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A pandemia do novo Coronavírus trouxe uma realidade de muitas adaptações para 
todas/os em 2020, principalmente no contexto da saúde e da economia. Rotinas 
de trabalho e o modo como convivemos e nos relacionamos tiveram que ser 

reinventados evidenciando, portanto as questões e patologias inerentes à saúde mental 
das pessoas. 

Segundo a OMS, cerca de 1 bilhão de pessoas convivem com algum transtorno mental e 
a pandemia trouxe repercussões extras à saúde mental da população (OPAS, 2020). Em 
diversos países já existem apontamentos de aumento nos casos de transtornos mentais, 
principalmente ansiedade e depressão, acometendo sobretudo profissionais de saúde e 
mulheres, que em seus lares enfrentam a violência de seus parceiros; violência que atinge 
também crianças e adolescentes (UNITED NATIONS, 2020).

No Brasil, esse contexto ressalta a importância da Reforma Psiquiátrica Brasileira, iniciada 
no processo de redemocratização, fim da década de 1970, denunciando as frequentes 
violações de direitos nas instituições, como hospitais psiquiátricos (PITTA; GULJOR, 
2019). As propostas da Reforma destacam o chamado Paradigma Psicossocial (COSTA; 
JUSTO, 2020), onde o social é o ponto central no processo saúde-doença (CAVALCANTE, 
2020) e a/o portadora/or de transtorno é considerado como sujeito de direitos e necessita ser 
fortalecido no seu contexto social. Dentre as conquistas da Reforma Psiquiátrica destaca-
se a promulgação da Lei Federal nº 10.216 de 2001 que prevê a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental, para que os dispositivos ofertados sejam prioritariamente de base comunitária e 
o Estado seja responsável pelo desenvolvimento da política de saúde mental (BRASIL, 
2001). 

Esse modelo de cuidados em saúde mental, recentemente afrontado pela contrarreforma 
psiquiátrica, se orienta para o viés intersetorial, no qual os serviços funcionam em rede, 
com dispositivos compostos por equipes multiprofissionais (ex.: CAPS) permeados pela 
fundamental e imprescindível participação de usuárias/os e familiares. 

Não por acaso, diversas equipes multiprofissionais de saúde mental passaram a contar 
com a presença atuante da/o Assistente Social. Observa-se, aqui, afinidade entre o projeto 
ético-político do Serviço Social e a perspectiva da Reforma Psiquiátrica brasileira no 
tangente à defesa dos direitos do segmento atendido pela saúde mental (HEIDRICH; 
DUARTE; ROSA, 2015). Essa dimensão traz à tona aspectos a serem apropriados pela 
categoria, considerando a inserção das/os Assistentes Sociais em serviços governamentais 
e não governamentais no atendimento às pessoas em sofrimento psicossocial.
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Primeiramente, destaca-se a estigmatização da pessoa em sofrimento psicossocial, que 
reforça a dificuldade no exercício de sua cidadania (SCHEFFER; SILVA, 2014). Por 
conseguinte, situam-se entraves à reinserção social, que incluem garantia de direitos, 
o fortalecimento de laços familiares e comunitários, acesso ao trabalho e aos recursos 
culturais e materiais. Frequentemente, as/os Assistentes Sociais são acionadas/os 
para atender essas questões e se deparam com o contexto adverso, esperado devido à 
predominância do modo de produção capitalista no mundo do trabalho (COSTA; JUSTO, 
2020).

A presença e atuação das/os Assistente Sociais em Serviços de Saúde Mental reafirma a 
importância da abordagem multidisciplinar e intersetorial nesta área, apesar do surgimento 
de movimentos que propõem mudanças na política de Saúde Mental sem amplo debate 
com todas as categorias profissionais e com a sociedade, como foi visto nesse ano de 
2020. A valorização de um saber em detrimento de outros contraria as propostas da 
Reforma Psiquiátrica e ignora os múltiplos fatores que contribuem para os transtornos 
mentais, reduzindo aos de ordem puramente biológica. São determinantes também no 
processo saúde-doença a vulnerabilidade social, econômica e a falta de acesso a direitos 
(JANCZURA, 2012). O trabalho em saúde mental, pensado em sua amplitude pressupõe, 
portanto, o fortalecimento das políticas públicas e a presença das equipes multiprofissionais, 
com atores das diversas categorias também na sua gestão e controle social.

Para o Serviço Social, essa construção supõe o envolvimento com processos políticos-
organizativos em defesa da saúde mental como política pública, visto que a mesma sofre 
atualmente diversos ataques, conforme se observa nas perdas em seu financiamento. 
Gonçalves (2020) denota que se percebem lacunas no que se refere à transparência sobre 
o financiamento da saúde mental, além da redução no orçamento.

A partir do exposto, apontam-se algumas questões. Os avanços alcançados, no bojo da 
reforma psiquiátrica, tiveram ganhos significativos no redirecionamento do modelo de 
atenção em saúde mental e ainda necessita ser ampliado e consolidado. Entretanto, ocorre 
em um contexto contraditório e que se mostra ainda mais desfavorável às políticas públicas 
e ao paradigma psicossocial, que evidencia a necessidade da presença das/os Assistentes 
Sociais na saúde mental. 

A contribuição do Serviço Social é certamente imprescindível, considerando seus legados 
ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo. A partir desses legados, se faz 
mister que as/os Assistentes Sociais se debrucem sobre os desafios colocados pela saúde 
mental no campo do conhecimento, formação e intervenção profissional.
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