contexto, as contribuições 

do Serviço Social nos serviços oferecidos e na dinâmica institucional da Emergência 

Psiquiátrica do Pronto Socorro Aeroporto, Macaé - RJ. O interesse por essa pesquisa 

surgiu das observações feitas no campo de estágio que me motivaram a investigar a 

temática, objetivando verificar quais são os desafios e as possibilidades de atuação do 

assistente social nesta instituição, fazer alguns apontamentos e possíveis sugestões na 

tentativa de contribuir com a realidade do Serviço Social na emergência. Para realização 

do debate proposto, realizamos uma revisão bibliográfica tanto no campo profissional, 

quanto no campo da Saúde Mental, assim como realizamos uma pesquisa de campo 

com familiares dos usuários, profissionais da equipe da emergência e com o Serviço 

Social. Tratou-se de um estudo analítico descritivo com abordagem qualitativa. Dentre 

os resultados obtidos, destaca-se que o assistente social é reconhecido como um 

profissional competente, que socializa informações e contribui de forma efetiva na 

assistência aos usuários e seus familiares, como também para a dinâmica institucional. 

 

Palavras chave: Saúde Mental, Serviço Social, Emergência Psiquiátrica. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the Mental Health Policy as Social Worker intervention and 

questioning, in this context, the contributions of social work in the services offered and 

the institutional dynamics of the Psychiatric Emergency Emergency Airport, Macaé - 

RJ. The interest for this research came from the observations made in the training field 

that motivated me to investigate the issue in order to verify what are the challenges and 

possibilities of action of the social worker in this institution, make some notes and 

possible suggestions in an attempt to contribute to the reality of social work in 

emergency. To perform the proposed debate, we conducted a literature review in the 

professional field, as in the field of Mental Health, and conducted a field research with 

families of users, the emergency team of professionals with Social Work. This was a 

descriptive analytical study with a qualitative approach. Among the results, it is 

emphasized that the social worker is recognized as a competent professional, socializing 

information and contributes effectively in assisting users and their families, but also to 

the institutional dynamics. 

 

Keywords: Mental Health, Social Services, Psychiatric Emergency. 
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Vocês que fazem parte dessa massa 

Que passa nos projetos do futuro 

É duro tanto ter que caminhar 

E dar muito mais do que receber 

E ter que demonstrar sua coragem 

À margem do que possa parecer 

E ver que toda essa engrenagem 

Já sente a ferrugem lhe comer... 

Êh ôh ôh 

Vida de gado 

Povo marcado, êh! 

Povo feliz! 

 

Lá fora faz um tempo confortável 

A vigilância cuida do normal 

Os automóveis ouvem a notícia 

Os homens a publicam no jornal 

E correm através da madrugada 

A única velhice que chegou 

Demoram-se na beira da estrada 

E passam a contar o que sobrou... 

Êh ôh ôh 

Vida de gado 

Povo marcado, êh! 

Povo feliz! 

 

O povo foge da ignorância 

Apesar de viver tão perto dela 

E sonham com melhores tempos idos 

Contemplam essa vida numa cela 

Esperam nova possibilidade 

De verem esse mundo se acabar 

A Arca de Noé, o dirigível 

Não voam nem se pode flutuar 

Êh ôh ôh 

Vida de gado 

Povo marcado, êh! 

Povo feliz! 

Admirável Gado Novo – Zé Ramalho 
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Introdução 

 

Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), atualmente mais de 

23 milhões de pessoas no Brasil necessitam de algum atendimento em Saúde Mental e 

pelo menos 5 milhões de brasileiros sofrem com transtornos mentais graves e 

persistentes. Nesse universo encontram-se doenças como depressão, suicídio, 

transtornos de ansiedade e dependência de álcool e drogas, entre outras. Tal quadro 

demonstra a necessidade do governo brasileiro investir na Política de Saúde Mental. 

Dessa forma, o presente estudo aborda reflexões sobre a forma como a 

pessoa com sofrimento mental foi tratada historicamente no Brasil e a luta construída a 

partir da década de 1970 pela humanização e transformação dos hospitais psiquiátricos. 

Aborda também, como o Serviço Social se insere na Saúde Mental em nosso país e 

discute a Saúde Mental como um espaço sócio-ocupacional do assistente social, 

trazendo uma análise crítica sobre o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social na 

Emergência Psiquiátrica do Pronto Socorro Aeroporto, Macaé- RJ, local em que realizei 

meus quatro períodos de estágio. 

O objetivo deste trabalho é problematizar o campo de estágio, apresentando 

uma análise do Serviço Social na Emergência Psiquiátrica e de suas contribuições nos 

serviços oferecidos e na dinâmica institucional.  A finalidade é verificar quais são os 

desafios e as possibilidades de atuação do assistente social nesta instituição, fazer 

alguns apontamentos e possíveis sugestões na tentativa de contribuir com a realidade do 

Serviço Social na emergência.  

O método de pesquisa utilizado é o materialismo histórico dialético, que 

procura reconstruir as determinações e multideterminações teoricamente, saindo da 

aparência fenomênica, imediata e empírica do real e, através do pensamento, chegar à 

essência do real, ao concreto pensado, que só pode ser apreendido através do 

pensamento dialético.  

A maior motivação para desenvolver a temática a respeito do trabalho do 

Serviço Social com a Saúde Mental, em específico com a atenção a crise, se deu no ano 

de 2013, no cotidiano do estágio acadêmico-curricular. Realizei os quatro períodos de 

estágio sob a supervisão de campo da assistente social Sandra Campelo Corrêa Cruz na 

Emergência Psiquiátrica do Pronto Socorro Aeroporto, dispositivo que se encontra 

inserido no Programa de Saúde Mental do município de Macaé. Nessa instituição, 

http://abp.org.br/portal/clippingsis/exibClipping/?clipping=12532
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passei a observar a vida dos sujeitos portadores de transtornos mentais e as contradições 

existentes na sociedade.   

A pessoa com sofrimento mental é cotidianamente massacrada pelo não 

pertencimento a uma sociedade padronizada, consumista, ambiciosa, egoísta e 

capitalista.  Tem sua capacidade produtiva comprometida, assim, por vezes, é excluída 

do mercado de trabalho, além de sofrer um processo de isolamento social.   Triste fado 

para alguém cuja razão não é aquela, predominantemente, construída socialmente e que 

tem sua forma de expressão considerada como comportamento inadequado. 

Fazendo uma retrospectiva histórica, observamos que a pessoa com 

transtorno mental, vivia de início “livremente”, expressando-se da forma que lhe 

convinha. Posteriormente, este mesmo “louco”, quando “inconveniente” era sutilmente 

embarcado em navios que singravam os mares e desembarcado em terras distantes pelos 

marinheiros que, de alguma forma, eram recompensados por livrar-se daquele que 

incomodava a sociedade. 

E assim, a marginalização e a legitimação da exclusão da pessoa com 

transtorno mental foi ficando arraigada à cultura da sociedade, até a naturalização do 

exílio, da internação que não trata: apenas separa, difere e estigmatiza o indivíduo em 

foco. 

No final da década de 1970 e durante toda a década de 1980, a luta pela 

humanização e desospitalização é travada pelo Movimento dos Trabalhadores de Saúde 

Mental. Com a I Conferência Nacional de Saúde Mental de 1987, novos modelos 

substitutivos ao manicômio são definidos para o atendimento a pessoa com transtorno 

mental. 

A Lei 10.216/2001 se constitui um marco histórico na Reforma Psiquiátrica 

brasileira e também nos marcos legais para o processo de desistitucionalização e a 

estruturação de serviços substitutivos aos manicômios. Com o processo de 

desistitucionalização foram criados serviços fora do modelo hospitalocêntrico para 

atendimento as pessoas com transtornos mentais, tais como: os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS). 

Evidente que esta transformação veio acompanhada de severas críticas. O 

monitoramento e as novas adequações a que eram sujeitados os hospícios; a diminuição 

dos leitos psiquiátricos e a proibição da construção de novos hospitais na área foram 

alvos de criticas e questionamentos. A sociedade e o poder público acostumados a 
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segregar estavam se deparando com uma nova realidade: a reinvenção da cidadania do 

portador de sofrimento mental.  

Feito essa consideração, o trabalho está estruturado em três capítulos. Em 

nosso primeiro capítulo abordaremos a Política de Saúde Mental no Brasil, discutiremos 

a Reforma Psiquiátrica Brasileira em sua ruptura com a Psiquiatria Clássica, 

abordaremos a legislação em Saúde Mental constituída a partir da Constituição de 1988 

e, por fim, debateremos a Política de Saúde Mental frente ao avanço das políticas 

neoliberais. Em nosso segundo capítulo, procuramos realizar um breve histórico do 

Serviço Social na Saúde Mental, destacando sua inserção e os principais desafios da 

atuação profissional na área. Após este debate, no capítulo III, debruçamo-nos sobre o 

tema que conduz nosso trabalho, ou seja, iremos problematizar o campo de estágio, 

apresentando um olhar do Serviço Social na Emergência Psiquiátrica. 

Analisar a atuação do Serviço Social na Emergência Psiquiátrica se tornou 

relevante a partir de uma pesquisa realizada no segundo semestre de 2012, durante o 

estágio II, com o apoio das assistentes social Sandra Campelo e Raquel de Lima, ambas 

assistentes sociais da instituição.  Nessa pesquisa levantamos o perfil da população 

usuária da instituição. Nessa pesquisa, foram analisados 630 prontuários arquivados dos 

pacientes que passaram pela emergência psiquiátrica no período de 2010 a 2012. Por 

meio de uma planilha eletrônica (anexo I), foram coletadas as informações e realizado o 

perfil socioeconômico dos usuários. Esse perfil segue exposto no capitulo III.  

No fim dessa pesquisa, os dados foram analisados e discutidos em equipe. 

Muitas informações foram colhidas e analisadas com esse estudo e a equipe pode 

perceber a realidade desses usuários por um novo olhar. Problematizamos a reincidência 

dos pacientes crônicos na emergência, ponto que se destacou muito na pesquisa: 35% 

dos pacientes atendidos eram reincidentes na emergência psiquiátrica, ou seja, passaram 

pela emergência mais de cinco vezes dentro do mesmo ano. A partir dessa pesquisa, se 

tornou relevante para a equipe realizar um estudo da reincidência dos pacientes a fim de 

levantar as causas dessa reincidência para elaborar um plano de ação. 

Percebeu-se também com a pesquisa, o quanto o estudo social dos usuários 

não vinha sendo relatado nos prontuários pelo Serviço Social. Os assistentes sociais da 

equipe faziam relatos, muitas das vezes, espelhado nos relatos médicos, deixando de 

realizar um estudo mais aprofundado do usuário. A partir desse ponto, surgiram várias 

discussões. O fato do Serviço Social receber um fluxo de demandas diversas, sem, no 
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entanto, poder se dedicar com mais afinco às suas próprias demandas junto as 

expressões da questão social. O fato da triagem na unidade ser realizada pelo Serviço 

Social e, ainda assim, de forma rápida, sem conseguir realizar uma escuta mais apurada. 

Algumas vezes, para garantir o sigilo profissional, o Serviço Social, colhia informações, 

mas não anotava no prontuário, visto que na E.P ele é único para toda a instituição. 

 Ou seja, a partir dessa pesquisa, verificou-se que o trabalho profissional 

reproduzia práticas incipientes no tocante às múltiplas expressões da questão social, 

obscurecendo então, a delimitação do espaço sócio-ocupacional do assistente social. 

Esse estudo teve grande contribuição para a dinâmica e a organização do 

cotidiano do serviço na emergência. Ele fez crescer ainda mais na equipe o desejo de 

organizar a rotina de trabalho da instituição e construir o projeto do Serviço Social para 

a instituição, até hoje em construção.  

No final do estágio, em 2013, depois dessa pesquisa do perfil dos usuários, 

em que foi analisada a grande falta de registro social nos prontuários por parte dos 

assistentes sociais, a inexistência de produção escrita do serviço social (falta de um 

projeto profissional escrito, de planos de ação ou ainda algum outro registro próprio do 

Serviço Social escrito), a necessidade de problematização do trabalho profissional do 

Serviço Social na instituição se tornou latente, porque nas falas de alguns profissionais 

da equipe a presença do assistente social na equipe era primordial ao ponto de “não 

podemos trabalhar sem o Serviço Social” ou “sem o Serviço Social tudo aqui para”.  Ou 

seja, o assistente social é muito requisitado na instituição, entretanto, devemos pensar: o 

Serviço Social é muito requisitado, porque atende sua demanda fazendo o serviço 

melhorar, ou porque é um profissional “tarefeiro” que “resolve” todas as demandas da 

instituição?  

  Buscamos então problematizar o trabalho profissional do assistente social 

na emergência realizando mais uma pesquisa, agora não mais nos prontuários, e sim, 

junto aos familiares dos usuários, aos profissionais da equipe e ao próprio Serviço 

Social. Realizamos entrevistas semi-estruturadas, com base em um roteiro (anexo II), 

contendo perguntas abertas. Tratou-se de um estudo analítico descritivo com abordagem 

qualitativa, por considerá-la ser a que melhor dá subsídio para um entendimento mais 

abrangente do objeto pesquisado – a visibilidade do Serviço Social na unidade. A 

pesquisa ocorreu durante o mês de julho do ano corrente. Foram entrevistados 12 

profissionais que compõem a equipe da emergência psiquiátrica, 10 familiares dos 
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usuários da instituição e 6 assistentes sociais. Os resultados dessa pesquisa se encontram 

problematizados no último tópico do capítulo III.  

Nas considerações finais, com base nas pesquisas realizadas, faremos alguns 

apontamentos e possíveis sugestões na tentativa de contribuir com a realidade do 

Serviço Social na emergência. 
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Capítulo I- Saúde Mental no Brasil: uma abordagem teórico – conceitual 

 

1.1- A história da Saúde Mental no Brasil: dos manicômios à Reforma Psiquiátrica 

Brasileira 

 

 “Os homens fazem sua própria história, mas não a 

fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de 

sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 

diretamente, legadas e transmitidas pelo passado” 

(Marx, 1978). 

 

Para melhor compreensão da Política de Saúde Mental no Brasil e da 

criação dos serviços substitutivos ao manicômio, faz-se necessário compreender como 

se deu a criação dos mesmos resgatando as determinações históricas que marcaram a 

forma de viver e existir das pessoas acometidas pela loucura. Antes de realizar qualquer 

análise acerca da atual Política de Saúde Mental existente é fundamental entender o 

processo de transformação do sofrimento mental de fenômeno natural, para uma 

expressão da questão social. Alguns autores nos serviram de norte para tal finalidade. 

Entre eles, Foucault
1
, Resende

2
, Amarante

3
, Rosa

4
 e Machado

5
. 

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

começou a se estruturar a partir do momento em que se criou a distancia entre a razão e 

a não razão. Foucault destaca a presença da loucura na arte e na literatura, relacionada à 

supostas manifestações malignas, às fraquezas humanas, ao erro e à desrazão. 

                                                           
1
 Michel Foucault: Filosofo francês, nascido em 15 de outubro de 1926. Professor da cátedra 

de História dos Sistemas de Pensamento no Collège de France desde 1970 a 1984.  
 
2
 Heitor Resende: Pesquisador-assistente do Departamento de Ciências Sociais da Escola nacional de 

Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 

 
3
Paulo Amarante: Coordenador do LAPS Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental -Atenção 

Psicossocial – ENSP – FIOCRUZ;Coordenador do GT de Saúde Mental- ABRASCO; Editor da Revista 

Saúde em Debate- CEBES; Doutor Honoris Causa pela Universidad  Madres da Plaza de Mayo.  

 
4
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Durante todo o período da Antiguidade e da Idade Média o louco gozou de 

certo grau de “extraterritorialidade” e a loucura era no essencial 

“experimentada em estado livre..., circulava... fazia parte do cenário e 

linguagem comuns...” A doença mental era uma questão largamente privada, 

basicamente determinada pelos costumes, o poder público só intervindo em 

assuntos de direito (validação ou anulação de casamentos em que um dos 

cônjuges enlouquecia ou se curava, proteção da propriedade de insanos 

perdulários) (Resende, 2007, p. 20). 

 

Segundo o autor, nem sempre a loucura foi considerada problema social. Na 

Antiguidade a loucura é mantida em liberdade. Os loucos podiam vagar pelas cidades, 

sua sobrevivência era assegurada pela caridade alheia, ou através de pequenos trabalhos. 

O mesmo acontecia com os pobres
6
. Naquele tempo, acreditava-se que o auxílio aos 

pobres contribuía para a salvação do homem, sendo correntes práticas como essas.  

Isso ocorria devido ao pequeno número de doentes e a curta duração de vida 

das pessoas acometidas de sofrimento mental. O que não permitia determinadas 

transformações que “hoje sabidamente mais incidentes na idade madura e na velhice” 

(Resende 2007, p. 22).  

 No entanto, o principal agente transformador do sofrimento mental em 

expressão da questão social foi o advento do modo de produção capitalista. 

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

um critério importante na determinação do normal e do anormal...  porque as 

formas de organização do trabalho naquelas sociedades eram, por sua 

natureza mesma, pouco discriminativas para as diferenças individuais. Tanto 

o trabalho agrícola de subsistência como o artesanato para o consumo 

imediato... tinham em comum seres capazes de acomodar largas variações 

individuais e de “respeitar” o tempo e o ritmo psíquico de cada trabalhador 

(Resende, 2007, p. 22). 

 

Ao fim do século XV, com o fim do campesinato como classe e o declínio 

dos ofícios artesanais, com o processo de transição do feudalismo para o regime 

capitalista, a loucura é elevada à categoria de problema social, visto que a lógica do 

capital seria a de que, segundo Kofler (apud Resende 2007), “não mais se trabalharia 

para viver, mas sim que viveríamos para trabalhar”.  

As medidas de repressão tomadas foram criação de instituições, casas de 

correção e hospitais gerais, que, segundo Resende (2007),  

apesar do nome, não tinham qualquer função curativa, destinavam-se a 

limpar as cidades dos mendigos e antisociais em geral, prover trabalho para 

                                                           
6
 Desde a Idade Média até o século XIV o cuidado dos pobres era de responsabilidade da igreja que, por 

sua vez, era sustentada por donativos dos membros da família real e da aristocracia (Pereira, 2009, apud 

Friedlander, 1973). 
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desocupados, punir a ociosidade e reeducar para a moralidade mediante 

instrução religiosa e moral (p.24). 

 

Segundo Amarante (1995), até o século XVIII, na Europa, os hospitais não 

possuíam finalidade médica. Eram grandes instituições filantrópicas destinadas a abrigar 

os indivíduos considerados "indesejáveis" à sociedade, como os leprosos, sifilíticos, 

aleijados, mendigos e loucos. Os pobres que traziam desconforto para o capital e que 

eram ditos como indigentes eram asilados nessas instituições. Portanto, eram lugares de 

exclusão social da pobreza e da miséria produzidas pelo regime da época.  

Ou seja, a sociedade passa a ter um novo olhar para o louco. Enquanto nas 

sociedades pré-capitalistas, seu cuidado era de responsabilidade exclusiva das famílias, 

na sociedade capitalista o louco deveria ser excluído do meio social, por meio das 

internações psiquiátricas.  

No Brasil, embora o processo de assistência psiquiátrica venha a ocorrer 

posteriormente, não foi diferente da Europa. De acordo com Rosa (2008), podemos 

dizer que no Brasil, até a metade do século XIX, as pessoas com transtorno mental não 

contavam com nenhum tipo de assistência. Se estivessem tranquilas, podiam ser 

encontradas andando pelas ruas ou em asilos de mendigos, mas, se agressivas, em casas 

de correções ou nas Santas Casas da Misericórdia. Entretanto, em nenhum desses 

lugares recebiam algum tratamento específico.  

Em 1830, a comissão, recém-criada, Sociedade Médica do Rio de Janeiro 

(SMRJ), realizou um diagnóstico abrangendo diversos aspectos na cidade do Rio de 

Janeiro, dentre eles, a situação da loucura na cidade. Nesse mapeamento, observou-se o 

descaso para com os loucos. É a partir desse momento que os loucos passam a ser 

considerados doentes mentais e passam a precisar de um espaço próprio para sua 

reclusão e tratamento (Amarante, 1994). 

A crítica dos médicos era de que os loucos ou vagavam pelas ruas, ou 

ficavam isolados nas suas casas, ou eram encontrados em “cárceres” do 

Hospital da Santa Casa da Misericórdia que não oferecia condições para 

abrigar medicamente e recuperar-los. Os médicos criticavam tanto a situação 

dos loucos nas ruas quanto seu isolamento no Hospital da Santa Casa, e, 

assim, lançaram “uma nova palavra de ordem: aos loucos o hospício”. 

(Machado 1978, p.376) 

 

No século XIX, o Brasil passava por transformações econômicas, políticas e 

sociais. Em 1841, consolidava-se o Segundo Reinado com a coroação de D. Pedro II. 

Nesse período, a população aumentava nas cidades de forma desordenada. Com o 

crescimento das cidades, aumentava também os seus problemas de ordem social. A 
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partir da segunda metade do século, a loucura passa a ser reconhecida como desordem, 

perturbação da paz social, obstáculo ao crescimento econômico.  Então, José Clemente 

Pereira
7
, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro na época, articulou 

a criação do hospício enviando ofício ao Ministro do Império. 

Leve o referido à soberana presença de Sua Majestade imperial para que haja 

por bem ordenar o que for mais do seu imperial agrado e fará um ato que 

eternizará o fausto dia da sagração e coroação do mesmo Augusto Senhor a 

fundação de um hospital de alienados, que bem poderia tomar o nome de 

Hospício de Pedro II.  (MACHADO, 1978, p.427-428). 

 

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

18 de julho de 1841. 

Desejando assinalar o fausto dia de minha sagração com a criação de um 

estabelecimento de pública beneficência, hei por bem fundar um hospital 

destinado privativamente para tratamento de alienados, com a denominação 

de Hospício Pedro II, o qual ficará anexo ao Hospital da Santa Casa de 

Misericórdia desta Corte, debaixo de minha imperial proteção. D. Pedro II, 

Imperador do Brasil. (AMARANTE; 2003, p. 28). 

 

Do ponto de vista de Rosa (2008), o Hospício Pedro II é considerado o 

marco institucional da assistência psiquiátrica no país, sendo administrado de início 

pelas irmandades religiosas e pelas Santas Casas de Misericórdia. O intuito do hospício 

era o de cuidar dos loucos de forma diferenciada, seguindo o modelo hospitalocêntrico
8
 

europeu, sobretudo o modelo do médico francês Philipp Pinel
9
, que libertou os doentes 

mentais que estavam acorrentados no Hospital Bicêtre. 

Segundo Guedes (2010), os hospitais gerais franceses no ano de 1793 se 

encontravam em condições subumanas, promovendo a segregação. Nesse contexto de 

enclausuramento e exclusão social, Pinel surge como um “libertador”, uma vez que 

desacorrentou aqueles indivíduos, os quais viviam constantemente presos, ousando 

experimentar um novo tipo de tratamento. Pinel concebeu a alienação mental como um 

                                                           
7
 José Clemente Pereira estudou na Universidade de Coimbra vindo a graduar-se em Direito e Cânones. 

Veio para o Brasil seguindo a corte portuguesa que na época fugia das invasões napoleônicas, chegando 

aqui aos 12 de outubro de 1815. Na capital do Rio de Janeiro viveu como advogado até iniciar carreira 

pública e política. Em 25 de julho de 1838, através de manobras astutas foi eleito provedor do Hospital da 

Santa Casa da Misericórdia, onde tornou sua gestão vitalícia, administrando aquela instituição até sua 

morte em 10 de março de 1854 (Lima 2011). 

 
8
 Modelo Hospitalocêntrico: modelo assistencial onde o hospital funciona como o centro do sistema de 

saúde e o médico é o principal tomador de decisões. 

 
9
 Philippe Pinel (Saint André, 20 de Abril de 1745  -  Paris 25 de Outubro de 1826) foi 

um médico francês, considerado por muitos o grande precursor do desenvolvimento do saber psiquiátrico.  

Foi ele que, através da sistematização e organização do espaço hospitalar e de práticas terapêuticas 

(tratamento moral), bem como medicamentosa, constituiu um espaço para a loucura e para o 

desenvolvimento do saber psiquiátrico (Amarante, 1995, p.27) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Andr%C3%A9_(Tarn)
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1745
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1826
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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distúrbio das funções intelectuais do sistema nervoso, cujas principais causas estariam 

relacionadas a fatores físicos e morais. A loucura adquire estatuto de “doença metal” 

que requer saber médico e técnicas específicas, apesar de ser revestida por um caráter 

essencialmente moral. 

Na segunda metade do século XIX, de acordo com Amarante (1995) 

há a produção de uma percepção dirigida pelo olhar científico sobre o 

fenômeno da loucura e sua transformação em objeto de conhecimento: a 

doença mental. Tal passagem tem, no dispositivo de medicalização e 

terapeutização, a marca histórica da constituição da prática médica 

psiquiátrica (Amarante 1995, p. 24). 

 

A partir daí, com o surgimento do saber psiquiátrico, o hospício passou a ser 

o local de tratamento da doença mental. Para Foucault (1972), era no hospital 

psiquiátrico que se tecia uma relação de dominação do saber médico para com o 

internado: 

Todas as formas de técnicas ou procedimentos efetuados no asilo do século 

XIX – isolamento, interrogatório particular ou público, tratamento punições 

como a ducha, pregações morais, encorajamentos ou repreensões, disciplina 

rigorosa, trabalho obrigatório, recompensa, relações preferenciais entre o 

médico e alguns de seus doentes, relações de vassalagem, de posse, de 

domesticidade e às vezes de servidão entre doentes e médicos – tudo isso 

tinha por função fazer do personagem do médico o “mestre da loucura”; 

aquele que faz se manifestar em sua verdade quando ela se esconde, quando 

permanece soterrada e silenciosa, e aquele que a domina, a acalma e a 

absorve depois de a ter sabiamente desencadeado (Foucault, 1972, p. 122) 

 

Ou seja, os hospitais psiquiátricos apartavam o louco do convívio social e o 

submetia ao saber psiquiátrico. Dessa forma o louco se torna objeto de intervenções de 

profissionais das instituições psiquiátricas. O cuidado com o louco que, até então, era de 

responsabilidade única da família é transferida para o hospital psiquiátrico. Percebemos, 

dessa forma, como o saber psiquiátrico interferiu profundamente na liberdade e na 

convivência do louco com sua família.  

 O Brasil seguiu esse modelo hospitalocêntrico europeu, porém, possuía 

características históricas distintas da realidade europeia. Enquanto o processo começou 

a se desenvolver na Europa em meados do século XVI, no Brasil a problemática só 

ganha espaço no século XIX. Sobre essa questão, Rosa (2008) pontua 

 A assistência psiquiátrica hospitalocêntrica institui-se no Brasil a partir de 

uma sociedade colonial, rural e escravocrata, que tinha o trabalho como algo 

negativo, indigno, “atividade dos negros”, e uma economia agroexportadora 

fundada no comércio importador-exportador e numa oligarquia rural (p. 86). 

 

Rosa (2008) faz um paralelo entre a criação do hospício, que surge como 

resposta à loucura e ao louco, quando esses passam a representar uma “ameaça à ordem 
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pública e a paz social” (p.86), e a forma como a questão social era abordada no período 

– como caso de polícia
10

. “A função principal do hospício nessa fase foi a de remover, 

excluir e sanear a cidade de um segmento que potencialmente era considerado 

desordeiro/perigoso (Rosa, 2008 apud Resende, 1990)”.  

Ou seja, o funcionamento do Hospício Pedro II se sustentava na segregação, 

no confinamento e na tutela, para conter as pessoas identificadas pelo capital como 

ameaças à ordem social. O tratamento aos portadores de transtornos mentais nesse 

período era de total isolamento. Isso indica a influência do pensamento de Pinel na ação 

dos médicos deste período. 

Cabe ressaltar ainda que, a oferta desse atendimento hospitalar concentrou-

se no Rio de Janeiro, um dos centros de maior desenvolvimento econômico do país, e 

contava apenas com trezentos leitos. Isso significa que o restante do país estava 

excluído de qualquer recurso de assistência em saúde mental. 

Após a Proclamação da República, no ano de 1890, o Hospício Pedro II 

deixa de pertencer a Santa Casa de Misericórdia e passa a ser uma instituição pública 

com o nome alterado para Hospício Nacional de Alienados. Neste mesmo ano, para 

organizar a assistência psiquiátrica no país, foi criada a Assistência Médica e Legal dos 

Alienados. Assim, a loucura foi retirada do discurso religioso cabendo ao médico a 

definição do estatuto de louco, como doente e como incapaz, ou seja, como alguém a ser 

tratado e protegido (Machado, 1978).  

Ou seja, a loucura e o louco tornaram objetos de especialistas e ganharam 

contorno de doença mental.  A República delimitou uma nova fase para as instituições 

psiquiátricas, que sai da caridade para a fase científica. Porém, aqueles que não seguiam 

o padrão comportamental que a sociedade determinava como uma pessoa sã passaram a 

ser “diferentes” e caracterizados como loucos. 

Encontramos na obra “O Alienista” de Machado de Assis, um retrato vivo 

do Brasil no século XIX, no que diz respeito ao comportamento social em relação à 

loucura.  

                                                           
10

 Nessa época a questão social era tratada como caso de polícia porque ela tinha um tratamento punitivo, 

repressivo, inspirada nas experiências européias. A atenção pública as necessidades sociais eram escassas. 

O poder público via o pobre, o louco, como uma ameaça a ordem pública. Um exemplo, foram as Leis 

dos Pobres inglesa de 1388.  Foram ações que não podem ser caracterizadas como políticas sociais mas 

eram ações públicas voltadas a questão social. Como os pobres e os loucos não eram encarados como 

sujeitos de direitos o tratamento com eles era punitivo: surras, mutilações, queimaduras com ferro em 

brasa (Pereira, 2009).  
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“O Alienista” conta a história de Dr. Simão Bacamarte, um grande estudioso 

brasileiro, que após concluir seus estudos nas universidades de Coimbra e Pádua, 

retorna ao Brasil para se dedicar totalmente às atividades científicas. Ao chegar ao 

Brasil, Simão Bacamarte casa-se com D. Evarista e continua seus estudos sobre as 

ciências médicas. 

 Percebendo que em Itaguaí os doentes mentais são afastados da sociedade e 

vivem no mais completo isolamento em suas residências, Simão Bacamarte tem a ideia 

de construir uma casa especial onde toda população com problemas de loucura pudesse 

ser assistida. A partir daí, pediu licença às autoridades para realizar a construção daquilo 

que seria o primeiro asilo brasileiro. Apesar de alguns comentários contra, em pouco 

tempo o asilo havia sido construído. Localizado na Rua Nova, uma das mais belas ruas 

de Itaguaí, o asilo recebeu o nome de Casa Verde.  

Inicialmente, o médico recolhe e trata cidadãos supostamente 

desequilibrados, entretanto, com o passar do tempo, qualquer atitude suspeita dos 

moradores de Itaguaí é motivo para conduzi-los ao asilo. Quando quatro quintos da 

população lotam o hospício, Bacamarte inverte o critério de seleção, internando o quinto 

restante, até então considerado normal: os simples, os leais, os desprendidos e os 

sinceros. “Entretanto, a loucura não se deixa desvendar. Seria o alienista o alienado? 

Interroga o povo de Itaguaí” (Amarante, 1994, p. 73). 

Após muito tempo de estudos e pesquisas, Simão Bacamarte imaginou ter 

sanado as doenças dos moradores da Casa Verde, vindo a libertar todos eles. Porém, não 

ficou satisfeito. Apesar dos resultados, alguma coisa o incomodava e o fez continuar os 

estudos. Chegou à seguinte conclusão: ele era quem estava doente. Acreditava que era 

uma questão científica e que reunia em si mesmo a teoria e a prática, por isso deveria se 

reclusar na Casa Verde e continuar com a busca pela cura de si mesmo. Morreu ali, 

sozinho, sem ter encontrado a cura que tanto procurava.  

Fechada a porta da casa verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. 

Dizem os cronistas que ele morreu dali a dezessete meses, no mesmo estado 

em que entrou, sem ter podido alcançar nada. Alguns chegam ao ponto de 

conjeturar que nunca houve outro louco além dele em Itaguaí; mas esta 

opinião fundada em um boato que correu desde que o alienista expirou, não 

tem outra prova senão o boato; e boato duvidoso, pois é atribuído ao padre 

Lopes, que com tanto fogo realçará as qualidades do grande homem. Seja 

como for, efetuou-se o enterro com muita pompa e rara solenidade (Assis, 

2008, p. 74) 

 

Após ler essa obra, podemos perceber a crítica que Machado de Assis faz a 

forma como os doentes mentais são tratados no final do século XIX. O que é ser louco? 
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Quais são os parâmetros utilizados para se classificar a loucura? Quem era louco? Os 

menores abandonados? Os presos? Os pobres? Simão Bacamarte não encontrou 

resposta.  

O mundo estava vivendo, desde o final do século XIX, um grande 

desenvolvimento das ciências naturais e das ciências exatas.  Essa época foi marcada 

por um extraordinário progresso tecnológico, com repercussão imediata no campo 

econômico. E quando a loucura se transformou em um problema de ordem social, a 

solução encontrada pelas autoridades foi a criação de instituições para isolar o louco. A 

loucura não representava apenas o louco, mas todos aqueles que estavam fora do padrão 

social e econômico estabelecidos. Eles foram trancafiados em cadeias públicas ou em 

hospitais de forma subumana. Esses lugares que serviam para “recuperar ou corrigir a 

razão” não resolviam o problema, já que não recebiam um tratamento adequado, apenas 

estavam ali porque eram indesejáveis a sociedade. Seria uma questão de solidariedade 

ou uma questão de “limpeza social”? Os loucos formavam um grupo que aos olhos da 

sociedade, não deveriam manter qualquer relação, estavam, portanto, fora da esfera 

social. 

Podemos perceber que, apesar das mudanças administrativas ocorridas no 

Hospital Nacional dos Alienados, que passou da direção religiosa para a direção médica, 

científica, não houve grande melhora no tratamento ao qual eram submetidos os 

pacientes porque na verdade, essa mudança foi uma questão política. 

Em seguida, foram criados asilos por todo o país para dar conta da demanda 

trazida pelos portadores de transtornos mentais que só crescia. Até que em 1903 é criada 

a primeira Lei Federal de Assistência dos Alienados prevendo a fiscalização das 

instituições psiquiátricas (decreto nº 1.132 de 22/12/1903). 

De acordo com Rosa (2008), a expansão da lavoura cafeeira, no final do 

século XIX, intensificou a concentração urbana da população, trazendo novas demandas 

ao Estado, principalmente na área da saúde. Muitas doenças foram disseminadas na 

população agravando o índice de mortalidade. Nesse período, o principal idealizador na 

psiquiatria era Juliano Moreira e na saúde pública, Oswaldo Cruz. Juntos trouxeram 

novas ideias em prol do saneamento e da reorganização urbana com a finalidade de 

eliminar os focos da desordem.  

Assim sendo, surgiram novas propostas. Dentre elas, as Colônias Agrícolas, 

instituições que, na teoria, deveriam ser substitutivos ao tratamento asilar fechado, 
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entretanto se tornaram complementar e aperfeiçoaram o hospício, modernizando o 

tratamento. As duas primeiras foram a Colônia de São Bento e a Colônia Conde de 

Mesquita, situadas na Ilha do Galeão, no Rio de Janeiro, destinadas ao tratamento de 

alienados indigentes do sexo masculino.  

Segundo Amarante (1994), a idéia desse modelo de colônia era de constituir 

uma comunidade onde os loucos convivessem fraternalmente, em casa ou no trabalho, 

tendo em vista que o trabalho, além de uma dimensão terapêutica, era visto como um 

valor decisivo para a formação da sociedade burguesa. E assim, o retorno do louco ao 

convívio social estava condicionado à sua possibilidade de adaptação às regras do 

social. 

Porém, segundo Rosa (2008), as colônias agrícolas não tiveram muito êxito 

em sua implementação. 

Foram criticadas principalmente porque foram consideradas experiências 

anacrônicas em relação a uma sociedade em crescente processo de 

urbanização e industrialização. [...] Ou seja, carregava consigo a contradição 

de ser uma experiência que recriava uma realidade rural no contexto urbano 

(p. 90). 

 

Em 1923 é fundada a Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM) pelo 

médico higienista Gustavo Riedel com o qual se insere no país o movimento da Higiene 

Mental
11

. Aos dirigentes republicanos interessavam o desenvolvimento de um projeto 

de controle higiênico dos portos, a proteção da sanidade da força de trabalho e o 

encaminhamento de uma política sanitária que contemplasse a questão racial. O 

discurso da higiene mental acompanhou o início do processo de transformação política e 

econômica da sociedade brasileira e expressou o pensamento de uma parte da elite 

dominante que queria modernizar o país (Amarante, 1994). 

A psiquiatria higienista se instala no Brasil, principalmente com a criação da 

Liga, numa época de vários problemas sociais: à questão dos negros, que após a 

abolição e a República foram considerados livres e cidadãos, porém isso se deu apenas 

no plano formal, porque eles continuaram sem lugar na sociedade, à questão dos 

imigrantes estrangeiros, que exigiam o cumprimento das promessas feitas para trabalhar 

                                                           
11

 O Movimento de Higiene Mental tem suas raízes no meado do século XIX, na França, com uma 

mudança interna profunda na dinâmica teórica no campo da psiquiatria, com a publicação do Tratado das 

Degenerescências de Morel, em 1857. Se a psiquiatria até então se centrava na semiologia, ou seja, no 

estudo e descrição dos sintomas e sinais visíveis da doença, com Morel, a preocupação se desloca para a 

etiologia dela, para as causas e a gênese da doença. As degenerescências constituiriam desvios doentios 

em relação ao tipo normal da humanidade, transmitidas hereditariamente (Vasconcelos, 2006, p. 130). 
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no país, à questão da intensificação das migrações internas, do campo para as cidades, 

que enchiam as cidades de forma desordenada. (Rosa, 2008) 

Os higienistas acreditavam que existia uma base hereditária para a doença 

mental e, de maneira geral, entendiam que a desorganização social da época e o mau 

funcionamento da sociedade eram as causas das doenças, cabendo à medicina refletir e 

atuar sobre seus componentes naturais, visando neutralizar todo perigo possível. 

Gustavo Riedel que em nome da qualificação da raça e da prevenção de doenças 

mentais 

pregava que tantos os doentes e os dependentes de álcool e outras drogas 

quanto os descendentes de origem africana ou oriental, assim como muitos 

tipos de imigrantes estrangeiros, não pudessem casar, ou que fossem 

esterilizados para que não procriassem, dentre muitas outras medidas 

restritivas da liberdade e da cidadania (Amarante, 2003, p. 36). 

 

A carta com os princípios da Liga constitui um programa “eugenista
12

, 

antiliberal, moralista e xenofóbico [...]. “Os psiquiatras acreditavam que o Brasil 

degradava-se moral e socialmente por causa dos vícios, da ociosidade e da 

miscigenação racial do povo brasileiro” (Rosa, 2008, apud Costa, 1980, p.17). 

Ou seja, a psiquiatria passa a formular um programa de higiene social a ser 

assumido pelo Estado, articulado à política social e econômica, que vai atingir 

principalmente os trabalhadores. O objetivo da Liga era o de “purificar” a sociedade 

brasileira da época, seguindo os preceitos higienistas de limpeza social. Loucos, pobres, 

negros, estrangeiros, degradavam moralmente a sociedade. Eles chegaram a ser 

proibidos de terem filhos, em nome do aprimoramento da raça humana.   

A LBHM agrupava várias e diferentes vertentes no seu interior que 

disputavam hegemonia e, em sua trajetória histórica, mudou algumas vezes sua 

orientação. Uma delas se propôs a melhorar os serviços psiquiátricos no país e capacitar 

recursos humanos. Depois, mudou sua ação para a prevenção em saúde mental, tendo 

por alvo principal os alcoolistas (Rosa, 2008). 

                                                           
12

 Eugenia foi o termo "inventado" por Francis Galton (1822-1911), fisiologista inglês, para designar a 

ciência que trata dos fatores capazes de aprimorar as qualidades hereditárias da raça humana. Afirmava 

ele que os seres humanos, assim como os animais, poderiam ser melhorados através da seleção artificial. 

Em seus estudos, Galton procurou demonstrar que a genialidade individual ocorria com excessiva 

freqüência em famílias de eminentes intelectuais. Um dos objetivos de Galton era encorajar o nascimento 

de indivíduos mais eminentes ou capazes, e desencorajar o nascimento dos incapazes. 
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Posteriormente, de acordo com Rosa (2008), com a Revolução de 1930
13

 

houve um crescimento urbano e industrial no país. Diversos trabalhadores 

“movimentam-se em busca de terra, trabalho, condições de vida, garantias e direitos” 

(p.93).  

A Revolução de 1930 é o marco da institucionalização do sistema de 

proteção social no Brasil. A Lei Eloy Chaves, de 1923, que cria a caixa de 

aposentadorias e pensões, é um dos primeiros protótipos de iniciativas legislativas no 

campo previdenciário, embora fosse restrita ao âmbito das empresas.  

Ainda de acordo com Rosa (2008), a Constituição de 1934 reforça os 

direitos conquistados até então e é a primeira carta a incorporar um capítulo destinado à 

ordem econômica e social, reconhecendo direitos sociais, embora ainda traga em seu 

caráter geral uma concepção autoritária e higienista. 

Nessa perspectiva, o estado passa a ser o agente central do desenvolvimento 

econômico e social, bem como o principal articulador entre as classes, 

apresentando-se como um estado arbitral, a cima dos interesses de classe, 

apesar de centralizador e intervencionista (Rosa, 2008, p.95). 

 

Em 1934, por intermédio do Decreto nº 24.559 de 3 de julho é promulgada a 

Segunda Lei Federal de Assistência aos Doentes Mentais que “dispõe sobre profilaxia 

mental, a assistência e a proteção à pessoa dos psicopatas e a fiscalização dos serviços 

psiquiátricos”. “Com esse decreto, reforça-se o poder da psiquiatria na direção dos 

serviços de saúde e a internação psiquiátrica como principal meio de tratamento” (Rosa, 

2008, p. 95). 

Em 1944, segundo exemplifica Rosa (2008), a assistência psiquiátrica é 

federalizada após a criação do Serviço Nacional de Doentes Mentais (SNDM) que 

estimula a atenção ambulatorial e os serviços comunitários. E em 1953, esse órgão é 

ligado ao recém-criado Ministério da Saúde.  

Entretanto, a assistência psiquiátrica manteve-se monopolizada no modelo 

hospitalocêntrico, que prestava assistência centrada na mera exclusão. Além 

de ser caracterizada pela precariedade, superlotação, número reduzido de 

pessoal e baixa qualificação, bem como a violação dos direitos humanos dos 

internos (p.96). 

 

Em seguida, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social na 

década de 1960, a assistência psiquiátrica é estendida a todo trabalhador e seus 

                                                           
13

 Momento em que se institui o estado burguês no Brasil. Considerada por Viana (1983), uma “revolução 

burguesa” “revolução pelo alto”, pois se caracterizou por mudanças sem ruptura com a antiga ordem 

agroexportadora. 
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dependentes. O Estado passou a financiar leitos psiquiátricos da rede privada 

conveniada para atender a demanda, mercantilizando, dessa forma, a saúde. Conforme 

Amarante (1994, p. 79) “a doença mental torna-se definitivamente, um objeto de lucro, 

uma mercadoria”.  

Na década de 1960 o Brasil presenciava uma enorme crise e luta na saúde 

mental. Por vários motivos como aponta Scheffer e Silva (2014) 

Devido ao fechamento dos leitos públicos e o apoio às clínicas particulares, 

desencadeando assim, uma onda privatista chamada pelos estudiosos do 

período de indústria da loucura
14

. A mercantilização do serviço de Saúde 

Mental promovida pelo setor financeiro e as grandes corporações médicas 

fizeram da doença mental um objeto de lucro precioso (p. 367 e 368). 

 

Em 1967, o Ministério da Saúde lança a Campanha Nacional de Saúde 

Mental (Decreto nº 60.252 de 21 de fevereiro) com um discurso preventivista, “guiado 

pela ambulatorização da assistência, com o objetivo de reduzir o número de internações 

psiquiátricas e os gastos do estado no setor” (Rosa 2008, p.101). Uma ação 

contraditória, tendo em vista que, ao mesmo tempo, dinamizava uma política de 

crescente financiamento dos leitos na rede privada.  

Na década de 1970, em plena ditadura militar, e, principalmente na década 

seguinte, se presenciou no cenário político brasileiro a ampliação do processo de 

democratização da sociedade. Vários atores e movimentos sociais questionavam o 

regime autoritário da ditadura. As pautas de lutas envolviam principalmente saúde e 

melhores condições de trabalho (Raichelis, 2000). 

Com a difusão desse movimento pelo país, emerge o Movimento de 

Reforma Sanitária Brasileira
15

, nascido nos primeiros anos da ditadura militar, no meio 

universitário. A assistência a saúde nesse período era injusta e excludente, favorecendo 

a iniciativa privada: 

Em face da questão social no período de 1964 e 1974, o Estado utilizou para 

a sua intervenção o binômio repressão-assistência, sendo a política 

assistencial ampliada, burocratizada e modernizada pela máquina estatal, com 

a finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a sociedade, suavizar as 

                                                           
14

 Com golpe de 1964 aprofundaram-se a lógica autoritária, privatizante e mercantilista na terceirização 

da assistência psiquiátrica; assim, na ditadura, os militares tinham total permissão para internar pessoas, 

sendo uma forma de calar a boca dos indivíduos (Scheffer e Silva, 2014, p. 367). 

 
15

 A Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura, com o tema “Saúde e Democracia”, e 

estruturou-se nas universidades, no movimento sindical, em experiências regionais de organização de 

serviços. Esse movimento social consolidou-se na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. O 

resultado foi garantir na Constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é um direito do cidadão e 

um dever do Estado (Bravo, 2007). 
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tensões sociais e conseguir legitimidade para o regime, como também servir 

de mecanismo de acumulação de capital (Bravo, 2007, p. 41). 

 

Esse contexto, fez com que os trabalhadores da área da saúde iniciassem a 

elaboração e o encaminhamento de críticas à instituição e, de forma sistemática, 

começaram a propor mudanças aquele modelo. Essa mobilização social representou 

uma verdadeira revolução nas relações entre a sociedade e o Estado que buscou, 

principalmente, a democratização do acesso à saúde.  

Com o enfraquecimento do regime militar, a partir de 1979, surgiram 

diversas manifestações da sociedade civil que, de forma organizada, se engajou num 

amplo movimento de participação política. Esse período foi marcado por um 

movimento de conquistas democráticas que ganharam a cena pública com a organização 

de movimentos sociais em diferentes setores, o fortalecimento dos sindicatos, a 

visibilidade das demandas populares e a luta por direitos sociais.  

Surge em 1981, em São Paulo, o Movimento Popular da Saúde – Mops, a 

partir do Encontro de Medicina Comunitária – Enemec. Objetivava resgatar 

as práticas populares – alternativas visando a mobilização por uma política de 

saúde que garanta a cidadania plena e a implementação do Sistema Único de 

Saúde (Rosa, 2008, p. 103) 

 

No fim dos anos de 1980, o Movimento de Reforma Sanitária conseguiu 

aprovar na Constituição de 1988 algumas diretrizes fundamentais. A saúde como direito 

do cidadão e dever do Estado, a criação de um Sistema Único de Saúde (SUS), 

regulamentado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90, com garantia de universalidade do 

acesso, da equidade, da descentralização dos recursos e decisões, garante-se o controle 

social.  

O Movimento de Reforma Sanitária Brasileira se desdobrou, ainda na 

década de 1970, na emergência do Movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o processo de Reforma Psiquiátrica 

brasileira tem uma história própria, inscrita num contexto internacional de mudanças 

pela superação da violência asilar (Brasil, 2005). 

Pode-se dizer que o processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira é 

contemporâneo ao movimento sanitário, nos anos de 1970. Entretanto, é a 

Reforma Sanitária que dá sustentação política à Reforma Psiquiátrica, até que 

ela se firme como movimento social independente (Scheffer e Silva, 2014, 

apud Silveira, 2009, p. 37).  

 

No contexto internacional, as experiências mais significativas que 

colocaram em questão o tratamento asilar da loucura segundo Reis (2008), foram a 
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Comunidade Terapêutica de Maxwell na Inglaterra do pós-guerra criando como possível 

saída para a grave situação dos hospitais psiquiátricos a prática da psicoterapia grupal.  

 

A Comunidade Terapêutica foi uma perspectiva representada principalmente 

por Maxwell Jones na Inglaterra em 1959. É caracterizada como um processo 

de reformas institucionais e marcadas por adoções de medidas 

administrativas democráticas, participativas e coletivas, objetivando a 

transformação da dinâmica institucional asilar. Foi uma experiência 

importante de modificação dentro do hospital, mas ela não conseguiu colocar 

na raiz o problema da exclusão (Amarante, 1995, p. 33). 

 

 No início dos anos de 1950, nasce a Análise Institucional francesa, 

representada por François Tosquelles (1940) e Daumezonkoechlin (1952) buscando 

“tratar o doente pela instituição e tratar a instituição como um doente”, também 

conhecida como Psicoterapia Institucional. Em 1960, surge na França a Psiquiatria de 

Setor representada por Bonnafé (1960), tinha a visão de que a função do hospital 

psiquiátrico se resume ao auxilio no tratamento. “Visava a assistência ao sujeito 

acometido de loucura na sua comunidade” (Amarante, 1995, p. 36) 

Em todas essas tendências, podemos constatar uma preocupação com a 

pobreza dos laços e da produção humana no interior das instituições, e uma 

tentativa de resgatar esse empobrecimento subjetivo pelo viés do grupo, da 

análise das relações intergrupais, institucionais, etc (Lobosque, 2001, p.13). 

 

Em 1966, surgem na Inglaterra e nos EUA a Antipsiquiatria representada 

por Ronald Laing, David Cooper, Thomaz Szasz e Alan Watts. Tinha como base teórica 

a fenomenologia, as obras de Foucault, dentre outras. “A antipsiquiatria era uma nova 

forma de se encarar o saber médico, não mais dotando o profissional enquanto 

‘especialista da loucura’ mas compreendendo-o como um dos sujeitos envolvidos na 

busca pela compreensão desse fenômeno” (Reis, 2008, p. 22).   

O Movimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil foi influenciado pela 

experiência italiana, da tradição basagliana, que se contrapõe ao modelo biomédico 

conhecida como a Psiquiatria Democrática.  

A tradição basagliana produz uma inflexão em todos os saberes e práticas ao 

questionar o arcabouço legal, técnico, administrativo e interventivo da 

psiquiatria clássica. Constroi seu objeto sobre a complexidade da existência-

sofrimento dos portadores de transtorno mental, articulando com as 

condições de reprodução social do enfermo e enfatiza o processo de invenção 

da saúde (Rosa, 2008, p. 106).  
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Franco Basaglia
16

 chega à conclusão que é impossível humanizar o 

manicômio, como vinha acontecendo na experiência da Comunidade Terapêutica, na 

Inglaterra. Para ele, era necessário superar a simples humanização do manicômio, já que 

a exclusão era o interesse político e social daquela sociedade. O processo de 

transformação institucional de Basaglia propiciou uma imensa ruptura entre o saber e a 

prática psiquiátrica. Características marcantes do movimento de Reforma Psiquiátrica 

proposto por ele era a criação de novos espaços e formas de lidar com a loucura e a 

doença mental. Uma assistência substitutiva ao hospital psiquiátrico (Amarante 1995). 

Diante desse cenário internacional e de efervescência política nacional, num 

momento muito vivo de reorganização das forças democráticas do país, alguns 

trabalhadores de Saúde Mental de vários estados do Brasil se organizam e constroem no 

ano de 1978 o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM). Movimento 

social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos que reuniam trabalhadores da Saúde 

Mental, integrantes do Movimento Sanitário, associações de moradores, familiares, 

usuários, todos na luta por uma reforma completa na assistência psiquiátrica.  

A partir desse período, o MTSM passa a protagonizar e a construir a 

denúncia da violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de 

uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica ao chamado 

saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com 

transtornos mentais. O movimento realizou diversas denúncias sobre condições 

precárias de asilos e formulou reivindicações de humanização em hospitais (Brasil, 

2005). 

Ao entrar em cena, o movimento dos trabalhadores de saúde mental 

organizou suas idéias e propôs objetivos relacionados à melhoria da rede 

ambulatorial e de saúde mental, tais como: extinção dos leitos em hospitais 

psiquiátricos; regionalização do atendimento e nas ações em saúde mental; 

controle das internações na rede dos hospitais e nos serviços privados e 

públicos; expansão de rede ambulatorial em saúde com equipes 

multiprofissionais de saúde mental (Scheffer e Silva, 2014, p. 368). 

 

No período das mobilizações do MTSM por transformações na política de 

Saúde Mental, a situação da assistência psiquiátrica no Brasil se apresentava caótica. 

Segundo Machado (2009), “eram mais de sete mil doentes internados sem cama e 

                                                           
16

 Franco Basaglia era médico psiquiátrica e desenvolveu em Trieste na Itália, na década de 1970, uma 

psiquiatria conhecida como Psiquiatria Democrática, reconhecida mundialmente como um processo de 

reforma psiquiátrica eficiente. A instituição negada (1985) é o livro mais conhecido de Basaglia. 

(Amarante, 1995). 
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hospitais psiquiátricos sem especialistas. Chegava a sete meses o tempo médio de 

permanência de casos agudos em hospitais” (p.36).  

Em 1987, é realizada no Rio de Janeiro, a I Conferência Nacional de Saúde 

Mental. Dentre as deliberações encontrava-se a reorganização dos serviços assistenciais, 

deixando o modelo hospitalocêntrico e passando para serviços extra-hospitalares 

embasados com equipe multiprofissional. 

 Também em 1987, os movimentos MTSM e movimento sanitarista 

levantam o lema “Por uma Sociedade sem Manicômios” no II Congresso Nacional do 

MTSM em São Paulo. Nasce assim, o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, 

estabelecendo o dia 18 de maio como o Dia da Luta Antimanicomial. O lema remetia 

para a sociedade a discussão sobre a loucura, a doença mental, a psiquiatria e seus 

manicômios, uma luta por uma relação da sociedade com a loucura sem estigma e 

segregação e a implementação de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos 

(Vasconcelos, 2000).  

Ainda em 1987, mobilizada pela I Conferência Nacional de Saúde em 1986 

e pelos acontecimentos de 1987, a saúde mental entrou em uma nova conjuntura 

política. Dessa forma, cria-se na cidade de São Paulo o primeiro Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) no Brasil – Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da 

Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS da Rua Itapeva. A partir daí outros CAPS são 

construídos pelo país. (Brasil, 2005). 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram criados para ser um 

substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos, onde o tratamento da 

‘loucura’ era realizado com acompanhamento clínico e reinserção social dos 

usuários pelo acesso ao lazer, trabalho, exercícios dos direitos civis e 

fortalecimento dos laços familiares e comunitários (Scheffer e Silva, 2014, p. 

369 e 370). 

 

Porém, segundo Lobosque (2001), não foi fácil implementar as propostas da 

Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

Todos os países na implantação das suas Reformas encontram dois grandes 

obstáculos: os preconceitos sociais contra a loucura, fortemente enraizados na 

cultura contemporânea – os mitos da periculosidade e da incapacidade, as 

práticas de invalidação, etc; e a resistência dos setores psi, que tendem a 

encarar qualquer transformação efetiva da situação como algo que fere os 

princípios da ciência e da técnica, ou ameaça interesses corporativos. Ora, no 

Brasil, além destes dois grandes obstáculos temos um terceiro: aquele 

representado pela chamada indústria da loucura, no contexto de todo um 

processo de mercantilização (Lobosque, 2001, p. 15) 

 

A Reforma Psiquiátrica no Brasil ganha grande impulso nos anos de 1990. 

O Brasil tem um novo cenário político-administrativo. Um número significativo de 
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municípios elegem partidos do campo democrático e popular. Alguns destes municípios 

priorizam de fato as políticas de saúde. A cidade de Santos (SP), que teve a vitória do 

partido dos trabalhadores, possibilitou a implementação de um projeto na Casa de Saúde 

Anchieta, um hospital psiquiátrico privado, superlotado, local de maus-tratos e mortes 

de pacientes. Esse hospital foi objeto do poder público municipal que extinguiu 

gradativamente esta instituição por uma rede de serviços substitutivas ao hospital 

psiquiátrico. Esta intervenção demonstrou de forma clara a possibilidade de construção 

de uma rede assistencial substitutiva ao asilamento.  

Na década de 1990, são implantados no município de Santos Núcleos de 

Atenção Psicossocial (NAPS) que funcionam 24 horas - primeira demonstração de que 

a Reforma Psiquiátrica era possível. Essa experiência de Santos passa a ser um marco 

no processo de Reforma Psiquiátrica brasileira. (Brasil, 2005).  

A Reforma ganha contornos mais definidos com a enfim aprovação, em 06 

de abril de 2001, da lei 10.216, substitutiva ao Projeto de Lei 3.657/89, do deputado 

federal mineiro Paulo Delgado (PT), que tramitou por 12 anos no Congresso Nacional. 

A lei dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 

e redireciona o modelo assistencial em saúde mental como a implementação de 

Residências Terapêuticas e Centros de Atenção Psicossocial. (Brasil, 2001). 

A partir daí, o processo de desinstitucionalização de pessoas longamente 

internadas é impulsionado, com a criação do Programa De Volta para Casa. Este 

Programa atende ao disposto na Lei 10.216, de 06.04.2001, que no Artigo 5º, determina 

que “os pacientes há longo tempo hospitalizados, ou para os quais se caracterize 

situação de grave dependência institucional, sejam objeto de política específica de alta 

planejada e reabilitação psicossocial assistida” (Brasil, 2001). 

O Programa De Volta para Casa dispõe sobre a regulamentação do auxílio-

reabilitação psicossocial, instituído pela Lei 10.708, de 31 de julho de 2003, para 

assistência, acompanhamento e integração social, fora da unidade hospitalar, de pessoas 

acometidas de transtornos mentais, com história de longa internação psiquiátrica (com 

dois anos ou mais de internação). 

Realiza-se, em 2004, o primeiro Congresso Brasileiro de Centros de 

Atenção Psicossocial, em São Paulo, reunindo dois mil trabalhadores e usuários de 

CAPS. Nesse período, começa a se efetivar a construção da transição de um modelo de 

assistência centrado no hospital psiquiátrico, para um modelo de atenção comunitário. 
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A partir de então, a Saúde Mental, cumprindo os princípios da reforma 

psiquiátrica, se consolida como política pública do governo federal. Ela está 

reconhecida em legislação, implementada sob a ótica do direito e tem caráter universal.  

As legislações federais são a Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre a 

criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais, visando à integração social dos 

cidadãos conforme especifica, a Lei 10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental, o Decreto de 28 de maio de 2003, que institui Grupo de 

Trabalho Interministerial para os fins que especifica e dá outras providências, a Lei 

10.708, de 31 de julho de 2003, que institui o auxílio-reabilitação psicossocial para 

pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações e também se 

norteia através de diretrizes e portarias ministeriais.  

 

1.2- A Política de Saúde Mental: estruturação de novas formas de atenção 

 

A atual Política de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção 

aberto e de base comunitária, com proposta de garantir a livre circulação das pessoas 

com problemas mentais pelos serviços, pela comunidade e pela cidade. A Rede de 

Atenção Psicossocial (PAPS) se estrutura da seguinte forma: 

 Rede de saúde mental integrada, articulada e efetiva nos diferentes 

pontos de atenção para atender as pessoas em sofrimento e/ou com 

demandas decorrentes dos transtornos mentais e/ou do consumo de 

álcool, crack e outras drogas;  

 Deve-se considerar as especificidades loco-regionais;  

 Ênfase nos serviços com base comunitária, caracterizados por 

plasticidade de se adequar às necessidades dos usuários e familiares 

e não os mesmos se adequarem aos serviços;  

 Atua na perspectiva territorial, conhecendo suas dimensões, gerando 

e transformando lugares e relações (Brasil, 2011, p. 3) 

 

A RAPS é composta por serviços e equipamentos variados: unidades de 

saúde, ambulatórios, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), residência terapêutica, 

consultório de rua, o Programa de Volta pra Casa, os Leitos de Atenção Integral em 

Saúde Mental, os Centros de Convivência e Cultura, pronto socorro, hospitais gerais, 

abrangendo toda a comunidade, conforme ilustrado abaixo: 
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 Fonte: Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Ministério da Saúde, 2011. 

 

O trabalho desenvolvido na Saúde Mental deve ser articulado e intersetorial, 

superando a fragmentação das políticas públicas. Deve articular-se com todos os 

recursos existentes no campo da saúde mental e no campo das políticas públicas em 

geral, colocando o usuário em uma nova concepção, não como doente, mas como 

pessoa que necessita ser um indivíduo humanizado e reconhecido dentro da sociedade. 

(Scheffer e Silva, 2014). 

[...] a intersetorialidade, através da articulação saúde mental-cultura, é muito 

potente na construção de parcerias com outros grupos sociais na conquista de 

outro lugar para a loucura no âmbito social. Serviços e políticas públicas 

norteadas pela atenção psicossocial devem priorizar a intersetorialidade como 

uma estratégia fundamental na construção de projetos de saúde, de 

solidariedade e de participação social, tornando os sujeitos ativos na 

produção de saúde. (Scheffer e Silva, 2014, Severo e Dimenstein, 2011, p. 

650) 

 

A Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011 refere-se ao funcionamento 

da RAPS e tem 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; 
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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) 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de 

atenção à saúde mental, têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira, 

pois eles além de ser a porta de entrada da rede, funcionam como reguladores e 

articuladores da rede que abrange seu território (Scheffer e Silva, 2014). 

Segundo o Ministério da Saúde,  

 
É função dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, 

evitando assim as internações em hospitais psiquiátricos; promover a 

inserção social das pessoas com transtornos mentais através de ações 

intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde 

mental na sua área de atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na rede 

básica. É função, portanto, e por excelência, dos CAPS organizar a rede de 

atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios. Os CAPS são os 

articuladores estratégicos desta rede e da política de saúde mental num 

determinado território (Brasil, 2011). 

 

Segundo orientação do Ministério da Saúde, estes serviços devem ser 

substitutivos, e não complementares ao hospital psiquiátrico. Cabe aos CAPS o 

acolhimento e a atenção às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, 

procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território. São 

serviços de saúde municipais, abertos, comunitários, que oferecem atendimento diário 

às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, realizando o 

acompanhamento clínico e a reinserção social destas pessoas (Brasil, 2011).  

O perfil populacional dos municípios é o principal critério para o 

planejamento da rede de atenção à Saúde Mental nas cidades, e para a implantação de 

Centros de Atenção Psicossocial. Essa organização se dá da seguinte forma: CAPS I- 

contém 05 profissionais e é destinado aos municípios com até 70 mil habitantes, CAPS 

II- contém 06 profissionais e é destinado aos municípios com mais de 70 mil habitantes, 

CAPS-i - especializado em crianças e adolescentes, CAPS-ad: especializado em álcool e 
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outras drogas, CAPS III- com funcionamento 24hs, contém 08 profissionais e é 

destinado aos municípios com mais de 200 mil habitantes (Brasil, 2011). 

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

 

A RAPS propõe que as práticas de Saúde Mental na Atenção Básica devam 

ser substitutivas ao modelo tradicional e não apenas medicalizantes ou produtoras da 

psiquiatrização e psicologização do sujeito e de suas necessidades.  A Atenção Básica 

contém: a) Unidade Básica de Saúde / ESF /NASF; b) Equipes de Atenção Básica para 

populações em situações específicas: Consultório na Rua/Equipe de apoio aos serviços 

do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório e c) Centro de Convivência 

(será regulamentado por portaria específica, posteriormente) (Brasil, 2011).  

Considera-se que a atenção básica é a porta de entrada preferencial de todo o 

Sistema de Saúde, inclusive no que diz respeito às necessidades de saúde 

mental dos usuários. Busca-se resgatar a singularidade de cada usuário, 

investindo no seu comprometimento com o tratamento, apostando em seu 

protagonismo, tentando romper com a lógica de que a doença é sua 

identidade e de que a medicação é a única responsável pelas melhoras 

(Brasil, 2011).  

 

O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) são casas localizadas no espaço 

urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas com 

transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não. Deverão contar sempre com 
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suporte profissional sensível às demandas e necessidades individuais. O número de 

usuários pode variar. O SRT tipo 1 comporta 8 pessoas e o tipo 2, 10 pessoas. 

De acordo com o Ministério da Saúde, são considerados Leitos de Atenção 

Integral em Saúde Mental “todos os recursos de hospitalidade e acolhimento noturno da 

rede de atenção à saúde mental (leitos dos Hospitais Gerais, dos CAPS III, das 

emergências gerais, dos Serviços Hospitalares de Referência para Álcool e Drogas)” 

(M.S, 2011). Estes leitos devem oferecer ao paciente em crise o acolhimento integral, 

devendo estar articulados e em diálogo com outros dispositivos de referência para o 

paciente. Para o Ministério da Saúde, a tendência é de que esta rede de leitos de atenção 

integral, à medida de sua expansão, e à medida da expansão de toda rede aberta de 

atenção à saúde mental, apresente-se como substitutiva à internação em hospitais 

psiquiátricos convencionais.  

O Ambulatório de Saúde Mental realiza o acompanhamento de pacientes 

moderados e graves, pacientes referenciados pela atenção básica ou egressos de 

internações. Tem a proposta de atendimento semelhante a dos CAPS (Brasil, 2011). 

Os Centros de Convivência e Cultura oferecem cursos, oficinas, espaços de 

convívio para os portadores de transtornos mentais. 

Os pacientes em situação de crise utilizam os serviços da emergência nos 

pronto-socorros. Alguns pronto-socorros contam com o serviço de emergência 

psiquiátrica, com uma equipe multiprofissional preparada para atender os usuários em 

crise, com psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, psiquiatras, enfermeiros. Já outros 

pronto-socorros, contam apenas com atendimento clínico.  

Os pontos de atenção da Rede de Atenção às Urgências – SAMU 192, Sala 

de Estabilização, UPA 24 horas, as portas hospitalares de atenção à 

urgência/pronto socorro, Unidades Básicas de Saúde, entre outros - são 

responsáveis, em seu âmbito de atuação, pelo acolhimento, classificação de 

risco e cuidado nas situações de urgência e emergência das pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas (Brasil, 2011). 

 

Uma rede de saúde mental bem estruturada e articulada, com uma 

emergência psiquiátrica organizada e eficiente, chega a reduzir, de maneira 

significativa, os encaminhamentos feitos para internação prolongada em hospitais 

psiquiátricos, como é o exemplo da Emergência Psiquiátrica do Programa de Saúde 

Mental da Prefeitura Municipal de Macaé- RJ, local em que fiz meu estágio curricular. 

Embora com todos os limites e desafios, essa emergência vem reduzindo o número de 
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internações prolongadas nos hospitais da região, qualificando o cuidado no tocante a 

atenção à crise. Aprofundaremos mais essa questão no capítulo III.  

Como podemos observar ao longo desse capítulo, o atual modelo de atenção 

psicossocial brasileiro, defendido através da lei 10.216/2001 e portaria 3.088/ 2011, é 

muito mais progressista e humanizado em relação ao modelo asilar. Reconhece-se o 

portador de sofrimento mental enquanto um sujeito ativo de direitos, não apenas um 

sujeito recebedor de cuidados médicos.  

Reconhecidamente, foram muitas as conquistas da Reforma Psiquiátrica. 

Contudo, temos ainda, muitos desafios pela frente para que, de fato, possamos 

transformar a concepção social de loucura e, assim, permitir formas de tratamento 

baseadas no respeito e dignidade da pessoa acometida de sofrimento mental. 

Entretanto, apesar de todos os avanços, o contexto em que a Reforma 

Psiquiátrica se instala no país é um contexto de ofensiva neoliberal, de redução de 

serviços e gastos públicos com a Saúde Pública, especialmente na área de Saúde 

Mental, dada a “invisibilidade” do sujeito louco e sua realidade histórica de segregação 

e ausência de protagonismo social consistente. Embora a década de 1980 tenha sido 

marcada pelo avanço dos movimentos sociais que conseguem assegurar o tripé da 

seguridade social (composto pela saúde, previdência e assistência social), dos anos de 

1990 até os nossos dias, tem-se observado um movimento de contra-reforma do 

Estado
17

, que se caracterizam pela inviabilização e desmonte destas políticas em meio a 

um cenário político e econômico de execução e efetivação das políticas neoliberais
18

, 

que respondem aos interesses do modelo de acumulação flexível.  

 

Paradoxalmente, políticas neoliberais de desinvestimento em políticas sociais 

públicas em geral, induzem a processo de desospitalização, já que a 

manutenção das instituições psiquiátricas convencionais constitui item de 

custo elevado para o estado. Nessa modalidade, a tendência é gerar processos 

sem garantia de assistência na comunidade, provocando negligência social e 

aumento da população de rua, incluindo portadores de transtorno mental 

(Vasconcelos, 2000, p. 21).  

 

                                                           
17

 Contra-reforma do Estado: Behring (2009). 

 
18

 O neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte 

onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista 

e de bem-estar. Trata-se de um ataque apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado 

por parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, não somente econômica, mas 

também política. (Anderson, 1995) 
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Ou seja, diversos direitos assegurados no texto constitucional de 1988, 

foram desapropriados pela política neoliberal. Com o avanço deste modelo, o tripé, 

previdência social, assistência social e saúde, vêm sendo abalados. A saúde vem 

sofrendo recorrentes processos de privatizações, a assistência social é cada vez mais 

focalizada e restrita a setores em pobreza extrema, a previdência social é restrita aos 

contribuintes, excluindo, por exemplo, os trabalhadores do mercado informal e, por 

outro lado, cada vez mais se amplia o tempo de contribuição. 

A contrarreforma do Estado atingiu a saúde por meio das proposições de 

restrição do financiamento público; da dicotomia entre ações curativas e 

preventivas, rompendo com a concepção de integralidade por meio da criação 

de dois subsistemas: o subsistema de entrada e controle, ou seja, de 

atendimento básico, de responsabilidade do Estado (uma vez que esse 

atendimento não é de interesse do setor privado) e o subsistema de referência 

ambulatorial e especializada, formado por unidades de maior complexidade 

que seriam transformadas em Organizações Sociais. Nessa lógica, há ênfase 

em programas focais: Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e 

Programa de Saúde da Família (PSF); além da utilização de cuidadores com a 

finalidade de baratear os custos das ações básicas. Entende-se que todas essas 

medidas visam ao estímulo ao seguro privado de saúde, ficando o Sistema 

Único de Saúde (SUS) restrito aos pobres, por meio de ações mínimas e 

programas focalizados, havendo um outro sistema para os consumidores 

(CFESS, 2010, p. 20 - 21). 

 

Em resultado disso, tem-se fortalecido os princípios do ideário neoliberal: a 

privatização, a focalização e a descentralização, no sentido de transferir a 

responsabilidade do Estado para as instituições privadas (Behring, 2009). Esse contexto 

de ofensiva neoliberal, de redução dos custos sociais, afeta, consideravelmente, a 

política de Saúde Mental. 

O Brasil tem hoje um sistema de saúde mental inovador, centrado no 

cuidado no território, mas ainda vem enfrentando grandes desafios em sua 

implementação.  Uma das principais estratégias no Brasil para se implementar a política 

de saúde mental passa pela regulamentação do sistema, por meio do arcabouço 

normativo dentro do SUS. O Ministério da Saúde, de 1990 a 2010, publicou 68 portarias 

versando sobre a área de saúde mental: regulamentação dos serviços, formas e valores 

no financiamento, criação de programas e grupos de trabalho (Ministério da Saúde, 

2004 -2010). 

O País é signatário da declaração da Organização das Nações Unidas de 

“Princípios para a proteção de pessoas com transtornos mentais e melhoria do 

cuidado em saúde mental”, de 17 de dezembro de 1991 (Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights, 2009) e toda a política 

brasileira vem sendo desenhada buscando os princípios de respeito à 

dignidade e às liberdades individuais dos usuários dos serviços de saúde 

mental, em especial os portadores de transtorno mental grave. No entanto, 
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não há visitas de rotina nos serviços de saúde mental para inspeção e 

sensibilização sobre o respeito aos direitos humanos (Mateus, 2013). 

 

Outro desafio da saúde mental no Brasil diz respeito ao seu financiamento, 

dada a gigantesca dimensão do SUS e sua natureza descentralizada. Mas, segundo o 

Ministério da Saúde, o governo federal estimou gastar 2,35%, em 2005, e 2,51%, em 

2011, do seu orçamento para a saúde, com saúde mental. No entanto, sabe-se que os 

estados e municípios da União gastam, de sua própria verba, quantias muito variadas em 

saúde e, dentro desta, em saúde mental. A proporção de gastos com internações 

psiquiátricas versus cuidados no território vem se invertendo e, em 2005, o Ministério 

da Saúde já gastava 51% do orçamento da saúde mental com ações no território e 

medicamentos, chegando a 71,2% em 2011. 

A Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, com a 

colaboração das Coordenações Estaduais e Municipais de Saúde Mental, conserva uma 

base de dados de todos os programas, ações e serviços da rede hospitalar e 

extra‐hospitalar de atenção à Saúde Mental. Nesses dados, presenciamos uma grande 

redução de leitos psiquiátricos em um número superior à criação de serviços 

psiquiátricos comunitários alternativos ao asilamento e uma baixa cobertura assistencial 

da maioria dos serviços alternativos à internação em muitos municípios brasileiros.  

 

Gráfico 1- Leitos psiquiátricos SUS por ano (Brasil, 2002 – 2011) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/MS. 

 

O gráfico demonstra o processo de redução de leitos em Hospitais 

Psiquiátricos no país, desde o ano de 2002 até 2011. No total, se reduziu neste período 

19.109 leitos. Essa redução fazia parte dos objetivos da Lei 10.216/2001.  A lei prevê o 
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aumento de recursos terapêuticos extra-hospitalares e determina medidas diretamente 

relacionadas ao paciente.  

Já a tabela abaixo, mostra o incentivo positivo das Portarias 189/1991, 

224/1992 e 336/2002 sobre a disponibilidade de CAPS em duas décadas. Demonstra um 

incremento anual médio de 25% na oferta de CAPS pelos municípios brasileiros entre 

1990 e 2010 (Costa, 2011). 

 

Tabela 1 – Expansão dos CAPS nos municípios (1990 – 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/MS. 

 

O impacto das portarias resultou um novo impulso de crescimento de 282% 

na disponibilidade de CAPS no SUS em 2010 quando comparado com 2002. A difusão 

dos novos serviços nos municípios foi, portanto, muito expressiva nas duas décadas. Em 

2010, a oferta de CAPS alcançou 1620 unidades. Em 2001, quando promulgada a Lei 

10.216, a oferta nacional ainda era de apenas 295 unidades (Costa, 2011). 
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Porém, ainda assim, o crescimento dos diferentes tipos de CAPS foi 

bastante desigual entre os municípios brasileiros.  

 

Tabela 2- Centros de Atenção Psicossocial por tipo e UF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/MS. 

 

Em 2011, apenas 11 estados apresentavam uma cobertura acima da média 

nacional. Dezoito estados possuem pelo menos um CAPS 24h (III ou AD III). Por outro 

lado, cinco estados ainda não possuem nenhum CAPS-i e um estado não possui nenhum 

CAPS-ad. 

Ou seja, muitos hospitais psiquiátricos vêm sendo fechados e, por outro 

lado, as redes de saúde mental pelo Brasil encontram sérios limites estruturais para 

receberem esses usuários. O que percebemos são que as metas de fechamento dos 

hospitais psiquiátricos vêm sendo realizadas com uma rede comunitária, 

desinstitucionalizada, compatível com a substituição gradativa do modelo psiquiátrico 

clássico, porém de forma desigual pelo país. Dessa forma, em muitos municípios 

brasileiros, o Estado tem transferido sua responsabilidade pelo cuidado dos ex-internos 

dos hospitais novamente para as famílias. 
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Podemos perceber ao longo desse capítulo que, diante do cenário político 

pelo Movimento de Reforma Psiquiátrica, a legislação brasileira materializou 

reivindicações populares demonstrando avanço do movimento social no tratamento das 

pessoas acometidas de transtorno mental. Porém, muitas conquistas ainda se fazem 

necessárias para que o país garanta os legítimos direitos civis e humanos dessas pessoas, 

porque, mesmo que reconheçamos os avanços conquistados e materializados a partir 

dessas legislações, a distância entre a legislação e sua efetivação ainda é grande no 

Brasil. 

Concordando com Rosa (2008), novas posturas profissionais são 

necessárias, coerentes com o novo modelo terapêutico de atenção ao sujeito portador de 

sofrimento mental, profissionais comprometidos com os princípios da Reforma 

Psiquiátrica brasileira, dificuldades de articulação do CAPS com a Atenção Básica, o 

forte estigma ao portador de transtorno mental, as forças conservadoras em defesa do 

modelo hospitalocêntrico e higienista.  

Em relação ao estigma de preconceito e cidadania historicamente negada ao 

portador de transtorno mental, a Organização Mundial da Saúde aponta:  

Além do sofrimento óbvio devido aos transtornos mentais, 

existe um ônus oculto de estigma e discriminação enfrentado 

pelos portadores de transtornos mentais. Tanto em países de 

baixa como de alta renda, a estigmatização de pessoas com 

transtornos mentais tem persistido ao longo da história, 

manifestada por estereotipia, medo, assédio, raiva e rejeição ou 

evitação. Violações de direitos humanos e liberdades básicas e 

negação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais aos que sofrem de transtornos mentais são uma 

ocorrência comum em todo o mundo, tanto dentro de 

instituições como na comunidade. O abuso físico, sexual e 

psicológico é uma experiência cotidiana para muitos com 

transtornos mentais. Além disso, eles enfrentam uma recusa 

injusta de oportunidades de emprego e discriminação no acesso 

aos serviços, seguro-saúde e políticas habitacionais. Grande 

parte disso continua sem registro e, com isso, esse ônus 

permanece sem quantificação. (OMS, 2002, p. 7) 

 

Frente a esses desafios, faz-se necessário uma luta contínua para ampliar a 

cidadania historicamente negada ao portador de transtorno mental e para que os 

princípios defendidos pela Reforma Psiquiátrica mantenham-se vivos e sejam, de fato, 

consolidados.  
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Capítulo II- O Serviço Social na Saúde Mental 

 

“Apenas quando somos instruídos pela 

realidade é que podemos mudá-la.”  

Bertolt Brecht 

 

2.1- A história do Serviço Social em estabelecimentos psiquiátricos no Brasil 

 

Antes de nos voltarmos para o objetivo deste trabalho que é analisar o 

Serviço Social na Emergência Psiquiátrica do Pronto Socorro do Aeroporto de Macaé, 

nesse capítulo, faremos um breve histórico do Serviço Social na Saúde Mental, 

destacando as principais características de atuação dos assistentes sociais nesta área. 

Para esse fim, utilizamos os autores Bisneto (2009), Vasconcelos (2000) e Machado 

(2009).  

Ao buscar as raízes históricas da profissão de Serviço Social tem-se que 

  
(...) o Serviço Social surge como parte de um movimento social mais amplo, 

de bases confessionais, articulado à necessidade de formação doutrinária e 

social do laicato, para uma presença mais ativa da Igreja Católica no ‘mundo 

temporal’, nos inícios da década de 30. (Iamamoto, 2004, p.18).   

 

O Serviço Social trabalha nas múltiplas expressões da questão social nas 

esferas privadas e nas públicas com a gestão de políticas sociais, planejamentos, 

formulação e avaliação de programas e projetos. Dessa forma, a Política de Saúde 

Mental também é campo de atuação do Serviço Social. 

 

[...] profissional de serviço social é formado para trabalhar em diversos tipos 

de ações, em empresas, em comunidades, em saúde, em serviços de infância 

e na Justiça, entre outros. Seu leque de opções no mercado de trabalho é 

variado, embora seja insuficiente o número de profissionais contratados. Sua 

capacitação, que o habilita a estar à frente das mais diversas realidades, 

ajuda-o a trabalhar com a saúde mental, que envolve de tudo um pouco. Vale 

lembrar que a questão social está presente em todos os lugares e expressa-se 

nas mais diversas formas, trazendo impasses para as equipes 

multidisciplinares. Para o enfrentamento dessa realidade, portanto, faz-se 

necessário o trabalho do assistente social, que ocupa assim um lugar 

estratégico e diferenciado nessas equipes (Scheffer e Silva, 2014 apud Leme, 

2013, p. 14). 

 

Diferente dos Estados Unidos, onde o Serviço Social atua em Saúde Mental 

desde a sua constituição como tal, seguindo uma linha de apoio terapêutico
19

, no Brasil, 

                                                           
19

  O Serviço Social nos Estados Unidos pautava sua atuação, principalmente nos referenciais teóricos do 

funcionalismo, do estrutural-funcionalismo, do higienismo e das psicologias. (Bisneto, 2009). 
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nos primeiros trinta anos de existência do Serviço Social, não havia muitos assistentes 

sociais trabalhando na área psiquiátrica em clínicas, hospitais ou manicômios 

simplesmente porque o número desses profissionais era reduzido até 1960. (Bisneto, 

2009). 

Segundo Bisneto (2009), em Saúde Mental as primeiras práticas dos 

assistentes sociais se desenvolveram na década de 1940, nos Centros de Orientação 

Infantil (COI) e Centros de Orientação Juvenil (COJ), que foi uma experiência 

importante na conformação do modelo do “Serviço Social Clínico”. De acordo com o 

autor, esses centros tinham por objetivo oferecer tratamento às “crianças problemas” 

baseado no modelo das “Child Guidance Clinics”, intermediados pelos higienistas 

americanos e brasileiros. Essas primeiras intervenções do assistente social na Saúde 

Mental não possuíam o arcabouço teórico-metodológico, ético-político e técnico-

operativo que atualmente a profissão se propõe a ter em suas intervenções. 

Profundas mudanças na Saúde Mental e no Serviço Social são realizadas 

com as reformas da saúde e da previdência promovidas pelo golpe de Estado de 1964. 

Segundo Vasconcelos (2000), a ditadura militar significou, de imediato, uma 

diminuição da visibilidade social dentro dos muros dos hospitais psiquiátricos e, por 

outro lado, as experiências da Inglaterra (Maxwell) e Estados Unidos (Menninger), 

possibilitaram a criação de várias comunidades terapêuticas dentro de hospitais 

psiquiátricos no Brasil
20

. 

Essas comunidades terapêuticas no Brasil eram consideradas o que mais 

avançado tinha a psiquiatria na época. “Buscavam a democratização e a humanização 

das relações entre profissionais e usuários, através, principalmente de dispositivos 

grupais e coletivos de participação, envolvendo também os familiares”. (Vasconcelos, 

2000, p. 190). 

 No período da ditadura houve uma grande expansão dos hospitais 

psiquiátricos, impulsionado pela compra de serviços do setor privado por parte do 

Estado.  Assim, abrem-se muitas clínicas privadas que eram pagas pelo Instituto 

Nacional de Previdência Social
21

 (INPS). A essas clínicas privadas pagas pelo INPS 

                                                           
20

 As experiências de comunidades terapêuticas se iniciaram no período da II Guerra, principalmente na 

Inglaterra (Maxwell Jones) e Estados Unidos (Menninger), como tentativa de buscar formas mais eficazes 

de tratar os soldados traumatizados.  

 
21

 Na década de 1960, com a unificação dos institutos de aposentadorias e pensões, é criado o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS). 
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foram estabelecidas normas, dentre elas, que houvesse assistentes sociais. Esse 

movimento rebate na profissão através da possibilidade de ampliação do mercado de 

trabalho dos assistentes sociais, que se consolida em 1973 com essa exigência imposta 

pelo INPS. 

 (...) é a partir de 1973 - quando o MPAS
22

 enfatizava a importância da 

equipe interprofissional para a prestação de assistência ao doente mental, 

numa de suas tentativas de melhorá-la - que se abriu um maior espaço para o 

Serviço Social nas Instituições Psiquiátricas. (Bisneto, 2009 apud Souza, 

1986, p. 23 e 24). 

 

Dessa forma, somente nos anos de 1970, o número dos assistentes sociais na 

área psiquiátrica se torna quantitativamente expressivo. Diversas determinações 

contribuíram para essa resolução do INPS obrigando as clínicas psiquiátricas a 

contratarem assistentes sociais. Segundo Bisneto (2009), o grande problema para o 

governo brasileiro, no contexto da ditadura militar, não era a loucura e sim a pobreza, o 

abandono, a miséria, que eram visíveis e que geravam contestações da sociedade.  

 

O assistente social veio para “viabilizar” o sistema manicomial no seu ponto 

mais problemático. O Serviço Social foi demandado pelo Estado ditatorial 

como executor terminal de políticas sociais na área da Saúde Mental, 

repetindo sua contradição histórica, de uma demanda pelas elites para atender 

aos “necessitados” (Bisneto, 2009, p. 25). 

 

 

Com o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), em 1978, 

diversas mobilizações por transformações na política de Saúde Mental ocorreram. O 

MTSM realizou diversas denúncias sobre a situação dos internos nos asilos e a 

privatização e mercantilização da assistência nos hospitais conveniados. Somando ao 

MTSM, ocorreu a reemergência dos movimentos sociais no país e o fortalecimento da 

luta pela redemocratização, durante toda a década de 1980, se inicia um forte 

movimento de crítica e mudança do sistema público de Saúde e Saúde Mental, que se 

desdobram na Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica, já citadas no capítulo I.  

A Reforma Psiquiátrica reconhece a loucura, não apenas no âmbito 

institucional, mas em toda sua dimensão política, histórica e social pela perspectiva 

crítica e dialética. Dessa forma, as práticas psiquiátricas passam a ser analisadas pelo 

enfoque de outros saberes científicos. Segundo Bisneto (2009) o Serviço Social atual no 

Brasil em Saúde Mental se expressa metodologicamente através dessas portas. 

                                                                                                                                                                          
 
22

 O Ministério da Previdência e Assistência Social, (MPAS), foi criado em 1974. 
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O Movimento de Luta Antimanicomial propiciou uma concepção e prática 

em Saúde Mental mais politizada, bem como a contratação de mais 

assistentes sociais. O Movimento de Reforma Psiquiátrica veio propor novos 

encaminhamentos metodológicos, com a possibilidade de o assistente social 

intervir de forma efetiva nas refrações da questão social na esfera da Saúde 

Mental (Bisneto, 2009, p. 40).  

 

O avanço que se deu com a construção da Constituição de 1988 e a criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), fez com que o Serviço Social brasileiro conquistasse 

um espaço maior na política de saúde, conforme afirma Bravo:  

A área da saúde é tomada como referência por ser um dos setores 

significativos na atuação do Serviço Social, tendo concentrado 

historicamente um grande quantitativo de profissionais, situação que 

permanece até os dias correntes. (Bravo 2007, p.25). 

 

Nos anos 1990, com os avanços do Movimento da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira e pela inauguração do Projeto Ético-Político do Serviço Social, do Código de 

Ética de 1993, uma concepção mais clara da relação do homem/mundo foi tomada 

(Machado, 2009). 

Os princípios e os valores humanistas, guias do exercício profissional, 

passam a ser:  

 O reconhecimento da liberdade como valor ético central, que requer o 

reconhecimento da autonomia;  

 A emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais e seus direitos; 

 A defesa intransigente dos direitos humanos contra todo o tipo de 

arbítrio e autoritarismo; 

 A defesa, aprofundamento da cidadania e da democracia da socialização 

da participação política e da riqueza produzida; 

 O posicionamento em favor da equidade e da justiça social, que implica 

a universalidade no acesso a bens e serviços e gestão democrática;  

 O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito e a garantia 

do pluralismo; 

 O compromisso coma qualidade dos serviços prestados na articulação 

com outros profissionais e trabalhadores (Machado, 2009, p. 46). 

 

O Movimento de Reforma Psiquiátrica trouxe uma abertura maior para a 

atuação do Serviço Social em Saúde Mental, devida a formação social e política dos 

assistentes sociais. Propôs novos encaminhamentos, possibilitando o assistente social 

intervir de forma efetiva nas refrações da questão social em Saúde Mental.  (Bisneto, 

2009). 

Essa nova concepção dos fenômenos psicossociais, da relação 

homem/mundo, vai aparecer, no final dos anos 1990, em autores com uma compreensão 

ampla e crítica de subjetividade no Serviço Social. No âmbito acadêmico aparecem dois 

livros lançados por eles: Estratégias em Serviço Social (Faleiros, 1999) e Serviço Social 



48 
 

Rio das Ostras - RJ 

Nov/ 2014 
 

e Saúde Mental – Desafios da Subjetividade e da interdisciplinaridade (Vasconcelos, 

2000).  

Esses dois autores enfatizam a necessidade de aprofundamento 

do entendimento sobre os processos subjetivos forjados no 

âmbito singular, articulados aos valores universais aos processos 

subjetivos circunscritos nas relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais, e introduzem a discussão sobre 

“empoderamento” dos sujeitos em nível individual e coletivo 

(Machado, 2009 p. 48). 

 

A partir daí, segundo Machado (2009), no campo acadêmico, o trabalho 

profissional na Saúde Mental aparece cercado de polêmicas e dilemas, como: o debate 

do Serviço Social Clínico, a subjetividade e o psicossocial.  

O debate atual sobre subjetividade no âmbito acadêmico é atravessado por 

diferentes tendências: Pensadores da Prática
23

, o Serviço Social Clínico
24

, os Pensadores 

da Reforma Psiquiátrica
25

 que não daremos conta de aprofundar neste trabalho. 

Já a categoria “psicossocial” sofreu um processo de maturação a partir de 

reflexões teóricas subsidiadas pelo entendimento dos processos sociais, subjetivos e 

culturais no trabalho em saúde coletiva e mental.  Todavia, o trabalho profissional ainda 

se apresenta misterioso ao lidar com a loucura. 

Atualmente, a inserção do Serviço Social na saúde mental 

coletiva levanta questionamentos acerca do objeto, da 

especificidade e da legitimidade profissional, que nos revelam 

um lado “saudável” na tentativa de superação do antigo habitus 

                                                           
23

 Pensadores da Prática: esta tendência se divide em duas: a) os que abordam a necessidade de 

compreender os processos subjetivos, partindo de análise do campo socioocupacional e da demanda nas 

suas particularidades; b) os que acreditam que o debate da subjetividade poderia significar um retrocesso 

na profissão. Ambas as subtendências defendem a proposta de maior aprofundamento e qualificação 

teórico-metodológicos (Machado, 2009, p. 50). 

 
24

 O Serviço Social Clínico: grupo formado por profissionais ligados à terapia de família; reivindica o 

modelo “tradicional” de abordagem terapêutica pautada na concepção de homem “abstrato” universal e 

restringe-se aos processos subjetivos singulares e grupais, na família. Portanto, a concepção de sociedade 

fica diluída em processos “subjetivos” que têm um cunho sistêmico de análise, e de um dispositivo de 

trabalho focado exclusivamente nos aspectos psicológicos e comunicacionais dos problemas familiares 

(Machado, 2009, p. 50). 

 
25

 Os Pensadores da Reforma Psiquiátrica: nessa tendência há um reconhecimento unânime de que projeto 

ético-político tem aproximação significativa com os princípios da Reforma Psiquiátrica, mas seus 

membros divergem na concepção de subjetividade. Para um primeiro grupo, a concepção ontológica 

marxista consegue responder integralmente às demandas do campo da saúde mental/loucura. Para outro, 

existe a necessidade de ampliar o debate sobre processos subjetivos, pois os processos ontológicos 

marxistas não conseguem contemplar integralmente a complexidade da subjetividade, no campo da saúde 

mental e em outros campos socioocupacionais, exigindo uma abertura com outras correntes teóricas que 

lidam com os fenômenos psicossociais (Machado, 2009, p. 50). 
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por uma concepção de sociedade e homem funcionalista e 

higienista (Machado, 2009, p. 51). 

 

Para concluir a prática do Serviço Social em Saúde Mental no Brasil, 

Bisneto (2009), aponta três momentos diferentes que seguem ilustrados no quadro 

abaixo:  

 

 

PRÁTICAS DO SERVIÇO SOCIAL EM 

 ESTABELECIMENTOS PSIQUIÁTRICOS NO BRASIL 

 

Quantidade 

de 

profissionais 

Modelos de intervenção Atuação 

A
 p

ar
ti

r 
d
e 

1
9
4
6

 

Pequeno 

número de 

profissionais  

Práticas higienistas, 

caritativas, clínicas, 

funcionalistas 

Manicômios estatais 

A
 p

ar
ti

r 
d
e 

1
9
7
0

 

Número 

médio de 

profissionais 

Modelo clássico de Caso, 

Grupo e Comunidade, 

desenvolvimentismo, 

fenomenologia e marxismo 

Estabelecimentos psiquiátricos 

estatais, privados e filantrópicos 

conveniados 

A
 p

ar
ti

r 
d
e 

1
9
9
0

 

Número 

grande de 

profissionais 

Preserva várias tendências 

metodológicas, com presença 

das correntes 

institucionalistas da Saúde 

Mental, da psicanálise e da 

moderna teoria dos sistemas. 

Permanece nos mesmos 

estabelecimentos anteriores, mas 

agora conveniados ao SUS. 

Acrescentam-se programas 

municipais e estaduais de Saúde 

Mental e serviços alternativos 

Fonte: Criado pela aluna a partir de Bisneto (2009). 

 

2.2- Desafios para a atuação do Serviço Social em Saúde Mental 

 

Embora, o Movimento de Reforma Psiquiátrica e o Projeto Ético-Político do 

Serviço Social tragam o compromisso com os direitos humanos e sociais, eles 

encontram-se sob uma base contraditória e de tensões, na medida em que a consolidação 

das reivindicações e transformações nas políticas de saúde mental, bem como do projeto 
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profissional, ocorreram no Brasil sob o marco avançado da mundialização, das políticas 

de ajustes neoliberal e da reestruturação produtiva, citados no capítulo I. 

 O neoliberalismo prega o Estado mínimo, em que as políticas sociais 

públicas são reduzidas ou repassadas para o setor privado. O Movimento de Reforma 

Psiquiátrica no Brasil tem sofrido muito para dar continuidade com suas propostas. Uma 

das maiores dificuldades é a diminuição do investimento público no setor de Saúde 

Mental. O neoliberalismo ainda incentiva a busca de medicalização através da indústria 

farmacêutica. E do tratamento baseado em remédios como saída para o atendimento em 

massa a fim de obter lucros (Bisneto, 2009). 

Além desses desafios, desde a inserção do Serviço Social em hospitais 

psiquiátricos, sobretudo, a partir da década de 1970, sempre houve desafios 

metodológicos e históricos que o assistente social teve que enfrentar no campo da Saúde 

Mental que merecem ser destacados.  

Um dos desafios que afetam o Serviço Social em Saúde Mental é dado pela 

situação do próprio ensino no Brasil. Segundo Bisneto (2009), até o fim da década de 

1960, as faculdades de Serviço Social eram isoladas e não havia cursos de pós-

graduação. Só em 1970 que as faculdades são integradas as universidades federais, 

estaduais e católicas podendo realizar intercâmbio com outras áreas do conhecimento.   

No período inicial do Serviço Social na Saúde Mental, o contexto era o do 

Movimento de Reconceituação, com metodologias desenvolvimentistas e 

fenomenológicas, com conteúdos psicossociais e aspectos da psicanálise. Não se 

conseguiu estabelecer uma metodologia de atuação em Saúde Mental. Na maioria dos 

casos o fator determinante de internação é mais social do que psíquico. As publicações e 

pesquisas ainda eram insuficientes para nortear a prática do assistente social nos 

serviços psiquiátricos. Por isso, era comum ter uma atuação espelhada no modelo do 

Serviço Social norte americano, que possuía uma realidade diferente da brasileira, não 

contemplando as necessidades e particularidades do país.  

Nesse período, cabia ao assistente social um trabalho paliativo, burocrático 

e conservador, que não se voltava para a emancipação do indivíduo, mas para adequá-lo 

ao processo terapêutico, servindo a lógica da psiquiatria (Bisneto, 2009). 

Por todas essas dificuldades, a inserção dos assistentes sociais nos serviços 

psiquiátricos nos anos 1970 se deu sem que se elaborasse uma proposta de 

sistematização da prática na Saúde Mental, além daquelas já preconizadas 

pelo Serviço Social clássico (em que predominava o livro de Gordon 

Hamilton sobre o Serviço Social de casos), recaindo a profissão, então numa 

indefinição profissional neste campo de atuação (Idem, p. 49).  
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De acordo com o autor, para suprir essa lacuna se faz necessário 

investimentos em pesquisas na área e na qualidade da formação dos assistentes sociais. 

“Os assistentes sociais não são capacitados pela formação universitária para entender a 

loucura na sua expressão de totalidade histórica, social e política” (Bisneto, 2009, p. 

37). O autor ainda propõe melhorar a formação “por meio de disciplinas 

institucionalistas e o engajamento nos movimentos sociais por uma Reforma 

Psiquiátrica realmente democrática” (p.37).  

Outro desafio é a imposição do saber psiquiátrico. Como já dito 

anteriormente, o Serviço Social foi inserido nos hospitais psiquiátricos para amenizar as 

expressões da questão social entre os portadores de transtornos mentais, realizando 

procedimentos que não são específicos da psiquiatria ou de outros profissionais da 

saúde que já tem suas funções definidas. Segundo Bisneto (2009, p. 117) “Ao Serviço 

Social cabem todas as questões genéricas e contextuais tidas como sociais que escapam 

do plano biológico ou psicológico.” 

Segundo Bisneto (2009) outro desafio para a atuação do Serviço Social na 

Saúde Mental é a questão da interdisciplinaridade. Os assistentes sociais entram na 

Saúde Mental a partir da criação de equipes multidisciplinares no atendimento 

psiquiátrico porque atuariam como “apaziguador” das questões sociais emergentes.  

Nos anos de 1970 o assistente social era chamado para fazer parte de equipes 

multiprofissionais sem uma definição clara do perfil de atuação, trabalhando 

mais como auxiliar do psiquiatra nos problemas sociais do que 

especificamente como assistente social (Bisneto, 2009, p. 53). 

 

Iamamoto e Carvalho (2009) fazem uma crítica à origem das equipes 

multidisciplinares: 

A equipe multidisciplinar surge como alternativa, tendo em vista a crise que 

atinge as condições vitais de sobrevivência da população, e como solução 

racionalizadora para seu enfrentamento [...] constitui-se, assim, uma 

reorganização parcial dos mecanismos assistenciais, em que a formação de 

equipes multiprofissionais e o trabalho em equipe é um dos aspectos mais 

característicos. Aparece como um projeto racionalizador, não apenas por 

contornar a questão da universalização da assistência, interligar instituições, 

etc., mas também por permitir a utilização, em escala ampliada, de pessoal 

auxiliar em diferentes níveis e, portanto, a redução do número de técnicos 

cuja formação é mais demorada e cara, engajados nos programas (p. 323) 

 

Ou seja, a origem da interdisciplinaridade não advém apenas do 

reconhecimento da complexidade dos problemas de saúde visando maior eficiência e 

efetividade dos programas. Existiram interesses políticos e financeiros escamoteados. 

Esse assunto deve ser debatido no Serviço Social, porque é importante ter profissionais 
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de diferentes áreas do conhecimento cujas ações são articuladas com um objetivo em 

comum e não como forma de sobrepor saberes, pois cada qual tem sua valiosa 

contribuição a oferecer ao usuário, nos mais diferentes aspectos. Mas ao integrar saberes 

nas equipes multiprofissionais, deve-se levar em consideração que cada profissão tem 

uma visão diferente da realidade, que pode ser positivista, sistemática, histórica-

dialética. E o fato do Serviço Social ter um paradigma crítico, pode causar embates com 

os outros profissionais.  

Bisneto (2009) sugere que na área de Serviço Social e Saúde Mental o 

interessante é trabalhar na perspectiva do pluralismo: 

O Assistente Social em Saúde Mental trabalha de forma pluralista quando usa 

as explicações do marxismo para entender a exclusão do louco, para sustentar 

a demanda por direitos sociais e cidadania aos portadores de sofrimento 

mental e, ao mesmo tempo, usa as explicações da medicina e da psicologia 

para conceber a loucura como doença mental. Os médicos psiquiatras mais 

progressistas também tendem a aceitar o ponto de vista do Serviço Social 

crítico para explicar a exclusão social, mas dificilmente admitem as 

contribuições do marxismo para explicar a loucura ou para atuar na 

assistência psiquiátrica (p. 52). 

 

Para Bisneto (2009), a demanda atual pelo Serviço Social em Saúde Mental 

hoje está ligado a três aspectos principais: aos usuários, aos médicos e aos donos de 

hospitais psiquiátricos: 

 A necessidade de atendimento à população; 

 Uma das questões centrais no processo de desinstitucionalização e 

reforma psiquiátrica atual no Brasil é a ressocialização dos usuários, 

conforme preconizado pelos próprios médicos; 

 Hoje já existe demanda de Serviço Social por parte dos estabelecimentos 

psiquiátricos, uma vez que o assistente social ajuda na minimização dos 

custos, na medida em que administra a entrada e saída dos pacientes (p. 

59). 

 

Hoje a intervenção do Assistente Social no campo da Saúde Mental está 

relacionada com o envolvimento do usuário nos seus direitos como cidadão: 

O fazer do assistente social está localizado na trama das relações 

loucura/exclusão/ discriminação e política de saúde mental/políticas públicas, 

que vão se delineando e se particularizando no cotidiano na questão social. 

(Machado, 2009, p. 83) 

 

Entretanto, segundo Scheffer e Silva (2014), 

 não cabe só ao assistente social como a toda equipe se envolver nas 

articulações das redes em saúde mental promovendo, assim, o fortalecimento 

da cidadania e inserção social do usuário da saúde mental. Atualmente, o 

trabalho em saúde mental mudou, exigindo cada vez mais ações intersetoriais 

e interdisciplinares, a fim de garantir a integralidade do atendimento (p. 375) 
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Outra intervenção do assistente social na Saúde Mental deve estar 

direcionado ao fortalecimento dos vínculos familiares para com o membro que necessita 

de atenção e cuidados especiais, o que inúmeras vezes resulta no distanciamento e 

rejeição, prejudicando ambas as partes.  

Bisneto (2009, p. 145) coloca o que cabe ao assistente social para superar 

determinadas fragilidades ainda existentes no campo de Saúde Mental:  

É necessário ao assistente social reconhecer seu próprio valor, saber o que 

está fazendo, criar um discurso profissional, publicar idéias, lutar por seus 

princípios, fazer alianças, se expor profissionalmente em Saúde Mental. É 

claro que o profissional de campo precisa contar com a colaboração de seus 

colegas de academia: a universidade também deve desenvolver esse discurso 

profissional com pesquisas, aulas, extensão, publicações, conferências entre 

outros recursos. 

 

 Sendo assim, é preocupante, presenciar falas de assistentes sociais que 

ainda hoje afirmam que o seu trabalho resume-se a visitas domiciliares, entrevistas e 

encaminhamentos. Como bem aponta Bisneto (2009) o profissional ao se apropriar de 

técnicas da medicina, psicologia ou até mesmo terapia familiar, de certa forma acaba 

confundindo-se como pertencente a estas profissões, desviando-se dos objetivos 

colocados pelo Serviço Social e, portanto distanciando-se da luta pela efetivação de 

direitos sociais que contemple a transformação da realidade. O profissional deve em seu 

cotidiano materializar os seus princípios éticos que priorizam a emancipação, 

autonomia, luta contra o preconceito e discriminação, busca ao acesso a serviços e 

programas de qualidades provenientes das políticas sociais. 

No município do Rio de Janeiro, com base nos princípios da lei que 

constitui o SUS
26

, na Lei Orgânica da Assistência Social
27

, na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação
28

, na Lei 8.662 de 7/6/1993, que regulamenta a profissão de Serviço Social 

no país, no Código de Ética Profissional de 1993, na Lei da Reforma Psiquiátrica
29

 e 

seguindo os princípios da III Conferência Nacional de Saúde Mental
30

, os profissionais 

de Serviço Social devem integrar as equipes multiprofissionais de saúde mental em toda 

a rede de serviços, desenvolvendo, principalmente, atividades como: 

 Realizar o atendimento psicossocial direto do usuário, individualmente, 

em grupo, junto a sua família ou em dispositivos coletivos e 

comunitários, dando particular relevo aos aspectos sociais, institucionais 

                                                           
26

 Lei nº 8.080 de 1990. 
27

 Lei nº 8.743 de 1993. 
28

 Lei nº 9.394 de 1996. 
29

 Lei nº 10.216 de 2001. 
30

 Realizada em dezembro de 2001. 
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e culturais, a sua reinserção na comunidade e em atividades produtivas, 

bem como seu acesso à rede de serviços; 

 Agir interinstitucionalmente, avaliar a necessidade, as opções 

disponíveis e realizar encaminhamento responsável para outros serviços 

da rede de referência, com contato prévio e garantia de atendimento e 

continuidade do tratamento, evitando a desatenção e negligência social; 

 Avaliar a situação do usuário em relação aos seus direitos civis e 

políticos, nos casos de incapacitação civil, e atuando junto a ele, quando 

necessário, na aquisição de documentos civis básicos ao pleno exercício 

de sua cidadania; 

 Atuar, assim como os demais profissionais e trabalhadores da equipe de 

saúde mental, como técnico de referência de usuários, permitindo um 

canal mais pessoalizado de comunicação e suporte, e evitando o 

anonimato e a impessoalidade na atenção psicossocial;  

 Compreender e avaliar as relações entre o usuário e sua família, 

colaborando no processo de aceitação e elaboração do transtorno mental, 

dos conflitos interpessoais e do peso decorrente da produção do cuidado 

pela família; 

 Participar das diversas instâncias de controle social do SUS, como os 

conselhos locais, distritais, municipais, estaduais, nacional, comissões de 

reforma psiquiátrica, bem como estimular a participação e a capacitação 

de representantes dos usuários e familiares nesses conselhos. 

(Vasconcelos, 2009, p. 26-31).  

 

 

Enfim, não existem fórmulas prontas na construção de um projeto 

democrático para a atuação em Saúde Mental, mas existem possibilidades de 

transformações que dependerão do perfil do profissional, pois ainda que existam os 

limites institucionais, um Estado ausente perante as suas responsabilidades, famílias 

vencidas pelas constantes decepções, o Serviço Social não pode ficar acuado frente aos 

obstáculos que se apresentam na atualidade. 

 Embora a defesa de um projeto democrático não seja exclusiva apenas do 

Serviço Social, a partir de sua concepção crítica da realidade e intervenção na mesma, 

na articulação com outros sujeitos que partilhem destes princípios e que questionem as 

perspectivas neoliberais para a saúde mental e para as políticas sociais, poderá 

contribuir para a reinserção dos usuários no convívio social, buscando melhorar a 

assistência para usuários e familiares. Temos certeza que a solução não está em 

retroceder, mas sim em investir na resistência ao avanço neoliberal buscando avançar na 

consolidação e efetivação da cidadania das pessoas com transtorno mental, para sua 

emancipação como sujeitos de direito.  
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Capítulo III- O Serviço Social na Emergência Psiquiátrica de Macaé – RJ 

 

3.1- O município de Macaé: particularidades de sua formação histórica 

 

Macaé situa-se em encantadora posição, à 

embocadura do rio do mesmo nome e é dividida 

por esse rio em duas partes desiguais. 

 (Saint-Hilaire, 1974) 

 

Macaé é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro. Localiza-se 

na Região Norte Fluminense. O município conta com 1230,91 km² de área, sua 

população aferida na contagem do IBGE de 2010 foi de 206.728 habitantes. O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Macaé é 0,764, em 2010. O 

município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 

0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,150), seguida por Longevidade e por Renda
31

.  

Um município com crescimento espantoso, que vem atraindo pessoas de 

todas as partes do mundo por conta da extração, produção e logística do petróleo, Macaé 

hoje tem redes de lojas renomadas, hotéis de nível internacional e restaurantes lotados, 

aeroporto, intenso tráfego de helicópteros, mas também elevação do custo de vida, 

segregação espacial, sobrecarga nos serviços públicos, escassez cada vez maior de 

moradias, uso predatório do litoral e outras mazelas produzidas por uma ocupação 

industrial sem planejamento.  Herança de uma economia baseada na indústria do 

petróleo
32

. A seguir falarei um pouco de sua história e particularidades. 

A história de Macaé remota o século XVI quando a Capitania de São Tomé, 

mais tarde denominada de Paraíba do Sul, foi unificada. A donataria foi concedida a 

Pero de Góis que abandonou suas terras em 1548 após tentar colonizá-las. Seu filho Gil 

de Góis, em 1619, também renunciou à posse da capitania com medo dos índios 

Goitacás, e, no início do século XVII, foi requerida pelos Sete Capitães. Na capitania 

são instalados currais e choupanas e, anos depois, lavoura da cana de açúcar. 

                                                           
31

 Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/macae_rj 

 
32

 Fonte: Artigo virtual “Migrantes Ricos e Migrantes Pobres: a herança da economia do Petróleo em 

Macaé/RJ” de Faber Paganoto Araujo. Disponível em: 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/4EncNacSobreMigracao/ST3-4.pdf  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/macae_rj
http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/4EncNacSobreMigracao/ST3-4.pdf
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No século XVIII, os jesuítas criaram dois engenhos para lavoura de cana. 

Um junto à foz do Rio Macaé e outro na Fazenda de Imboassica. Durante este período 

esta região passou da atividade pecuária e da cultura de alimentos para a exportação da 

cana de açúcar.  A partir daí, houve uma proliferação acelerada de engenhos e um forte 

crescimento demográfico da capitania. Nesse contexto de dinamização da região 

acontece a declínio do açúcar no Recôncavo da Guanabara e a transferência da capital 

de Salvador para o Rio de Janeiro, o que aumentou ainda mais o crescimento da região.  

Em 1759, a expulsão dos jesuítas também contribuiu para a transformação 

dos pastos em canaviais e em 1813, através do Alvará de 29 de julho, passou da 

condição de arraial para a de Vila de São João de Macaé. A região ainda esteve ligada, 

por um longo período de tempo, à vila de Campos dos Goitacazes e à cidade de Cabo 

Frio. O município de Macaé foi elevado à categoria de cidade em 1846.  

Recebe o nome de Macaé - maca ê, que entre os índios Goitacás significava “macaba 

doce”, por extensão ”coco doce”, fruto de palmeira abundante na região. 

Quando o município de Macaé se formou, houve a incorporação do distrito 

de Quissamã, antes pertencente a Campos dos Goytacazes, agregando à cidade 

importantes elementos da classe senhorial dedicados à produção açucareira. Desta 

produção agrícola, sobreviria a futura nobreza macaense, a partir de meados do século 

XIX, principalmente a que esteve em torno do Primeiro Visconde de Araruama e seus 

descendentes.  

Em 1911, Macaé ainda era uma “cidadezinha singela”. Uma cidade rural, 

ligada ao Rio de Janeiro “por uma linha de navegação costeira e outra férrea”, que partia 

de Macaé com destino ao porto de Niterói, naquela época capital do Estado do Rio de 

Janeiro. A pequena parte urbana centrava-se na atividade comercial e o porto de Macaé 

servia para escoamento de mercadorias vindas de Cantagalo, Santa Maria Madalena e 

Campos.
33

 

No início da década de 1970, a descoberta do campo Garoupa, acelerou o 

processo de exploração do petróleo na região. Na época, Macaé não era mais do que 

uma vila de pescadores e foi a cidade escolhida para ser sede da Petrobras na região da 

Bacia de Campos. Daí em diante, Macaé não foi mais a mesma. O desenvolvimento do 

                                                           
33

 Fonte: http://www.macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/sintese-da-historia-de-macae 

 

http://www.macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/sintese-da-historia-de-macae
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município trilhou uma trajetória bastante distinta da apresentada pelos outros 

municípios do Estado (Paganoto, 2008). 

A Petrobras manteve o monopólio para a exploração e produção de petróleo 

no Brasil até 1997, quando o mercado brasileiro abriu suas portas para o capital 

estrangeiro. Com isso, em dezembro de 2002 já havia em média 40 empresas instaladas 

no país. A partir daí, os investimentos em Macaé cresceram em ritmo acelerado. O 

município ganhou dinamismo econômico, destaque em nível nacional e internacional, 

atraiu investimentos e transformou-se numa forte área de atração de migrantes de 

diferentes partes do mundo
34

. 

A população local, que vivia até então numa cidade pequena, da produção 

agropecuária e da pesca, com poucos serviços, sem nenhuma instituição de ensino 

superior, viu, inesperadamente, chegar ao seu município uma estrutura moderna 

diferente do ritmo da pequena cidade. Os moradores viram a cidade crescendo e ficaram 

esperando que os benefícios chegassem até eles. Porém isso não aconteceu. Os 55 mil 

postos de trabalho formal que surgiram em 2001 exigiam qualificação profissional. Era 

preciso ter formação superior ou cursos técnicos específicos da área, coisas que a 

população macaense não tinha. Ou seja, os benefícios chegaram para quem veio de fora. 

Os migrantes qualificados ocuparam os melhores postos de trabalho e receberam as 

melhores remunerações dentro do município (Paganoto, 2008).  

Atualmente, auto-denominada “capital do Petróleo”, Macaé é o município 

que mais se transformou, tem a melhor relação postos de trabalho/população no estado 

do Rio de Janeiro
35

. Porém, Macaé não cresceu para todos. Várias pessoas, atraídas pela 

mídia ou motivadas por parentes e amigos que já residem em Macaé, chegam ao 

município buscando emprego. Ao chegar a Macaé, muitas delas não conseguem 

emprego e diante do custo de vida elevado e salários baixos fora do ramo do petróleo, 

percebem que foram iludidas. Algumas conseguem voltar para seu lugar de origem 

outras não, pois vieram apenas com a passagem, como relatado por um usuário no 

campo de estágio, passando a viver nas ruas. 

                                                           
34

 O crescimento da população macaense foi de apenas 19,3% entre 1970 e 1980. No entanto, a partir dos 

anos 80 o ritmo de crescimento acelerou-se, atingindo 41,4% na década de 1990. Em 2000 Macaé 

apresentava uma população de 132.461 habitantes, aproximadamente 1/5 do total de habitantes da região 

Norte Fluminense. Deste total, mais de 46% eram migrantes. Em 2010 a cidade já tinha 206.728 

habitantes (Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/macae_rj) 

 
35

 Fonte: Artigo virtual “Migrantes Ricos e Migrantes Pobres: a herança da economia do Petróleo em 

Macaé/RJ” de Faber Paganoto Araujo. Disponível em:  

 



58 
 

Rio das Ostras - RJ 

Nov/ 2014 
 

Macaé passou a enfrentar a transitoriedade entre os migrantes.  Parte da 

população migrante de baixa renda, quando não consegue empregos, retorna para seus 

locais de origem. A prática de licitação de projetos e de contratação temporária, 

característica do setor de petróleo, também faz muitos migrantes transitarem no 

município. Existem ainda aqueles que, nem mesmo chegam a fixar residência na cidade, 

se fixando em municípios próximos, entre os quais se destaca Rio das Ostras, que 

apresentou crescimento populacional de 105% entre 2000 e 2007(Paganoto, 2008). 

 

Em um lugar em que o número de empregos formais cresceu em ritmo muitas 

vezes superior ao ritmo de crescimento de sua população, seria improvável 

imaginar o desemprego e a informalidade. Entretanto, crescem, em Macaé, 

favelas e periferias empobrecidas. Mendigos e ambulantes compartilham 

calçadas. De quem é o emprego em Macaé. Afinal, para quem Macaé 

cresceu? (Paganoto, 2008, p. 10) 

 

Macaé não cresceu para todos. Cresceu para os ricos, com boa qualificação 

profissional. Enquanto, entre 2000 e 2005, o número de postos de trabalho formal 

cresceu 82%, houve grande saída dos trabalhadores com baixa escolaridade do mercado 

de trabalho. Ou seja, quem veio de fora, com bons cursos técnicos na área de petróleo 

aproveitou quase a totalidade das oportunidades oferecida pelo município. Restando 

para os macaenses e migrantes pobres, ocupações na construção civil, nos serviços 

domésticos e na informalidade. 

“O que é bom dura pouco”, já diz o velho ditado. Aos poucos, Macaé 

mostrou outra realidade.  Problemas típicos de grandes metrópoles apareceram: tráfico 

de drogas, violência, engarrafamentos e crescente favelização.  Macaé se tornou a 15ª 

cidade mais violenta do país, segundo o Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros, 

divulgado pela Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, em 2008. E diante 

disso, quem mais sente na pele os rebatimentos dessa herança do petróleo é a população 

macaense.  

Passo a considerar, nesta próxima etapa, as principais características do 

Programa de Saúde Mental da cidade de Macaé a fim de analisar a atuação do Serviço 

Social na Emergência Psiquiátrica situada no bairro Parque Aeroporto. 
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3.2- Histórico do surgimento do Programa de Saúde Mental e da Emergência 

Psiquiátrica de Macaé – RJ
36

 

 

O Pronto Socorro e Unidade Básica de Saúde, local onde funciona a 

Emergência Psiquiátrica, foi inaugurado na década de 1980, para atender as demandas 

do bairro Parque Aeroporto, localizado distante do centro da cidade. Esta Unidade de 

Saúde atenderia emergências clínicas, pediátricas e odontológicas.    

 A Secretaria Municipal de Saúde, a partir da iniciativa do secretário de 

saúde Roberto Pires, médico psiquiatra, criou em outubro de 1994 o Núcleo de Saúde 

Mental com doze profissionais, dentre eles, psicólogos, psiquiatras, músico-terapeuta e 

assistentes sociais. 

Na mesma época, foram dedicados leitos para a psiquiatria no Pronto 

Socorro do Aeroporto. O Serviço Social que já estava inserido na unidade expandiu 

suas atividades no campo da Saúde Mental, junto aos médicos psiquiatras e equipe de 

enfermagem. Porém, a equipe do Núcleo de Saúde Mental, não tinha mantinha estreito 

contado ou relação direta com a equipe do Pronto Socorro do Aeroporto.  

No final da década de 90, com o crescimento da cidade, houve uma 

intensificação do fluxo imigratório, promovido pela indústria do Petróleo.   Assim, 

diante do cenário nacional de avanços das políticas de Saúde Mental e as 

particularidades da região, aumentaram as demandas e algum incremento nos incentivos 

estatais  dos serviços de saúde. 

Em 2001, aconteceu a I Conferência de Saúde Mental do município. Dessa 

conferência surgiu o projeto de criação do Programa Municipal de Saúde Mental de 

Macaé. A ideia era integrar as duas equipes, do Núcleo e da Emergência Psiquiátrica, 

melhorar a E.P, aumentando a equipe de psiquiatras da unidade e criar um CAPS. 

O número de internações na Emergência Psiquiátrica que antes era de vinte 

e oito a trinta mensais caiu para cinco quando essa integração entre as equipes passou a 

funcionar. Tal mudança se fez em função do contexto da Reforma Psiquiátrica no Brasil 

e também com as particularidades dos profissionais de saúde mental do município que 

colaboraram entre si de modo a articularem suas ações.   

                                                           
36

 Essa breve contextualização do Programa de Saúde Mental e da Emergência Psiquiátrica de Macaé foi 

colhetada em entrevista com o Dr. Júlio Cesar Silveira Gomes Pinto, médico psiquiatra e psicoterapeuta, 

um dos primeiros profissionais a ingressar e organizar o Programa de Saúde Mental para o município.  
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Em 2001 aconteceu um concurso municipal e a partir de 2002 novos 

profissionais passaram a integrar o quadro de profissionais e no Núcleo de Saúde 

Mental surgiram duas equipes, porque ainda não tinha outro espaço. Uma, com quatro 

profissionais para atuarem junto a Atenção Básica, para organizar as ações que seriam 

levadas para o PSF, e a outra, para trabalhar com os usuários que precisariam de CAPS, 

usuários que estavam sempre se internando, que apresentavam um quadro ambulatorial 

que não se estabilizava. Ao longo do tempo, a equipe conquistou espaços físicos para a 

instalação do CAPS, do CAPSi e do CAPS-AD. 

Atualmente, além dos CAPS’s e da E.P, o Programa de Saúde Mental 

desenvolve ações nas comunidades junto a Atenção Básica (PSF) proporcionando 

espaços de convivência, cultura, eventos e geração de renda.  Realiza o Programa de 

Volta para Casa, onde propicia atendimento clínico, atenção psicossocial e cuidados 

integrais aos munícipes que compõem o programa. Também conta com as ações do 

CAD (Comissão de Apoio a Desinstitucionalização), a implementação da primeira 

Residência Terapêutica e a Heterogênese Urbana
37

.  

 Uma característica importante do Programa de Saúde Mental é a filosofia 

de gestão. Cada dispositivo tem pelo menos um coordenador local e o programa tem 

uma gerência geral eleita por todos os profissionais do programa. As direções são eleitas 

pelos funcionários de cada unidade e cada unidade tem um regimento interno da eleição. 

Cada dispositivo faz reuniões de equipe semanais para discutirem seus casos 

específicos. A Emergência Psiquiátrica é a única unidade do programa sem coordenador 

local determinado, por funcionar em regime de plantão, funcionando 24 horas por dia.  

                                                           
37

 A Heterogênese Urbana nasceu no ano de 1998 no Núcleo Municipal de Saúde Mental do Programa de 

Saúde Mental da Secretaria Municipal de Macaé –RJ.  Naquele momento foi percebido que as pessoas 

que procuram a saúde mental, em geral, eram encaminhadas para grupos específicos, conforme a 

‘patologia’ que sofressem. A partir da filosofia de Espinosa, o Profº. Musicoterapeuta Paulo de Tarso de 

Castro Peixoto pensou a composição entre as diferentes pessoas que recebem diagnósticos e, com efeito, 

são encaminhadas para grupos especializados onde produzem arte. A Heterogênese é a arte de aproximar 

mundos. Uma arte que se produz e é produzida para produzir ligas sociais, ligas afetivas, ligas entre 

realidades que antes viviam intocáveis. E assim a Heterogênese Urbana vai se tecendo pela complexidade 

das práticas, teorias e das experiências tão singulares de cada um! Atualmente a Heterogênese Urbana faz 

parte da grade curricular do Curso de Especialização em Saúde Mental (LAPS- ENSP-FIOCRUZ), 

contribuindo para pensar os agencimentos entre arte-cultura, subjetividade e cidade. Além de ser objeto 

de pesquisa no Doutorado do Programa de Pós-graduação do Departamento de Psicologia da 

Universidade Federal Fluminense pelo Profº. Paulo de Tarso de Castro Peixoto. Fonte: 

http://heterogeneseurbana.org/sobre-o-projeto/.  

  

 

http://heterogeneseurbana.org/sobre-o-projeto/
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  A Emergência Psiquiátrica é a única unidade do programa sem o histórico 

de coordenador local determinado, por funcionar em regime de plantão e também por 

ter uma gestão hibrida, ou  seja os profissionais da equipe de saúde mental por estarem 

lotados em uma unidade mista de saúde, reportam-se um administrador geral do Pronto  

Socorro do Aeroporto, e também a Coordenação do Programa de Saúde Mental. 

Trabalhar em regime de plantão requer do assistente social uma visão muito crítica para 

evitar a tendência conservadora de se trabalhar apenas com os problemas apresentados 

pelos usuários (demandas explícitas). A partir de uma visão crítica, o profissional 

poderá realizar uma análise da totalidade do caso a fim de estabelecer relações com seus 

possíveis determinantes.No tópico a seguir, nos deteremos ao trabalho desenvolvido 

pelo Serviço Social na Emergência Psiquiátrica. 

3.3- A inserção do Assistente Social na Emergência Psiquiátrica  

 A vida é a arte do encontro,  

embora haja tanto desencontro pela vida 

(Vinícius de Moraes) 

 

A Emergência Psiquiátrica é uma Unidade de Saúde localizada na Rua 

Curunhango, s/nº, Parque Aeroporto, Macaé – RJ. Inaugurada na década de 1980, na 

gestão do prefeito Silvio Lopes, tem como objetivo atender a demanda psiquiátrica 

emergencial do município de Macaé e de municípios vizinhos. 

Conta com cinco psiquiatras (visitador para definição de conduta), sete 

assistentes sociais (plantonistas 24 horas), três psicólogos, um terapeuta ocupacional 

(terça, quarta e quinta – carga horária de 20 horas), equipe de enfermagem com quatro 

enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem (plantão de 24 horas), dois técnicos de 

raio-X, dois motoristas, quatro auxiliares administrativos, dois agentes administrativos e 

uma telefonista, além da equipe de serviços gerais terceirizada. 

A finalidade da emergência psiquiátrica é atender aos pacientes em surto 

psiquiátrico, que já fazem tratamento/acompanhamento com um especialista, mas por 

algum motivo entraram em crise e atender aos pacientes que tiveram o primeiro surto, 

fazendo as devidas medicações e orientações para iniciarem um tratamento adequado. 

Cabe ressaltar que a Emergência Psiquiátrica é única no município, sendo inclusive 

responsável pelo acolhimento da crise, visto que mesmo as saúde complementar ou 

privada não dispõe no município deste tipo de atendimento. 



62 
 

Rio das Ostras - RJ 

Nov/ 2014 
 

Ao chegar à emergência, o usuário é encaminhado pela recepção para uma 

triagem, realizada pelo Serviço Social e ou pelos profissionais diaristas (Psicólogos e 

Terapeuta Ocupacional), para identificar a demanda trazida, que pode ser uma 

orientação com encaminhamentos internos ou para a rede intersetorial ou um usuário em 

situação emergencial. Nesse caso ele é avaliado pela equipe multiprofissional e 

colocado em observação, se for necessário uma internação curta. Abaixo segue uma 

ideia inicial do fluxograma do trabalho na Emergência. 

 

Fonte: Material próprio do Serviço Social da instituição em construção. 

 

O Serviço Social não conta com um projeto profissional escrito para orientar 

sua prática na instituição. Mas, segundo a fala das assistentes sociais da equipe, o 

objetivo do Serviço Social na emergência é o acompanhamento integral dos usuários e 

familiares durante o período de curta internação, fazer encaminhamentos implicados 

para a rede e atender individualmente cada paciente nas suas necessidades sociais.  

As atividades desenvolvidas pelo Serviço Social são: atendimento 

individual do usuário e familiares, discussão dos casos com a equipe, encaminhamentos 

para a rede, contato com outras instituições, atendimento nos desdobramentos do óbito, 

viabilização de receitas, visita domiciliar, encaminhamentos internos e participação no 

processo de internação em hospital psiquiátrico.  

Acolhimento / atendimento na Emergência 
Psiquiátrica 

EMERGÊNCIA 

AVALIAÇÃO E 
OBSERVAÇÃO 

ORIENTAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

RECEPÇÃO 

REDE INTERSETORIAL 

TRIAGEM EMERGÊNCIA 

INTERNAÇÃO 
CURTA 

AVALIAÇÃO 
CLÍNICA 
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Os instrumentos utilizados pelo Serviço Social são a entrevista, a 

abordagem social / anminese, a reunião de grupo, o parecer social, a reunião da equipe 

multidisciplinar para debate dos casos, a supervisão de estágio e a participação em 

eventos relacionados à política de saúde. 

 

O Serviço Social em Saúde Mental faz entrevistas com o usuário e mantém 

ao longo do atendimento um processo de escuta da pessoa. Isto, juntamente 

com outros procedimentos, serve para reunir dados que possibilitam um 

maior conhecimento do paciente, uma vez que obtêm-se informações 

relevantes, como a sua realidade pessoal e social, um histórico de vida, que 

permite ao estabelecimento o controle do processo de prestação de serviço, 

no que tange ao comportamento previsto ou imprevisto do paciente. Essas 

informações são também usadas na admissão e na alta do paciente, bem 

como no seu processo de adaptação institucional e social (Bisneto, 2009, p. 

129). 

 

Os atendimentos da emergência são relatados nos livros de registro (Livos 

de Triagem/Acolhimento e de Internação) existe ainda um livro de comunicação da 

equipe que, inclusive, é uma das fontes de comunicação entre os plantões. Na 

psiquiatria existe a ficha única onde é feita a evolução do paciente (com registro da 

equipe técnica de saúde mental) durante o período de internação do paciente.    

A população atendida pela psiquiatria vem de toda a cidade de Macaé até de 

municípios vizinhos, mesmo a população que possui planos privados de saúde são 

atendidos pela instituição, pois a região não tem outra unidade de emergência 

psiquiátrica. Como mencionado no capítulo I, dentro da Política de Saúde Mental, os 

pacientes em situação de crise utilizam os serviços da emergência nos pronto-socorros. 

Porém, nem todos os pronto-socorros contam com uma equipe multiprofissional 

preparada para atender os usuários em crise, com psicólogos, terapeutas, assistentes 

sociais, psiquiatras, enfermeiros. Como, na região, os pronto-socorros contam apenas 

com atendimento clínico, a população atendida pela E.P do Parque Aeroporto vêm de 

toda a parte buscando atendimento mais especializado. 

A instituição conta como recursos de infraestrutura, uma sala de 

atendimento multidisciplinar contendo duas mesas com cadeiras, um banco com três 

assentos, um telefone próprio do Serviço Social, um armário de duas portas para 

documentação e um arquivo de quatro gavetas com os prontuários dos pacientes 

utilizados por toda a equipe. Além de três salas de repouso para os pacientes, duas salas 

de repouso para a equipe, dois computadores com acesso a internet, impressora e fax na 
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sala da administração que podem ser utilizados pelos profissionais e uma ambulância 

para transporte de pacientes. 

Como serviços, programas e projetos a Emergência Psiquiátrica conta com 

todos os dispositivos do Programa de Saúde Mental do município, do qual faz parte, que 

oferecem serviços de Fonoaudiologia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, 

Psiquiatria, Fisioterapia, Pneumologia e Oficinero. Também conta com o atendimento 

feito pelo CAPS aos usuários com uso abusivo de substâncias psicoativas (dependentes 

químicos) e tabagismo. Além de toda a Rede de Proteção Social do município.  

Segundo Bisneto (2009) 

O Serviço Social tem atuado principalmente no bojo do Movimento de 

Reforma psiquiátrica, nos mais diversos programas de atendimento que 

visam possibilitar aos usuários melhores condições de vida ou de 

reintegração social, e ainda de reabilitação psicossocial ou ressocialização 

(p.131) 

 

Os serviços prestados por profissionais dentro da própria instituição para 

qual o Serviço Social faz encaminhamentos são a clínica médica e a odontologia, além 

dos outros serviços que já atuam multidisciplinamente com o Serviço social, como o 

atendimento psiquiátrico, psicológico e o de terapia ocupacional. “Essas intervenções 

têm como finalidade dar suporte ao tratamento psiquiátrico, evitar a disfuncionalidade 

do atendimento, ensejando ao paciente melhores condições de restabelecimento” 

(Bisneto, 2009, p. 130). 

 Busca-se uma prática de colaboração mútua onde as relações se 

estabelecem de forma mais horizontal possível.   A equipe trabalha com foco no objeto 

de intervenção e não com foco nas especialidades.  Entre os limites dessa prática está o 

desafio em definir um projeto coletivo construído a partir das diferentes categorias 

profissionais, valorizando as especificidades entre a equipe sem perder o foco no objeto 

de intervenção, o indivíduo portador de sofrimento mental. 

 Considerando a realidade em movimento, percebo o Serviço Social em 

constante construção, dialogando com a totalidade da instituição, buscando um 

atendimento cada vez mais completo.  

Durante meu período de estágio na E.P, que se deu entre setembro de 2011 a 

agosto de 2013, chamava atenção na unidade, a demanda reincidente de pacientes 

psiquiátricos crônicos, bem como os atendimentos a pacientes que faziam uso abusivo 

de álcool e outras drogas.  Assim, surgiu a vontade de compreender e estudar esta 

demanda observando alguns pontos como: a identificação dos usuários (sexo – idade - 
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bairro); o caminho percorrido pelo usuário para chegar ao atendimento; um breve perfil 

social com ênfase nas questões trabalho / renda / relação da família com o cuidado e 

tratamento do usuário; a regularidade e adesão ao tratamento; os locais de 

atendimento/tratamento e a quantidade de internações em hospitais psiquiátricos ou em 

comunidades terapêuticas. 

O objetivo desse estudo foi compreender como a demanda se apresentava na 

emergência e dessa forma contribuir para a construção de um projeto de intervenção 

nessa realidade, além de levantar indicadores para contribuir com as discussões e 

estratégias da Política de Saúde Mental no município.   Nesse sentido, passaremos a 

discussão dos resultados dessa pesquisa no tópico a seguir. 

 

3.4- Perfil da População Usuária  

 

Esse estudo foi realizado durante o segundo semestre de 2012. Para 

levantamento dos dados, foram analisados 630 prontuários arquivados dos pacientes que 

passaram pela emergência entre os anos de 2010 a 2012. Por meio de uma planilha 

eletrônica (anexo I), foram coletados os dados e realizado o perfil socioeconômico de 

127 usuários, ou seja, de 20% do total de prontuários pesquisados. De acordo com o 

preenchimento das informações, novas necessidades foram surgindo e a planilha foi 

sendo modificada. Quando se chegou a uma, que abrangeria todas as informações 

necessárias voltou-se as primeiras para completar os dados.   

Os resultados estão graficamente representados nas ilustrações abaixo, as 

quais contemplam um gráfico para cada campo da planilha e uma tabela demonstrativa 

do quantitativo absoluto. 

 

Ilustração I- Identificação Pessoal 

IDENTIFI CAÇÃO PESSOAL 

SEXO 
TOTAL 

MAS. FEM. 

67 60 127 
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No gráfico acima pode se ler que 53% dos pacientes atendidos pela 

emergência psiquiátrica são do sexo masculino e que 47% são do sexo feminino. Os 

percentuais são próximos, mostrando que tanto homens quanto mulheres apresentam 

demandas emergenciais de saúde mental. Como esse é o primeiro estudo sobre o perfil 

dos usuários realizado na emergência, não temos dados anteriores que mostrem se o 

público atendido sempre foi misto ou se, em algum período, esse público mostrou um 

número mais elevado para um dos sexos. 

 

 

Ilustração II- Origem 

ORIGEM 

AJUDA DE BAIXO 2 

AJUDA DE CIMA 2 

AROEIRA 5 

BAIRRO DA GLÓIA 1 

BARRA 7 

BARRETO 1 

BOSQUE AZUL 1 

BOTAFOGO 1 

BRASÍLIA 1 

CAJUEIRO 5 

CARAPEBUS 2 

CENTRO 1 

CONCEIÇÃO DE MACABÚ 3 

CÓRREGO D'OURO 1 

ESPIRITO SANTO 1 

FRONTEIRA 3 

GRANJA DOS CAVALEIROS 1 

GRICÉLIO 1 

53% 47% 

SEXO 

MAS. FEM. 
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JARDIM FÁBIO FRANCO 1 

JARDIM BELA VISTA 1 

LAGOMAR 5 

MALVINAS 14 

MACAÉ 1 

MIRAMAR 2 

MORRO SANTO ANTÔNIO 1 

MORRO SÃO JORGE 2 

NOVA ESPERANÇA 2 

NOVA HOLANDA 4 

NOVO CAVALEIRO 2 

NOVO HORIZONTE 1 

PARQUE AEROPORTO 8 

POUSADA DA CIDADANIA 1 

PRAIA CAMPISTA 4 

RIO DAS OSTRAS 3 

SÃO MARCOS 1 

SÃO PEDRO DA ALDEIA 1 

SANA 2 

SERRA DE MACAÉ 2 

SITUAÇÃO DE RUA 2 

SOL Y MAR 2 

TRAJANO DE MORAES 1 

VIRGEM SANTA 2 

VISCONDE 2 

NÃO DECLARADO 21 
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No gráfico acima pode-se ler que, 17% dos prontuários não mostravam 

informações sobre a origem dos pacientes; 11% dos pacientes residem nas Malvinas, 

6% residem na Barra e igual percentual no Parque Aeroporto; 4% residem na Aroeira, 

Cajueiros e Lagomar; 3% residem na Nova Holanda e Praia Campista; 2% residem na 

Ajuda de Baixo, Ajuda de Cima, Carapebus, Conceição de Macabú, Fronteira, Miramar, 

Morro São Jorge, Nova Esperança, cidade de Macaé sem identificar o bairro, do 

município de Rio das Ostras, Sana, Serra de Macaé, Situação de rua, Sol Y Mar, 

Virgem Santa, Visconde e 1% dos pacientes residem no Bairro da Glória, Barreto, 

Bosque azul, Botafogo, Brasília, Centro, Córrego d’Ouro, vindo do estado do Espírito 

Santo, Granja dos Cavaleiros, Gricélio, Jardim Fábio Franco, Jardim Bela Vista, Morro 

2% 2% 4% 1% 
6% 1% 

1% 
1% 1% 

4% 2% 
1% 

2% 1% 1% 
2% 

1% 1% 1% 
1% 

4% 

11% 

1% 2% 
1% 

2% 2% 
3% 2% 1% 

6% 
1% 

3% 
2% 

1% 1% 
2% 

2% 
2% 2% 

1% 2% 
2% 

17% 

ORIGEM 

AJUDA DE BAIXO AJUDA DE CIMA AROEIRA 

BAIRRO DA GLÓIA BARRA BARRETO 

BOSQUE AZUL BOTAFOGO BRASÍLIA  

CAJUEIRO CARAPEBUS CENTRO 

CONCEIÇÃO DE MACABÚ CÓRREGO D'OURO ESPIRITO SANTO 

FRONTEIRA GRANJA DOS CAVALEIROS GRICÉLIO 

JARDIM FÁBIO FRANCO JARDIM BELA VISTA LAGOMAR 

MALVINAS MACAÉ MIRAMAR 

MORRO SANTO ANTÔNIO MORRO SÃO JORGE NOVA ESPERANÇA 

NOVA HOLANDA NOVO CAVALEIRO NOVO HORIZONTE 

PARQUE AEROPORTO POUSADA DA CIDADANIA PRAIA CAMPISTA 

RIO DAS OSTRAS SÃO MARCOS SÃO PEDRO DA ALDEIA 

SANA SERRA DE MACAÉ SITUAÇÃO DE RUA 

SOL Y MAR TRAJANO DE MORAES VIRGEM SANTA 

VISCONDE NÃO DECLARADO 
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Santo Antônio, Novo Cavaleiros, Novo Horizonte, Pousada da Cidadania, São Marcos, 

município de São Pedro da Aldeia, Serra de Macaé e Trajano de Moraes.  

Dois pontos nos chamaram a atenção nesse gráfico: a) grande parte dos 

prontuários não apresenta a origem do paciente. Fato que limita de certo modo a 

intervenção profissional, pois o assistente social não consegue articular uma parceria 

com o PSF e o grupo de Atenção Básica do município para fazer um melhor 

acompanhamento do paciente, entre outras limitações básicas como localizar familiares, 

por exemplo; b) o bairro das Malvinas é o bairro com o maior número de usuários 

atendidos. Analisando o mapa do município, percebemos que o bairro se encontra numa 

região periférica, região dominada pelo tráfico de drogas, com péssimas condições de 

infra-estrutura, mínimas intervenções do poder público junto à comunidade. O bairro já 

até conta com PSF, porém, devido à violência no bairro ser altíssima, ainda encontra 

dificuldades em atuar junto a comunidade. Os bairros que pontuaram 4% de pacientes 

moradores também são bairros periféricos.  

Ou seja, os moradores de bairros periféricos, com níveis de violência altos, 

têm sofrido impactos em sua saúde mental e procurado atendimento na E.P. Nenhum 

estudo ainda foi realizado pela unidade sobre esse ponto, mas valeria aprofundar em 

outro momento a relação entre a periferia de Macaé e a Saúde Mental.  

 

Ilustração III- Reincidência 

REINCIDÊNCIA 

SIM NÃO 

44 83 

 

 

No gráfico acima pode-se ler que 35% dos pacientes são reincidentes na 

emergência psiquiátrica e 65% não são reincidentes. Entendemos os pacientes 

reincidentes como aqueles que passaram pela emergência mais de cinco vezes dentro do 

35% 

65% 

REINCIDÊNCIA 

SIM NÃO 
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mesmo ano. A partir do estudo desse perfil, pretende-se realizar um estudo da 

reincidência dos pacientes a fim de levantar indicadores para elaborar um plano de ação 

junto à equipe profissional. 

 

Ilustração IV- Tempo de Reincidência 

TEMPO DE REINCIDÊNCIA 

1 ANO 3 

2 ANOS 16 

3 ANOS 10 

4 ANOS 3 

5 ANOS 4 

6 ANOS 1 

7 ANOS 4 

8 ANOS 1 

10 ANOS 2 

 

 

 

No gráfico acima pode-se ler que 36% dos pacientes reincidentes, reincidem 

na emergência há dois anos; 23% há três anos; 9% há cinco anos em igual percentual há 

sete anos; 7% são reincidentes há um ano e há quatro anos; 5% há dez anos e 2% há  

seis e oito anos.  

 

 

 

 

 

 

7% 

36% 

23% 

7% 

9% 
2% 

9% 2% 5% 

TEMPO DE REINCIDÊNCIA 

1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 
6 ANOS 7 ANOS 8 ANOS 10 ANOS  



71 
 

Rio das Ostras - RJ 

Nov/ 2014 
 

Ilustração V- Tratamento 

TRATAMENTO 

TRANSTORNO 

MENTAL 

PROBLEMA COM 

ÁLCOOL E 

OUTRAS 

DROGAS 

TRANSTORNO 

MENTAL/PROBLEMA 

COM ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS 

PARECER 

PSIQUIÁTRICO 

NÃO 

DECLARADO 

64 38 3 20 2 

 

 

 

Lê-se no gráfico que 50% dos pacientes fazem tratamento por transtorno 

mental; 30% por uso abusivo de álcool e outras drogas; 16% vão à emergência em 

busca de um parecer psiquiátrico; 2% apresentam demanda dupla tanto de transtorno 

mental quanto demanda uso abusivo de álcool e outras drogas e os outros 2% não há 

definição no prontuário.  

Pode-se perceber que o número de pacientes com uso abusivo de álcool e 

outras drogas está bem acentuado, embora o tratamento ao transtorno mental seja 

majoritário na instituição. 

 O consumo excessivo de álcool e outras drogas é hoje um grave problema 

de saúde pública, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Entretanto, segundo o 

Ministério da Saúde, até pouco tempo, álcool e outras droga não eram prioridades nas 

ações de saúde, principalmente na rede pública.  

Os principais limites observados pela não priorização, por parte do MS, de 

uma política de saúde integral dirigida ao consumidor de álcool e outras 

drogas, podem ser percebidos a partir do impacto econômico e social que tem 

recaído para o Sistema Único de Saúde, seja por seus custos diretos, seja pela 

impossibilidade de resposta de outras pastas governamentais voltadas para 

um efeito positivo sobre a redução do consumo de drogas; isto também 

ocorre no que se refere ao resgate do usuário do ponto de vista da saúde (e 

não tão-somente moralista ou legalista), e em estratégias de comunicação que 

reforçam o senso comum de que todo consumidor é marginal e perigoso para 

a sociedade. Internamente à Saúde, ressalta-se a elaboração pregressa de 

50% 
30% 

2% 
16% 2% 

TRATAMENTO 
TRANSTORNO MENTAL 

PROBLEMA COM ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

TRANSTORNO MENTAL/PROBLEMA COM ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

PARECER PSIQUIÁTRICO 

NÃO DECLARADO 
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políticas fragmentadas, sem capilaridade local e de pouca abrangência, além 

do desenvolvimento de ações de redução de danos adstritas ao controle da 

epidemia de AIDS, não explorando as suas possibilidades para a prevenção e 

a assistência (Brasil, 2004). 

 

Após o reconhecimento dos prejuízos pelo uso abusivo de álcool/drogas nos 

transtornos mentais, no aumento da violência, acidentes de trânsitos e outros danos, 

políticas públicas foram criadas para dar conta dessa problemática.  

A criminalizarão do consumo agrava a vulnerabilidade dos usuários de 

drogas, exigindo uma articulação entre a rede de cuidados e outras políticas setoriais. 

Dentro do SUS, a Coordenação de Saúde Mental é responsável pela política para 

usuários de álcool e outras drogas, que inclui prevenção e tratamento. O modelo de 

tratamento para tais usuários foi criado a partir de 2002. O Centro de Atenção 

Psicossocial – álcool e drogas (CAPS-ad), atende pacientes cujo a principal demanda 

seja o uso prejudicial de álcool e outras drogas. 

 

Ilustração VI- História Pregressa 

COLHIDA HISTÓRIA PREGRESSA 

SIM NÃO 

58 69 

 

 

 

No gráfico a cima pode-se ler que 54% dos pacientes não têm uma história 

colhida nos primeiros atendimentos. Apenas 46% têm um histórico colhido. Colher o 

histórico do usuário anterior ao primeiro atendimento na instituição é de suma 

importância para o tratamento e reabilitação do usuário. Porém, como ilustrado no 

gráfico a cima, mais da metade dos prontuários não contêm histórico, o que faz o 

usuário repetir diversas vezes as mesmas histórias ao procurar atendimento.  

 

 

 

46% 54% 

COLHIDA HISTÓRIA 

PREGRESSA 

SIM NÃO 
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Ilustração VII- Forma de Chegada 

FORMA DE CHEGADA 

FAMILIARES 69 

REDE DE SAÚDE MENTAL 3 

REDE ÁLCOOL E DROGAS 5 

VIA PÚBLICA 9 

OUTROS 23 

NÃO DECLARADO 18 

 

 

 

No gráfico acima pode-se ler que 54% dos pacientes chegam à emergência 

psiquiátrica acompanhados pelos familiares (o que não significa que eles permaneçam 

como acompanhantes caso seja necessário o paciente permanecer em observação na 

emergência); 18% chegam de outra forma (pacientes internados em Hospital Geral, 

Criança e Adolescente, Institucionalizados, etc.); 14% não há informações nos 

prontuários da forma de chegada; 7% chegam porque estavam em via pública e foram 

trazidos pelo 192; 4% chegam encaminhados pela rede de álcool e drogas e 3% 

encaminhados pela rede de Saúde Mental do município. 

Analisando esses dados, percebe-se que mais da metade dos pacientes 

chegam acompanhados pelos familiares. Inversamente o mesmo percentual (54%) não 

apresenta história pregressa do paciente. Qual seria o motivo para tal acontecimento? 

Essa é uma questão para ser debatida pela equipe. 

 

 

 

 

 

54% 
3% 4% 

7% 

18% 
14% 

FORMA DE CHEGADA 

FAMILIARES REDE DE SAÚDE MENTAL 
REDE ÁLCOOL E DROGAS VIA PÚBLICA 
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Ilustração VIII- Último Atendimento 

ÚLTIMO ATENDIMENTO 

ORIENTADO 23 

ENCAMINHADO 52 

EVASÃO 17 

REVISÃO 8 

SEM CONCLUSÃO 9 

NÃO DECLARADO 18 

 

 

Lê-se no gráfico acima que 41% dos pacientes foram encaminhados no 

último atendimento para a rede municipal; 18% são apenas orientados; 14% evadem 

antes do parecer médico (devido o prédio do pronto socorro não possuir uma segurança 

adequada), em igual percentual não há informações no último atendimento; 7% não há 

conclusão registrada e 6% se apresentaram para fazer uma revisão no último 

atendimento (quando o paciente é liberado, mas combinado de volta para reavaliar). 

O número de evasões antes da alta hospitalar é grande, visto a falta de 

estrutura física e segurança da instituição. Em igual percentual, existem prontuários sem 

conclusões registradas. Não se sabe se esse fato acontece quando há evasão, ou se o 

paciente ficou de alta e não foi registrado no prontuário, ou ainda por outro motivo, 

desconhecido no momento. 

Ilustração IX- Residência 

RESIDÊNCIA 

SÓ 10 

COM FAMILIARES 76 

OUTROS 9 

NÃO DECLARADO 32 

18% 

41% 
14% 

6% 
7% 14% 

ÚLTIMO ATENDIMENTO 

ORIENTADO ENCAMINHADO EVASÃO 
REVISÃO SEM CONCLUSÃO NÃO DECLARADO 



75 
 

Rio das Ostras - RJ 

Nov/ 2014 
 

 

 

 

No gráfico acima se pode ler que 60% dos pacientes residem com 

familiares; 25% não há informações sobre a residência nos prontuários; 8% moram só e 

7% tem outro tipo de residência como albergue, pousadas, hotéis, abrigos, asilos, 

alojamentos, repúblicas etc.  

Em ¼ dos prontuários não haviam o endereço colhido, fato que limita, de 

certa forma, as intervenções dos profissionais.  

 

Ilustração X- Trabalho 

TRABALHO 

SIM 
COM VÍNCULO 14 

SEM VÍNCULO 4 

NÃO 13 

IMPOSSIBILITADO 10 

DESEMPREGADO 6 

NÃO DECLARADO 80 

 

 

No gráfico a cima pode se ler que em 63% dos prontuários não há 

informações sobre o vínculo empregatício dos pacientes; 11% trabalham com vínculo 

empregatício; 10% não trabalham, são donas de casa, ou não tem profissão, etc.; 8% são 

8% 

60% 
7% 

25% 

RESIDÊNCIA 

SÓ COM FAMILIARES OUTROS NÃO DECLARADO 

11% 3% 
10% 

8% 
5% 63% 

TRABALHO 

SIM / COM VÍNCULO SIM / SEM VÍNCULO 

NÃO IMPOSSIBILITADO 
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impossibilitados de trabalharem; 5% estão desempregados e 3% trabalham, porém sem 

vínculo empregatício.  O número de prontuários sem apresentar esse tipo de informação 

é muito grande. Em todo o perfil social as informações nos prontuários são mínimas ou 

quase inexistentes.  

 

Ilustração XI- Cuidadores 

CUIDADORES 

FAMILIARES 83 

OUTROS 13 

NÃO DECLARADOS 31 

 

 

No gráfico a cima pode-se ler que 65% dos pacientes são cuidados pelos 

familiares; 10% por outras pessoas e em 25% dos prontuários não há informações sobre 

os cuidadores. Sem saber quem cuida do usuário, como estreitar os laços familiares e 

comunitários? 

 

Ilustração XII- Renda 

RENDA 

PRÓPRIA 18 

BPC 1 

FAMILIARES 13 

OUTRAS 7 

NÃO DECLARADO 88 

65% 10% 

25% 

CUIDADORES 

FAMILIARES OUTROS NÃO DECLARADOS 
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No gráfico acima pode-se ler que em 69% dos prontuários não há 

informações sobre o tipo de renda dos pacientes; 14% dos usuários possuem renda 

própria; 10% utilizam a renda da família; 6% possuem outro tipo de renda e 1% apenas 

recebem BPC (Benefício de Prestação Continuada). 

Novamente a falta de informações interfere no atendimento. Em relação à 

renda, apenas 1% dos pacientes recebem BPC. Se esse dado foi esquecido de ser 

registrado, podendo ser maior, não se sabe. O que se tem é esse percentual mínimo a um 

benefício de direito as pessoas com transtornos mentais.  

 

Ilustração XIII- Tratamento/Atendimento 

TRATAMENTO/ATENDIMENTO 

INICIANDO 21 

REGULAR 17 

IRREGULAR 41 

JÁ FEZ 11 

NUNCA FEZ 15 

NÃO DECLARADO 22 

 

 

14% 1% 
10% 

6% 
69% 

RENDA 

PRÓPRIA BPC 
FAMILIARES OUTRAS 

17% 

13% 

32% 

9% 

12% 

17% 

TRATAMENTO / ATENDIMENTO 

INICIANDO REGULAR IRREGULAR 

JÁ FEZ NUNCA FEZ NÃO DECLARADO 
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Pode ser lido no gráfico que 32% dos pacientes fazem um tratamento 

irregular; em 17% dos prontuários não há informações sobre o tipo de tratamento 

realizado pelo paciente, em igual percentual, estão os pacientes iniciando o tratamento; 

13% fazem um tratamento regular; 12% nunca fizeram nenhum tipo de tratamento 

psiquiátrico e 9% já fizeram, porém não deram continuidade.  

 

 

Ilustração XIV- Internação 

INTERNAÇÃO 

SIM 26 

NÃO 34 

NÃO DECLARADO 67 

 

 

 

No gráfico acima pode-se ler que em 53% dos prontuários não há 

informações sobre internações anteriores dos pacientes; 27% nunca foram internados 

em hospitais de maior permanência e 20% já foram internados. 

No fim da pesquisa, os dados foram analisados e discutidos em equipe. O 

estudo nos ajudou a compreender como a demanda se apresenta na emergência. Durante 

as reuniões observamos que a questão social interfere na busca e adesão por tratamento. 

Problematizamos a reincidência dos pacientes na emergência e percebemos a 

necessidade de correlacioná-la com a oferta de serviços e políticas bem como com a 

gestão voltada para uma política intersetorial.     

 Percebeu-se também, o quanto o estudo social dos usuários não vinha sendo 

relatado nos prontuários pelo Serviço Social. Os assistentes sociais da equipe faziam 

20% 

27% 
53% 

INTERNAÇÃO 

SIM NÃO NÃO DECLARADO 
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relatos, muitas das vezes, espelhado nos relatos médicos, deixando de realizar um 

estudo mais aprofundado do usuário.  

A partir desse ponto surgiram vários dilemas, como mencionamos na 

introdução desse Trabalho de Conclusão de Curso.  O fato do Serviço Social receber um 

fluxo de demandas diverso, sem poder se dedicar as suas próprias demandas junto as 

expressões da questão social. O fato da triagem na unidade ser realizada pelo Serviço 

Social e, mesmo assim, de forma rápida, sem, muita das vezes, o profissional conseguir 

voltar ao leito e colher outras informações necessárias com os usuários ou familiares. 

Algumas vezes, para garantir o sigilo profissional, o Serviço Social, colhia informações, 

mas não anotava no prontuário, visto que na E.P ele é único para toda a instituição, 

dificultando a continuidade do atendimento no dia seguinte, visto que o regime de 

trabalho é plantão 24 horas. 

Ou seja, a dinâmica institucional exige do Serviço Social a realização de 

diversas atividades, porém a questão social, “matéria-prima” do trabalho profissional
38

, 

não pode deixar de ser mediada. “O Serviço Social se gesta e se desenvolve como 

profissão reconhecida na divisão social do trabalho, tendo por pano de fundo o 

desenvolvimento capitalista industrial e a expansão urbana” (Iamamoto e carvalho, 

2009, p. 77).   

Isto é, o “pano de fundo” da atuação profissional é a questão social oriunda 

do desenvolvimento capitalista e como problematizado no capítulo I, a reforma 

psiquiátrica brasileira rompeu com o paradigma patologia/cura abrangendo outras 

dimensões da vida social das pessoas com transtornos mentais. A partir daí, percebemos 

a questão social como um determinante do sofrimento mental, sendo assim, um 

elemento importantíssimo para a reabilitação dessas pessoas. 

E ainda, segundo Rosa (2008), o transtorno mental surge sem o indivíduo 

menos esperar, produzindo um resultado impactante no cotidiano das famílias. O 

impacto do transtorno mental é mais complexo quando há ainda a intensificação das 

patologias, como por exemplo, a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Pelo fato 

das famílias não estarem preparadas para lidar com essa situação, o portador de 

transtorno mental encontra dificuldades de manter um tratamento regular. Além disso, 

                                                           
38

 De acordo com Iamamotto: “A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu 

reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da 

vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de 

intervenção mais além da caridade e repressão.” (Iamamoto e Carvalho, 2009, p. 77). 
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somam-se a situação de vulnerabilidade social, desemprego e poucos recursos 

financeiros. 

A saúde, direito fundamental do ser humano, é concebida como “resultante 

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

transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de 

saúde” (CFESS, 2009). 

Dessa forma, o Serviço Social na Emergência precisa, cada vez mais, 

orientar sua prática nas relações sociais dos usuários - verificar como é a relação do 

usuário com a família, com a comunidade, verificar se o ambiente de vivência do 

usuário é marcado por expressões da questão social, como violação de direitos, 

provimento das necessidades básicas de subsistência, provimento da medicação, dos 

recursos para aderir o tratamento, etc. Ou seja, resgatar o seu papel no trato da questão 

social, o acesso dos usuários e familiares a informações e direitos, viabilizando assim 

respostas a demandas imediatas, mas também as demandas implícitas.  

Acerca do trabalho desenvolvido pelos profissionais de Serviço Social na 

Saúde Mental, o documento “Parâmetros para atuação do Serviço Social na Saúde” 

destaca que “cabe ao assistente social diversas ações desafiantes frente às requisições da 

Reforma Psiquiátrica tanto no trabalho com as famílias, na geração de renda e trabalho, 

no controle social, na garantia de acesso aos serviços” (CFESS, 2010, p. 41). 

No final do estágio, em 2013, depois dessa pesquisa do perfil dos usuários, 

em que foi analisada a grande falta de registro social nos prontuários por parte dos 

assistentes sociais, além da inexistência de produção escrita do serviço social (falta de 

um projeto profissional escrito, de planos de ação ou ainda algum outro registro próprio 

do Serviço Social escrito para orientar a prática) a necessidade de problematização da 

prática profissional do Serviço Social na instituição se tornou latente. 

Buscaremos então, neste último tópico abordar o trabalho desenvolvido pelo 

Serviço Social na Emergência Psiquiátrica, na visão dos familiares dos usuários da 

instituição, dos profissionais que compõem a equipe da EP e dos próprios assistentes 

sociais atuantes na unidade.  
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3.5- Visibilidade do Serviço Social  

 

3.5.1- Resultados da pesquisa 

 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada através de uma entrevista semi-

estruturada com base em um roteiro (anexo II), contendo perguntas abertas. Tratou-se 

de um estudo analítico descritivo com abordagem qualitativa, por considerá-la ser a que 

melhor dá subsídio para um entendimento mais abrangente do objeto pesquisado – a 

visibilidade do Serviço Social na unidade. A pesquisa ocorreu durante o mês de julho do 

ano corrente. Foram entrevistados 80% dos profissionais que compõem a equipe da 

emergência psiquiátrica, 30% dos familiares dos usuários da instituição e 80% dos 

assistentes sociais, também da instituição. Durante as análises, os entrevistados serão 

identificados com a letra F para falas de familiares, P para falas de profissionais e A.S 

para falas de assistentes sociais, todos seguidos de números, de acordo com a ordem em 

que participaram da entrevista.  

3.5.2- O Serviço Social na concepção dos familiares dos usuários  

 

Os familiares entrevistados na pesquisa afirmaram que já tiveram contato 

com o Serviço Social e que ficaram satisfeitos com o atendimento. A opinião dos 

familiares acerca do trabalho desenvolvido pelo Serviço Social na Emergência 

Psiquiátrica pode ser ilustrada pelas seguintes falas: 

 

Já fui conversar com a assistente social sim. Elas são muito boas. Conversam 

com a gente e com o médico pra ajudar. Quando vim morar em Macaé ela 

conseguiu mudar minha receita do médico do Rio pra eu pegar na farmácia 

daqui (F1). 

 

Já. Conversei com ela pra conseguir uma receita pra mim, porque meu irmão 

tinha perdido o dia da consulta e tava sem remédio em casa. Ela viu com o 

médico pra passar outra pra eu pegar na farmácia até o dia da próxima 

consulta. E quando meu irmão foi internar, ela conversou com ele se ele 

queria ir, que ia ser bom pra ele (F5). 

 

A assistente social aqui é muito importante porque conversa, explica a pessoa 

que tá doente que ela precisa fazer o tratamento direitinho como o médico 

mandou. Explica pra gente marcar a consulta, o cartão que tem que trazer 

(F7). 

 

Eu desabafo com a assistente social. É muito difícil ter uma pessoa na nossa 

família doente. Ela, às vezes, não toma os remédios direito, aí eu tenho que 

trazer pra cá. As assistentes sociais já a conhecem aqui. Ela tá sempre aqui. A 

assistente social me ajuda a não desistir. (F8) 
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As falas mencionadas indicam a satisfação quanto ao atendimento recebido 

e que a assistente social está ali para informá-los e orientá-los em relação aos cuidados 

com seus familiares. É evidenciado que o assistente social tem um papel fundamental na 

socialização de informações, orientações, escuta e acompanhamento aos usuários e 

familiares.  Segundo Vasconcelos (2009), o assistente social deve sim “atuar como 

técnico de referência de usuários, permitindo um canal mais pessoalizado de 

comunicação e suporte, evitando o anonimato e a impessoalidade na atenção 

psicossocial” (p. 30). 

Porém, pude perceber em diversas falas que muitos familiares procuram o 

Serviço Social para conseguir receitas com o médico psiquiatra. Alguns informaram que 

seu familiar não faz um tratamento adequado, o que faz com que ele não tenha um 

médico de referência no ambulatório da emergência. Dessa forma, o que leva essa 

paciente a emergência é o fato de conseguir uma receita para tomar medicação e 

resolver o imediato, apenas. Outros já informaram que perdem o dia da consulta no 

ambulatório e que buscam a emergência quando estão em crise.  

Diante desta exposição, verificamos como desafios postos ao Serviço Social 

da Emergência Psiquiátrica realizar ações que fortaleçam famílias e usuários, quanto à 

importância do acompanhamento médico, para conseguir uma real reabilitação, visando 

à ampliação e exercício da cidadania desses sujeitos, tanto usuários, quanto familiares, a 

fim de melhorar a sua compreensão do quadro clínico e, concomitantemente, promover 

a melhoria na qualidade de vida desses familiares, também adoecidos pela experiência 

com o sofrimento mental.  

Em consonância com Vasconcelos (2009) o assistente social deve 

“compreender e avaliar as relações entre o usuário e sua família, colaborando no 

processo de aceitação e elaboração do transtorno mental, dos conflitos interpessoais e 

do peso decorrente da produção do cuidado pela família” (p. 30). 

Lembrando de contribuir para a eliminação do histórico preconceito 

associado à loucura procurando romper com o aprisionamento do portador de transtorno 

mental, fortalecendo os espaços de participação como, por exemplo, as associações de 

usuários, amigos e familiares da saúde mental, movimento expressivo nacionalmente. 

 

3.5.3- O Serviço Social na visão dos profissionais  
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Em relação às atividades que os profissionais da equipe percebem o Serviço 

Social desenvolver, os entrevistados relataram: 

Os pacientes que vem para a E.P precisam de uma ponte com o serviço 

social. Ele faz a triagem, o acolhimento, as transferências, orienta 

encaminhamentos a outros serviços. Sem a figura do assistente social aqui 

ficaria difícil trabalhar (P.1). 

 

Uma delas é em relação aos familiares. O assistente social aproxima mais o 

familiar com o paciente e com o profissional. Mostrando ao paciente e 

familiar a importância do tratamento. Ele estreita esse elo. Cria o vínculo do 

paciente com a unidade. Uma das principais coisas que o serviço social faz na 

psiquiatria é criar esse vínculo com os familiares, de conscientização em 

fazer o tratamento (P.2). 

 

Novamente, na fala agora, dos profissionais da equipe, percebemos o 

Serviço Social da emergência atuando junto aos usuários, estreitando os laços familiares 

e contribuindo para o melhor tratamento do paciente de transtorno mental. É possível 

evidenciar também, que o assistente social trabalha com questões que perpassam toda a 

dinâmica da emergência. O P.1 em sua fala relata que o assistente social “faz a triagem, 

o acolhimento, as transferências, orienta encaminhamentos a outros serviços”, ou seja, 

realiza atividades de várias ordens na instituição, facilitando o bom andamento do 

serviço. Dessa forma, os profissionais reconhecem o assistente social como um 

profissional competente, que socializa informações e contribui de forma efetiva na 

assistência aos usuários e seus familiares, como também para a dinâmica institucional. 

Sobre a avaliação e a importância do trabalho do Serviço Social para a 

instituição, foi pontuado pelo entrevistado 2: 

É de suma importância. Esse serviço aqui não funcionaria sem a presença do 

Serviço Social. Avaliação (pausa) Difícil falar (pausa)... imprescindível seria 

a palavra. O plantão trava sem esse funcionário aqui. Ás vezes, quando não 

tem médico aqui, ele faz o acolhimento e busca com outro médico, mesmo 

que não seja psiquiatra. Pela própria deficiência do serviço, o assistente 

social faz essa ponte (P.2) 

 

Na fala desse, e de outros profissionais, percebemos que a importância dada 

ao Serviço Social ainda está muito ligada à diversidade de atribuições institucionais que 

ele media. Ou seja, o assistente social tem um grande volume de tarefas que aprovam a 

capacidade desse profissional de lidar com demandas. Porém, nem todas elas são 

pertinentes ao serviço social. Com isso, se faz necessário uma organização institucional 

para encaminhar suas demandas aos profissionais a quem elas a competem.  



84 
 

Rio das Ostras - RJ 

Nov/ 2014 
 

 Já no que se refere às contribuições do Serviço Social no contexto do 

trabalho interdisciplinar com a equipe multiprofissional da E.P, as falas a seguir 

demonstram grande reconhecimento em relação à atuação do assistente social:  

 Embora não tenha reunião de equipe, o serviço social na psiquiatria, pelo 

menos aqui no PSA (Pronto Socorro do Aeroporto) tem um trabalho 

diferenciado, até mesmo da própria clínica. Porque, por criar esse vinculo 

com os familiares e pacientes, o assistente social cria esse vinculo também 

com a equipe. O trabalho todo é feito em equipe. Muitos atendimentos são 

feitos juntos. Muitas coisas que, a princípio, o psiquiatra não viu, ou o 

técnico de enfermagem, o assistente social já viu porque já conversou com o 

familiar antes. A gente acaba só vendo o momento ali, do paciente, ai o 

assistente social nos alerta, que ele ta assim porque na família tem sido assim 

e assim... Então o assistente social tem uma importância muito grande na 

equipe (P.2). 

 

“Apesar de não ter reunião de equipe formalmente, mas informalmente a 

gente discute caso a caso quando tem demanda, casos mais críticos. E o 

assistente social contribui trazendo a visão social do paciente. Muitos 

pacientes têm agravos sociais, ele contribui sim, e como... (P. 3). 

 

Essas falas evidenciam que “o assistente social atua no atendimento aos 

trabalhadores, seja individual ou em grupo, na pesquisa, no assessoramento e na 

mobilização dos trabalhadores, compondo muitas vezes, equipe multiprofissional” 

(CFESS, 2010).  

3.5.4- O Serviço Social na visão dos assistentes sociais  

 

Nos dois tópicos anteriores, verificamos a visão dos familiares dos usuários 

e dos profissionais que compõem a equipe da emergência sobre o Serviço Social. 

Podemos perceber que os olhares são diferentes. Os familiares vêem o assistente social 

como um profissional para dar informações, orientações sobre o tratamento, escutar 

família e paciente. Já os profissionais da equipe, até reconhecem a importância do 

trabalho junto às famílias e usuários, mas exprimem grande valor a diversidade de 

demandas assumidas pelos assistentes sociais, fazendo deles imprescindíveis na equipe. 

Examinaremos a partir de agora, a auto-imagem do Serviço Social.  

Com relação ao próprio objeto institucional, o Serviço Social respondeu: 

O objeto é a realidade social do usuário, sujeito social, seja paciente, família, 

profissionais, etc. A condição que ele se apresenta e temos que intervir para a 

possibilidade do exercício da cidadania. Realidade ou objeto, que muda, que 

se processa com o tempo e com a história. Exemplo: o paciente que precisa 

de benefício, que precisa de acesso a políticas e serviços como saúde, justiça 

ou questões sociais que dificultam a adesão ao tratamento,então temos que 

intervir. Na emergência há a particularidade da crise, família que vai cuidar, 

internação hospitalar que possibilitam o processo de cuidado da crise. O 

paciente para o serviço de tratamento de saúde – particularmente na 

experiência e vivencia da crise psiquiátrica (AS 1) 
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Algumas assistentes sociais tiveram dificuldade em delimitar o objeto com o 

qual trabalham na instituição devido à sobrecarga de atividades. Já as profissionais que 

delimitaram seu objeto de trabalho, concordaram com a fala da A.S 1 que apontam ser a 

realidade social trazida pelos pacientes e suas famílias. 

  Sobre as atividades desenvolvidas, o Serviço Social respondeu: 

Orientamos questões relacionadas ao beneficio; atendemos famílias que 

acompanham os pacientes, orientamos no processo de cuidado, 

encaminhamos para a rede visando acesso e adesão ao tratamento (AS 1) 

 

Nessa fala percebemos que as atividades desenvolvidas pelo Serviço Social 

direcionam-se a orientações, articulação de rede e ações educativas. Quanto às 

possibilidades e desafios para a contribuição do Serviço Social nos serviços e na 

dinâmica institucional, os entrevistados responderam: 

 

O serviço social recebe um fluxo de demanda diverso. Eu avalio que há a 

necessidade de recursos organizacionais para responder as demandas que 

realmente são pertinentes ao serviço social (questão social). Desta forma, 

mantemos uma articulação ou mediamos “soluções” com todo o corpo de 

funcionários. Como também, com serviços da rede, quando extrapola as 

possibilidades internas. Assim, esses recursos do serviço de emergência são 

muitas vezes escassos, equipes do plantão incompletas, por exemplo. Então o 

serviço muitas vezes sobrecarrega, ou não encontra a possibilidade de 

responder a determinadas questões em tempo hábil, na situação de crise em 

que o paciente necessita de recursos para estabilidade da crise (As 1). 

 

Nessa fala vemos que o Serviço Social percebe que a diversidade de 

demandas recebidas prejudica a intervenção profissional na sua essência, ou seja, na 

questão social trazida pelo paciente. Essa ilustração clarifica o abismo existente entre as 

atribuições profissionais na saúde mental e as possibilidades de materializá-las. Por 

mais os agentes profissionais estabeleçam finalidades ao seu trabalho, as instituições, o 

contexto social capitalista, colocam limites e obstáculos à materialização de tais 

finalidades. Assim, mesmo que o profissional projete uma dada finalidade ao seu 

trabalho, as possibilidades de materializá-las se esbarram em inúmeras atividades que o 

serviço social realiza durante o plantão, na falta de recursos humanos, no serviço 

precarizado. 

Sobre a satisfação com o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social, todas 

as entrevistadas foram unânimes em responder que estavam sim satisfeitas, porém 

gostaria que o Serviço Social avançasse. 
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Sim estou e também acredito que o trabalho necessita avançar junto aos 

processos de mudança social, na organização de todo o serviço e 

sistematização dos dados (As 1). 

 

Sim estou sim, com certeza. Mas acho muito difícil o trabalho sem uma 

rotina específica nossa.  O Serviço Social começou aqui com duas assistentes 

sociais que vieram pra cá sem saber o que iam fazer. Aos poucos fomos 

trabalhando, hoje somos oito, mas até hoje não organizamos nosso projeto de 

atuação profissional. Acho que poderíamos visitar outra emergência 

psiquiátrica, ver como é feito o trabalho, estudar, pesquisar e melhorar nosso 

serviço oferecido aqui (AS 4). 

 

Nessas falas percebemos mais uma vez a difícil relação entre o objeto 

institucional e o objeto do Serviço Social.  A instituição deseja tratar o momento de 

crise dos doentes mentais. Já os assistentes sociais objetivam não apenas tratar, mas 

identificar os fatores psicossociais que interferem no tratamento desses pacientes. 

Quando o Serviço Social começou a atuar na instituição, não formulou seus próprios 

objetivos, mas procurou responder as demandas institucionais. Hoje, com uma equipe 

multiprofissional, com um grupo de oito assistentes sociais, o Serviço Social deseja 

avançar em sua área, em seu objeto, estudando, realizando visitas a outras emergências, 

buscando construir seu próprio projeto profissional na instituição.  

Esse fato demonstra o engajamento político do Serviço Social da instituição 

na Saúde Mental. Percebemos na fala das assistentes sociais o desejo de deixar 

atribuições que não são pertinentes a sua profissão e se debruçar sobre a questão social, 

matéria específica do assistente social e assim encontrar o significado de sua atuação. O 

Serviço Social foi inserido no campo previdenciário da Saúde Mental no Brasil também 

como rebatimento da questão social e, segundo Bisneto (2009), um dos caminhos para 

esclarecer sua metodologia é aprofundar a crítica a sociedade burguesa em suas 

refrações sobre a Saúde Mental. 

Torna-se necessário conhecer a relação entre sociedade capitalista 

contemporânea e Saúde Mental, e articulá-las com alienação social, loucura, 

sofrimento mental, apropriação social pelas instituições, modos de 

subjetivação social, institucionalização dos sujeitos. Isto dá apoio para o 

assistente social compreender o significado de sua atuação em Saúde Mental 

(Bisneto, 2009, p. 182). 

 

Diante do modelo político e econômico brasileiro neoliberal e privatista, 

com desemprego, ameaça de demissão, sobrecarga de trabalho, exploração do 

trabalhador, aumentaram as psicopatologias, dentre elas a depressão. Esses problemas 

da sociedade capitalista contemporânea são desencadeadores de sofrimentos mentais. É 

nessa relação que o Serviço Social deve atuar.  
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Considerações finais 

 

No decorrer desse trabalho observamos a história da loucura, desde 

fenômeno natural até sua transformação em expressão da questão social pelo modo de 

produção capitalista. Percebemos o tratamento desumano e repressivo aos quais as 

pessoas portadoras de transtornos mentais eram submetidas. Vimos que a maneira da 

sociedade entender e tratar o transtorno mental foram sendo lentamente alterados e que 

a aprovação da lei 10.2016/2001 contribuiu de forma decisiva para estruturar novas 

formas de atenção a loucura e assegurar nos marcos legais o direto à cidadania do 

portador de sofrimento mental.  

No resgate da trajetória histórica do Serviço Social em estabelecimentos 

psiquiátricos no Brasil, encontramos períodos em que os assistentes sociais intervinham 

na Saúde Mental de forma higienista, com práticas funcionalistas, até a década de 1990, 

quando tivemos os avanços do Movimento da Reforma Psiquiátrica e a inauguração do 

Projeto Ético-Político do Serviço Social norteados por princípios e valores humanistas.  

Concluímos que a Saúde Mental é um campo com amplas possibilidades de 

atuação profissional de acordo com os princípios defendidos pelo Projeto Ético-Político 

do Serviço Social. Embora nem todos os casos de transtornos mentais tenham 

expressões da questão social em sua origem é necessário uma ampla problematização 

acerca das condições de vida, da reprodução social dos usuários, de modo que possamos 

ter claro se os transtornos mentais são ocasionados ou acirrados pelas múltiplas 

expressões da questão social, assegurando a unidade na reabilitação psicossocial.  

Vimos que a intersetorialidade é uma ferramenta fundamental para o 

trabalho do assistente social na Saúde Mental por fortalecer o espaço de atuação do 

assistente social na Saúde Mental, tendo como referência a intervenção sobre as 

múltiplas expressões da questão social. 

Apesar do amplo espaço profissional, atribuído ao assistente social na área 

de Saúde Mental desde a década de 1940, estes ainda experimentam a situação 

imprecisa de atuar sem uma demanda específica, já que assumem um grande número de 

demandas institucionais, obscurecendo a delimitação de seu espaço sócio-ocupacional. 

Isso pode ser explicado devido a pouca produção teórica na área. Como aponta Bisneto 

(2009), pouco se produziu na academia sobre a prática do assistente social na Política de 

Saúde Mental. Quando se trata do trabalho profissional desenvolvido na Saúde Mental 
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em regime de plantão dentro de emergências e urgências no SUS, a produção ainda é 

totalmente escassa. 

Segundo Bisneto (2009), o Serviço Social necessita desenvolver um 

discurso que o legitime na Saúde Mental assim como é legitimado em outras políticas 

públicas. É necessário que o Serviço Social reconheça o seu próprio valor, saiba o que 

está fazendo, crie um discurso profissional, publique idéias, lute por seus princípios.  

Nesse sentido, o Serviço Social deve, com a colaboração da universidade, 

desenvolver esse discurso profissional guiados pelo projeto profissional, com parcerias 

em pesquisas, extensão, publicações, conferência, entre outros recursos, embora 

sabendo que os impactos das políticas neoliberais também alcancem o ensino superior.  

Infelizmente, como exposto no capítulo II desse trabalho, muitos 

profissionais só terão algum contato com a Política de Saúde Mental, caso vierem a 

trabalhar nessa área, pois os cursos de Serviço Social em geral, não privilegiam o tema 

Saúde Mental no seu currículo. Esse fato contribui para muitos profissionais chegarem 

ao mercado de trabalho, desprovidos de uma fundamentação teórica sobre o assunto e 

correrem o risco de serem transformados, disfarçadamente, a agente meramente 

organizacional, sendo incumbido de tarefas administrativas. 

Com base nos resultados da entrevista que buscou analisar o Serviço Social 

na Emergência Psiquiátrica, constatou-se que familiares e usuários estão satisfeitos com 

o trabalho do assistente social, por informá-los e orientá-los em relação aos cuidados 

necessários para o tratamento. Já os profissionais e a própria instituição, apesar de 

perceberem como importante o trabalho do Serviço Social junto às famílias e a área 

social do paciente, exprimem como fundamental no trabalho do Serviço Social à 

diversidade de atribuições mediadas por ele. Segundo falas de alguns profissionais, a 

presença do assistente social na equipe é primordial ao ponto de “não podemos trabalhar 

sem o Serviço Social” ou “sem o Serviço Social tudo aqui pára”.  Ou seja, o assistente 

social é muito requisitado na instituição, entretanto, devemos pensar: o Serviço Social é 

muito requisitado, porque atende sua demanda junto à questão social do paciente 

contribuindo para sua melhor reabilitação ou porque é um profissional “multi-tarefas” 

que “resolve” todas as demandas da instituição?  

Não nos cabe aqui responder esse questionamento. Entretanto, compreender 

essa questão que permeia o trabalho profissional na instituição é fundamental para 

avançar coletivamente na qualidade dos serviços prestados pela Emergência 
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Psiquiátrica. Esta discussão é de grande relevância profissional, principalmente para os 

profissionais que atuam nessa área. Dessa forma, essa constatação merece um estudo 

mais aprofundado sobre o trabalho do Serviço Social, a fim de apontar caminhos para 

aprimorar e qualificar o trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais nessa 

instituição.  

Acreditamos que o Serviço Social é fundamental na Política de Saúde 

Mental por sermos o único profissional cuja matéria-prima de intervenção é a questão 

social. Verificamos ao longo desse trabalho que a loucura, em nossa sociedade, se 

tornou também expressão da questão social. Dessa forma, temos a responsabilidade de 

trabalhar a dimensão social da Reforma Psiquiátrica, utilizando as explicações do 

marxismo, como aponta Bisneto (2009), para entender a exclusão do louco e sustentar a 

demanda por direitos sociais e cidadania aos portadores de sofrimento mental. Ou seja, 

não podemos deixar de lado a essência do nosso trabalho, desmistificar o que está 

aparente e chegar às expressões da questão social que leva o indivíduo a crise ou que 

contribuem para um tratamento irregular do paciente. 

Como sugestões para o Serviço Social e os demais profissionais da 

emergência, apontamos o aprimoramento individual e coletivo por partes dos 

profissionais da equipe na área da Saúde Mental. A participação nos espaços de 

discussão, movimentos sociais, fóruns e conferências para construção coletiva de 

propostas de atuação.  

Vasconcelos (2010) salienta a importância histórica da ação contínua de 

dois movimentos sociais importantes: o Movimento da Luta Antimanicomial, que visa à 

desconstrução do estigma da loucura na sociedade envolvendo os trabalhadores do 

campo, os usuários e familiares, buscando sua autonomia por dentro da luta na 

sociedade civil; e o Movimento de Reforma Psiquiátrica, com articulações mais 

institucionais, no campo universitário, dos trabalhadores e, em especial, na gestão 

estatal, com o interesse popular-democrático.  

Toda a equipe de Saúde Mental deve estar articulada a esses dois 

movimentos sociais buscando refletir formas de intervenção cada vez mais dignas e 

emancipadoras dos sujeitos envolvidos e, dessa forma, defender um projeto de 

sociedade mais democrático. Além dessa participação, as reuniões, tanto de equipe, 

como do próprio Serviço Social é fundamental para tomar decisões coletivas e 

democráticas. 
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Sugerimos também, corroborar a instituição como campo de estágio, visto 

que a aproximação com a academia contribui na problematização metodológica e 

teórica da prática profissional. Como exemplo dessa contribuição, apontamos o presente 

Trabalho de Conclusão de Curso, que procurou problematizar o trabalho profissional 

desenvolvido na instituição e realizar possíveis sugestões. 

Esperamos que o resultado desse trabalho possa ser utilizado como 

instrumento de análise pelos profissionais da equipe da Emergência Psiquiátrica do 

Pronto Socorro Aeroporto.  
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Anexo II- Questionários da pesquisa sobre a visibilidade do Serviço Social na 

Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Rio das Ostras - RJ 

Nov/ 2014 
 

Anexo I- Planilha do estudo sobre o perfil dos usuários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Rio das Ostras - RJ 

Nov/ 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Rio das Ostras - RJ 

Nov/ 2014 
 

Anexo II- Questionários da pesquisa sobre a visibilidade do Serviço Social na 

Instituição 

 

Questionário 1- Pesquisa com os familiares dos usuários 

1- Você já teve contato com o Serviço social da emergência psiquiátrica? 

2- Ficou satisfeito com o atendimento? 

3- Em quais situações você buscou o Serviço Social? 

4- Para você, qual a importância do Serviço Social aqui na Emergência Psiquiátrica? 

 

Questionário 2- Pesquisa com os profissionais da equipe da emergência 

1- Quais atividades você percebe o Serviço Social desenvolver na Unidade? 

2- Qual avaliação você faz do trabalho desenvolvido pelo Serviço Social? 

3- O que você apontaria como contribuições do Serviço Social para o trabalho 

multidisciplinar? 

 

Questionário 3- Pesquisa com o Serviço Social da emergência 

1- Como você delimitaria o objeto institucional do Serviço Social? 

2- Quais atividades o Serviço Social desenvolve na unidade? 

3- Quais as possibilidades e desafios para a atuação do Serviço Social na emergência 

psiquiátrica? 

4- Você está satisfeito com o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social na Unidade? 

5- Em que o Serviço Social precisa avançar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


