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RESUMO 

 

A atual conjuntura brasileira coloca em discussão o futuro da Política de Saúde Mental, 
nesse cenário os Assistentes Sociais inseridos nos diferentes níveis da política 
encontram-se em uma lacuna em relação ao que se espera para o fazer profissional, 
necessitando assim de melhores esclarecimento sobre os limites da atuação e 
potencialidades. Essa pesquisa teve como objetivo geral conhecer os desafios e 
limitações dos profissionais de Serviço Social que atuam no campo da Saúde Mental. 
Para tanto, foram alcançados três objetivos específicos, sendo esses: conceituar 
saúde mental; apontar as principais políticas de Saúde Mental vigentes no país; 
debater sobre as possibilidades de trabalho do Assistente Social no campo da Saúde 
Mental. A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi fundamentada no 
método de revisão bibliográfica, através do método de pesquisa qualitativa. Com isso, 
identifica-se que a leitura desse trabalho traz elementos que permitem compreender 
em visão ampla sobre os desdobramentos da política de Saúde Mental nos últimos 
anos e os principais desafios colocados aos profissionais. 

 
 
Palavras-chave: Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica; Serviço Social; Atenção 

Psicossocial. 

  



SILVA, Antonia Katia da. Mental Health Policy: challenges in the work of the Social 
Worker. 2019. 45 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço 
Social) – Anhanguera, Niterói, 2019. 

 

ABSTRACT 

The current Brazilian context puts in discussion the future of the Mental Health Policy, 
in this scenario the Social Assistants inserted in the different levels of the policy are in 
a gap in relation to what is expected to make it professional, thus needing better 
clarification on the limits of performance and potentialities. This research had as 
general objective to know the challenges and limitations of the Social Service 
professionals who work in the field of Mental Health. In order to achieve this, three 
specific objectives were achieved, namely: conceptualizing mental health; to point out 
the main Mental Health policies in force in the country; discuss the possibilities of work 
of the Social Worker in the field of Mental Health. The methodology used to perform 
the work was based on the method of bibliographical review, using the qualitative 
research method. With this, it is identified that the reading of this work brings elements 
that allow to understand in a broad vision about the unfolding of Mental Health policy 
in the last years and the main challenges posed to professionals. 

 

Key-words: Mental health; Psychiatric Reform; Social service; Psychosocial 
Attention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, a sociedade brasileira vem conquistando avanços 

importantes no campo dos direitos sociais, um dos grandes ganhos é a vigência do 

Sistema Único de Saúde – SUS que institui a saúde como um direito universal em 

todo território nacional. Nesse sentido, cabe apontar que esse processo não é 

caracterizado apenas pelas vitórias da população, mas também pela perda de direitos 

e violação desses direitos recém conquistados. 

Nesse cenário, a Saúde Mental entre em evidência entre as políticas que 

sofrem maiores riscos de retrocessos, visto que a mesma se encontra em fase de 

discussão sobre a efetividade das estratégias adotadas frente as possibilidades 

políticas. É ainda importante frisar que as políticas de Saúde Mental no país é objeto 

de conflitos de interesses de setores mais conservadores e progressistas da 

sociedade, logo é importante que profissionais da área se posicionem quanto ao que 

se comprove ser o modelo de maior eficiência. 

O Serviço Social é uma profissão que vem contribuindo grandiosamente com 

essa discussão, pois Assistentes Sociais vem ocupando cargos em diferentes níveis 

como planejamento, gestão e execução das políticas de Saúde Mental. Contudo, esse 

amplo campo de trabalho ocupado precisa ser mais conhecido e refletido, assim 

possibilitando em melhor esclarecimento sobre os limites da atuação e 

potencialidades. 

Essa pesquisa teve como motivação a falta de respostas aos estudantes de 

Serviço Social na busca em se entender como se dá o processo de trabalho do 

Assistente Social no campo da Saúde mental, especialmente frente aos retrocessos 

políticos que vem destituindo os Direitos Sociais no país. Portanto, trata-se de uma 

discussão altamente relevante para a profissão, pois propõe debater sobre o futuro do 

Serviço Social no campo da Saúde Mental. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral conhecer os 

desafios e limitações dos profissionais de Serviço Social que atuam no campo da 

Saúde Mental. Para tanto, foram alcançados três objetivos específicos, sendo esses: 

conceituar saúde mental; apontar as principais políticas de Saúde Mental vigentes no 

país; debater sobre as possibilidades de trabalho do Assistente Social no campo da 

Saúde Mental. 
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A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi fundamentada no 

método de revisão bibliográfica, através do método de pesquisa qualitativa. Tais 

definições possibilitou com que fosse construída uma analise profunda sobre os 

problemas e as potencialidades dos Assistentes Sociais que atuam na Saúde Mental. 

Com isso, a pesquisa foi organizada em três capítulos. No primeiro, foi 

realizada uma breve pesquisa sobre o significado do termo Saúde Mental através de 

uma leitura histórica. Desse modo, buscou-se fazer alguns apontamentos sobre o 

processo de reconhecimento da importância do equilíbrio emocional como parte da 

saúde humana, abordando com ênfase sobre o entendimento de saúde Mental como 

política. 

No segundo capítulo foram listadas e comentadas as principais políticas de 

Saúde Mental em vigência no Brasil, inicialmente com uma pequena apresentação 

sobre a sua organização e em seguida refletindo sobre os avanços e entraves dessas 

políticas. Logo, nesse capítulo foi possível conhecer os principais aspectos da atual 

política de saúde mental no país, convidando ao leitor a pensar sobre o que foi 

conquistado e as coisas que ainda precisam ser aperfeiçoadas ou mesmo excluídas 

da política. 

O terceiro capítulo se pautou em identificar o papel do profissional de Serviço 

Social no campo da saúde mental, primeiramente especificando as atribuições e 

competências do Assistente Social na saúde mental e depois citando os principais 

espaços de atuação, equipamentos e funções que podem exercer esses profissionais. 

Por fim, foi salientado sobre as mais comuns dificuldades encontradas por Assistentes 

Social no campo da saúde mental, sugerindo algumas formas de enfrentamento. 
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2. A DEFINIÇÃO DE SAÚDE MENTAL 

 

A Saúde Mental é um assunto complexo que atinge diversos sujeitos das mais 

variadas classes sociais, de modo que esse termo pode representar diferentes 

significados. Em linhas gerais, entende-se que as variações do conceito de Saúde 

Mental ocorre pela diversidade cultural das diferentes sociedades em todo o Mundo. 

(SOARES DA SILVA et al., 2013) 

Segundo Soares da Silva et al. (2013), embora seja reconhecida a dificuldade 

de precisar a definição de Saúde Mental, a Organização Mundial da Saúde – OMS 

determina que Saúde Mental não seja apenas a ausência de transtornos mentais, mas 

um estado de completo bem-estar mental, físico e social. Teorias vêm apontando que 

esse conceito não é suficiente para definir Saúde Mental, pois esse termo abrange 

muitos outros elementos.  

Contudo, os conceitos ampliados de Saúde Mental trazem ainda mais 

complexidade aos estudos que tratam essa identificação, atribui novos significados ao 

termo ou mesmo desenvolvem outros termos como “saúde social”. Por isso, nota-se 

que compreender Saúde Mental de certo representa um grande desafio para todos 

que se propõem estuda-la. (BRAVO, 2006) 

Conforme Ávila (2003), inexiste uma definição para Saúde Mental de consenso 

entre as disciplinas que hoje estudam esse campo, sabendo disso nos parágrafos 

seguintes serão apresentados alguns pontos relevantes sobre a trajetória do 

significado de Saúde Mental. O propósito dessa amostra consiste em denotar as 

mudanças do significado do termo ao longo do tempo para compreender a dimensão 

de sua complexidade. 

2.1. A NATUREZA DA SAÚDE MENTAL 

A história da Saúde Mental pode ser lida através de diferentes visões, contada 

de modos antagônicos e até mesmo relativizada, se manifestando como um quadro 

de incertezas. A diversidade de narrativas é apenas um produto de um histórico jogo 

de poder, campo em que os personagens dessa trajetória tentam consolidar o ideário 

próprio como verdade absoluta. (AMARANTE, 2008) 

O processo de produção do devir humano foi atravessado pela 
psiquiatrização que se dá concomitante à formação dos estados modernos, 
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ao processo de urbanização, ao processo de trabalho remunerado, ao 
processo de asilamento dos considerados incapazes. Psiquiatrizando-se, o 
devir humano do animal prende-se a equipamentos, matérias que dão corpo 
a uma produção “conceitual-filosófica, funcional-científica e 
perceptiva/afetivaartística”. Assim, criam-se conceitos filosóficos, inventam-
se personagens conceituais pró-filosóficos e traçam-se um plano de 
imanência pré-filosófico. (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 29) 

Como consta no próprio termo a Saúde Mental derivou do conceito de Saúde, 

ambos com significados amplos, variáveis e por vezes imprecisos. Atualmente a 

dificuldade dessas conceituações são os maiores desafios para a comunidade 

científica, embora tenha sido feitas muitas tentativas de criar definições precisas que 

contemplem o significado desses tempos em sua total abrangência. (ÁVILA, 2003) 

De acordo com Pereira e Vianna: 

Na sociedade contemporânea, torna-se cada vez mais difícil praticar a ciência 
na certeza da estabilidade e do enquadramento. Somos, cada vez mais, 
propensos a entender os fenômenos de nossa vida cotidiana como algo em 
constante transformação e movimento. Nenhum fenômeno, por menor que 
seja, tem sua origem definida por uma única matriz. Compreender o mundo 
atual nos direciona, com mais frequência, a percorrer caminhos diversos: o 
social, cultural, biológico, econômico e psíquico. Entretanto, ainda existe a 
tendência a buscarmos a causa biológica como o fator desencadeante da 
maioria das doenças em detrimento de outras causas de igual importância. 
(2009, p. 20) 

Nesse sentido, o termo “saúde’’ é resumido por alguns teóricos como ausência 

de doença. No entanto outros autores apontam que o processo de adoecimento 

envolve outros fatores determinantes além dos biológicos, como fatores sociais, 

ambientais, culturais e econômicos, de modo que saúde pode ser definida como uma 

política. (FOUCAULT, 1975) 

Considerando assim outras abordagens conforme Tabela 1: 
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Quadro 1 – Comparações de definições relativas a problemas de saúde mental  

 

FONTE: Rossi (2004, p. 6) 

 

Fazendo um breve retrato histórico, no início Saúde Mental se referia única e 

exclusivamente a ideia de estado mental sadio, ou como a ciência médica acreditava: 

um estado normal. Nesses períodos mencionar saúde mental se reportava a 

problemas de sanidade, de descontrole ou desordem mental, portanto aqueles que 

tratavam da saúde mental eram tidos como perigosos para o bem-estar social. 

(AMARANTE, 2007) 

Amarante (2007) isso porque o conceito de Saúde mental tem sua gênese na 

psiquiatria, no tempo em que a atuação do profissional se restringia ao âmbito 

hospitalar na figura do médico e do enfermeiro. É importante ressaltar que a inserção 

da psiquiatria no âmbito hospitalar é antiga, ocorreu em meados do século XVII com 

a ideia de dar “um novo lugar para o louco”.  

De acordo com Pereira e Vianna: 

A admissão em uma instituição total é marcada por significativa mutilação do 
sujeito. Despojado de seus bens, de suas vestes e de sua identidade, o 
internado passa a ser mais um no meio de tantos outros e aprende a conviver 



 15 

com um anonimato forçado, que lhe tira a voz e o poder de decisão. Daí para 
frente, seu destino será traçado pelos dirigentes da instituição, sem qualquer 
preocupação com a singularidade de cada um, pois existe, nas instituições 
totais, uma norma racional única. (2009, p. 20) 

Ávila (2003) é importante pontuar que a psiquiatria enquanto especialidade 

médica evidentemente emergiu da medicina. Por sua vez, a trajetória histórica da 

medicina é genericamente focalizada no paradigma da doença, desse modo desde a 

Grécia Antiga até poucas décadas atrás a medicina esteve centrada na doença 

patológica ou no indivíduo doente, descartando aspectos culturais, sociais e políticos. 

De acordo com Vasconcelos (2000) essa prática se perpetuou servindo de 

alicerce para os estudos da psiquiatria que desenvolvia técnicas de tratamento 

baseadas em práticas sistêmicas e generilizadas de isolamento, exclusão total do 

convívio social e tortura física. Embora seja necessário apontar as críticas a esse 

modelo, é preciso reconhecer a evolução dos estudos desenvolvidos à partir desse 

período, especialmente relacionado a drogatização que nos dias atuais se faz 

imprescindível nos cuidados às pessoas que sofrem com transtornos mentais. 

Conforme Amarante (2007), o hospital se tornou um campo de estudos que 

possibilitou o saber original das doenças mentais, o conhecimento nesse momento 

fundamentou e consolidou a predominância do modelo biomédico como modelo 

predominante de Saúde Mental. Apesar de também serem desenvolvidos outras 

medicinas como a homeopatia, a ayurvédica e teosófica, o modelo médico era o único 

considerado de comprovada eficiência.  

A história impõe o silenciamento de certos acontecimentos. É aí que é 
possível a separação, muito antes, portanto, da própria psiquiatrização da 
loucura: é “a percepção que o homem ocidental tem de seu tempo e de seu 
espaço que deixa aparecer uma estrutura de recusa, a partir da qual 
denunciamos uma fala como não sendo linguagem, um gesto como não 
sendo obra, uma figura como não tendo direito a tomar lugar na história” 
(FOUCAULT, 1999, p. 144). A condição da história a partir do século XVIII 
exige a existência da loucura, do não sentido ou da reciprocidade loucura e 
não loucura. (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 30) 

Amarante (2007) a produção do conhecimento sobre Saúde Mental foi 

protagonizado pelo modelo hospitalar, por isso foi reconhecido como saber único. 

Logo, a Saúde Mental foi basicamente restrita a concepção de tratar o doente por 

padrões técnicos de intervenção, levando em consideração apenas a figura do 

indivíduo como mero objeto genético e não social. 
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Há de se pontuar que no primeiro momento a Psiquiatria se empenhou na 

produção de conhecimento e no seu uso centrado na figura do doente incapaz de 

conviver socialmente. No segundo, o conhecimento médico de saúde mental se voltou 

ao controle das condutas consideradas desviantes, focados na infância tendo o 

padrão comportamental do adulto como perfil aceito. (BRASIL; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015)  

Desse modo, até meados do século XIX a Saúde Mental foi restrita ao âmbito 

hospitalar, após permeou os espaços educacionais com atuação voltada a correção 

de comportamentos problemáticos de crianças, acreditando passiveis de serem 

“curados”. Enquanto instituição sanitária, as escolas e hospitais se tornaram campo 

de estudo compartilhado pedagógico e psiquiátrico, ambos centrados na concepção 

de loucura como doença tratável ou controlável. (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015) 

Orquestrado pelo saber médico e fortalecido pela concepção doutrinária da 

pedagogia, a produção do conhecimento se mergulha nas práticas de isolamento e 

castigo como técnica de tratamento da saúde mental. Assim, amplia-se a penúria de 

internar tudo o que fosse considerado entrave ao desenvolvimento normal do 

indivíduo, configurando o padrão de cuidado que foi intitulado alienação mental. 

(BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015) 

O conceito de alienação mental rompe com as diferentes categorias, amplia 
as necessidades de internar tudo o que fosse considerado díspar ao 
desenvolvimento normal. É esta criança não louca que, no início do século 
XIX, passa a ser objeto de cuidados: a criança atrasada não é uma criança 
doente, mas uma criança anormal. Sobre esta criança confiscada será 
exercido o mais puro poder psiquiátrico. (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2015, p. 31) 

Conforme Amarante (2007), há poucas décadas “trabalhar na Saúde Mental” 

significava atuar em hospitais psiquiátricos, manicômios, ambulatórios e emergências 

de crise psiquiátrica tratando as “doenças mentais” de um “louco agressivo”. O termo 

se limitava as formas de tratamento em ambientes hostis, carcerários e desumanos. 
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2.2. A SAÚDE MENTAL NA CONTEMPORANEIDADE 

A concepção de loucura como doença foi naturalizada na sociedade, levando 

em conta que durante quase três séculos completos a de produção do conhecimento 

e atuação prática em Saúde Mental foi hierarquizada e dominada pela medicina 

através do modelo biomédico. Como história recente, apenas em meados do século 

XX foram considerados pertinentes os questionamentos a esse pensamento. 

(AMARANTE, 2007) 

Como parte das transformações sociais ocorridas desde a primeira metado do 

século passado, pela primeira vez a proposta de refletir criticamente sobre o que é ser 

normal ganhou ênfase, levantando dúvidas sobre o credo da dicotomia 

normal/anormal que até então era tido como verdade única. (AMARANTE, 2007) 

Pereira e Vianna (2009, p. 19) explicam que a concepção de loucura passava 

por uma transição para a compreensão cultural e social do fenômeno. Em leitura “o 

louco não pode ser louco para si mesmo, mas apenas aos olhos de um terceiro que, 

somente este, pode distinguir o exercício da razão da própria razão” (Pereira & Vianna, 

2009, p. 19 apud. FOUCAULT, 1978, p. 186) 

Conforme Amarante (2007), o conhecimento científico passava a valorizar as 

questões históricas, sociais, culturais, ideológicas, religiosas e morais que perpassava 

os indivíduos. Essas considerações transpassaram a área da saúde, incluindo o 

campo da Saúde Mental. 

Vasconcelos (2000) diz que a ressignificação da Saúde Mental vem para 

colocar em discussão a complexidade do pensar do homem, rompendo com o 

paradigma dualista que durante séculos fez com que todos reflitam os fatos através 

da concepção de verdade absoluta. A Saúde Mental consiste na permissão de se 

construir novos saberes relativos através da transversalidade do conhecimento. 

Segundo Amarante (2007), a Saúde Mental deixa de ser entendida como um 

área de intervenção psiquiátrica para ser um campo de atuação multiprofissional e 

intersetorial. Desde então os estudos sobre Saúde Mental não se baseia em apenas 

um tipo de conhecimento, ultrapassando com as fronteiras estabelecidas pelos 

fundamentos da psicopatologia. 

Conforme Amarante (2007), a Saúde Mental atualmente consiste em um saber 

para a psicologia, psicanálise, fisiologia, filosofia, antropologia, filologia, sociologia, 

história, geografia, entre outras disciplinas. Perpassando diferentes áreas como a 
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educacional, habitacional, etc. Amplia-se o espectro dos conhecimentos de forma rica 

e polissêmica de tal modo que torna difícil para qualquer teórico delimitar fronteiras.  

A tentativa de ruptura com as concepções de loucura traçadas pelo modelo 

biomédico traziam novos valores morais, políticos e ideológicos à definição de saúde 

mental que desconstrói o estigma de loucura como doença. Como proposta, pensa 

em novas estratégias de cuidado à pessoa que sofre com transtornos mentais de 

forma integral, ou seja trata a saúde mental como uma questão multifacetada. 

(BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015) 

Ávila (2003) diz que atualmente trabalhar na Saúde Mental pode significar 

atuação para além da prática assistencial, pois esse campo de trabalho é ampliado 

de maneira a corresponder à esfera política ou institucional. Considerando que os 

avanços mais significativos em termos de eficácia da área da saúde estão 

relacionados a melhoria da qualidade de vida da população, como o saneamento 

básico, a proteção social, etc. Mas chegar a essa compreensão demandou uma 

produção de conhecimento de séculos. 

Até pouco tempo, o poder psiquiátrico parecia ter um domínio próprio, 
território pronto onde era permitido dizer quem era louco e não louco. O 
campo da saúde mental vai desterritorializar este domínio e reterritorializá-lo, 
de modo ampliado, a novos domínios da prevenção, da promoção, da 
reportação à doença mental em nome de uma saúde mental. (BRASIL; 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 30) 

Conforme Ávila (2003), hoje se reconhece que em suma as razões que levam 

a população a buscar ajuda médica estão relacionadas ao mal-estar que se manifesta 

fisicamente, mas que tem origem nos aspectos psicológicos e sociais. Ou seja, uma 

pessoa que reclama de sintomas e busca serviços médicos para tratamento, mesmo 

achando que sofre com doença em seu corpo possui razões psicossociais. 

Ávila (2003) diz que as razões psicossociais podem corresponder ao estilo de 

vida como ter uma rotina estressante e com isso apresentar sintomas em seu corpo, 

relaciona-se em alguns casos ao fato de ser vitimado por alguma forma de violência, 

a ausência de recursos para alimentação adequada, a afecções causadas pelas 

condições precárias de habitação, etc. Do momento em que isso foi reconhecido a 

concepção de Saúde e de Saúde Mental teve ampliação de grande magnitude. 

Isso se desdobrou na necessidade de criação de novos termos, como em 

relação ao usual “doença mental” e “paciente mental”. Diversas organização se opõem 

a esse uso alegando que estes apoiam a dominação do modelo médico, o que faz 
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com que grande parte dos documentos clínicos internacionais evite o termo “doença 

mental”, preferindo empregar em seu lugar o termo “transtorno mental” (OMS, 2005) 

Conforme a Organização Mundial da Saúde – OMS: 

o termo “transtorno” é usado para evitar os problemas ainda maiores 
inerentes ao uso de termos como “enfermidade” e “doença”. “Transtorno” não 
é um termo exato mas é empregado aqui ‘para implicar a existência de um 
conjunto de sintomas clinicamente identificáveis ou comportamento 
associado na maioria dos casos a sofrimento e a interferência nas funções 
pessoais. O desvio ou conflito social por si sós, sem disfunção pessoal, não 
devem ser incluídos no transtorno mental conforme aqui definido’ (WHO, 
1992). (OMS, 2005, p. 27) 

Há ainda outros termos criados na tentativa de substituir doença mental, 

conforme visto na Tabela 1: 

 

Quadro 2 – Comparações de definições relativas a problemas de saúde mental  

 

FONTE: OMS (2005, p. 32) 

 

É importante ressaltar que essa nova forma de pensar a Saúde Mental não 

excluiu a psiquiatria, ao contrário disso o conhecimento médico fez parte desse 

processo por meio de um levante de profissionais que deram início ao Movimento de 

Reforma Psiquiátrica. Ao romper com a centralidade do manicômio o movimento se 

propôs a produzir novos conceitos e conhecimentos de Saúde Mental, extraindo assim 

outras funções e novas percepções da loucura. (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015) 
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2.3. A SAÚDE MENTAL ENQUANTO POLÍTICA DE ESTADO 

A Saúde Mental por gênese é dotada de posicionamento ideológico e o trabalho 

com saúde mental é por natureza uma intervenção política que causa impactos sociais 

de grande magnitude. Assim, desde início a Saúde Mental é uma ação política tanto 

no primeiro momento como área de atuação da psiquiatria e no segundo momento 

como pratica de correção de comportamento. (BRAVO, 2006) 

De acordo com Vasconcelos (2000), nesses cenários, o campo da saúde 

mental consistiu em um espaço de intervenção profissional baseada no controle social 

em meio às demandas emergidas no processo de implantação do Sistema Capitalista. 

Assim, o conhecimento científico pautado no modelo biomédico acompanhava as 

mudanças sociais provenientes dos novos modelos de produção, mas ainda não podia 

ser entendida como uma política.  

Conforme Silva, Barros e Oliveira: 

O surgimento do capitalismo no Brasil permitiu a apropriação da loucura pela 
medicina, a exemplo do que já havia ocorrido na Europa determinando a 
maneira como a sociedade ocidental deveria relacionar-se com a loucura. No 
enfoque do modelo clínico - biológico hegemônico, a psiquiatria considerou a 
loucura uma doença mental. Tomou como objeto de estudo "a doença" e o 
objetivo sua "cura". Todavia, não tem conseguido na prática, confirmar os 
argumentos: doença mental/ intervenção médica/ cura. (2002, p. 6) 

Conforme Bravo (2006), consolidada a industrialização, novas demandas 

sociais surgem obrigando o Estado capitalista intervir sobre problemas causados pelo 

próprio modelo econômico. Nesse mesmo cenário, os novos e mais amplos estudos 

sobre Saúde Mental passa a reconhecer a importância do equilíbrio emocional como 

parte da saúde humana. 

Segundo Amarante (2007), atribuída como um campo de intervenção estatal, 

de atuação profissional e ao mesmo tempo uma área de conhecimento científico; a 

Saúde Mental ganha espaço no âmbito das políticas públicas. Nas fazes iniciais ainda 

presas a concepção manicomial, mas em seguida se transformando por meio da 

inserção dos princípios dos direitos humanos e com eles os objetivos do Movimento 

de Reforma Psiquiátrica. 

É importante frisar que a Reforma Psiquiátrica surgiu no bojo da Reforma 
Sanitária, a qual lhe deu sustentação política. Com o passar do tempo, a 
Reforma Psiquiátrica organizou-se como um movimento social independente 
que incluiu em seus princípios “o desenho de um novo modelo de serviços 
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que tem como premissa fundamental a cidadania do usuário do serviço” 
(PEREIRA; VIANNA, 2009, p. 23 apud. BARROS, 1996, p. 1) 

Soares da Silva et al. (2013) frisa que a Saúde Mental se trata de um campo 

de atuação multidisciplinar e intersetorial, ou seja, exercido por um conjunto de 

profissionais e executado em diversas instituições. Nesse sentido é certo afirmar que 

a Saúde Mental enquanto política de Estado que transpassa o âmbito dos programas 

de assistência. 

De acordo com a OMS (2005), a Saúde Mental atualmente, enquanto política 

de Estado é um assunto de interesse para todos os setores da sociedade, 

considerando políticos do três poderes – executivo legislativo e judiciário –; 

formuladores, assessores e gestores de políticas governamentais da saúde, 

educação, trabalho, segurança pública e demais áreas. 

Além disso é objeto de interesse de profissionais de saúde como psiquiatras, 

psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais; de organizações profissionais; de 

familiares e pessoas que sofrem de transtornos mentais. Além de demais 

organizações relacionadas a defesa de direitos, à acadêmicas; às organizações não 

governamentais – ONGs e até mesmo organizações religiosas ou associações como 

sindicatos e grupos patronais. (OMS, 2005, p. 14) 
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3. A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL 

 

Neste capítulo foram listadas e comentadas as principais políticas de Saúde 

Mental em vigência no Brasil, inicialmente com uma pequena apresentação sobre a 

sua organização e em seguida refletindo sobre os avanços e entraves dessas 

políticas. Logo, nesse capítulo foi possível conhecer os principais aspectos da atual 

política de saúde mental no país, convidando ao leitor a pensar sobre o que foi 

conquistado e as coisas que ainda precisam ser aperfeiçoadas ou mesmo excluídas 

da política. 

3.1. PRECEITOS CONCEITUAIS DE POLÍTICAS SOCIAIS 

De acordo com Behring e Boschetti (2007), as políticas sociais, incluindo a 

saúde, vão surgir de forma diferenciada em cada país, referenciando o 

desenvolvimento sócio econômico e as expressões da questão social em cada 

realidade demandada do cotidiano da população usuária, pela estruturação do 

trabalho e da luta da classe trabalhadora em favor da garantia de seus direitos.  

Nesse sentido, Bravo (2001) diz que o Brasil vivencia um processo de 

democratização política e crise econômica, avanços e embates vinculados à garantia 

e expansão dos direitos civis, políticos e sociais. Por isso, a política de saúde brasileira 

possui uma longa trajetória quase sempre marcada pela exclusão das classes 

populares, mas que na década de 1980 foi qualificada como um direito universal que 

compõe o tripé da seguridade social. 

A Constituição Federal de 1988 determina em seu capítulo VIII da Ordem social 

e na secção II define em seu artigo 196 que a saúde é um direito de todos e de 

responsabilidade do Estado. Por sua vez, o Estado garante a efetivação desse direito 

por meio da execução de políticas pública que norteiem ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação. (BRAVO, 2001) 

Assim, conforme Paes (2017), entende-se que a política de saúde passou a 

assumir uma dimensão política comprometida com os valores democráticos e 

vinculada com na luta pelo fortalecimento do Projeto da Reforma Sanitária. Tais 

valores também entram em consonância com o Movimento de Reforma Psiquiátrica. 

Paes (2017) salienta que o processo da Reforma Psiquiátrica possibilitou aos 

portadores de transtornos mentais o direito a um tratamento de forma humanizada e 
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que inclui a família como ator importante no processo de cuidado. Substituindo assim 

a maneira isolada longe do convívio em sociedade dos quais esses indivíduos eram 

submetidos. 

Ressaltando que, conforme Amarante (2008), o modelo psiquiátrico baseado 

na hospitalização presume um paciente com distúrbio que lhe tira a razão, um insano 

incapaz. O sistema hospitalar se aproxima das instituições carcerárias, correcionais e 

penitenciarias. 

Conforme Dias: 

Historicamente, a família é um produto da sociedade; portanto, está 
estreitamente ligada à sua mudança. Assim, como esta se tem produzido 
através de um processo histórico, como fenômeno complexo, apresenta fases 
diferentes nos seus aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. A 
família tem vindo, assim, a ser influenciada, mudando simultânea e 
contemporaneamente a sua estrutura e dinâmica interna e externa. (1999, p. 
90) 

De acordo com Simionato & Oliveira (2003), a família é uma instituição social 

fortemente influenciadora e influenciada pelas políticas econômicas, sociais e 

culturais. Desse modo, os fatores políticos provocam mudanças nos papéis dos 

indivíduos e nas relações familiares internas.  

É importante frisar que por consequência das mudanças sociais a família se 

reorganizam em composição. Todavia, em nenhum momento correu risco de extinção, 

visto a sua “grande capacidade de ajustar-se às novas exigências do meio, a família 

tem conseguido sobreviver, a despeito das intensas crises sociais” (Simionato & 

Oliveira, 2003, p. 59). 

Para tanto, de acordo com Paes (2017), não se pode dizer que em uma família 

onde há em um de seus membros com algum problema de saúde ligado a área da 

saúde mental seja estigmatiza por não condizer com o que ainda é imposto pela 

sociedade em suas concepções preconceituosas. Pelo contrário, faz-se necessário a 

construção da cidadania devendo fomentar na diversidade dos sujeitos a reflexão da 

não reprodução do preconceito e da desigualdade. 

3.2. A REFORMA PSIQUIÁTRICA E A POLÍTICA DE SÁUDE MENTAL NO BRASIL 

No Brasil, desde a invasão portuguesa, a história da saúde mental foi marcada 

por episódios trágicos de margilalização, exclusão e tortura contra as pessoas com 
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transtornos mentais. Contudo, a saúde mental enquanto área de atuação profissional 

tem seu primeiro marco apenas em 1852 com a inauguração do Hospital Psiquiátrico 

Pedro II. (SOARES DA SILVA et al., 2013) 

Segundo Soares da Silva et al. (2013) nesse momento da história, a assistência 

psiquiátrica brasileira importava o modelo de atenção europeu de hospitalização. A 

concepção de saúde mental do período se centrava na figura do médico, entendendo 

a pessoa com transtornos mentais como um objeto de intervenção clínica e aos casos 

mais graves era tido como um perigo social.  

Pautado na internação, em castigos e isolamento total das pessoas tidas 

doentes mentais, a regra do tratamento de saúde mental se limitava ao isolamento. 

Lógica essa que se perpetuou ao longo das décadas, assumindo novas características 

conforme os avanços científicos e transformações sociais. (PEREIRA; VIANNA, 2009) 

Em 1960, frente aos impactos da industrialização do país, no cenário de êxodo 

rural e agravamento da questão social, a loucura foi tratada de forma ainda mais cruel 

como um mal a ser eliminado da sociedade. Além disso, com a ditadura militar e a 

reafirmação de um modelo político-econômico centrado na acumulação de riqueza, 

instaurou-se o mercado da loucura. (SOARES DA SILVA et al., 2013) 

Segundo Soares da Silva et al.: 

Esse cenário possibilitou o investimento da iniciativa privada no campo da 
saúde mental, especialmente no período em que o país passava pela ditadura 
militar. A industrialização da loucura era reforçada pelos convênios entre 
clínicas psiquiátricas privadas e o poder público, resultando em altos gastos 
públicos com internações sem protocolo definido. (2013, p. 10) 

No período mais sangrento da ditadura, consequentemente mais doloroso para 

as pessoas com transtornos mentais, gerou-se um incômodo de diversos segmentos 

da sociedade que reivindicavam mudanças. Com o modelo manicomial em crise, 

emergiram diferentes manifestos populares pelos direitos dos pacientes psiquiátricos. 

(PEREIRA; VIANNA, 2009) 

Os movimentos mais ou menos organizados tinham como pauta central a 

Reforma Psiquiátrica, um novo modelo de atenção à saúde mental que já era 

experimentado em outros países. Essa ideia de transformação da concepção de 

saúde mental é fundamentada nos princípios dos Direitos Humanos e objetiva romper 

com a privação de liberdade. (PEREIRA; VIANNA, 2009) 
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“O movimento da Reforma Psiquiátrica, ao romper com a centralidade do 

manicômio, propôs-se a produzir novos conceitos, novas funções e novas percepções 

da loucura” (BRASIL, 2015, p. 26) 

Como marco para o fortalecimento do Movimento de Reforma Psiquiátrica, 

surgiu em 1978 o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental – MTSM. Esse 

movimento nacional foi inspirado em experiências italianas de desinstitucionalização 

em psiquiatria. (SOARES DA SILVA et al., 2013) 

Conforme Soares da Silva et al.: 

O MTSM era formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, 
associações de familiares, sindicalistas, membros de associações de profi 
ssionais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas, que 
passaram a denunciar a violência dos manicômios; a comercialização da 
loucura; a supremacia de uma rede privada de assistência; e a criticar o 
modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais. 
(2013, p. 10) 

Nesse sentido, o Movimento de Reforma Psiquiátrica faz parte de um 

movimento maior de Redemocratização do país. A luta pela redemocratização do 

Brasil comportou a Reforma Sanitária e muitas outras correntes de luta da área da 

saúde e demais áreas, sendo interligados pelos valores humanistas e em prol do 

direito à uma vida digna para todos. (PEREIRA; VIANNA, 2009) 

De acordo com o Ministério da Saúde: 

A luta pela democratização do País, no campo da saúde, exprimiu-se em 
grande parte, pelo processo denominado Reforma Psiquiátrica, 
contemporâneo ao movimento sanitário, iniciado na década de 1970. Estes 
movimentos visavam à reformulação dos modelos de assistência e de gestão, 
de defesa da saúde coletiva, de equidade na oferta de serviços e tiveram 
como aspecto importante a participação dos trabalhadores e dos usuários de 
saúde nos processos de gestão e de tecnologias de cuidado. (BRASIL, 2015, 
p. 25) 

De acordo com o Ministério Público Federal (2012) a Reforma Psiquiátrica vem 

desde então propondo a reformulação das políticas públicas de saúde mental, de 

modo a abandonar o modelo asilar. Isso porque reconheceu-se como opressor o 

modelo até então adotado, visto que se pautava em isolamento e castigos com tortura 

que por vezes levava a morte. 

Em 1986, com as conquistas populares em virtude do processo de 

redemocratização do país, a reforma psiquiátrica ganha novas características e ganha 
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espaço importante na política de saúde mental. É importante ressaltar que até o dado 

momento a saúde mental não consistia em um direito social. (BISNETO, 2009) 

Ainda conforme Pereira & Vianna: 

A atual Reforma Psiquiátrica vem se contrapor ao modelo hegemônico de 
assistência centrado no hospital psiquiátrico e na exclusão social do doente 
mental. Rompendo paradigmas, criando novas formas de convivência com a 
loucura, buscando a transformação da realidade assistencial, inserindo novos 
atores em sua história, ela surge desestabilizando e criticando o modelo 
dominante da assistência na área da saúde mental. Reorientar esse modelo 
de atenção para fora dos hospitais psiquiátricos, desconstruindo saberes, 
criando novas culturas para a convivência com o doente mental, devolvendo-
lhe o direito à vida, à liberdade e à cidade, além de garantir assistência à 
saúde de qualidade torna-se um grande desafio. (2009, p. 24) 

Como marco importante desses avanços, em 1987 foi criado o primeiro Centro 

de Atenção Psicossocial – CAPS no país, nesse ano ainda ocorreu a I Conferência 

Nacional de Saúde Mental, fatores que impulsionaram imensamente essa nova 

concepção de saúde mental no Brasil. (AMARANTE, 2007) 

Ao final de 1989, evidenciam-se ocorrências de intervenções de governos 

municipais sobre hospitais psiquiátrico, as ações decorriam do reconhecimento do 

poder público de combater os maus tratos e mortes nesses espaços de saúde. Nesse 

mesmo período foram implantados os primeiros Núcleos de Atenção Psicossocial – 

NAPS. (AMARANTE, 2007) 

Os NAPS se pautavam em um serviço integral à pessoa com transtornos 

mentais que serviam de cooperativas e residências para egressos de hospitalização. 

Nesse sentido, pela primeira vez uma rede de atendimento substitutivo ao hospital 

psiquiátrico era materializado no país. (SOARES DA SILVA et al., 2013, p. 11) 

Conforme Soares da Silva et al.: 

Depois da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com a constituição de 
1988, as esferas federal, estadual e municipal passam a atuar 
descentralizadas e articuladas na gestão dos serviços e o dispositivo dos 
Conselhos Municipais de Saúde passam a exercer grande poder de controle 
social. (SOARES DA SILVA et al., 2013, p. 11) 

Com isso, a partir da década de 1990 foram aprovada em diversos estados 

brasileiros leis e decretos que visavam a substituição de leitos psiquiátricos por uma 

rede integrada de atenção à saúde mental. Consolidando os frutos dessa luta, foi 

realizada a II Conferência Nacional de Saúde Mental que influenciou 
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significativamente novas normas federais de regulamentação dos serviços de atenção 

à saúde mental. (SOARES DA SILVA et al., 2013, p. 12) 

Ainda que de forma descontinuada, a implantação de CAPS e NAPS obteve 

avanços relativos até 2000, mas foi após a virada do milênio que as leis aprovadas 

passaram a ser efetivamente implementadas. Assim, por meio da construção e 

execução de políticas públicas de saúde mental, muitos direitos foram garantidos, 

contudo essa é uma luta com ganhos e perdas.  

3.3. AS PRINCIPAIS POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL EM VIGÊNCIA 

Como pressuposto teórico, é importante frisar que de acordo com os princípios 

universais dos direitos humanos e, no contexto brasileiro, após a consolidação da 

democracia, o objetivo fundamental de qualquer legislação de saúde mental é de 

“proteger, promover e melhorar a vida e o bem-estar social dos cidadãos” (OMS, 2005, 

p. 1) 

Nesse sentido, cabe salientar que as políticas de saúde mental devem ou 

deveriam ser criadas para aliviar as desigualdades sociais de cunho econômico e 

político. Além disso, a fomentação dessas políticas precisam estar centradas no 

acesso pleno aos serviços de atenção à saúde mental. (PEREIRA; VIANNA, 2009) 

A própria OMS (2005) reconhece que: 

Como acontece com todos os aspectos da saúde, diferenças sensíveis nos 
recursos financeiros e humanos disponíveis aos países influem no modo 
como as questões de saúde mental são tratadas. Com efeito, as 
necessidades manifestadas pelos usuários, familiares e atendentes dos 
serviços de saúde mental e pelos trabalhadores da saúde dependem muito 
da prestação atual e passada do serviço, e as expectativas das pessoas 
variam consideravelmente de país para país. Por isso, certos serviços e 
direitos pressupostos como dados em alguns países serão os objetivos nos 
quais outros países se empenharão. Contudo, em todos os países podem-se 
envidar esforços para melhorar os serviços de saúde mental, promovendo e 
protegendo os direitos humanos a fim de melhor atender as necessidades de 
pessoas com transtornos mentais. (OMS, 2005, p. 23) 

Ainda conforme a OMS (2005), a orientação dada aos governos é que se 

promovam políticas de saúde mental de forma a garantir mais recursos e melhorar o 

acesso e a qualidade dos serviços próprios da política. Nesse sentido, a criação de 

leis não podem estar fundamentadas na superficialidade das concepções idearias, 

mas sim respaldado nas condições reais de execução de tais política, ou se tornam 

apenas direitos violados. 
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Conforme a OMS: 

Uma lei irrealista à qual o país não possa recorrer não se presta a objetivo 
nenhum e pode resultar em despesas desnecessárias relacionadas a litígio, 
desviando assim, recursos que poderiam estar sendo dirigidos para o 
desenvolvimento dos serviços. Os corpos legislativos, portanto, somente 
devem promulgar uma lei após investigar as implicações em termos de 
recursos. (2005, p. 23) 

Nesse cenário, enquanto capitalista e respeitando os direitos humanos 

universais, o Estado Brasileiro reconhece a Saúde Mental como um direito cidadão 

conforme determina a Constituição Federal de 1988. Esse direito é prescrito em Leis 

que estabelece como direito universal e gratuito o acesso aos serviços de Saúde 

Mental em todo o país. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2012) 

Conforme isso, vigora desde 2001 a Lei nº 10.216 que Dispõe sobre a proteção 

e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental. Em seu artigo 3º a lei diz que é responsabilidade do 

Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção 

de ações de saúde às pessoas com transtornos mentais, com a devida participação 

da sociedade e da família. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2012) 

 Considerando essa base fundamental, as legislações em saúde mental no 

Brasil comportam os campos da Saúde, da Assistência Social, da Previdência Social, 

Educação, entre outros. Logo, trata-se de uma referência bastante extensa, por isso 

a seguir serão apresentadas as principais legislações. 

Conforme Elias (2018), no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conferem 

como importantes legislações a Lei nº 8.080/90 que determina de condições mínimas 

para funcionamento dos serviços de saúde; a Lei nº 8.142/90 que trata sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS; o Decreto nº 7.508/11 que 

regulamenta a organização do SUS; e a Lei nº 10.216/01 já comentada anteriormente. 

Além dessas, podem ser apontados também as Portarias nº 4.279/10 que 

organiza a Rede de Atenção à Saúde; nº 1.190/09 que institui o Plano Emergencial de 

Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no SUS; 

o Decreto nº 7.179/10 que institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas; e a Lei nº 10.216/01 que redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental. (ELIAS, 2018) 

Elias (2018) ainda completa que em relação a Rede de Atenção Psicossocial – 

RAPS, destaca-se a Portaria nº 3.088/11 republicada em 2013 que institui a Rede de 
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Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no SUS. 

Ademais, outros Decretos, Portarias e Notas Técnicas que envolvem o 

funcionamento dos CAPS, das Unidades de Acolhimento – UA e de estratégia de 

desisntitucionalização, conforme listados na Tabela 3 abaixo: 

 

 
Quadro 3: Referências Legais da Atenção Psicossocial por componentes da RAPS 

COMPONENTE REFEÊNCIAS LEGAIS 

CAPS Portaria nº 336/02; Portaria nº 245/05; Portaria nº 3.089/11; 
Portaria nº 130/12 (republicada em 2013); Portaria nº 854/12; 
Nota técnica sobre Portaria 854/12; e Portaria nº 1.966/13. 

UA Portaria nº 121/12 (republicada em 2013); Nota Técnica sobre a 
republicação da Portaria nº 121/12; Portaria nº 855/12; e Nota 
Técnica 41. 

Leitos de Saúde 
Mental em 
Hospital Geral 

Portaria nº 148/12; Nota Técnica sobre a Portaria nº 148/12; 
Portaria nº 1615/12; Portaria nº 349/12; e Portaria nº 953/12. 

Estratégias de 
desinstitucionaliza
ção 

Portaria nº 106/00; Portaria nº 3.090/11 (republicada em 2011); 
Portaria nº 857/12; Portaria nº 251/02; Lei nº 10.708/03; 
Portaria nº 2644/09; e Portaria 2840/14. 

Fonte: Elias (2018). 
 

Conforme apontado, evidencia-se que muito se avançou no que tange a 

efetivação do modelo de atenção psicossocial no Brasil, visto o conjunto de leis e 

regulamentações dos serviços que compõe a RAPS. Contudo, desde 2015 muitas 

medidas governamentais foram tomadas, colocando em risco a atenção psicossocial. 

Conforme Bravo, Pelaez e Pinheiro (2018), ocorrências como a aprovação do 

Novo Regime Fiscal são como crimes praticados pelo Estado, pois é sentido no 

cotidiano dos equipamentos públicos que sofre com um sucateamento cada vez 

maior. Para a Saúde Mental, congelar os gastos para essa política é uma forma de 

negligência por parte do Estado que agrava os problemas dos serviços públicos e 

nega a assistencia à um número cada vez maior de famílias. 

Segundo Sousa & Jorge: 

Vale ressaltar que, nos últimos 20 anos, o movimento da Reforma Psiquiátrica 
(RP) brasileira tem, insistentemente, colocado para a sociedade a 
necessidade de se abolir o hospital psiquiátrico como local de 
acompanhamento das pessoas com transtornos mentais, por ser alicerçado 
em um modelo manicomial baseado na segregação e violação de direitos. 
(2019, p. 2) 
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Ainda conforme Segundo Costa, Mello e Nogueira (2018), em meio aos ganhos 

e perdas da sociedade brasileira vivenciadas nas últimas três décadas, ressalta-se 

que desde 2015 o país enfrenta o período de maiores prejuízos em relação ao direito 

à saúde, em especial na Saúde Mental.  

Os autores marcam 2015 pelo fato de que nesse ano ser apresentado o 

primeiro sinal de retrocesso político para essa política com a nomeação de Valencius 

Wurch Duarte Filho para a coordenação-geral de Saúde Mental Álcool e Outras 

Drogas em 2015, sendo Valencius contrário aos valores da Reforma Psiquiátrica. 

Esse foi considerado um marco histórico contrário à Reforma Psiquiátrica, 

sendo a primeira ocorrência que indicava a ampliação da presença de grupos 

conservadores nos espaços de decisão política. Os retrocessos políticos orquestrados 

pelos mesmo se dá principalmente através de aprovações de Portarias e Resoluções 

vem alterando o modelo de atenção à saúde mental em 2017 e 2018 para serem 

efetivadas à partir de 2019. (SOUSA; JORGE, 2019) 

Considerando isso, em 2017 algumas alterações foram feitas na Política 

Nacional de Saúde Mental por meio da Resolução nº 32 da Comissão Intergestores 

Tripartite que junto a Portaria nº 3.588 publicada pelo Ministério da Saúde, no dia 22 

de dezembro de 2017 incluiu os hospitais psiquiátricos na RAPS. (CLEMENTINO et 

al., 2019) 

Compondo a Rede, os hospitais psiquiátricos voltam a ser uma possibilidade 

para a atenção em saúde mental, medida oposta aos objetivos da Reforma 

Psiquiátrica que visa erradicar com esses hospitais. Desse modo, os hospitais 

passaram a compor a Rede junto aos ambulatórios e hospitais-dia. (GERBALDO et 

al., 2018) 

Compondo a RAPS que tratam do cuidado à saúde mental, os hospitais 

psiquiátricos deixam de ser estabelecimentos a serem eliminados, encerrando com a 

efetivação do modelo substitutivo. Dessa forma, os CAPS perdem a função de 

substituir os hospitais psiquiátricos que ainda permanecem em atividade, coexistindo 

os dois modelos de atendimento. (CLEMENTINO et al., 2019) 

É importante frisar que, conforme Sousa & Jorge: 

Logo, inserir o hospital psiquiátrico na RAPS caracteriza-se, na visão dos 
defensores da Reforma Psiquiátrica, um retrocesso, pois a resolução n. 32 
privilegia os serviços de lógica manicomial e segregadora em detrimento de 
investimentos no modelo de atenção psicossocial. Além disso, estimula os 
dirigentes ou proprietários de hospitais psiquiátricos a manterem esses 
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serviços abertos ao aumentar o incentivo do financiamento a esse segmento. 
Assim, os HPs, que deveriam ser fechados de forma progressiva, num 
processo de substituição por serviços territoriais, estão, paradoxalmente, na 
arena da RAPS. (2019, p. 2) 

A Resolução aprovada pelo Ministério da Saúde estabelece novas diretrizes 

para a Política de Saúde Mental, não apenas trazendo de volta a opção de tratamento 

nos hospitais psiquiátricos, mas incentivando o investimento em comunidades 

terapêuticas. Em relação às comunidades terapêuticas o que se critica é o fato de 

serem em suma instituições de cunho religioso e que desenvolvem formas de 

tratamento que privam as pessoas de liberdade, impondo doutrinas religiosas e 

abstinência. (CLEMENTINO et al., 2019) 

Bravo, Pelaez e Pinheiro (2018) ainda chama a atenção para o fato de que a 

aprovação da proposta desrespeitou os processos democráticos de modo que não 

houve consulta ou sequer direito a fala dos pesquisadores representantes do controle 

social e nem da sociedade.  

Em 2018 os ataques foram ainda mais agressivos, pois o Ministério da Saúde 

publicou a Portaria nº 3.659 de 14 de novembro de 2018, que suspende o repasse de 

recursos financeiros aos CAPS, os Serviços Residenciais Terapêuticos, as Unidades 

de Acolhimento e aos Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral. (CLEMENTINO et 

al., 2019) 

A suspensão representa o desamparo total do Estado para com as pessoas 

com transtornos mentais, pois precariza ainda mais o funcionamento dos serviços não 

manicomiais. Nesse sentido, mais de 70 milhões de reais deixarão de ser repassados 

para 322 convênios da RAPS no mesmo período em que foram destinados 100 

milhões apenas para as Comunidades Terapêuticas. (CLEMENTINO et al., 2019) 

O financiamento torna-se um desafio crucial, especialmente por conta das 
decisões do novo governo brasileiro, congelando por 20 anos os gastos com 
saúde e outras políticas sociais, e das recentes normativas do Ministério da 
Saúde que redirecionam os recursos financeiros para os hospitais e 
comunidades terapêuticas. (ONOCKO-CAMPOS et al., 2018, p. 5) 

Clementino et al. (2019) diz que já no começo de 2019 o Ministério da a Técnica 

Nº 11/2019 intitulada a Nova Saúde Mental que nada tem de novo, mas sim de retorno. 

A Nota desmonta toda a lógica da RAPs e prioriza como centro da política pública os 

hospitais psiquiátricos e as comunidades terapêuticas. Além de incentivar a 
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institucionalização de pessoas com transtornos mentais, a nota defende a internação 

de crianças e adolescentes sem restrições.  

Contudo as atrocidades não param por aí, o documento ainda prevê o 

financiamento público para máquina de eletrochoques, assim o Estado tende a 

custear o isolamento e a tortura como forma de tratamento de saúde mental na mesma 

medida em que pauperiza os serviços de atenção psicossocial. Isso não é apenas um 

retrocesso político, mas um risco aos diretos humanos. (CLEMENTINO et al., 2019) 

Após receber críticas massivas o texto foi retirado do ar pelo Ministério da 

Saúde, contudo permanecem como itens de consulta interna temas como o 

financiamento para compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia, a possibilidade de 

internação de crianças e adolescentes e a abstinência como ação prioritária da política 

de atenção às drogas. 
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4. O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL 

 

Esse capítulo se pautou em identificar o papel do profissional de Serviço Social 

no campo da saúde mental, primeiramente especificando as atribuições e 

competências do Assistente Social na saúde mental e depois citando os principais 

espaços de atuação, equipamentos e funções que podem exercer esses profissionais. 

Por fim, foi salientado sobre as mais comuns dificuldades encontradas por Assistentes 

Social no campo da saúde mental, sugerindo algumas formas de enfrentamento. 

4.1. AS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL NO CAMPO 

DA SAÚDE MENTAL 

A relação entre o Serviço Social e a Saúde Mental se inicia na inclusão de 

disciplinas ligadas a temática higienista, no que tange a prática são evidenciadas 

experiências profissionais desde 1946. Contudo, a inserção efetiva do Assistente 

Social na Saúde Mental ocorreu em 1960 nos Centros de Orientação Infantil e Juvenil, 

nesse campo o trabalho do Assistente Social era subordinado às demais profissionais 

técnicos. (PAES, 2017) 

De acordo com Paes (2017), na década de 1970 o Serviço Social foi incluído 

em instituições psiquiátricas, contudo o seu trabalho não era voltado para as questões 

próprias da saúde mental, pois sua convocação se deu pela necessidade de 

enfrentamento à pobreza. Assim, os profissionais eram executores finais das políticas 

sociais e suas atividades tinham por finalidade garantir o controle social.  

Ainda conforme Paes (2017), sem aprofundamento teórico na Saúde Mental as 

décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por transformações internas da profissão 

de grande magnitude, esse processo resultou em um consolidado amadurecimento 

da profissão que à partir de então adotou uma perspectiva crítica no campo teórico e 

prático. Ressignificada, a profissão aproximou seus princípios aos valores do 

Movimento de Reforma Psiquiátrica. 

No novo cenário, profissionais de Serviço Social passaram a ser requisitados 

para atuar em diferentes serviços de saúde mental. Com a implantação da Lei da 

Reforma Psiquiátrica os Assistentes Sociais passaram a compor as equipes 

multiprofissionais dos equipamentos públicos e privados ocupando funções não mais 

subordinadas. (PAES, 2017) 
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Diante do exposto, segundo Coutinho & Santos (2016), pode-se perceber que 

o Serviço Social está inserido em um campo contraditório, com pouco Investimento e 

precarização na Rede de Atenção Psicossocial. Visto os retrocessos políticos das 

últimas décadas, a política de saúde mental e um campo muito desafiador para o 

serviço social no que tange sua plena efetivação de direitos.  

De acordo com Lisbôa (2016), a participação do assistente social em seu 

trabalho, fomenta uma forma ampliada de análise à realidade a qual está atuando para 

verificar as formas e os elementos gerais que interferem na esfera particular, visando 

à transformação das relações sociais. 

Segundo Coutinho & Santos (2016), o Serviço Social desfruta de um projeto 

ético político comprometido com a classe trabalhadora. Desta forma, há uma sintonia 

entre os princípios do código de ética da profissão com os princípios da Reforma 

Psiquiátrica. Assim sendo o Serviço Social tem potencial amplamente na contribuição 

e concretização da garantia de direitos e cidadania da população usuária dos serviços 

de saúde mental. 

De acordo com Appel: 

Na atuação profissional do Serviço Social com o usuário, busca-se 
transformar a natureza da realidade apresentada, trabalhando seus 
instrumentais como metodologia de trabalho: Entrevista, Visita Domiciliar, 
Observação, Escuta Sensível, Olhar crítico sensível, Estudo Social e 
Diagnóstico Social. (2017, p. 8) 

Segundo Ministério da Saúde pode contribuir junto aos outros profissionais 

desenvolvendo grupos, realizando palestras e cursos de prevenção em saúde, 

acolhimento institucional, ações voltadas a promoção da saúde, orientação social e 

encaminhamentos. (BRASIL, 2015, p. 74) 

Para Lisbôa (2016), o dispositivo de atendimento a usuários de saúde mental 

deve ser articulado de maneira constate com a intersetoralidade. Por meio dessa 

articulação, objetiva-se superar a fragmentação das políticas públicas no 

enfretamento da questão social. 

Nesse contexto, Silveira (2009) aponta o Centro de Apoio PsicoSocial – CAPS 

como um importante equipamento para a rede de atenção em saúde mental. 

Considerando que o CAPS vem desenvolvendo atividades que favorecem a inserção 

desses sujeitos no convívio social, incluindo as demais políticas.  
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Nos CAPS os Assistentes Sociais tem uma função indispensável junto a equipe 

interdisciplinar. Segundo Oliveira & Sant’Ana ele atua “como um promotor ativo na 

troca de relações a serem estabelecidas entre os usuários, os profissionais da 

instituição, a família e a sociedade” (2019, p. 6). 

De acordo com Severo & Dimenstein: 

a intesetorialidade, 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. (2011, p. 650)  

Com isso, Assistentes Sociais podem atuar como formuladores de políticas, 

programas e projetos sociais nos governos (aos níveis nacional, regional e distrital), 

no setor privado e na sociedade civil. Como formuladores o exercício profissional 

precisa estar centrado na garantia e ampliação dos direitos sociais. (OLIVEIRA; 

SANT’ANA, 2019) 

Segundo Pereira & Vianna (2009), o principal contratante de Assistentes 

Sociais é o Estado, mas além dos serviços governamentais os profissionais de Serviço 

Social podem atuar em organizações não-governamentais, trazendo soluções 

inovadoras no nível local, regional, nacional e até mundial como no caso das 

atividades em organizações como Médico Sem Fronteiras, ONU, etc.  

Uma das pautas fundamentais do trabalho do Assistente Social no contexto 

brasileira tange ao processo de desinstitucionalização. Primeiramente pode-se 

apontar a inserção de profissionais de Serviço Social nos Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS que substitui os antigos manicômios ajudando na reinserção 

social das pessoas que viveram longo tempo internadas. (MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, 2012) 

Em instituições de internação os Assistentes Sociais tem um papel fundamental 

na desospitalização das pessoas com transtornos mentais. Contudo, a legislação 

ainda permite três formas de internação como em casos de dependência química: 1. 

internação voluntária: dá-se a pedido ou com o consentimento da própria pessoa com 

transtornos mentais; 2. internação involuntária: dá-se sem o seu consentimento, a 

pedido de terceiro; 3. internação compulsória: determinada pela Justiça. (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, 2012)  
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Pela legislação vigente, o tratamento em regime de internação deve ser 
estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa com transtornos 
mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 
ocupacionais, de lazer, e outros, de modo a garantir que a  nalidade do 
tratamento seja a volta do paciente à vida em sociedade. Na legislação sobre 
o tema, está assegurado ao paciente internado o direito a um tratamento com 
caráter progressivo, visando a sua desinternação. (MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, 2012, p. 20) 

Em relação a Estratégia de Saúde da Família – ESF, o trabalho conjunto com 

as equipes de Saúde da Família com as equipes de Saúde Mental pautada no cuidado 

compartilhado organizado em três níveis que se diferenciam em virtude da situação 

de risco. (PEREIRA; VIANNA, 2009) 

O Nível 1 atende os casos de transtornos mentais leves ou pessoas que 

apresentam sofrimento psíquico geralmente autônomas, o Nível 2 atende casos mais 

agravados de pessoas em situação de risco social por maioria com baixa autonomia 

e em situação de pobreza, o Nível 3 se trata dos serviços de urgência e emergência 

que atende pessoas em momentos de crise. (PEREIRA; VIANNA, 2009)  

4.2. PRINCIPAIS DESAFIOS E RISCOS APRESENTADOS AOS ASSISTENTES 

SOCIAIS NA ATUALIDADE 

Dos desafios apresentados aos Assistentes Sociais inseridos no campo da 

saúde mental somam problemas de todos os níveis que vão desde atividades 

incompatíveis com os princípios da profissão até os desdobramentos políticos de 

abrangência nacional e global. De antemão vale salientar que um problema leva a 

outros, de modo que alterações no modelo político mundial causam fortes impactos 

no fazer profissional dos Assistentes Sociais. 

Sendo assim, como afirma Bisneto (2009), o Brasil vive um processo 

dicotômico em que se conquistam direitos sociais importantes pela primeira vez e, 

simultaneamente sobre com os avanços das políticas neoliberais. A política neoliberal 

prega o Estado mínimo, em que as políticas sociais públicas são reduzidas ou 

repassadas ao setor privado.  

Ainda segundo Bisneto (2005), é importante frisar que o Estado neoliberal 

reduz as políticas sociais à funcionalidade de manter a reprodução social. Desse 

modo, a política é organizada de forma a atender os interesses do mercado que, por 

sua vez, exige custos mínimos para qualquer ação que não seja considerada lucrativa.  
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Para Paes (2017), esse modelo político é altamente danoso ao processo 

democrático, impactando diretamente no desenvolvimento da política de saúde. Isso 

implica na inviabilização de se garantir a efetividade da política de saúde mental 

fundamentada nos princípios da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica. 

Para o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) a retomada de 

investimentos públicos e o aumento de leitos em hospitais psiquiátricos constituem 

um grave retrocesso para a política de saúde mental e para o Sistema Único de Saúde 

(SUS), pois assim estarão atuando para fins de isolamento e ruptura de laços sócio-

familiares, agredindo aos direitos das pessoas em sofrimento psíquico. 

Conforme a OMS: 

Pessoas com transtornos mentais são, ou podem ser, particularmente 
vulneráveis a abuso e violação de direitos. A legislação que protege cidadãos 
vulneráveis (entre os quais pessoas com transtornos mentais) reflete uma 
sociedade que respeita e cuida de seu povo. A legislação progressista pode 
ser uma ferramenta eficaz para promover o acesso à atenção à saúde mental, 
além de promover e proteger os direitos de pessoas com transtornos mentais. 
(OMS, 2005, p. 1) 

No contexto nacional, as concepções de Saúde Mental dos últimos governos 

federais representam um risco de grande magnitude para a Democracia e para o bem-

estar social, pois transfere a responsabilidade do Estado para a Sociedade Civil. 

Apoiado no discurso de apresentar soluções para a crise econômica, os governos 

tomam medidas de corte de gastos que coloca em risco o funcionamento dos serviços 

da atenção psicossocial. (OLIVEIRA; SANT’ANA, 2019) 

Conforme Oliveira & Sant’Ana (2019), ao mesmo tempo os governos aumentam 

os investimentos orçamentários das instituições privadas e as favorecem de outras 

formas. Esse favorecimento implica na precarização dos equipamentos públicos e 

fortalece a iniciativa privada, fator que dificulta o caráter de universalidade da saúde, 

visto que as instituições privadas oferecem serviços focalizados e, por vezes, 

excludentes para parcela da população. 

É importante ressaltar que constam como propostas do governo a ampliação 

da institucionalização de pessoas com transtornos mentais, o fortalecimento das 

Comunidades Terapêuticas de cunho religioso e um progressivo desmonte da Política 

de Saúde Mental. (OLIVEIRA; SANT’ANA, 2019) 

Além disso, sabe-se que o problema apontado aqui se refere à execução das 

práticas tradicionais baseadas em uma concepção que demoniza a loucura que 
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geralmente é defendida por grupos religiosos. Portanto não se trata de uma ruptura 

com as religiões, pois instituições religiosas também desenvolvem ações e mantém 

serviços voltados para as pessoas que sofrem com transtornos mentais de qualidade, 

entendendo assim a religião como aliada. (BRASIL, 2015, p. 177) 

Talvez o risco maior na atual configuração política no Brasil esteja no desleixo 

governamental frente a implementação das políticas de saúde mental em vigência 

somado ao agravamento da discriminação e preconceito contra pessoas que sofre 

com transtornos mentais. 

Conforme a OMS: 

a presença de legislação de saúde mental em si mesma não garante respeito 
e proteção dos direitos humanos. Por ironia, em certos países, 
particularmente onde a legislação por muitos anos não foi atualizada, a 
legislação de saúde mental tem resultado mais na violação do que na 
promoção dos direitos humanos de pessoas com transtornos mentais. Isso 
acontece porque grande parte da legislação de saúde mental inicialmente 
redigida objetivava salvaguardar pessoas em relação a pacientes “perigosos” 
e isolar estes do público, em lugar de promover os direitos das pessoas com 
transtornos mentais como pessoas e como cidadãos. (2005, p. 1) 

Partindo da esfera legislativa e adentrando a gestão e execução das políticas 

públicas evidencia-se que gigantes desafios se apresentam para a Saúde Mental. No 

que tange ao processo de gestão pública as dificuldades se concentram na questão 

organizacional que encontram fragilidades desde a divisão das responsabilidades de 

cada gestor até problemas relacionados a interferência indevida de políticos no 

trabalho dos gestores. (OLIVEIRA; SANT’ANA, 2019) 

Segundo Appel (2017), no campo da gestão em Saúde Mental ainda podem 

ser identificados problemas recorrentes em todo o país como a falta de articulação 

para um trabalho intersetorial. Por consequência disso é inviabilizada a atenção 

integral aos usuários dos serviços da saúde mental, logo não são atingidas as metas 

estabelecidas para a efetividade da política. 

Conforme Soares da Silva et al. a intersetorialidade: 

implica que os profissionais da área desenvolvam práticas que atravessem 
diferentes setores e segmentos da sociedade, valorizando a importância da 
inclusão e participação social; do lazer; da qualidade das redes sociais; do 
acesso igualitário aos serviços de saúde; da possibilidade de trabalhar e estar 
satisfeito no trabalho; enfim, reconhecer a importância da emancipação dos 
sujeitos e de políticas públicas que viabilizem esse processo. (2013, p. 7)  
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Conforme Severo & Dimenstein (2011), é importante considerar que a 

intersetorialidade é um importante elemento para a consolidação do modelo de 

atenção psicossocial. Dessa forma, é impossível garantir os cuidados necessários às 

pessoas com transtornos mentais se as instituições atuarem isoladamente, pois para 

que as demandas dos usuários sejam atendidas é necessário acesso em diferentes 

serviços. 

De acordo com Appel: 

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. (2017, 
p. 7) 

Partindo desse pressuposto Appel (2017) pontua que profissionais de Serviço 

Social vêm sendo chamados para atuarem como gestores e para assessorar a gestão 

em saúde. A inclusão de Assistentes Sociais nessas níveis de execução é um 

importante mecanismo para a promoção de melhorias nos serviços, pois esses 

profissionais podem contribuir com a articulação dos serviços da RAPS de forma a 

superar tais problemas. 

Contudo, desde meados dessa década a RAPS sofre alterações que 

comprometem os próprios princípios da atenção psicossocial como a inclusão de 

instituições religiosas na composição da rede. Há de se considerar que antes mesmo 

dessa inclusão em muitos municípios haviam casos de vínculos entre o Caps e ações 

praticadas por igrejas. (BRASIL, 2015) 

Acredita-se que a relação entre o Caps e a religião se situa em um campo de 

forças, enquanto modos de produzir saberes e fazeres sobre a loucura, sobre e com 

o louco. Esta tensão parece se acentuar na relação com determinadas religiões, como 

as pentecostais, que concebem a loucura como possessão demoníaca, mobilizando 

rituais de exorcismo. (BRASIL, 2015) 

Em relação as famílias, é mister que a abordagem psicossocial por natureza 

reconhece a importância da participação da família e da comunidade no processo de 

cuidado às pessoas com transtornos mentais. Isso porque a ideia de desospitalização 

atribui às famílias um papel central nos cuidados às pessoas com transtornos mentais. 

(PEREIRA; VIANNA, 2009) 
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Logo, a falta da participação das famílias nos serviços da saúde mental 

representam um imenso dano para a efetivação da atenção psicossocial. Por essa 

razão autores vêm apontando para a urgência de se incluir as famílias nos 

atendimentos realizados pelos serviços da Rede de Atenção Psicossocial. (OLIVEIRA; 

SANT’ANA, 2019) 

O próprio Ministério da Saúde – MDS reconhece que há deficiência da 

participação das famílias nos cuidados às pessoas com transtornos mentais. O MDS 

ainda aponta que essa falta coloca em risco a efetivação plena do modelo de atenção 

psicossocial. 

Segundo o MDS: 

Apesar das intenções reformistas, que propunham a superação das 
internações, de sua substituição por meio de serviços de assistência, das 
transformações de nossos modos de cuidar da saúde, percebe-se uma 
naturalização dos diagnósticos e da persistência dos modos mais tradicionais 
como temos nos referido a esta característica humana, denominada 
Transtorno Mental. A loucura, o díspar, tende a ser incorporado na vida 
comum, na versão de doença mental psiquiátrica. Subjetivados como doentes 
mentais a partir de condições pré-determinadas pelas classificações 
psiquiátricas, os indivíduos submetem-se ou são submetidos a viver 
dependentes de instituições de cuidados. (BRASIL, 2015, p. 26) 

Em consequência das fragilidades na implantação do modelo de atenção 

psicossocial nos últimos anos ressurgem ações pautadas no modelo manicomial 

executados pelas instituições públicas e privadas que ameaçam a própria democracia. 

Nesse contexto, formas de tratamento involuntário que ferem a legislação aparecem 

não como propostas para a política, mas como uma iniciativa arbitrária. (OLIVEIRA; 

SANT’ANA, 2019) 

Contudo, de acordo com Oliveira & Sant’Ana (2019), o Assistente Social por 

sua vez possui conhecimentos e técnicas capazes de contribuir para a solução desse 

problema como a criação de grupos de famílias nos equipamentos de saúde mental, 

com a execução de visitar domiciliares e sensibilização dos membros familiares para 

essa participação. É necessário sinalizar que o Serviço Social sempre incluiu a família 

em suas intervenções. 

Conforme o Ministério da Saúde: 

São inequívocos os avanços da Reforma Psiquiátrica, da ampliação e da 
complexificação dos cuidados relativos aos usuários, da reorganização 
institucional dos atendimentos com o objetivo da inclusão protagonista dos 
diferentes segmentos sociais envolvidos na saúde. Conquistas políticas, 
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ainda em francas disputas com regimes concentrados em modelos 
biomédicos, perseveraram. Em nome da prevenção, dos riscos, dos estados 
potenciais de adoecimento, do crescente aumento de distúrbios mentais 
somos tentados a reforçar políticas relacionadas às classificações 
diagnósticas, relacionando condutas a estados de anormalidades que não 
podem ser corrigidas. (BRASIL, 2015, p. 27) 

Pereira & Vianna (2009, p. 26) lista como principais problemas têm dificultado 

o processo de desinstitucionalização: a insuficiência dos recursos econômicos, a falta 

de renda das famílias, a falta de assistência domiciliar aos desistitucionalizados, o 

despreparo comunitário para incluir a pessoa crônica e de forma especial a 

precarização dos serviços substitutivos de Saúde Mental. 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde levantou como principais problemas no 

CAPs, sendo esses a dificuldade de relacionamento entre os profissionais da equipe; 

a falta de aproximação entre os profissionais e os usuários; problemas externos que 

dificultam o cumprimento das atividades propostas, entre outros. (BRASIL, 2015) 

Pesquisas também apontam para dificuldades colocadas aos Assistentes 

Sociais em decorrência da desvalorização da categoria, especialmente no que tange 

à desigualdade hierárquica das profissões estabelecidas nas instituições. De forma 

geral isso decorre da velha concepção de centralidade da saúde na figura do médico, 

essa é uma organização ultrapassada teoricamente, mas ainda se faz presente no 

campo. (APPEL, 2017) 

Já em relação propriamente a categoria, apontam-se problemas relativos a falta 

de consonância das práticas profissionais com os princípios da profissão. O 

conservadorismo e as manifestações do pensamento discriminatório e preconceituoso 

ainda se perpetua em todas as esferas da sociedade, incluindo alguns profissionais 

de Serviço Social. 

 

. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve por objetivo geral conhecer os desafios e limitações dos 

profissionais de Serviço Social que atuam no campo da Saúde Mental. Ao longo do 

desenvolvimento da mesma muitas dificuldades foram encontradas, especialmente no 

que tange aos impactos das mudanças políticas mais recentes sobre os serviços da 

atenção psicossocial. 

Embora isso, considera-se que os objetivos estabelecidos foram alcançados 

com sucesso, visto que no primeiro capítulo foram discutidos alguns dos conceitos 

mais importantes de Saúde Mental por meio de uma leitura histórica dos significados 

do termo. No segundo se conheceu as mais relevantes políticas de Saúde Mental. No 

último foi compreendido o trabalho do Assistente Social nesse campo. 

Com isso, a pesquisa mostrou que a Saúde Mental na atualidade consiste em 

uma política em que grupos de interesse disputam para definir sob que concepção 

ideológica serão executados os serviços. Logo, conservadores pressionam para que 

a política retroceda às práticas de isolamento e tortura em manicômios, enquanto 

progressistas reivindicam a efetivação da Reforma Psiquiátrica em prol de um 

tratamento pautado na liberdade e convivência familiar. 

O próprio governo reconheceu em 2015 as imensas dificuldades em garantir o 

acesso universal e humanizado à saúde mental, contudo atualmente a política 

encontra-se em um risco ainda maior devido ações dos últimos governos que 

direcionam as verbas dos serviços de atenção psicossocial para as instituições de 

internação e tratamentos desumanos. Nessa conjuntura, além dos entraves já 

conhecidos pelos Assistentes Sociais dos serviços substitutivos, são apresentados 

maiores e mais graves desafios para a atuação profissional. 

A desistitucionalização é uma estratégia que já tem comprovação de eficácia 

no Brasil e no Mundo. Contudo, setores conservadores vem obtendo espaço dos 

cargos de poder e com isso desvirtuando a Reforma Psiquiátrica rapidamente. Por 

consequência disso, salienta-se a necessidade de maiores aprofundamentos em 

pesquisas científicas sobre a atual conjuntura da Saúde Mental no país de forma 

tornar conhecidos os resultados já obtidos e expectativas da Atenção Psicossocial, 

afinal essa é uma luta pela vida. 
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