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RESUMO 

Este Trabalho de Concusão de Curso possui como objetivo analisar as expressões da 
questão social e os principais desafios enfrentados pelos assistentes sociais em seu 
trabalho na saúde mental, utilizando como cenários o Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPSs). Constatou-se que grande parte dos usuários desses serviços 
são pessoas que, além de sofrerem com transtorno mental, sofrem também com a 
pobreza e suas consequências, o que vai demandar ao assistente social uma atenção 
que vai além da assistência em saúde mental, transcorrendo a diversas expressões 
da questão social. Este trabalho dividiu-se em 3 capítulos aonde no primeiro capítulo 
procura abordar sobre a trajetória da saúde mental e a história do serviço social, no 
proximo capitulo apresenta as conquistas da reforma psiquiátrica e fecha este trabalho 
falando sobre os desafios enfrentados pelo serviço social junto a saúde mental. 

Palavras – chave: Saúde mental, CAPS, Assistente Social, Reforma Psiquiátrica, 
Serviço Social. 
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ABSTRACT 

 

This course concussion paper aims to analyze the expressions of the social issue and 
the main challenges faced by social workers in their work in mental health, using as 
scenarios the Psychosocial Care Centers (CAPSs). It was found that most users of 
these services are people who, in addition to suffering from mental disorders, also 
suffer from poverty and its consequences, which will require the social worker attention 
that goes beyond mental health care, with various expressions of the social question. 
Our work was divided into 3 chapters where in the first chapter we tried to approach 
about the mental health trajectory and the history of social work. mental health. 

 

Keywords: Mental health, CAPS, Social Worker, Psychiatric Reform, Social Work.
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INTRODUÇÃO 

Atualmente a saúde mental vem sendo bastante discutida perante a nossa 

sociedade, sendo assim o motivo da escolha deste tema. Quando associamos a 

loucura com a saúde mental enquanto doença acabamos por disseminar e mascarar 

o caráter humano controlando a normatização como sociedade humana. 

Ao perceber quanto o assistente social pode contribuir com a área da saúde 

mental foi que surgiu o interesse por este tema em questão. Durante a prática de 

estágio ao me aproximar bastante desta realidade, aonde pude observar um 

crescente, e com isso surge novos questionamentos a respeito da contribuição do 

assistente social quanto o exercício da saúde mental. 

Durante todos esses quatro anos de formação em serviço social me deparei 

com o tema da saúde mental em questão, porém apenas foram abordados o conjunto 

das práticas da saúde pública e pontualidades da área. 

É normal que questionamentos e dúvidas apareçam sobre o tema. Dentre 

esses questionamentos os que mais pude observar é quanto ao exercício da função 

do assistente social esta área. Como é exigido do Assistente Social enquanto equipe 

de atenção psicossocial nesta área? 

Qual público e que formas o profissional de serviço social pode encontrar para 

responder a estes e outros questionamentos? E quando utilizamos o termo “loucura”, 

como lidar com isso? 

De nada adiantaria responder a todos estes questionamentos se não 

pudermos entender os desafios que serão impostos e enfrentados pelo profissional 

mediante o seu compromisso com a sociedade, a liberdade e a democracia e a justiça 

social. 

Toda pesquisa tem como foco seus questionamentos, sendo estes que 

reforçam toda a escrita do trabalho e todo o entendimento do respeito como exercício 

profissional na área de serviço social. O estudo deste assunto e do processo de saúde 

mental quanto doença ou não passa além do conhecimento e do entendimento das 

condições de vida, de trabalho e acima disso das condições de vida que estas pessoas 

enquanto indivíduos da sociedade. O que nos implica em levar em consideração o 

preconceito, a educação básica social e política. O que gera a perda de saúde. 

(VASCONCELOS 2011 p.43) 
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Atualmente não podemos ver a loucura como um caso deslocado da 

sociedade gerado pelo capitalismo, é notório que este é causador de varias doenças 

atuais. Mas sem entrar neste assunto, quem pode ser considerado louco? 

O que define e marca essa anormalidade? Devemos levantar essas reflexões 

na atualidade e refletir sobre elas pois independente de como ela é classificada ou 

vista temos a obrigação de respeitas as diversas formas de estar nesse mundo. 

Cuidar e respeitar, não estigmatizar e segregar, é bandeira de luta no que 

tange ao pensamento atual sobre a loucura. Pensar a atuação profissional do 

assistente social, de acordo com Bisneto (2007), é ressaltar as correntes que pensam 

a loucura como um fenômeno social, político, histórico e institucional pela perspectiva 

crítica e dialética.  

Sendo assim o campo da saúde mental é um importante campo de entrada e 

estudo para o assistente social. Sua contribuição é latente, porém poucos tem 

problematizados sobre este assunto e sobre as suas atuações, desafios e demandas 

de mercado. 

Isto sugere uma lacuna e dá relevância ao presente trabalho, que visa, além 

de conhecer esse profissional, seu cotidiano, suas demandas e limites no fazer dentro 

de cada campo de atuação, proporcionar um momento de reflexão e problematização, 

contribuindo assim com um material conceitual crítico e interventivo no espaço de 

formação acadêmica.  

A intenção não foi fragmentar o exercício profissional em saúde, nem 

tampouco criticar os profissionais atuantes, mas trazer à tona a discussão do que se 

tem feito em um campo que cresce no que tange a atuação do Serviço Social.  

É indispensável problematizar o conceito de loucura, para avançar nas 

práticas em saúde mental, já que nossa sociedade vem historicamente estigmatizando 

o diferente e/ou o não adaptável e o classificando em patologias através de manuais 

prontos e já legitimados por um saber médico.  

Sendo assim, este trabalho aborda a loucura refletida como uma experiência 

de sofrimento, ocasionando adoecimento, segregação e acirramento das tensões 

geradas pela questão social.  

Mediante o crescimento do capitalismo o termo loucura acaba por gerar uma 

nova patologia ocasionando isolamento passível de cura. Mediante isso queremos 

dizer que está inserido em nossa sociedade e a mesma está dividida em classes 
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aonde não existe mais espaço para o diferente ou aquele que não pode se adaptar, 

transformando assim em uma exclusão e segregação. 

Com a exposição deste tema, colocamos em pauta a importância dos serviços 

de saúde públicos para enfrentar a problemática social, que tem a loucura como objeto 

e que se constitui na atualidade, enquanto saúde mental, no sentido de promoção da 

saúde, negação da herança histórica de segregação e exclusão, e tratamento dos 

sofrimentos vivenciados.  

É antes de tudo um espaço conquistado, de reconhecimento social da saúde 

em seu conceito ampliado e enquanto direito de todos e dever do Estado, dentro do 

SUS. Sendo espaço sócio ocupacional para os profissionais do Serviço Social, 

destaca-se ainda a relevância do exercício profissional em saúde mental, com a 

compreensão crítica do fenômeno da loucura, da realidade social dentro do 

capitalismo contemporâneo e da produção de doenças relativas ao seu modo de 

produção.  

Busco como objetivo geral deste trabalho conhecer estas demandas e as 

respostas que podem ser obtidas pelos assistentes sociais na área da saúde mental 

sobre a inserção dos mesmos, destacando os desafios que serão encontrados. 

De forma específica procuro entender a trajetória do serviço social dentro do 

âmbito de saúde mental, sua forma de atuação e tentar entender a nova política de 

saúde mental e a reforma psiquiátrica. 

A construção do trabalho obteve-se através de pesquisas bibliográficas entre 

jornais, revistas, livros, artigos científicos, entre outros. O que deu base e conteúdo 

para construir este Trabalho de Conclusão de Curso foi pela revisão da literatura de 

autores como Yamamoto, Vasconcelos, Bravo, Matos, Soares, Eduardo Mourão, 

Amarante, José Augusto Bisneto, entre outros. 

Por fim, o trabalho apresenta as considerações finais, as percepções e 

aprendizado da autora ao longo do processo de formação e de construção e 

sistematização do TCC, com tendência a reflexão das práticas e proposição de 

alternativas. 
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CAPÍTULO I 

 

A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA SAÚDE MENTAL, E A HISTÓRIA DO SERVIÇO 

SOCIAL JUNTO A SAÚDE MENTAL 

 

1. A ASSISTÊNCIA AOS DOENTES MENTAIS NO BRASIL  

Na antiguidade, para as pessoas da época, o transtorno Mental era forças 

sobrenaturais, demônios, bruxas e por isso os indivíduos com distúrbios mentais eram 

atendidos por curandeiros e sacerdotes católicos.  Na época, não existiam psiquiatras 

e nem mesmo médicos, então, as pessoas que não obtivessem sucesso no 

atendimento com os curandeiros e católicos da época, eram jogados a própria sorte.  

Durante anos o transtorno mental ficou indefinido, variavam do decorrer do 

tempo, da crença e da religião. Na época não existia conhecimento científico, então 

ao que era desconhecido dava-se explicações religiosas. A igreja tinha muita 

influência no meio social e por isso influenciava no tratamento das pessoas 

visivelmente perturbadas.  

Por acreditarem que o transtorno mental era uma manifestação demoníaca o 

tratamento era à base de dor e ódio. A igreja acreditava que aquelas pessoas estavam 

passando por isto porque estavam pagando pelos seus pecados e a sociedade 

deveria exclui-los e deixá-los sofrer, pois assim, após a morte receberiam a salvação.  

 

Segundo Figueiredo, Delevati, Tavares (2014, p. 124), citado por Bismarck 
Liandro (p.5), Com a antiguidade clássica, até a era cristã, a loucura era vista 
sob alguns enfoques: o de Homero com um enfoque mitológico-religioso; o 
de Eurípedes com a concepção passional ou psicológica; e o de Hipócrates 
e Galeno com o as disfunções somáticas (RAMMINGER, 2002). Na idade 
média iniciou-se a predominância da loucura como possessão diabólica feita 
por iniciativa própria ou a pedido de alguma bruxa. Havia duas possibilidades 
de possessão, sendo a primeira o alojamento do diabo no corpo da pessoa, 
e a segunda a obsessão, na qual o demônio altera percepções e emoções da 
pessoa.   

 

Durante anos existiu várias percepções para a pessoa com transtorno mental, 

que tentavam explicar o comportamento dessas pessoas e separar os “anormais” dos 

“normais”. De acordo com Foucault (1978) e Resende (2001) conforme citado por 
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Zenaide (2007), é a partir de 19978 que o médico francês Pinel definiu uma nova 

concepção de loucura.  O transtorno mental passou a ser considerada como problema 

de ordem moral, onde o único lugar de tratamento seria o asilo, lugar onde os médicos 

poderiam estudar o louco e achar a cura para a loucura.  

De acordo com Vieira (1981) conforme citado por Martins (2014): 

 

É somente no início do século passado que a loucura ascende à categoria de 
doença mental. Nessa época, os loucos se disseminavam indiferentemente 
entre os hospitais gerais, as casas, de detenção, as casas de caridade, os 
depósitos de mendigos e as prisões familiares. Nessa época, a loucura figura 
claramente como estigma, isto é, como sinal distintivo e significante da 
pertinência do louco à categoria das "classes perigosas". A psiquiatria, então, 
ainda não se havia firmado, apropriando-se da insanidade como objeto 
próprio dentro da legitimidade do seu saber e de sua técnica (VIEIRA, 1981, 
p. 50).  

 

Para Bock, (2001) citador por Maircon e Marajame (2014), a psiquiatria via a 

doença mental igual à doença cerebral. A doença mental era vista como orgânico que 

vinha de dentro do indivíduo. A partir disso buscavam-se identificar os sintomas em 

cada área do cérebro e então ministravam medicações e também produtos químicos, 

eletrochoques, choques insulínicos e, em casos mais graves, internava-se o paciente 

para administrar medicação controlada e intensiva. 

Segundo Maicon e Marajame (2014): a psicanálise distingue o que é normal 

do anormal a partir da avaliação do grau, e não da natureza, considerando que os 

indivíduos “normais” e “anormais” possuem as mesmas estruturas da personalidade 

e de conteúdo, mas, ao serem “ativadas” essas estruturas, elas se tornam 

responsáveis pelos distúrbios. 

A forma como tratavam as pessoas visivelmente perturbadas, era 

extremamente preconceituosa, exclusiva e em casos extremos, as pessoas ditas 

como louco, eram queimadas. Os mais pobres viviam perambulando pelas ruas e 

pelos campos, enquanto os que eram de famílias com boas condições financeiras 

eram levados para as santas Casas de misericórdia, ou viviam presos nos porões de 

suas casas. Viviam acorrentados, passando fome, como se fossem bichos e 

oferecessem riscos a sociedade. As casas de misericórdia não estavam interessadas 

em tratar a doença e sim em esconder as pessoas visivelmente perturbadas.  
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As condições sanitárias eram péssimas, aqueles indivíduos eram jogados lá 

para esperarem pela morte. Elia em 1996 nos fala que: 

 

“Através [de] todo o período colonial, os alienados, os idiotas, os imbecis 
foram tratados de acordo com suas posses. Os abastados, se relativamente 
tranquilos, eram tratados em domicílio e às vezes enviados para a Europa 
(...) Os mentecaptos pobres, tranquilos, vagueavam pelas cidades, aldeias 
ou pelos campos (...) Os agitados eram recolhidos às cadeias, onde 
barbaramente amarrados e piormente alimentados muitos faleceram mais ou 
menos rapidamente”. (ELIA, 1996, p. 5). 

 

De acordo com o ministério da saúde (2008), é com a chegada da família real 

no Brasil, no início do século XIX, devido às transformações econômicas e políticas, 

os indivíduos com transtorno mental que viviam perambulando pelas ruas também são 

jogados na santa casa, para não serem vistos nas ruas. 

Isso Porque, o Rio de Janeiro para onde a corte portuguesa teria se mudado, 

deixaria de ser colônia e passaria a ser reino unido.  A nova situação econômica, 

cultural e política deu início a urbanização que muda totalmente o Rio de Janeiro, essa 

transformação contribuiu para o crescimento populacional devido à alta imigração dos 

indivíduos para os centros urbanos que havia desenvolvimento de indústria.  

A atual sociedade não permitia que pessoas visivelmente perturbadas 

perambulassem pelas ruas, então foram retirados da sociedade todos os doentes 

mentais. Logo, para a sociedade as santas casas eram aparentemente um asilo que 

abrigava esses indivíduos. Assim as pessoas vistas como “normais” sentiam-se 

seguras.  Para a polução era necessário separar os “normais” dos “anormais”, até 

mesmo porque para ales aqueles que eram considerados como os “anormais” eram 

improdutíveis e ofereciam riscos, ou envergonhava seus familiares.   

Todas as pessoas que tivessem cometido crimes ou que tivesse 

comportamento fora do padrão que eram abandonadas nas ruas eram retiradas das 

ruas e levados para as casas de caridade da igreja católica todos internados e 

recebendo o mesmo tratamento. Para Michel Foucault (1972), o mundo da loucura 

“tornou-se o mundo da exclusão”, já que ela era usada como pretexto para retirar do 

meio social os considerados improdutivos, como mendigos, velhos, criminosos, 

doentes, indigentes.  
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Segundo o Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil 

(1832-1930): 

 

De acordo com as Posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de 1832, 
os considerados loucos deveriam ser mantidos sob a guarda das famílias ou 
responsáveis, ou recolhidos às casas de saúde apropriadas. As cadeias, e 
mesmo as precárias enfermarias da Santa Casa da Misericórdia do Rio de 
Janeiro, para onde passaram a serem levados os alienados sem posses e 
violentos, logo ficaram pequenas demais para comportar todos. 

 

A pessoa com transtorno mental vivia em um ambiente insalubre e sem 

expectativa alguma de vida. É então, que os moradores também passam a repensar 

no sofrimento desses indivíduos que gritavam de dentro da santa casa. Os gritos que 

saiam de dentro da santa casa comoviam as pessoas que de fora ouviam.  

É nessa comoção que Don Pedro II, em 1841, assina o decreto de criação do 

primeiro hospício brasileiro no Rio de Janeiro, chamado Pedro II, sua inauguração foi 

em 1852, e logo retiraram as pessoas com problemas mentais da santa casa para 

serem levadas para o tão esperado hospício. Construído com dinheiro público e longe 

da cidade, com 140 leitos, ainda Segundo o Ministério da Saúde (2008), o hospício 

era dividido por classe social, em primeira, segunda e terceira classes.   

Era abrigado qualquer tipo de pessoa, sendo portador de problemas mentais 

ou não A primeira classe ficava as pessoas brancas, aqueles da corte, fazendeiros e 

cidadãos. Na segunda classe, ficavam os lavradores, domesticas e brancos. Na 

terceira os pretos, cozinheiros, coveiros, e pessoas que não possuíam status em suas 

famílias. 

 

“Um tal estabelecimento deve ser construído fora das grandes povoações e 
cidades, num local plano e elevado, e disposto de modo que o ar possa 
renovar-se facilmente. Deve oferecer separações distintas e suficientes para 
que os doentes turbulentos e furiosos estejam separados dos tranquilos, os 
que se acham em tratamento dos insanáveis, os convalescentes de todos os 
outros; e finalmente os epilépticos, ou os que padecem de alguma moléstia 
acidental que possa ser danosa aos outros, devem ser separados 
cuidadosamente.” (ELIA, 1996, p. 8)  

 

A inauguração do hospício Pedro II no Rio de Janeiro, influenciou outros 

estados do Brasil a pensarem logo em construir um lugar para os “loucos”. São Paulo, 

Pernambuco, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul e Seara logo criam os primeiros 
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manicômios em seus estados. São Paulo cria em 1852 o Hospício provisório de 

alienados na Rua São João.  

Em Pernambuco, é em 1864 que cria o Hospício da visitação de Santa Isabel. 

No Pará, próximo ao hospício dos lázaros, em 1873, cria um hospício provisório de 

alienados. Em Salvador, o asilo João de Deus é criado em 1874. Em 1884 é criado o 

Hospício São Pedro em Porto Alegre – Rio Grande do Sul. No Ceara, o asilo de 

alienados São Vicente, em fortaleza, é criado em 1886.  

Porem esses hospitais psiquiátricos não tratava os pacientes de forma 

humanizada, os pacientes continuaram a viver de forma degradante, com péssimas 

condições de higiene e alimentação. Eram tratados como animais, a comida era 

jogada no chão e dormiam no chão, alguns sob pedaços de palha, defecavam pelo 

chão e por vezes dormiam em cima das fezes. Alguns viviam nus, outros tinham 

pouquíssimas roupas passando frio e fome.  Até os que estavam lá com boas 

condições mentas e físicas acabavam desenvolvendo algum transtorno mental.  

 

"Eles são mais maltratados que os criminosos; eu os vi nus, ou vestidos de 
trapos, estirados no chão, defendidos da umidade do pavimento apenas por 
um pouco de palha. Eu os vi privados de ar para respirar, de água para matar 
a sede, e das coisas indispensáveis à vida. Eu os vi entregues às mãos de 
verdadeiros carcereiros, abandonados à vigilância brutal destes. Eu os vi em 
ambientes estreitos, sujos, com falta de ar, de luz, acorrentados em lugares 
nos quais se hesitaria até em guardar bestas ferozes, que os governos, por 
luxo e com grandes despesas, mantêm nas capitais." (Esquirol, 1818) e 
(Ugolotti, 1949) 

 

A pesar de terem retirados os pacientes da santa casa, o hospício não se 

designou da Santa Casa. Algumas freiras cuidavam da parte administrativa do 

hospício Pedro II, é só então, com a chegada de Nuno de Andrade, para trabalhar no 

Pedro II, que ele passa a querer interferir na administração e a pensar em desanexar 

o hospício da Santa Casa. 

Porém, somente quando Teixeira Brandão assume o lugar de Nuno, e logo ao 

chegar ao hospício, sente-se incomodado com a autonomia e a forma como as freiras 

administrava o hospício, é que Teixeira confronta as freiras e sua administração e com 

a chegada da republica consegue desanexar o Hospício Pedro II da Santa Casa de 

Misericórdia, em seguida, sob a administração de Teixeira, o hospício após 40 anos 

passa a ser chamado de Hospício Nacional de Alienados.   
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De acordo com Ministério da Saúde (2008), as formas de Tratamento eram as 

Convulsos terapias: A indução de convulsões por inalação de cânfora em pacientes 

psicóticos. Choque insulínico em pacientes agitados. Convulsões com cardiazol em 

pacientes com psicoses maníaco-depressivo e esquizofrênicos 

 

“Desejando assinalar o fausto dia da 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 de Pedro II, o qual ficará anexo ao hospital da Santa Casa da 
Misericórdia desta Corte, debaixo de minha imperial proteção...” (ARAÚJO, 
1982, p. 66) 

 

. A Eletroconvulsoterapias: Uma corrente elétrica através do cérebro que 

provocava convulsão generalizada. Lobotomia: Uma técnica cirúrgica no cérebro que 

altera a personalidade. Psicofarmacologia uso de clorpromazina, substancia que 

diminua a agitação psicomotora, alucinação e delírios. Uma das formas de tratamento 

psiquiátrico também foi uma camisa de força, com mangas compridas e fechadas. 

Eram bem amarradas com cordões para impedir que o paciente fizesse movimentos 

violentos. Esse recurso era substituído por selas, até que passasse o surto, eram selas 

fortes e isoladas.      

Pode-se afirmar que, praticamente até o fim da década de 1970, na 
assistência psiquiátrica dos hospitais públicos no Brasil, mais do que 
a oferta de tratamento disciplinar, laborterapia, eletrochoques e 
psicofármacos, prevaleceu o abandono. Ainda nessa década, a marca 
predominante foi a abertura de grande número de hospitais, privados 
ou filantrópicos, contratados pelo setor público e financiados com 
recursos dos segurados da previdência social. Foi um período de 
intensa privatização da assistência médica, especialmente na 
psiquiatria (SCHECHTMAN; ALVES, 2014, p. 35) 

 

 Os tratamentos eram muito cruéis e desumanos, os pacientes eram 

torturados pelos médicos, as pessoas que eram tidas como loucas eram tratadas 

como desordeiros e nos asilos recebiam viviam piores do que os criminosos nas 

prisões. Dentro dos próprios asilos já tinham cemitérios e lá mesmo os pacientes que 

chegavam a morrer eram enterrados, porque seus parentes não queriam ter o trabalho 

à responsabilidade em enterra-los, alguns dos pacientes nem mesmo tinha 

identificação.  
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As causas de mortes dos pacientes eram os maus tratos, os procedimentos 

cirúrgicos com instrumentos que não eram devidamente esterilizados.  Conforme 

afirma Barros (1994b, p. 29) citado por Martins (2012) a "exclusão dos loucos estava 

vinculada a uma situação de precariedade comum a outras formas de miséria, de 

pobreza e de dificuldade econômica”. 

Começa-se a pensar em uma nova estratégia de cuidados aos pacientes, com 

as denúncias de que os hospitais psiquiátricos eram percebidos como manicômio. Um 

lugar de exclusão e não cuidados a saúde mental. Os hospícios eram verdadeiras 

prisões, onde os portadores de transtorno mental eram jogados lá para ser excluída 

da sociedade, sem direito a vida.  

Um espaço que deveria ter sido para um processo terapêutico, evidentemente 

não passava de um espaço de reclusão.  Passam a se pensar em uma Reforma 

Psiquiatra, assim acabar com os hospícios que não passavam de um espaço de 

exclusão. E a se pensar em uma sociedade sem manicômio, onde os loucos 

pudessem ter vida social.  A reforma psiquiatra teria o objetivo de propor novas formas 

de tratamento, com melhores condições de saúde e inclusão, assim romper o 

pensamento de que o “louco” deveria ser isolado da sociedade para ser tratado. 

 

 [...] não só tratar mais adequadamente o indivíduo com transtorno mental, 
mas o de construir um novo espaço social para a loucura, questionando e 
transformando as práticas da psiquiatria tradicional e das demais instituições 
da sociedade. Segundo Amarante (2003, p. 58), citado por Claudio (2018, p. 
128)  

 

A reforma psiquiatra buscaria inovar o tratamento ao paciente excluindo os 

hospitais psiquiátricos, a fim de proporcionar aos pacientes autonomia e tratamento 

adequado e a não excluir estas pessoas da sociedade e assim devolver a eles o direito 

à vida pública.  

 

1.1. TRAJETÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL  

A compreensão do Serviço Social junto a Saúde Mental só será possível a 

partir do momento em que se compreende a prática do Assistente Social.  Sendo 

assim, será abordada uma breve história do Serviço Social no Brasil, para então, ser 

relatado o contexto histórico do Serviço Social junto a Saúde Mental. 
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O Serviço Social surge no Brasil com influencias europeias, em 1930, 

baseado na doutrina católica. Sendo sua atuação profissional baseada na caridade e 

filantropia, obedecendo aos preceitos da lei cristã. As primeiras escolas de Serviço 

Social no Brasil são abertas em São Paulo e no Rio de Janeiro, em 1936 e 1937, a 

formação profissional era definida em três eixos, a do saber: Formação cientifica, 

técnica, moral e doutrinaria.  

 

Como profissão inscrita na divisão do trabalho, 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. Na tentativa de recuperar áreas de influências e privilégios perdidos, em 
face da crescente secularização da sociedade e das tensões presentes nas 
relações entre Igreja e Estado, a Igreja procura superar a postura 
contemplativa (IAMAMOTO, 2011, p. 18). 

 

É só na década de 60 que o Serviço Social visa romper com as práticas 

conservadoras, devido às críticas que a atuação do profissional estava sofrendo, por 

executar tudo aquilo que o Estado mandava para amenizar os conflitos da época. 

Segundo Netto (2006, p. 154), na erosão da base do Serviço Social tradicional, “a 

reflexão profissional de desenvolveu em três direções”: a perspectiva modernizadora, 

a perspectiva da reatualização do conservadorismo e a perspectiva da intenção de 

ruptura. Foi assim o início da renovação do Serviço Social brasileiro. 

O Serviço Social, na perspectiva modernizadora, ajustou-se ao projeto 

econômico do governo militar. Na concepção da reatualização do conservadorismo, 

deu um novo formato a ele, e na perspectiva da intenção de ruptura, pretendia romper 

com a sua herança conservadora. Netto (2006, pp. 152–153) também detectou três 

momentos no processo de renovação: O primeiro, desencadeado na segunda metade 

dos anos 1960, foi marcado pelos seminários de teorização do Serviço Social, 

promovidos pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais 

(CBCISS). 

O segundo momento, além do CBCISS, que se manifestou na década de 

1970, incorporou as produções teóricas dos cursos de pós-graduação. 9 O terceiro, 

que se desencadeou no início dos anos de 1980, agregou aos dois anteriores a 

Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social (ABESS) ligada às agências de 

formação, e entidades ligadas à categoria, como as associações profissionais, os 

sindicatos, entre outros. O Serviço Social “modernizou” a sua metodologia e os cursos 
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para formar o profissional “moderno” para atuar nas instituições burguesas 

remodeladas do regime militar: “[...] exige-se um assistente social, ele mesmo, 

‘moderno’ – com um desempenho cujos traços ‘tradicionais’ são deslocados e 

substituídos por procedimentos ‘racionais’” (NETTO, p.123).  

Portanto, esse profissional moderno “[...] supõe uma formação bem diversa 

daquela que foi a predominante até meados dos anos 1960.” (NETTO, 2006, p. 192). 

Então é em 1980 que o Serviço Social começa a romper com o conservadorismo, e 

passa a pensar em uma profissão mais crítica e a querer renovar a profissão. Os 

profissionais passam a atuar em diversas áreas: administração, planejamento, 

acompanhamento, avaliação de programas sociais, e atividades de execução e 

desenvolvimento de ações de assessoria aos setores populares.  

É que o Serviço Social teria se concretizado a partir do processo de 

industrialização junto às necessidades da sociedade brasileira capitalista, sob 

influência do Estado e classe burguesa. Isso porque a questão social se aflora em 

decorrência dos conflitos gerados pela exploração do trabalho. O Serviço Social então 

é chamado para atender as necessidades capitalistas intervindo na questão social não 

com o intuito de melhorar a qualidade de trabalho da classe operaria, mas para aliviar 

a tensão e os conflitos.  

 

Nisso temos a evidência da(s) política(s) como elemento funcional, 
estratégico da ordem monopolista, por constituir(em) a resposta necessária 
aos interesses da burguesia e à consequente necessidade de legitimação do 
Estado burguês face as “novas” configurações dos conflitos de classe, 
suscitados por essa ordem do capital e pela consequente conformação 
política dos movimentos operários – mecanismo tomado como eficiente para 
aplacar os conflitos que ameaçam pôr em xeque a ordem societária 
estabelecida, ou seja, os antagonismos da relação capital/trabalho, 
objetivados nas múltiplas e tipificadas expressões da “questão social” 
(FORTI, 2013, p. 51). 

 

De acordo com Heller (1971), Neto e falcão (2000) conforme citado por 

Zenaide (2007), O serviço social atua da população dominada, oprimida ou excluída, 

requisitada pelo estado. É uma profissão com características singulares. É uma forma 

de expressão da pratica social, uma forma de ação profissional que está em 

permanente transformação. A pratica do profissional ultrapassa a rotina e modifica 

tudo o que rodeia o homem em sua individualidade para atingir a direção, o ritmo e o 

desenvolvimento dos seus atos sociais no seu construir-se enquanto ser social.  
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Segundo Machado (2007) Conforme citado por Kaliny, a inserção do Serviço 

Social na saúde mental teve duas frentes principais de trabalho nos Centros COI - 

Centro de Orientação infantil e no COJ - Centro de Orientação Juvenil e em Hospitais 

Psiquiátricos. No COI e no COJ ocorreu por meio do modelo das Child Guidance, 

proposto pelos higienistas americanos e brasileiros, cujo objetivo era tratar e 

diagnosticar as crianças-problemas e atender crianças, jovens e famílias nas questões 

ligadas a higiene.   

Segundo Vasconcelos (2000) conforme citado por Kaliny, o trabalho do 

Assistente Social no COI e COJ foi uma importante experiência para o Serviço Social 

Clínico. As elaborações teóricas e práticas foram influenciadas pela Psicanálise 

Freudiana e a Psicologia do Ego, assim enfatizando as abordagens baseadas em 

neuróticos/ famílias, objetivando a reforma moral e adaptação social.  

A inserção do Assistente Social na saúde foi baseada em princípios de 

atendimento benevolente e filantrópico. Esses ranços apesar de não hegemônicos 

são carregados junto com a profissão; alguns atendimentos estão envoltos nessas 

marcas (TESARO, 2010).  Na da saúde mental o serviço social surge em 1940, para 

prestar serviços de educação em saúde e higiene nos asilos, nessa época a 

assistência psiquiatra era asilar.  

Os assistentes sociais eram chamados para trabalharem junto à saúde mental 

devido à falta de profissionais que pudessem educar as pessoas com transtorno 

mental em relação à higiene. Logo, o serviço social sofreu influencias clinicas e passou 

a trabalhar em hospitais, não só psiquiátricos.  

O profissional de serviço social passou a exercer a função de administrador 

nos hospitais e também assumiriam a responsabilidade de manter contato com os 

familiares dos pacientes, e a fazer levantamento de dados sociais, sendo totalmente 

subordinados aos médicos. 

 

[...] era situado na porta de entrada e saída, atendendo prioritariamente as 
suas demandas por levantamentos de dados sociais e familiares dos 
pacientes e/ou contatos familiares para preparação de alta, confecção de 
atestados sociais e realização de encaminhamentos, em um tipo semelhante 
ao aftercare psiquiátrico, porém mais burocrático e massificado. Nesse 
sentido, a intervenção profissional se constituiu como subalterna, burocrática, 
superficial e, em alguns casos, assistencialista. (MACHADO, 2007, p.36) 
Citado por Kaliny  
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 As mudanças foram ocorrendo conforme iriam se modificando a política de 

saúde mental, e com as novas propostas que foram dadas aos assistentes sociais, as 

novas exigências postas aos profissionais era de que eles não mais atuariam como 

educadores de cuidado a higiene, pois não seria está a função adequada ao 

profissional de serviço social, mesmo visto que, durante todo o processo de inserção 

do Serviço Social era marcado por uma profissão pacificadora, que prestava serviços 

em diversos setores como lhe fosse atribuído, e pelo fato de ser uma profissão com 

preceitos baseados na lei da igreja católica, a qual influenciava a profissão a ter um 

perfil caritativo e filantrópico. 

As mudanças significativas não sugiram imediatamente, as práticas 

subordinadas aos assistentes sociais continuaram até as décadas de 70 e 80, nesses 

anos a única alteração do serviço social no campo da saúde mental só foi a exigência 

da classe pelo aumento dos assistentes sociais dentro dos hospitais psiquiátricos. 

Segundo Bisneto (2007), a atuação do Serviço Social nos hospitais psiquiátricos foi 

exigida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) em 1973, 

evidenciando a importância de uma equipe interprofissional no atendimento ao doente 

mental.  

Em 1964, com o início da ditadura militar ocorre o aumento dos hospitais 

psiquiátricos privados porque o transtorno mental, nessa época, começou a favorecer 

lucros, assim também favoreceu espaço para os assistentes socais dentro da saúde 

mental. Em 1978 o foco deixa de serem asilos e hospitais psiquiátricos e passa a ser 

serviço psicossocial aberto e comunitário com atendimento mais humanizado.   

Mas é em 1980 que o processo de assistência nos hospitais é convencionado 

e rompem com procedimentos severos, criam equipes de saúde mental, composta por 

psiquiatra, psicólogo e assistente social.  A Partir dessas mudanças passou-se a 

pensar no trabalho em equipe de forma multiprofissional e interdisciplinar para melhor 

com os usuários.  

Com a constituição federal em 1988 e as mobilizações sociais conseguem 

consolidar a efetuação do tripé da seguridade social que garante os direitos 

fundamentais de saúde, previdência social e assistência social. 

Também faz se a pensar em uma nova conceituação sobre a saúde mental, 

com um novo modelo de atenção a pessoa com transtorno mental voltado ao termo 

de reabilitação social.  
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Segundo Rocha (2012) nos diz que: 

 

A construção de um modelo de atenção descentralizado, no qual o manicômio 
não é o dispositivo central da rede de serviços, demanda cada vez mais a 
necessidade de profissionais comprometidos com os princípios da reforma 
psiquiátrica brasileira, potencialmente capazes de contribuir para a 
materialização da política de saúde mental. Portanto, importa-nos que a 
reforma da psiquiatria significou a problematização social de saberes até 
então cristalizados, avançando na direção de reconhecimento da reabilitação 
social do indivíduo, promovendo uma atenção à saúde integralizada à 
seguridade social, buscando a efetivação da cidadania do doente mental e 
instrumentalizar a atenção psicossocial a este segmento (ROCHA, 2012, 
p.40). 

 

Bisneto (2007) conforme citado por Kaliny, destaca que:  

 

A entrada de assistentes sociais no sistema de Saúde Mental obedece à 
mesma lógica que modificou o quadro de atuação do Serviço Social como um 
todo no Brasil após 1964: a modernização conservadora dos aparatos do 
Estado, com oferta de serviços médicos e assistenciais estendidos aos 
trabalhadores, à centralização do controle desses serviços através da 
unificação dos diversos institutos e caixas de previdência das diferentes 
categorias profissionais, visando desmobilizar as categorias mais combativas 
pela uniformização dos serviços, buscando legitimação para a ditadura 
militar, instalando o capitalismo monopolista dependente e os métodos de 
gerencialidade nos serviços públicos (e não apenas nos processos industriais 
de então, pois a lógica do desenvolvimento industrial do Brasil, visado pela 
ditadura, foi estendida a área da saúde.  

 

Em 1990 ocorrem diversas mudanças com o lançamento de outras portarias 

nas políticas de saúde mental brasileira com os princípios de abordagem psicossocial 

individual com os centros de atenção psicossocial, oficinas terapêuticas e laborativas. 

Esse movimento psiquiátrico de reorganização de novas políticas ocorreu 

junto ao processo de conceituação do serviço social, em que o serviço social 

tradicional estaria mudando suas bases tradicionais e assumindo um projeto ético-

político. Assim com as mudanças que foram ocorrendo o Serviço Social reforça a visão 

de que a questão da saúde mental não pode ser reproduza mediante intervenção que 

produza exclusão, estigma e alienação e em busca de ouras alterativas que ultrapasse 

a visão de que transtorno mental só é resolvido com medicamentos.  

Assim o Assistente Social procurou identificar o conjunto de necessidades dos 

pacientes participando do processo de construção da integralidade da assistência em 

saúde mental. 
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1.2. ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE MENTAL  

 

O Assistente Social dentro da saúde mental trabalha junto a uma equipe 

multiprofissional no sentido de proporcionar melhor qualidade de vida por meio de 

orientações. É um profissional de grande importância na área de saúde mental e está 

sempre em busca da inserção e reinserção do indivíduo na sociedade. O serviço social 

é uma profissão regulamentada pela lei 8.662/1993.  

O profissional de serviço social está à frente das demandas que lhe são 

impostas sendo articulador, inovador e mediador.  O direcionamento da profissional 

depende exclusivamente do projeto ético político da profissão.  

 

As atribuições e competências dos profissionais de Serviço Social, sejam 
aquelas realizadas na saúde ou em outro espaço sócio ocupacional, são 
orientadas e norteadas por direitos e deveres constantes no Código de Ética 
Profissional e na Lei de Regulamentação da Profissão, que devem ser 
observados e respeitados, tanto pelos profissionais quanto pelas instituições 
empregadoras. (CEFESS, 2010, p. 33) 

 

A profissão percorreu um logo caminho para chegar até a atual pratica em que 

se tornou uma profissão crítica, sendo que antes da reforma psiquiatra, em 1940 

quando a profissão surgiu dentro da área da saúde mental, era uma profissão 

subordinadas aos médicos, como dito no capítulo anterior, em que sua pratica era 

realizada através de atendimento higienista, e subordinada.  

Conforme Resende (1990) e (BISNETO, p.21) citado por Martins (2012) 

 

Nos primeiros trinta anos de existência de Serviço Social no Brasil não havia 
muitos assistentes sociais trabalhando na área psiquiátrica em clínicas, 
hospitais ou manicômios simplesmente porque o número desses 
profissionais era reduzido até os anos 1960 (ainda não ocorrera a 
“privatização” dos serviços públicos de saúde). Havia hospícios estatais nas 
principais capitais do Brasil [...].   

 

 Como uma profissão que estava tentando ser inserida no meio do trabalho foi 

ganhando espaço e superando algumas dificuldades que era necessária para a 

inserção da profissão na área da saúde. 

Segundo (1999), citado por Silva (2009) os instrumentos de Trabalho do 

Assistente Social para uma intervenção sistemática é a elaboração de pareceres, 

relatórios, realização de visitas domiciliares, investigação, planejamento, trabalhos em 
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grupos e comunidades. Dessa forma percebe-se que o assistente social pode exercer 

seu trabalho na área de saúde pública com base em seus instrumentos. 

 

É necessário ao assistente social reconhecer seu próprio valor, saber o que 
está fazendo, criar um discurso profissional, publicar ideias, 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 (BISNETO, p. 145, 2007). Citado por 
Gomes (2017).  

 

   As atribuições impostas ao Assistente Social conforme estabelece a 

Resolução CNE/CES/MEC nº 15, de 13 de março de 2002, é: 

 

A formação profissional deve viabilizar uma capacitação teórico-metodológica 
e ético política, como requisito fundamental para o exercício de atividades 
técnico-operativas, com vistas à: • compreensão do significado social da 
profissão e de seu desenvolvimento sócio histórico, nos cenários 
internacional e nacional, desvelando as possibilidades de ação contidas na 
realidade; • identificação das demandas presentes na sociedade, visando a 
formular respostas profissionais para o enfrentamento da questão social; • 
utilização dos recursos da informática. B) ESPECÍFICAS A formação 
profissional deverá desenvolver a capacidade de: • elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e projetos na área social; • contribuir para viabilizar 
a participação dos usuários nas decisões institucionais; • planejar, organizar 
e administrar benefícios e serviços sociais; • realizar pesquisas que subsidiem 
formulação de políticas e ações profissionais; • prestar assessoria e 
consultoria a órgãos da administração pública, empresas privadas e 
movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais e à garantia 
dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; • orientar a população na 
identificação de recursos para atendimento e defesa de seus direitos; 

  

O Assistente Social exerce atendimento individual e grupal desenvolve 

atividades junto à família dos usuários sempre pensado na melhor qualidade e vida e 

em respeito ao indivíduo que ainda convive com uma sociedade excludente e que 

ainda ver o indivíduo com transtorno mental como alguém que não produz, assim o 

assistente social procura desconstruir o estigma enraizado na sociedade de que todo 

usuário da política de saúde mental é agressivo.   

Segundo Yamamoto (2004:39): “os assistentes sociais trabalham, 

certamente, com famílias, mas o fazem em um âmbito e com uma perspectiva distinta 
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do psicólogo. Trabalhamos com famílias atuando no processo de viabilização dos 

direitos e dos meios de exercê-los.  

Requer considerar as relações sociais e a dimensão de classe que as 

conformam, sua caracterização socioeconômica, as necessidades sociais e os direitos 

de cidadania dos sujeitos envolvidos, as expressões da questão social que se 

condensam nos grupos familiares, as políticas públicas e o aparato de prestação de 

serviços sociais que as materializam etc.  

A dimensão “psi” tem, na divisão técnica do trabalho, outras áreas 

profissionais, legal e academicamente habilitadas para atuarem nesse campo.” O 

Assistente Social procura garantir aos usuários acesso aos direitos necessários para 

as necessidades básicas da pessoa em sofrimento psiquiátrico, procura oferecer ao 

indivíduo desenvolvimento pessoal e social, também ajuda o usuário na sua 

autonomia e uma vida livre.   

Segundo o CFESS o assistente social analisa o padrão de vida do da família 

dos pacientes e junto família busca construir um planejamento adequado no 

tratamento psicossocial. Através as políticas públicas tentam combater o estigma e 

inserir o usuário no convívio social e família.  

Trabalha na busca por melhor qualidade de vida, autoconfiança e saúde da 

pessoa com transtorno mentais, fazem isso através de terapias comunitárias, 

acolhimento, avaliação dos usuários com outros profissionais de saúde mental, 

também por meio de visitas domiciliares, investigação social, atenção individualizada, 

terapias individual e grupal com as famílias, também executa agendamento, 

avaliação, relatórios, parecer social, encaminhamentos, e anotações em prontuários 

entre outro.  

O assistente social é um profissional de grande importância na área da saúde 

mental, que vem sempre lutando contra as práticas asilares e que busca oferecer 

tratamento humanizado, autonomia, convívio social e comunitário dos usuários. 

Possui uma suma importância para a efetivação da política de saúde mental 

brasileira por ser um profissional comprometido com o projeto ético político do serviço 

social, bem como com o código de ética da profissão, que realiza uma intervenção 

capaz de transformar a realidade do usuário. 
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CAPITULO II 

2. A NOVA POLITICA DE SAÚDE MENTAL 

Atualmente encontramos a nova Política de Saúde Mental que visa buscar os 

direitos das pessoas portadoras de transtorno mental assim como a sua liberdade que 

durante muito tempo foi restrita de suas condições básicas de sobrevivência como o 

humanismo, o convívio com a família e a liberdade social. 

Recentemente essa política passou por uma reforma na área psiquiatra que 

surgiu em nosso país durante os anos 70 provendo mudanças nesses serviços 

devendo assim superar as práticas de antes quanto a humanidade e o convívio social 

destas pessoas. 

Muitas críticas surgiram quanto a esses movimentos, houve-se então o 

movimento dos trabalhadores com saúde mental (MTSM) aonde estes lutavam por 

uma melhor condição de vida, lutavam contra os maus tratos que eram sofridos por 

estas pessoas 

Durante esta reforma então diversos desafios tiveram que ser enfrentado para 

que se conseguisse mudanças na saúde mental. Todo o processo desta reforma 

psiquiátrica passou por diversas discussões e estratégias para que se encontrasse 

uma solução que enfim trouxesse mudanças relativamente significativa para toda essa 

população incluída na saúde mental. 

Aconteceram então três conferências em prol de uma nova rede de hospitais 

que tomasse conta desta sociedade. Sendo assim na época o movimento destes 

trabalhadores citados anteriormente lutou para que não existissem mais os chamados 

manicômios. Ou seja, a luta por uma sociedade sem manicômios. 

A ideia então repercutiu grandemente, aonde pode de forma a ser mostrado 

que os chamados hospícios eram lugares temerosos aonde aconteciam diversos 

maus tratos com condições precárias a estas pessoas aonde algumas eram levadas 

até a morte. 

 

As mudanças ocorridas mararam a formulação de nova concepção de saúde 
e saúde mental, e criaram novos desenhos institucionais, alterando 
significativamente a política pública e a relação dos segmentos sociais 
envolvidos com a gestão da saúde. (Dias, 2007, p.48). 
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Foram necessários mudanças, e estas mudanças ocorreram quanto a forma 

de tratamento dentro dos asilos, proporcionando assim uma significativa qualidade na 

saúde mental destes pacientes, sendo seu objetivo não sendo a criação de hospitais 

psiquiátricos (as chamadas psiquiatrias), mas, porém, seu foco maior tornou-se a 

inserção dentro da sociedade destas pessoas com transtorno mental. 

Dessa forma a saúde mental ganhou um significativo espaço dentro de nossa 

atual política de saúde mental, atualmente dispõe de redes de assistências 

psiquiátricas incluindo assim o Centro de Ação Psicossocial (CAPS). Os CAPS foram 

então um dos serviços propostos por esta nova política para que se preste 

atendimentos a estas pessoas portadoras de transtorno mental e assim evitar 

internações desnecessárias em psiquiatrias, podendo oferecer a estes pacientes uma 

nova inclusão na sociedade. 

A pessoa que hoje possui algum tipo de transtorno mental ou sofre algo dispõe 

ao seu favor a lei de nº 10.2016 de 06/04/2001 que vem garantir direitos a estas 

pessoas principalmente no tratante a responsabilidade do Estado no que afirma: 

 

É de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde 
mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de 
transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a 
qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas 
as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos 
portadores de transtornos mentais. (LEI 10.216 de 06/04/2001) 

 

Surgiram então novas instituições que atendem a saúde mental visando assim 

um trabalho multifuncional no que se refere ao segundo parágrafo do seu artigo 4º 

que afirma: 

 

O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer 
assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo 
serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, 
e outros.” (Lei Federal 10.216/01 § 1º). 

 

Essa lei abrange a todas as pessoas com transtornos mentais que podem ser 

classificados como ansiedade, transtorno bipolaridade, a esquizofrenia, a 

dependência das drogas, do álcool, dependências psicoativas, depressão, ansiedade, 

entre outras. 
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Sendo oferecido a estas pessoas atividades como capoeira, futebol, oficinas 

que possam estar desenvolvendo atividades nestas pessoas com a finalidade de 

despertar a capacidade que cada uma delas possuem. 

O programa de Saúde da Família (PSF) procura identificar junto as famílias 

destas pessoas as suas maiores necessidades fazendo assim um planejamento 

individual para cada um deste casos.  

Nos municípios que ainda não possui atendimento do CAPS estas famílias 

devem procurar o seu atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. Além do CAPS 

temos também em alguns lugares os chamados Serviços Residenciais Terapêuticos 

(RST) que são considerados moradias aqueles pacientes que não possui família ou 

que se encontram em estado grave de agressividade e até mesmo aqueles que 

moram na rua. 

Existem também as Unidades de Acolhimento (UA) que funcionam 24 horas 

e oferecem serviços para atender as necessidades que ocorrem aos usuários de 

drogas e até pessoas de ambos os sexos que possam oferecer riscos a sociedade e 

as suas famílias necessitando de acompanhamento, terapias e proteção com a 

permanência de um prazo de 6 meses. Dentre outras unidades como o Hospital Dia, 

enfermarias, terapeutas, etc. 

A visão desta nova Política de saúde mental não se trata mais de internações 

psiquiátricas e sim a integração destas pessoas portadoras de deficiência mental junto 

a sociedade, esse novo modelo de saúde mental passou então a ter uma forte 

influência na reforma psiquiátrica que deixou bem claro no seu projeto de lei que as 

internações só devem ser feitas em último caso. 

 “A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.” Com relação à reinserção do 

paciente a lei previu que: “Terá como finalidade permanente a reinserção social do 

paciente em seu meio.” (Lei Federal 10.216/01 § 1º).  

Sendo assim a Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) vem buscar 

através dos serviços citados e existentes em seu projeto de lei consolidar um novo 

modelo de atenção à saúde mental que seja aberto a toda comunidade garantindo 

assim a livre circulação das pessoas portadoras de transtornos mentais. 

Atualmente em nosso país possuímos segundo IBGE (2019) uma quantidade 

aproximada de 23 milhões de habitantes. Dentre essa quantidade apenas 12% da 

população do nosso país sofre de algum tipo de transtorno mental. E pelo menos 3% 



30 
 

da nossa população, ou seja, aproximadamente 5 milhões possuem transtornos 

mentais graves e persistentes. (Ministério da Saúde, 2005) 

De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a política de saúde 

mental ainda prioriza as doenças de mais gravidade como a esquizofrenia, e outras 

doenças ligadas diretamente a depressão e ansiedade extrema. 

Apesar de muitas mudanças já terem ocorridas na lei, ainda se torna evidente 

que as pessoas portadoras de necessidades especiais ainda não alcançaram um 

lugar na sociedade como deveriam. A sociedade ainda estigmatiza as pessoas 

portadoras de transtorno mental se tornando algo grave ainda. 

Atualmente para que uma pessoa que possui algum tipo de transtorno mental 

tenha uma evolução quanto ao seu quadro é importante que ela se sinta incluída e 

parte de uma sociedade, para que não se sinta inferior as outras pessoas. A exclusão 

é fato que ainda pode interferir negativamente na vida de pessoas com transtornos 

mentais em diversas áreas da sua vida. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) em todo o mundo 

existem aproximadamente mais de 400 milhões de pessoas que vem a sofrer com 

algum tipo de transtorno mental. 

Dados estes que nos mostram que mais de 62% destes países de políticas 

de saúde mental, o Brasil como no ano passado aplicou quase 1 bilhão e meio na 

saúde mental. Contando assim com 1513 unidades de CAPS com uma distribuição 

desigual. O estado de Amazonas por exemplo, é um estado que possui uma faixa de 

3 milhes de habitantes, ainda apenas 4% possuem transtornos mentais e ainda não 

possui nenhuma unidade de CAPS. De todos os 27 estados do nosso país somente a 

Paraíba e o estado de Sergipe têm unidades de CAPS suficientes para poder atender 

ao parâmetro de uma unidade para cada 100 mil habitantes. 

As Residências terapêuticas citadas anteriormente, segundo os dados de 

maio de 2010 do Ministério da Saúde ainda não foram implantadas em 89 estados, 

sendo estes: Acre, Tocantins, Amapá, Pará, Amazonas, Distrito Federal, Alagoas, 

Rondônia e Roraima. 
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2.1. A REFORMA PSIQUIATRA  

 

A reforma Psiquiátrica partiu da reforma sanitária, aonde ambas possuem a 

mesma história e a mesma influência que veio de um contexto de lutas e 

transformações pela superação. 

A reforma no nosso país teve o se início no finalzinho dos anos 70, surgindo 

após o fracasso de uma assistência no hospital psiquiátrico e também após o 

movimento dos trabalhadores em saúde mental que se movimentaram socialmente 

em busca dos direitos de todos os pacientes psiquiátricos. 

Esse movimento era composto por sindicalistas, familiares, membros de 

algumas associações, de profissionais e de pessoas com processos longos de 

internações psiquiátricas, possuíam também trabalhadores que faziam parte do 

serviço de saúde, movimento sanitário, etc... 

Um movimento ocorrido que teve extrema importância. Pois foi a partir deste 

movimento que houve a denúncia aos manicômios, e contra uma rede privada de 

assistência. 

 

Denunciar a violência nos 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 (Brasil,2005). 

 

Foi criado um documento pelo Ministério da Saúde que se discute a reforma 

Psiquiátrica. Esse documento surgiu após a Declaração de Caracas em 1990 e foi um 

dos marcos sendo lembrado até hoje pela Reforma Psiquiátrica. Esta mesma foi 

confirmada pela Conferência Regional para a Restruturação Psiquiátrica (CRRP) que 

ocorreu na América Latina dentro dos Sistemas Locais de Saúde (SILOS) durante a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 1990) com o intuito de refletir a carência que 

ocorria na atenção psiquiátrica. 

Sendo assim importantíssimos encontros ocorreram e dentre estes a 

Conferência Regional da Reforma dos Serviços de Saúde Mental que ocorreu no ano 

de 2005 sendo realizado aqui no Brasil que surgiu como fruto desta Conferência um 

documento sobre toda a reforma psiquiátrica elaborado pelo Ministério da Saúde, 

sendo o mesmo considerado  como e por onde devem ser compostos as instituições 
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de atendimentos, como deve ocorrer esses movimentos, e através de que relações 

familiares ou sociais são formado, como trecho deste documento segue: 

 

[...] processo político e social complexo, composto de atores, instituições e 
forças de diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos 
governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado dos 
serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas 
com transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais, e nos 
territórios do imaginário social e da opinião pública. Compreendida como um 
conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, 
é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações 
interpessoais que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, marcado por 
impasses, tensões, conflitos e desafios (BRASIL,2005). 

  

A ENSP, ou como podemos chamar a Escola Nacional de Saúde Pública vem 

sendo citada por Amarantes como “Loucos pela vida”. Trecho este que acabou sendo 

parte da trajetória da Reforma Psiquiátrica. 

Dessa forma todo este processo histórico que passou por uma reformulação 

crítica e prática tem como objetivos e estratégias para a Reforma Psiquiátrica o 

questionamento e a elaboração de novas propostas de transformação para uma 

modelo clássico e a quebra de paradigmas da psiquiatria. 

A respeito da Reforma Psiquiátrica encontramos Amarante que nos fala sobre 

esta reforma e como ela ocorre aqui no Brasil: 

 

No Brasil, a reforma psiquiátrica é um processo que surge mais concreta e 
principalmente a partir da conjuntura da redemocratização, em fins da década 
de 1970, fundado não apenas na crítica conjuntural ao subsistema nacional 
de saúde mental, mas também, e principalmente, na crítica estrutural ao 
saber e às instituições psiquiátricas clássicas, no bojo de toda a 
movimentação político social que caracteriza esta mesma conjuntura de 
redemocratização (Amarante, 1995, p. 91).”  

 

Partindo então destes dois conceitos já citados anteriormente no decorrer 

deste Trabalho de Conclusão de Curso podemos então perceber que esta Reforma é 

um campo sem vínculos, heterogêneo que deve ser incluído a clínica, a cultura social 

do povo e nossa política. Se tornando visível dentro do nosso atual contexto social e 

político a participação do louco diante desse processo da Reforma Psiquiátrica.  

Conquistas ocorreram dentro do campo da saúde mental e que serão 

relatadas aqui neste trabalho, desde o início da reforma até os atuais dias e também 

na forma com que ela vem se configurando. 
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O termo loucura ganhou um novo sentido dado por BIRMAN (1992), o autor 

constrói um novo lugar na sociedade para a loucura, conforme nos diz no trecho a 

seguir: 

 

A ideia de reforma psiquiátrica não se identifica absolutamente com a noção 
de assistência psiquiátrica (...). Vale dizer, a problemática colocada pela 
reforma psiquiátrica insere a questão da assistência psiquiátrica como um dos 
seus temas e mesmo como um tema privilegiado, mas certamente a 
transcende, pois o que está em pauta de maneira decisiva é delinear um outro 
lugar social para a loucura na nossa tradição cultural (BIRMAN 1992 p.72).  

 

 

Muitos encontros e conquistas ocorreram por estes movimentos sociais, e 

dentre estas algumas ações foram colocadas em práticas e redefinidas como por 

exemplo o CAPS. 

Durante a década de 80 foi quando surgiu então o primeiro CAPS aqui no 

Brasil, implantado em 1987 na Cidade de São Paulo, e na mesma década de 80 

ocorreram várias denúncias de maus tratos  até mesmo mortes de pacientes em 

hospitais psiquiátricos na Casa de Saúde Anchieta, que logo após passou por um 

processo de intervenção pela Secretaria Municipal De Saúde do estado de São Paulo. 

No ano de 1989. 

Nesse mesmo ano alguns chamados dispositivos de apoio e assistência à 

saúde mental como os já citados NAPS que surgiram como cooperativas para estes 

pacientes que vieram dos hospitais psiquiátricos. 

Lembrando ainda que foi em 1988 que se criou a política de saúde Brasileira 

pelo nome de SUS, o conhecido Sistema Único de Saúde. Formado pela articulação 

entre as gestões federais, estaduais e municipais sobre poderes exercidos através 

dos conselhos de saúde comunitários. (BRASIL, 2005) 

 

2.2. CONQUISTAS DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

Falaremos agora sobre os feitos realizados, ou seja, conquistados pela 

Reforma psiquiátrica aonde foram alcançadas várias conquistas no decorrer desses 

anos e destacaremos aqui os serviços que obtiveram uma visibilidade maior a partir 

desta reforma Psiquiátrica. 
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Foram estes, o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, as RT – Residências 

terapêuticas e ainda também o Programa Volta pra Casa. Teve um movimento 

também que surgiu juntamente com a reforma que foi a Luta Antimanicomial nesta 

qual houve a possibilidade de desenvolver pontos de extrema importância para que 

fosse desconsiderado o termo loucura. 

O CAPS como já vista é um fruto da luta antimanicomial e da reforma 

psiquiátrica e atualmente conta com aproximadamente 20 mil pessoas atendidas em 

todo o país. 

Em 2004 o ministério da Saúde criou um manual que define como é o CAPS 

(serviço de saúde aberto e comunitário integrado ao Sistema Único de Saúde). 

Considerado também como um lugar de referência nestes tratamentos com pessoas 

que sofrem de neuroses, transtornos mentais graves, e ou pessoas que possuem um 

quadro intensivo cuja severidade se justifique. 

O tipo do CAPS a ser utilizado vai depender do número de pessoas que 

habitam na região e o número de integrantes da equipe. Sendo assim esta unidade 

irá contar com psicólogos, pedagogos, psiquiatras, enfermeiro, artesão, terapeuta 

ocupacional e técnico de enfermagem. 

 

O objetivo do CAPS é: oferecer atendimento à população de sua área de 
abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos 
usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e 
fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É um serviço de 
atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às internações em 
hospitais psiquiátricos (BRASIL,2004). 
 

 

Atualmente podemos afirmar que o CAPS é o serviço de saúde que mais vem 

crescendo em nosso país. Este tipo de serviço é financiado pelo nosso Governo 

Federal, aonde este recurso é passado para os municípios com a finalidade de suprir 

as despesas de material, aluguel do espaço físico. Funcionários, oficinas e 

alimentação. 

Não podendo então deixar de citar que como este tipo de serviço oferecida é 

financiado pelo Governo Federal, acabamos por passar pela lógica capitalista aonde 

a qualidade antecede as necessidades como manutenção dos hospitais psiquiátricos, 

dentre outras. 
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Não muito diferente do que já falamos sobre a reforma psiquiátrica, com a 

chegada dos CAPS os novos procedimentos de atendimento se tornaram prioridade 

por parte destes gestores do município aonde os pacientes devem ter autorização por 

escrito chamada de APAC (Autorização de Procedimentos de Alto Custo) aonde o 

município recebe este recurso e acabam por utilizar em outras ações de saúde 

gerando assim um má gestão dentro da saúde mental. 

Sobre esta discussão de má qualidade na gestão e no atendimento, com uma 

péssima qualidade e a precariedade dos profissionais atuantes no CAPS, acabamos 

por ver isto diretamente ligado ao posicionamento dos gestores como uma falta de 

organização e fortalecimento destas ações realizadas como nos informa YASUI 

(2006). 

Existe uma proposta de preconização por parte do Ministério da Saúde para 

a dinamização do funcionamento do CAPS e dentre os quais podemos ver aonde não 

existe nenhuma eficácia. Alguns até mesmo ainda desconhecem esse tipo de 

atendimento. Isto é vindo de conjunto com a falta de preparo por parte dos 

profissionais na assistência ofertada as pessoas. Inclusive a falta de estímulos e apoio 

a educação que tem o poder de impactar o desempenho de todos estes profissionais 

que atuam no CAPS na assistência prestada aos usuários dentro da saúde mental. 

Falamos anteriormente sobre a posição de YASSUI e agora podemos ver a 

sua posição quanto a esta falta de recursos técnicos junto aos profissionais dos CAPS: 

 

Não conseguem efetivar um trabalho que proporcione, minimamente, um 
espaço de acolhimento ao sofrimento, à diferença. Pelo contrário, acabam 
reproduzindo o saber e as práticas que conhecem, criando assim, lugares 
onde o modelo hegemônico novamente prevalece: mantém uma rígida 
estrutura verticalizada; o saber e as condutas médicas preponderam; a 
divisão de trabalho é rígida; objetiva-se a supressão sintomática; enfoca-se 
exclusividade a doença.  

 

Os principais componentes e conquistas da nossa reforma ainda continua 

sendo o CAPS, mas de acordo com MARTINHAGO e OLIVEIRA (2012) é preciso que 

haja certa atenção quanto a crise, e quanto aos serviços oferecidos como atenção 

básica a saúde, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, leitos em 

hospitais, etc...) dentre também o oferecimento de atividades intersetoriais dentro de 

um território visando pensar num trabalho em rede que possa vir a englobar a saúde 

geral das pessoas. 
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Essa falta de atenção que encontramos dentro do novo modelo de atenção à 

saúde mental e que nos preocupa e que fazem com que as velhas práticas de asilos 

sejam reproduzidas de forma imparcial mantendo assim um travamento em nossa 

Reforma Psiquiátrica. 

Os componentes que nos entregam o serviço básico fundamental para a 

assistência dos indivíduos de nossa população ainda é uma discussão que gera 

dificuldades em nossos serviços, atrasando assim estas estratégias que deveriam ser 

adotadas dentro do campo da saúde mental, Segundo MARTINHAGO e OLIVEIRA 

(2012) esse entendimento deveria ocorrer por parte dos gestores com relação a 

atenção psicossocial. 
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CAPÍTULO III 

 

3. OS DESAFIOS DO SERVIÇO SOCIAL JUNTO A SAÚDE MENTAL 

 

Muitos desafios são obtidos ao longo dessa caminhada e podemos apreender 

que apesar dos avanços obtidos com a política de saúde mental, estes últimos anos 

tem demonstrado essa realidade como um campo om bastantes desafios para a 

atuação destes profissionais. Dentre estes desafios temos o comprometimento com 

os princípios e valores do Sistema Único de Saúde e os da reforma Psiquiátrica. 

Mesmo que a Constituição Federal de 1988 nos mostre avanços universais 

significativos para a instauração de políticas sociais junto a seguridade social  

podemos ver a implementação de projetos neoliberais em nosso país que acabam 

representando um retrocesso dentro desta política que “na prática se efetivou um 

sistema seletivo, focalizado, com características assistenciais e tendências 

privatizantes e mercantis” (CORREIA, 2005, p. 30).  

Sendo assim encontramos uma forma de diminuir a responsabilidade dentro 

da área social e jogando essa responsabilidade para a nossa sociedade, o que gera 

uma falta de políticas sociais públicas. É necessário que haja princípios e valores 

aonde torna fundamental esse processo de construção da política de saúde mental. 

Essa perspectiva preconiza um tratamento aberto, por meio de serviços 

substitutivos, que não prive o indivíduo, com transtorno mental e/ou com problemas 

decorrentes do uso de drogas, do convívio em sociedade.  

Entendemos com isso que a Rede de Atenção Psicossocial que é 

regulamentada pela portaria 3.088 de 2011 no Sistema Único de Saúde (SUS), 

participa de forma ativa e pertinente com esta perspectiva, pois é nesta portaria que 

vem descrito uma série de serviços que possam substituir todo esse processo em 

longa duração. Sendo assim a Rede de Atenção Psicossocial passou por um 

momento de tensão econômico e politicamente também aonde foi fortemente marcado 

por interesses contrários. Ainda existem recursos que podem ser investidos nestas 

instituições privadas. Instituições estas que se encontram distantes numa perspectiva 

de desvencilhar quanto ao que está previsto na Política de Saúde Mental, acabam por 

si violando uma série de direitos privando assim os indivíduos que se enquadram 

nesse público de um convívio em sociedade colocando-os em internações obrigatórias 

de forma compulsiva e involuntária. 



38 
 

Estes recursos que deveriam ser investidos acabam sendo empregados 

indevidamente no SUS, o que vem por incentivar a privatização destes serviços de 

saúde e atenção as pessoas que são dependentes químicas e usuárias de drogas. 

Fato este que ocorre por meio de vínculos e convênios com outras instituições 

privadas com o simples intuito de aumentar cada vez o seu capital enriquecendo seus 

bolsos. 

Devemos então ressaltar que devido a grade repercussão que vem ocorrendo 

em questão do aumento das drogas este tema ganhou muita popularidade nos últimos 

anos, principalmente com o avanço de propagação que as mídias tem feito em torno 

disso. Estas mídias passaram a tratar o assunto em questão como uma epidemia, 

sendo assim o governo federal criou campanhas de enfrentamento e combate as 

drogas. Especialmente as que são voltadas para a saúde das pessoas que as usam. 

Desta forma o assunto em questão se tornou um alvo e um campo muito fértil 

para que novas políticas sociais voltadas para a questão das drogas e para que os 

grandes empresários obtivessem seus lucros. 

Nestes últimos anos com o aumento do assunto das drogas houve um certo 

aumento de instituições particulares direcionadas ao tema em questão como 

comunidades de terapia, clinicas de recuperação para tratamento de dependentes 

químicos através de internações obrigatórias por atos compulsivos sem vontade 

própria do dependente gerando assim um grande investimento do dinheiro público. 

Em contrapartida a isso, podemos ver também um investimento na rede 

pública de saúde e no sistema SUS quanto a rede de atenção psicossocial, 

caminhando a lentos passos e direção a uma precariedade desse sistema. 

Estas instituições particulares que foram citadas anteriormente vêm 

apresentar uma perspectiva muito grande quanto a falta de institucionalização de 

outras, consistindo assim em ações fortes e contrárias ao que historicamente vem se 

lutando. 

Ainda andando nesta direção podemos entender que os serviços públicos de 

saúde geram uma rede paralela de serviços particulares sem fins governamentais 

como entidades filantrópicas fugindo assim dos padrões estabelecidos pela saúde, 

com foco na seleção de pessoas. 

Neste sentido, o acesso aos direitos é comprometido pela lógica mercantil, 

pois a saúde e os direitos se tornam comércio, ou são transmitidos com um caráter de 

benemerência.  
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O aumento da oferta destes serviços nos possibilita a criação de um espaço 

maior de atuação do serviço social. Sendo assim novos desafios são lançados e 

inseridos no mercado de trabalho do Assistente Social. O serviço social enfrenta 

contradições pois o sistema capitalista deseja impor práticas limitadas aos 

profissionais e aos que usam desse serviço tendo assim acesso de forma restrita aos 

mesmos. 

Muitos serviços tem sido enfrentados e ainda serão enfrentados, mediante as 

afirmações da reforma do estado, em que o projeto de privatização tem ganhado 

espaço dentro dos serviços de saúde mental ainda mais no que diz respeito a questão 

do tratamento de pessoas com problemas relacionados a drogas. 

Tais questões recaem ao exercício profissional do Serviço Social, no que diz 

respeito às condições de trabalho, formação profissional e atribuições profissionais 

distorcidas, como também a inserção de assistentes sociais nesses serviços que não 

fortalecem o que preconiza os princípios de SUS e da Reforma Psiquiátrica.  

Amplia-se nesse caso, a prática precarizada do assistente social. Nota-se ao 

longo dos últimos anos:  

 

O projeto privatista vem requisitando ao assistente social, entre outras 
demandas, a seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial por 
meio de aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos de 
saúde, assistencialismo por meio da ideologia do favor e predomínio de 
práticas individuais.  Entretanto, o projeto de Reforma Sanitária vem 
apresentando como demandas que o assistente social trabalhe as seguintes 
questões: democratização do acesso às unidades e aos serviços de saúde; 
estratégias de aproximação das unidades de saúde com a realidade; trabalho 
interdisciplinar; ênfase nas abordagens grupais; acesso democrático às 

informações e estímulo à participação popular. (CFESS, 2010, p. 24)  
 

Podemos considerar que não e apenas a prática de saber profissional que 

está no meio desse jogo de interesses e sim um histórico de lutas de uma sociedade 

em busca dos seus direitos quanto a saúde. 

Ressaltamos a relevância desta discussão pois ao apontar os dilemas que 

atravessam o cotidiano profissional na política de saúde mental, foi possível fomentar 

o debate sobre os novos impactos no espaço sócio ocupacional do Serviço Social, 

especialmente na área de Saúde Mental.  

Consideramos que as alterações da realidade da qual faz parte a profissão e 

a atuação profissional precisam ser recorrentemente expostas e analisadas como 
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forma de não permitir que a imediaticidade dos fatos predomine sobre a possibilidade 

de construir novas mediações em torno da realidade. 

 

3.1. O SERVIÇO SOCIAL NOS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

A profissão de Serviço Social usa nas intervenções com os usuários o método 

dialético (categorias: historicidade, contradição e totalidade), possibilitando fazer com 

que os mesmos encontrem as determinações que os fazem ser o que é, o próprio 

sujeito encontrando seu Eu.  

Esse método é utilizado como consciência do processo de transformação do 

usuário, concretizando um desenvolvimento para atingir a um objetivo chegando então 

à uma síntese, como afirma a autora Wachowicz (2001) que em seu artigo utiliza da 

concepção da dialética de Marx, a relação profissional com usuários é determinante 

na condução para se chegar a uma totalidade, e esse é um desafio profissional no 

campo da Saúde Mental. 

Não se trata de subjetivismos, mas de historicidade, uma vez que a relação 

sujeito e objeto na Dialética vêm a cumprir-se pela ação de pensar. As sínteses são 

constituídas numa relação de tensão, porque a realidade contém contradições. Assim, 

a totalidade, a historicidade e a contradição são as categorias metodológicas mais 

importantes na Dialética (WACHOWICZ, 2001, p.1).  

“É nessa diversidade e no confronto teórico e histórico de sua formação e 

formulação que se coloca hoje o desafio de se encontrar uma definição que possa 

agregar propostas de ação, valores e métodos” (FALEIROS, 2011, p. 754).  

Propostas essas não somente vindas dos profissionais de Serviço Social, mas 

de um conjunto societário em perspectiva na justiça social e viabilização dos direitos 

sociais, através das políticas sociais públicas (FALEIROS, 2011).  

Os profissionais Assistentes Sociais contribuem para o campo da Saúde 

Mental, com base no Código de Ética profissional de 1993 e na Lei de 

Regulamentação da profissão, formulando e implementando propostas que 

contribuam com a cidadania, mantendo um olhar crítico sobre o usuário de Saúde 

Mental e seus familiares, assim, O Serviço Social se encontra inserido nessa realidade 

contraditória, em que o neoliberalismo acontece simultaneamente ao Movimento de 

Reforma Psiquiátrica (GUIMARÃES, 2013).  
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A profissão, no entanto, mesmo com o advento das propostas neoliberais, 

insere-se no processo das relações sociais tendo em vista a construção de uma 

prática emancipadora, em que o assistente social desenvolva uma crítica à sociedade 

burguesa e à loucura na sua correlação com o capitalismo. Nesse contexto, o 

profissional não deve buscar apenas técnicas para atuar na saúde mental, mas deve, 

também, desenvolver metodologias adequadas a essa realidade e, ainda, deve 

avançar na análise crítica da sociedade nas suas refrações com a loucura, para daí 

conceber as mediações necessárias à intervenção nesse campo (GUIMARÃES apud, 

2013, p. 6).  

Os desafios do Assistente Social, são amplos em relação a intersetorialidade 

nas instituições, visam buscar estratégias, em combinação e aplicação das políticas 

sociais públicas, viabilizando o acesso às redes institucionais para os usuários que 

delas precisarem.  

A relação de trabalho com os usuários do campo da Saúde Mental se dá 

através da integralidade das redes intersetoriais com encaminhamentos, visando a 

melhoria dos resultados e a qualidade dos serviços oferecidos, com o desvendamento 

e dinâmica dos processos sociais em sua totalidade.  

Bravo (2001) afirma que os desafios postos aos profissionais, em especial os 

Assistentes Sociais, estão assentados com base nas principais diretrizes: da 

intersetorialidade; da interdisciplinaridade de atuação em equipe; de cooperação de 

ensino e atenção entre os profissionais que atuam no campo da Saúde Mental, 

trocando informações e saberes; de gestão, no viés de coordenação de instrumentos 

de trabalhos precários, sem o subsídio suficiente para dar suporte ao melhor 

atendimento para com os usuários; de controle social e o processo contemporâneo 

de desinstitucionalização, com um viés mais humanizado não tão focado somente na 

patologia dos usuários. O Serviço Social, deve articular e atribuir seu papel de 

atuação, teórico metodológica, ético-política e teórico-operativa no campo da Saúde 

Mental. 

A participação de profissionais da área e de estudantes de serviço social e 

importante para criarmos uma interdisciplinaridade de ensino mantendo um foco 

direcionado aos desfechos dos casos e das demandas que são trazidas pelos 

usuários do sistema de forma coletiva. Assim essa integralização é uma forma de 

legitimarmos o exercício da profissão garantindo uma rentabilidade e uma resolução 

melhor. Podendo com isso levar a superação de ações sociais de assistências como 



42 
 

uma forma única de trabalho do assistente social, possibilitando uma democracia de 

opiniões diferentes, fazendo com que a direção a se tomar seja a mais adequada e 

eficaz para o tratamento do mesmo (BRASIL, 2013). 

Na esfera do controle social, “No nível dos CAPS temos por desafio 

problematizar a natureza da atividade denominada assembleia, para além de sua 

função terapêutica, para alçá-la à participação na gestão” (ROBAINA, 2010, p. 347). 

Com intuito de instigar a participação dos usuários e seus familiares nas organizações 

da instituição, o Assistente social com a sua imensa importância “deve programar, 

administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados institucionalmente” 

(CFESS, Art. Nº 8, alínea ‘a’, 1993, p .31), fazendo uma articulação promovendo a 

participação popular. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante o que foi apresentado podemos entender que o Serviço Social 

dentro da saúde mental vem trabalhando para poder compor equipes de profissionais 

que possuam práticas interdisciplinares, sem que se perca o foco da particularidade 

do exercício da função. Portanto o profissional de serviço social ainda está ligado 

diretamente a assistência destes usuários. 

Dessa forma este profissional está limitado apenas a exercer funções na 

gestão, no planejamento e na formação. Além de participar com outras atribuições. 

Cumprindo os objetivos desta pesquisa ficou evidente que o assistente social tem sua 

demanda na área de saúde mental, quanto a assistência social e a articulação com a 

rede. 

As respostas as demandas advindas dos usuários, se esbarram, 

principalmente na ausência de políticas intersetoriais, no estigma do preconceito, 

construído socialmente de forma a diferenciar e segregar o “louco”, e nos poucos 

recursos dispensados a este setor da saúde, por parte do poder público.  

Em relação ao desafio do profissional de serviço social, destacamos a 

necessidade de sistematização da atuação deste profissional, de forma a melhorar a 

qualidade e a intencionalidade da ação destes profissionais vindos a produzir 

informações, transformando a demanda emergente em uma demanda coletiva. De 

forma que essa sistematização se torne uma forma de tornar legítima a atuação do 

assistente social garantindo uma melhor resolução dos problemas levando a 

superação das ações assistenciais como foco do trabalho do assistente social. 

Quanto a atuação do assistente social existe um aumento significativo no 

campo da assistência sócio emergencial, socioeducativa e em rede, caracterizando 

como ações individuais, importantes e necessárias, tendo em vista as necessidades 

dos usuários.  

Com tudo isso o papel do assistente social acaba por somente administrar as 

situações existentes não devendo deixar transparecer a necessidade real de seus 

usuários aos médicos e gestores. Sendo assim periodicamente o exercício deste 

profissional acaba se esbarrando em vários fragmentos e focando nas políticas 

públicas, gerando assim falta de articulação e estratégia para o trabalho. 

Os mesmos, entretanto, não se tornam justificativas para a não realização do 

exercício profissional, concomitante com os princípios do Código de Ética. O 
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assistente social é capaz de articular e buscar estratégias para a superação destas 

questões. As competências profissionais e os fundamentos teórico políticos tornam-

se pertinentes para a superação das inúmeras barreiras.  

Ressalto outra vez que este processo de ação profissional do assistente social 

deve ser diariamente problematizado, sistematizado e refletido. Estas reflexões 

devem se destacar a fim de que ter um Sistema Único de Saúde em nosso País, com 

acesso de milhões de pessoas é sem dúvida uma conquista social importantíssima. 

Ainda que não tenhamos o melhor serviço de saúde, o SUS é importante e 

indispensável para que venhamos a pensar na possibilidade de que para as reformas 

psiquiátricas se materializarem em nossa sociedade e nos sistemas de saúde o SUS 

deve fazer parte desse processo. No entanto vemos que a tentativa é de se espalhar 

a todo custo a falta de eficiência dos serviços gratuitos que a população tem direito, 

sem mostrar os problemas políticos que são gerados por interesse, e a relação do 

capitalismo com forças inerentes, enquanto a nossa sociedade tem de se reinventar 

a cada crise que surge. 

Partindo desse principio devemostacar aqui o quanto vem sendo importante 

os espaços democráticos de participação, sendo assim a nossa luta maior deve 

permanecer em defesa do Sistema Único de Saúde vindo a esclarecer e mobilizar a 

forma coletiva dos usuários dos serviços de saúde publica e o incentivo constante em 

sua participação ativa. 

Participação este que devemos entender como o direito de se participar e 

reconhecer o público, vindo a construir em conjunto com toda a sociedade diferentes 

políticas sociais. 

A efetivação dos preceitos da Reforma Psiquiátrica só é possível dentro do 

Sistema Único de Saúde, universal e concebido enquanto direito e dever do Estado. 

Pensar a saúde mental atualmente é ter a compreensão que a mesma é indissociável 

do conceito ampliado de saúde, e que a loucura compreendida como uma experiência 

de sofrimento ou sofrimentos, que levam ao adoecimento, está intrinsecamente ligada 

às determinações sociais, que possibilitariam um viver digno. Assim, como a loucura 

está associada a parcela da população improdutiva, portanto segregada, dentro do 

modo de produção capitalista.  

É através dessa compreensão que podemos refletir o exercício profissional 

dos assistentes sociais. A construção de políticas públicas que contemplam as 

reivindicações da classe trabalhadora sempre se deu em contextos de luta e de 
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mobilizações. Na atual situação brasileira vivenciamos um tensionamento dos 

desafios postos até mesmo para aqueles direitos já conquistados e consagrados 

anteriormente.  

Entre eles a política de saúde tende a cada vez mais integrar-se na lógica do 

mercado, o que nos coloca, enquanto profissionais comprometidos com nosso projeto 

ético-político em favor da causa dos trabalhadores [e também estando entre os 

trabalhadores], ainda, a necessidade de lutar contra o retrocesso, além de avançar no 

que ainda não se efetivou.  

Diversas barreiras estão postas, e faz-se necessário o diálogo, a mobilização, 

tanto para a melhoria dos serviços que já temos, para que atuem juntos e de forma 

competente. E ainda para que se construa a possibilidade de refletir sobre o que ainda 

não se tem, exercendo pressão para a criação dos recursos e serviços necessários, 

que podem ser ofertados e construídos através da luta e da mobilização.  

Mas essa construção só é possível no coletivo. Daí que a constante discussão 

das práticas, só enriquece e amplia o campo de possibilidades no exercício 

profissional. Para finalizar quero destacar que o saber é como um processo de 

construção dinâmico, com constantes diálogos e troca de informações e também 

desconstruções que não tem fim.  

Por fim este Trabalho de Conclusão de Curso se deu através de conversas 

com colegas de faculdade, profissionais atuantes na área, professores, familiares e 

leituras de diversos autores vindo a construir e também desconstruir conceitos aonde 

acolhemos um pouquinho de cada um e com isso foi gerado um grande achado neste 

tema. Houve bastante reflexão quanto a este tema e muita dedicação e suor 

empregados neste trabalho, as dúvidas sempre vão permanecer. 

Duvidas estas que servem para futuras pesquisas dentro da área de forma  a 

se pensar no serviço social atuando diretamente sobre as determinações da loucura. 

Se há possibilidades de algum trabalho vir a ser desenvolvido pelo assistente social, 

de forma a diminuir os estigmas e preconceitos vivenciados pelos usuários. Ainda 

pode-se levantar as ações que levariam a uma efetiva garantia de direitos em saúde 

mental.  

As ações que possam transformar ou influenciar a formação dos profissionais, 

a política de saúde, o comportamento da sociedade. As ações desenvolvidas pelos 

assistentes sociais na relação paciente/família, também se fazem pertinentes, já que 

a família acaba sendo responsabilizada pelo cuidado. E a questão da sistematização 



46 
 

do trabalho profissional, que apesar de imprescindível, permanece negligenciada pela 

categoria profissional, são temas que podem trazer relevância a futuros debates.  

É, portanto, atribuição do Assistente Social, contribuir para que todos tenham 

condições de vida digna, vida saudável na saúde mental, ainda que não 

objetivamente. Até aqui, os novos conhecimentos foram importantes instrumentos de 

aprendizados e crescimento, fechando um importante ciclo de formação acadêmica. 

E que venham novos desafios. 
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