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A loucura, longe de ser uma anomalia, é a condição normal humana. 

Não ter consciência dela, e ela não ser grande, é ser homem normal. 

Não ter consciência dela e ela ser grande, é ser louco. Ter consciência 

dela e ela ser pequena é ser desiludido. Ter consciência dela e ela ser 

grande é ser gênio (Fernando Pessoa). 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho descreve o acolhimento em crise mental enfocando a reforma da assistência 

psiquiátrica, enfocando o processo de desinstitucionalização e a importância da enfermagem 

no processo de atendimento em crise mental. Objetiva analisar o processo de assistência ao 

paciente em crise mental. Constitui-se um trabalho de revisão bibliográfica com pesquisas em 

bancos de dados da Scielo, Publimed, RBS, REBEN, além de periódicos e livros acerca da 

temática em foco, para tanto foram pesquisados artigos e livros a partir do ano 2000. Os 

resultados mostram a importância do comprometimento dos profissionais de saúde com a 

construção a cerca do acolhimento onde se faz necessária uma abordagem humanizada para o 

acolhimento de pacientes em crise. 

 

 

Palavras-chave: Crise. Acolhimento. Saúde Mental. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper describes the host in mental crisis focusing on the reform of psychiatric care, 

focusing on the process of deinstitutionalization and the importance of nursing in the process 

of care in mental crisis. It aims to analyze the assistance procedure to the patient in mental 

crisis. It constitutes a work literature review research in databases SciELO, Publimed, RBS, 

REBEN, and periodicals and books on the subject in focus, for both were researched articles 

and books from the year 2000. The results show the importance of health professionals 

commitment to construction about where host is necessary a humanized approach for 

accommodating patients in crisis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O acolhimento é uma ação técnico-assistencial que pressupõe a mudança da relação 

profissional/paciente e sua rede social por meio de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e 

de solidariedade, reconhecendo o paciente como sujeito e participante ativo no processo de 

produção da saúde (BRASIL, 2008). 

 O acolhimento é uma maneira de organização e sistematização que tem como objetivo 

maior atender os pacientes que procuram os serviços de saúde de uma forma receptiva e 

atenciosa, considerando o ouvir, o escutar e a resposta ao paciente como valores nesse 

propósito. Implica prestar um atendimento com responsabilidade e resolutividade, orientando, 

se necessário, o paciente e a família para outros serviços de saúde, possibilitando uma 

continuidade da assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para garantir a 

eficácia desses encaminhamentos (BRASIL, 2008). 

 Acolher significa dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, 

receber, atender, admitir (FERREIRA, 2005). O acolhimento na saúde deve construir uma 

nova ética, da diversidade e da tolerância aos diferentes, da inclusão social com escuta clínica 

solidária, comprometendo-se com a construção da cidadania (BUENO; MERHY, 2002). 

 A palavra crise é polissêmica, ou seja, é permeada por significados e sentidos diversos. 

Ela está presente no nosso cotidiano desde o discurso mais corriqueiro até os discursos dos  

centros especializados em saúde mental. No sentido mais próximo do senso comum, Boff 

(2002) defende que ao falarmos de crise não nos referimos apenas a uma experiência 

individual, pertencente aos cidadãos em sofrimento psíquico. Podemos nos referir a situações 

diversas, visto que nada funciona de forma estática e satisfatória.  

 De acordo com Ferreira (2005 pág.500), crise significa:  

 

Alteração que sobrevém no curso de uma doença.  Acidente repentino  que 

sobrevém numa pessoa em estado aparente de boa saúde ou agravamento  súbito de 

um estado crônico. Manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio. 

Manifestação violenta de um sentimento. Estado de dúvidas e incertezas. Fase 

difícil, grave, na evolução das coisas, dos fatos, das ideias. Momento perigoso ou 

decisivo. 

 

 Apesar do momento de crise possuir uma dimensão de possibilidade, de inovação, ela 

acarreta uma turbulência na vida de quem passa por ela, pois retira a pessoa do seu estado 

habitual de ordem, e a coloca em uma situação de incômodo, de tomada de decisão. Na crise, 

o sofrimento é inegável. A pessoa se sente deslocada do lugar comum, da rotina estável e 
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segura, da experiência da maioria. Em um mundo de identidades rígidas, essa experiência é 

dolorosa (FERREIRA, 2005). 

 Já em relação à saúde mental, observa-se atualmente que os transtornos mentais e 

comportamentais causam um grande sofrimento individual e social, atingindo 450 milhões de 

pessoas no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 25% 

das pessoas desenvolvem ao menos uma desordem mental em algum momento da vida. Nesta 

condição, os indivíduos são vítimas de violação de direitos humanos, isolamento social, baixa 

qualidade de vida e aumento do risco de morte, além do custo econômico e social (OMS, 

2001). 

 De acordo com o Ministério da Saúde (2003), as queixas psíquicas são a segunda 

causa mais frequente de procura por atendimento na Atenção Básica. Com essa consciência, a 

OMS estabelece como prioridade a capacitação em saúde mental dos profissionais da atenção 

básica.  

 Recomenda que a prestação de cuidados, com base na comunidade, tem melhor efeito 

sobre o resultado e a qualidade de vida das pessoas com perturbações mentais crônicas do que 

o tratamento institucional em hospitais psiquiátricos ou clínicas especializadas.  

 Acredita-se que os serviços de base comunitária podem levar a intervenções precoces 

e limitar o estigma associado com o tratamento. Diante dessa perspectiva e realidade no 

cenário nacional, o Ministério da Saúde (2003) está nos últimos anos incentivando o 

acolhimento em saúde mental nas unidades de atenção básica para permitir uma 

responsabilização compartilhada dos casos, excluindo a lógica do encaminhamento, pois visa 

aumentar a capacidade resolutiva de problemas de saúde pela equipe local. 

 Em 2006, foi lançada a 2ª edição do Acolhimento nas práticas de produção de saúde  

-Textos Básicos de Saúde – Brasília, e um dos objetivos dessa cartilha foi mostrar a 

importância de avaliar os riscos e a vulnerabilidade de um paciente que esteja em um 

sofrimento tanto físico quanto psíquico em uma unidade básica. 

 Os objetivos deste trabalho estão centrados na conceituação da dinâmica da crise e 

toda complexidade que a envolve: o acolhimento em crise mental, as suas diferentes 

definições, suas principais características, a experiência que este momento proporciona ao 

portador de sofrimento psíquico, bem como a atuação do profissional de saúde que lida com a 

crise em seu dia-a-dia de trabalho. Propõe-se, então, uma jornada que se destina a oferecer a 

esses profissionais “a possibilidade de conhecer um novo tipo de abordagem das situações de 

emergências psiquiátricas, para além dos tradicionais tratamentos psiquiátricos, clínicos ou 

farmacológicos” (STERIAN, 2000 pág.9). 
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 Partindo dessa perspectiva, esse estudo se propõe a realizar uma revisão teórica sobre 

saúde mental na atenção básica, identificando a importância do acolhimento do paciente em 

crise e das demandas em saúde mental na atenção básica.  
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2 A PSIQUIATRIA E SUAS REFORMAS 

 

2.1 Constituição e crise da Psiquiatria 

 

 “A psiquiatria nasce de uma reforma (...)” (AMARANTE, 2006 pág.37). A partir desta 

frase, o autor situa a constituição da psiquiatria no contexto das transformações sociais, 

políticas, econômicas e culturais da modernidade, especificamente a partir das reformas das 

instituições sociais – os espaços de internamento denominados Hospitais Gerais do século 

XVII – em espaço de “cura”, no período da Revolução Francesa no século XVIII. 

 O internamento, nos Hospitais Gerais, de pobres, vagabundos, criminosos, prostitutas, 

doentes, inválidos, loucos, enfim, de todos aqueles que estivessem no horizonte da miséria ou 

fora das normas socioculturais, foi “uma das respostas do século XVII à desorganização 

social e à crise econômica então provocadas na Europa pelas mudanças nos modos de 

produção” (DESVIAT, 2009 pág. 15). 

 No século XVIII, as mudanças produzidas pelo nascimento do período industrial e 

pela nova perspectiva liberal deram um valor social ao pobre “hábil”, visto neste momento 

como indispensável na produção de riquezas (BARROS, 2004). As críticas ao grande 

enclausuramento, símbolo do regime absolutista e desperdício de força de trabalho, 

culminaram na abolição, em 1790, das lettres de cachet – cartas com ordens do rei 

autorizando a internação arbitrária de qualquer pessoa considerada indesejável – e na 

libertação de todos os tipos de presos com exceção dos loucos. Estes só foram 

desacorrentados quando o médico e filósofo Philippe Pinel assumiu, em 1793, a direção de 

uma das unidades do Hospital Geral de Paris, Bicêtre, com a intenção de reformá-lo. 

 Com Pinel, os loucos foram libertados das correntes, mas não saíram do Hospital 

Geral. Instaurada nova ordem social com a Revolução Francesa, o louco tornou-se mais 

visível por apresentar uma série de problemas à ordem burguesa: 

 

Insensato, ele não é sujeito de direito, não pode ser objeto de sanções; incapaz de 

trabalhar ou de „servir‟, não entra no circuito regulado pelas trocas, essa livre 

circulação de mercadorias e de homens à qual a nova legalidade burguesa serve de 

matriz. Núcleo de desordem, ele deve ser reprimido, porém, segundo um outro 

sistema de punições do que o ordenado pelos códigos para aqueles que 

voluntariamente transgrediam as leis” (CASTEL, 2008 pág. 19). 

 

 A solução a estas contradições foi manter a reclusão dos loucos no hospital. Contudo, 

o hospital não podia mais ser o espaço de enclausuramento, o que feria as novas normas 
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sociais contrárias à privação da liberdade do homem. Este estabelecimento teria que ser 

reformado em espaço terapêutico com o objetivo de cura. É essa possibilidade de reunir todos 

os loucos em um mesmo espaço, com o objetivo de conhecer e tratar suas loucuras, que 

permite o nascimento da Medicina Mental, posteriormente chamada de psiquiatria. “A 

primeira grande operação para a qual a ciência psiquiátrica prepara-se é a transformação de 

uma multidão confusa, inútil ou perigosa em multiplicidade ordenada” (BASAGLIA apud 

BARROS, 2004 pág. 35). 

 A ordenação dessa “multiplicidade” dentro do hospital foi feita por Pinel e seus 

discípulos seguindo a tradição filosófica que embasava o projeto tecno-científico da 

modernidade. Pinel fazia parte de um grupo de filósofos conhecido como „Os Ideólogos‟, de 

grande importância para o pensamento da França revolucionária. Este grupo buscava a “base 

verdadeiramente científica para o conhecimento dos fenômenos da realidade, tomando como 

referência principal o modelo da História Natural” (AMARANTE, 2006 pág. 39). Logo, „Os 

Ideólogos‟ encontraram na observação empírica dos fenômenos que constituíam a realidade, a 

base do processo de conhecimento científico (BERCHERIE apud AMARANTE, 2006). Esse 

método filosófico e analítico – a observação empírica – pertencia à tradição de Locke e 

Condillac.  

 Segundo a teoria do conhecimento de Locke, as ideias eram formadas a partir da 

experiência empírica, o conhecimento humano se constituía a partir da „sensação‟, com base 

na qual as ideias eram formadas (AMARANTE, 2006). Esta tradição filosófica referendou o 

conhecimento da loucura através da experiência empírica da observação, o que significou 

conhecê-la através do ato perceptivo do médico sobre os fenômenos da loucura e, assim, 

observou-se, descreveu-se, comparou-se, agrupou-se e classificou-se tudo o que era chamado 

às vistas do médico como sendo estranho ao padrão moral. O hospital tornou-se o espaço 

rigorosamente médico para os loucos e a loucura foi apropriada conceitualmente pelo discurso 

médico tornando-se alienação mental. 

 A primeira nosografia surgiu, assim, fundada nos princípios da ciência moderna, do 

modelo racionalista, no qual entende-se que o observador – “sujeito epistêmico” – é portador 

de uma subjetividade governada pela razão e, por isso, pode conhecer a realidade observada – 

“objeto epistêmico” – colocando-se num lugar neutro e imparcial, definindo a objetividade 

científica (AMARANTE, 2006).  

  O médico „alienista‟, “colocado em um lugar da ciência que, acredita-se, não é 

contaminado pelas influências da cultura, da economia e da sociedade, (...) valendo-se de sua 



16 

 

percepção social, determina o que é normal e o que é patológico” (AMARANTE, 2006 pág. 

41). 

Com o conceito de alienação mental, definiu-se a loucura como patologia que podia 

ser curada, porquanto Pinel acreditava que a alienação mental era produzida por um 

distúrbio no âmbito das paixões. Esse entendimento supunha que o alienado, antes 

de ser acometido pelo desvario, era detentor de razão. O objetivo do internamento 

no hospital era recuperar-lhe a razão através de um tratamento de caráter moral. A 

razão, recuperada através do isolamento do mundo exterior e do tratamento moral, 

restituiria a liberdade suprimida pela alienação. Contudo, a liberdade da qual se 

referia Pinel não significava o direito a sair do hospital, mas o direito de receber o 

tratamento na instituição autorizada para tal. É o paradoxo da „liberdade intramuros‟ 

ou da „ilusão de liberdade‟ (AMARANTE, 2006 pág. 50). 

 

 Conforme Mello Morais (apud AMARANTE, 2006 pág. 47), as paixões, para Pinel, se 

apresentavam sob duas formas: existiam as “paixões debilitantes ou opressivas, assim como o 

desgosto, o ódio, o temor, as saudades, os remorsos, o ciúme, a inveja (...)” e as paixões 

“alegres” como “a própria alegria, o orgulho, o amor, o enlevo estático, ou a admiração 

aplicada aos objetos de culto”. As duas classes de paixões eram normais desde que em 

intensidade considerada adequada, suas exacerbações é que produziriam a alienação. 

 Segundo o mesmo autor o tratamento moral para as paixões desvirtuadas consistia na 

„polícia interior‟, ou seja, no próprio regime disciplinar instaurado no interior do hospital e 

também no regime de trabalho „terapêutico‟, considerado poderoso instrumento contra o 

delírio, chamando a consciência à realidade. Assim, o hospital tornou-se não só o lugar para o 

tratamento moral, mas exatamente por se considerar o isolamento do meio social a primeira 

condição para a terapêutica, o hospital tornou-se, por si próprio, o remédio para a alienação. 

 Com Pinel, o espaço hospitalar foi sendo dividido conforme se diversificava a 

nosografia das doenças mentais. Esse momento inaugural da medicina mental se caracterizou 

por uma preocupação classificatória, “a ela, não interessa localizar a sede da doença no 

organismo, mas simplesmente atentar para sinais e sintomas, a fim de agrupá-los segundo sua 

ordem natural, a partir das manifestações aparentes da doença” (AMARANTE, 2006 pág. 26). 

 A elaboração das nosografias deu origem à obra “Tratado Médico Filosófico sobre a 

Alienação Mental” de Pinel, publicada em 1801. Pinel também estendeu sua „tecnologia‟ 

terapêutica até a outra unidade do Hospital Geral de Paris, Salpêtrière. Posteriormente, 

Esquirol, seu discípulo, o sucedeu na direção da Salpêtrière onde deu continuidade aos 

princípios pinelianos, adotando o termo „asilo‟ em substituição ao termo Hospital Geral, já 

dotado de sentido pejorativo no senso comum como instituição de marginalidade (CASTEL, 

2008). 
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 De acordo com Castel (2008), no período entre 1790, data do fim das lettres de cachet, 

e 1838, data da primeira lei que definiu o regime de internamento dos alienados, constituiu-se 

a medicina mental e um novo tipo de relação social: a relação de tutela, ficando o alienista 

como o tutor, o responsável pelo controle legal da alienação perante a sociedade liberal. 

 O alienismo de Pinel e Esquirol manteve-se hegemônico. Em meados do século XIX 

dois fatos marcaram o seu declínio. Um deles foi a massificação dos asilos, “os alienistas 

franceses começaram a se perguntar como era possível o tratamento moral, um tratamento que 

se pretendia (...) individualizado, quando a cada médico cabiam 400 a 500 pacientes” 

(DESVIAT, 2009 pág. 19). O outro foi que no confronto com o somatismo, obteve vitória a 

tese organicista de Bayle, em 1822, com a “descrição das lesões cerebrais da paralisia geral 

progressiva” (AMARANTE, 2006 pág. 52). 

 Na passagem para a segunda metade do século XIX a psiquiatria buscou firmar-se 

incorporando o modelo de causalidade da medicina biológica, “levando os psiquiatras a 

intermináveis debates sobre organogenesia versus psicogênese, enfermidade de origem 

endógena versus exogeneidade, inato versus adquirido” (GALENDE apud AMARANTE, 

2006 pág. 27). 

 Morel e sua „doutrina das degenerações‟, o debate entre somatistas e psicologistas não 

se resolveu, mas incorporou outro elemento na busca da etiologia da doença mental: a 

hereditariedade. Conforme SILVA FILHO (2007, pág. 92), na teoria de Morel, as 

degenerações: 

 

Se transmitiriam hereditariamente constituindo desvios patológicos com respeito ao 

padrão normal da humanidade, ou então seriam precocemente adquiridas, por causas 

diversas, como intoxicações, alcoolismo, malária, males congênitos etc. Uma vez 

instalada, a patologia seguiria seu curso e se transmitiria aos descendentes até que a 

linhagem fosse extinta. 

 

 Postulava-se que os indivíduos degenerados se inclinavam mais facilmente ao „mal 

moral‟. Assim, o „mal moral‟ era, ao mesmo tempo, causa e efeito da degeneração, 

estabelecendo-se uma relação de interdependência entre fatores hereditários e morais. Com 

base nestes princípios, Morel procurou realizar uma “(...) aplicação mais fecunda e mais 

universal do tratamento moral”, ou seja, a “moralização das massas” (MOREL apud 

CASTEL, 2008, pág. 262). O tratamento moral não deveria ser aplicado de forma 

individualizada, mas deveria tornar-se uma „profilaxia preservadora‟. Para AMARANTE 

(2006 pág. 56), Morel trouxe para a sociedade da época a “premência de que [fossem] 

interrompidas as linhagens degeneradas, donde a origem da eugenia em psiquiatria”. O ideal 
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moderno de higienização social ganhou terreno na psiquiatria, consolidando a noção de 

prevenção. Assim, o asilo tornava-se um lugar não apenas de isolamento terapêutico, no 

sentido pineliano, mas também de prevenção do mal que os alienado-degenerados podiam 

causar contaminando geneticamente a sociedade. 

 No final do século XIX as ideias de Morel foram refinadas na escola alemã. Um de 

seus representantes, Kraepelin, propôs, em 1892, uma nova sistemática nosológica em 

substituição à nosografia fundada pelos alienistas. Para Nobre de Melo (apud AMARANTE, 

2006 pág. 57), o princípio nosológico-clínico de Kraepelin, composto pela noção de unidades 

nosológicas, é considerado “o eixo em torno do qual se acha edificada a totalidade da atual 

sistemática psiquiátrica”. Kraepelin propôs a distinção entre as doenças mentais endógenas e 

exógenas adotando uma “compreensão longitudinal”, agrupando-as de acordo com a 

etiologia, a sintomatologia e a anatomopatologia. Em seu método clínico, deu importância ao 

curso da enfermidade para agrupar as doenças mentais, ao invés de buscar apenas as 

semelhanças dos sintomas, como fizeram os primeiros alienistas. 

 Kraepelin também introduziu o conceito de demência precoce (posteriormente 

denominado por Bleuler como esquizofrenia) e, com a consolidação do conceito de 

personalidades psicopáticas, inseriu a noção de anormalidade. Para Nobre de Melo apud 

AMARANTE (2006 pág. 59): 

 

Na nosografia de Kraepelin as classes nosológicas caracterizam a especificidade 

etiológica tanto dos diversos tipos de doença mental, quanto das várias formas de 

anormalidade, manifesta sobretudo pelas personalidades psicopáticas, criminosos, 

instáveis, mentirosos, querelantes, constituindo um importante campo de pesquisa e 

de argumentação para o saber psiquiátrico. Neste sentido podemos afirmar uma 

mudança ao nível do saber, marcada pela passagem da concepção de doença mental 

– que fundamenta a psiquiatria do século XIX – para a concepção de anormalidade 

como forma de psicopatologia que constitui a novidade do discurso psiquiátrico do 

século XX. 

 

 O conceito de anormalidade permitiu a apropriação pelo saber psiquiátrico de tudo o 

que era percebido como “não normal”. Novamente valeu-se do princípio de que a 

possibilidade do saber científico estaria na autonomia e neutralidade do sujeito epistêmico –o 

observador, no caso, o psiquiatra – em relação ao que se considera como objeto epistêmico – 

a doença mental. Seguindo os pressupostos da autonomia e neutralidade, o modelo de 

Kraepelin estabeleceu entidades nosográficas “nas quais misturam-se conceitos de ordem 

moral com os relativos às afecções orgânicas, que se explicitam e se entrelaçam na etiologia e 

sintomatologia da doença” (AMARANTE, 2006 pág. 59). 
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 Na escola alemã os estudos mais organicistas, por outro lado, na primeira metade do 

século XX, a obra de Freud contribuiu para acirrar o velho debate entre as explicações 

organicistas e psicológicas da doença mental. Surgiram escolas de psiquiatria em vários países 

com diferentes matizes de orientações teóricas, revelando a não unicidade do saber 

psiquiátrico no entendimento do seu objeto. 

 A psiquiatria, desde seu início, esforçou-se em definir a natureza do seu objeto de 

acordo com o modelo de racionalidade que preside a ciência moderna. Neste sentido, tomou o 

objeto „doença mental‟ à maneira das ciências naturais. Pretendeu produzir um saber a 

histórico e atemporal, desconsiderando o fato de ser uma ciência datada historicamente e de 

ser a doença mental, enquanto conceito, uma construção teórica produzida no seio de uma 

nova ordem burguesa. Fundou-se na crença da ciência moderna de que o conhecimento é 

objetivo e válido independentemente do contexto e dos valores que o tornaram possível. 

Utilizando o método científico moderno, operou a redução da complexidade ou simplificação 

do seu objeto para conhecê-lo (AMARANTE, 2006).  

 A medicina geral, por sua vez, não viu com agrado o nascimento desta especialidade 

que, mesmo carente de bases concretas e positivas, pretendeu tomar parte do mesmo campo 

científico. Na análise de Birman e Costa (2004 pág. 44), desde o início do século XX 

revelasse uma crise na psiquiatria “com a crise da Psiquiatria Fenomenológica na Europa e o 

surgimento da Psiquiatria Behaviorista americana, que encontrará em A. Meyer o primeiro 

formulador de enfermidade mental como desadaptação social (...)”. Esta crise se agrava a 

partir da segunda metade do século XX quando a psiquiatria, ao se deparar com sua 

“impotência terapêutica” e com a cronicidade das doenças mentais produzida no interior dos 

asilos, formula uma mudança radical no seu objeto, que deixa de ser doença mental e passa a 

ser a promoção da saúde mental. Da crise teórica e prática ocorrem reformas da psiquiatria, 

que procuram questionar o papel e a natureza ora do saber psiquiátrico, ora da instituição 

asilar. As reformas da psiquiatria surgem especificamente num contexto onde novas questões 

são colocadas no cenário histórico mundial. 

 

2.2 As experiências de Reforma Psiquiátrica na Europa, Estados Unidos da América e o 

surgimento do conceito de crise em saúde mental 

 

 O termo reforma psiquiátrica não é unívoco, uma vez que se baseia nas passagens 

históricas e culturais nas quais se fundam os projetos institucionais, os valores, as questões 
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éticas, a relação entre Estado e cidadãos, as políticas públicas e as diferentes formas de 

compreender e interpretar os saberes e as práticas da psiquiatria (NICÁCIO, 2003). 

 Os movimentos que problematizaram a assistência psiquiátrica, inicialmente 

desenvolvidos em alguns países europeus e nos Estados Unidos, produziram significativas 

mudanças nos saberes, nas práticas e nas políticas desse campo. As experiências de reforma 

que se sobressaíram foram: a Comunidade Terapêutica na Inglaterra, a Psicoterapia 

Institucional e Psiquiatria de Setor na França, a Psiquiatria Preventiva ou Comunitária nos 

Estados Unidos e, posteriormente, as experiências da Antipsiquiatria inglesa e da 

Desinstitucionalização italiana. Como processos sociais, essas reformas – empreendidas no 

contexto sociopolítico pós Segunda Guerra – não percorreram trajetórias lineares e suas 

intenções iniciais tiveram diversos desdobramentos. Seus projetos se embasaram em 

referenciais teóricos heterogêneos e se constituíram, posteriormente, em referência para 

projetos de reforma psiquiátrica desenvolvidos em outros países (NICÁCIO, 2003). 

 A partir da II Guerra Mundial, os problemas de ordem social e econômico resultantes 

deflagraram o questionamento e crítica ao papel do Estado, pressionando a ampliação dos 

direitos sociais, o que culminou na configuração do “Estado de Bem-Estar” (welfare state). 

Com isso, o Estado tornou-se o principal planejador e gestor dos processos sociais, 

responsabilizando-se pelo direito à saúde como um direito social. O modelo estritamente 

curativo da medicina tornou-se alvo de críticas, entendendo-se que a medicina deveria se 

antecipar às causas da doença e promover a saúde. No campo da assistência psiquiátrica, o 

modelo asilar também foi criticado, sendo considerado agente produtor de iatrogenias. “(...) 

Se fundem numa unidade as preocupações dos psiquiatras quanto à sua impotência 

terapêutica, e as preocupações governamentais geradas pelos altos índices de cronicidade das 

doenças mentais, com sua consequente incapacidade social” (Birman e Costa, 2004 pág. 44). 

 Neste contexto de crise emergiu a “Psiquiatria Social” como a grande novidade, 

ensejando os primeiros projetos para a reforma asilar. 

 De acordo com Birman e Costa (2004), a Psiquiatria Social foi reconhecida sob 

diferentes designações conforme assumia diferentes proposições no campo teórico e prático 

da psiquiatria, podendo-se destacar dois grupos até a década de 1960: 

 

A) O primeiro grupo, composto pela Comunidade Terapêutica (Inglaterra) e pela 

Psicoterapia Institucional (França), refere-se a experiências de crítica à estrutura 

asilar, já que “não era mais possível assistir-se passivamente ao deteriorante 

espetáculo asilar: não era mais possível aceitar uma situação em que um conjunto de 

homens, passíveis de atividades, pudessem estar espantosamente estragados nos 

hospícios” (BIRMAN e COSTA, 2004 pág. 46).  
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 Essas duas experiências surgiram do impacto causado pelas novas condições de vida, 

da necessidade de mão de obra ativa no trabalho de soerguimento das nações no período pós-

guerra. Assim, a Comunidade Terapêutica e a Psicoterapia Institucional tinham em comum a 

proposta de transformação do asilo, produtor de agravamento das doenças, em instituição 

efetivamente terapêutica. No entendimento dessas experiências, para se transformar o asilo 

em espaço terapêutico era necessário transformá-lo em uma réplica da vida social extra-asilar 

(FERREIRA, 2005).  

 Significava transformá-lo num lugar de aprendizado da vida social, um espaço de 

pedagogia social, no qual os critérios de cura e alta estavam relacionados à perspectiva de se 

adequar à nova configuração asilar. Foi adotada a estratégia do grupo, instaurando-se grupos 

de discussão, de atividades, de recreação e grupos terapêuticos que cumpriam duplo 

propósito: constituir-se como espaços terapêuticos para o grande contingente de pacientes, 

frente à escassez de médicos para atendê-los individualmente e, na medida em que o grupo 

representa o “núcleo da vida social”, reeducar os pacientes para a vida social (BIRMAN e 

COSTA, 2004 pág. 51). 

 A dinâmica coletiva e participativa que os grupos imprimiam também contribuiu para 

um processo de horizontalidade das relações. Segundo Maxwell Jones, expoente da 

experiência da Comunidade Terapêutica inglesa, “a ênfase na comunicação livre entre equipe 

e grupos de pacientes e nas atitudes permissivas que encorajam a expressão de sentimentos 

implica numa organização social democrática, igualitária e não numa organização social do 

tipo hierárquico tradicional” (apud AMARANTE, 2007 pág. 43). Já na experiência similar, a 

Psicoterapia Institucional francesa, representada principalmente por François Tosquelles, o 

espaço coletivo propunha alcançar uma “transversalidade” que, no entender de Amarante 

(2007 pág. 45), representava “o encontro e ao mesmo tempo o confronto dos papéis 

profissionais e institucionais com o intuito de problematizar as hierarquias e hegemonias”. A 

crítica que se faz a ambas experiências se refere ao caráter exclusivamente intra-hospitalar das 

transformações operadas, deixando intocados os problemas da exclusão e segregação que 

fundamentam a continuidade do asilo. 

 

B) O segundo grupo, formado pela Psiquiatria de Setor (França) e Psiquiatria 

Preventiva (EUA), refere-se a experiências que, acreditando ser o asilo uma 

instituição obsoleta, utilizaram a comunidade como estratégia para intervenção 

terapêutica. No caso da Psiquiatria de Setor, diante das limitações observadas na 

experiência da Psicoterapia Institucional, priorizou-se o tratamento do paciente 

dentro e com o seu próprio meio social, tornando-se a internação psiquiátrica apenas 
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uma etapa coadjuvante e transitória. Neste sentido, dividiu-se o hospital em setores 

correspondentes às áreas geográficas da cidade, reunindo-se em cada setor os 

pacientes vindos da mesma região. Como a internação tinha caráter transitório, o 

foco de intervenção tornou-se as regiões geográficas para as quais os pacientes, após 

a alta, deveriam voltar. Apesar da inovação introduzida – a regionalização, esta 

experiência não logrou, seja pela oposição de intelectuais que a interpretavam como 

extensão da abrangência política e ideológica da psiquiatria, seja pela ausência de 

uma transformação cultural que superasse as resistências da comunidade no 

convívio com os egressos, seja, ainda, pelo caráter oneroso dos serviços extra-

hospitalares de prevenção e pós-alta hospitalar (BRIMAN e COSTA, 2004 pág. 47). 

 

 A Psiquiatria Preventiva, também conhecida como Psiquiatria Comunitária, 

representou a experiência que exerceu maior influência aos projetos assistenciais dos países 

do então denominado Terceiro Mundo, visto que seu projeto preventivista foi adotado pelas 

organizações sanitárias internacionais: Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS e 

Organização Mundial de Saúde – OMS. O projeto preventivista foi formulado após as 

repercussões de um censo realizado nos Estados Unidos, em 1955, que tornou público as 

péssimas condições da assistência psiquiátrica no país, apontando a necessidade de 

providências saneadoras imediatas. Assim, o presidente Kennedy formulou, em 1963, uma 

nova política que redirecionava os objetivos da assistência psiquiátrica: prevenir as doenças 

mentais e promover a saúde mental nas comunidades (AMARANTE, 2006). 

 A Psiquiatria Preventiva encontrou suas bases teóricas e propostas de intervenção na 

obra “Princípios de Psiquiatria Preventiva” de Gerald Caplan, considerado o fundador desta 

experiência. Em seu postulado, inspirado no modelo da “História Natural da Enfermidade” de 

Leavell e Clark, a doença mental também apresentava uma História Natural e, desde que fosse 

detectada precocemente, poderia ser prevenida. Para isso, foram estabelecidos três níveis de 

prevenção, de acordo com o momento evolutivo da doença mental: 

 

1) Prevenção Primária: intervenção nas condições possíveis de formação da doença 

mental, condições etiológicas, que podem ser de origem individual e (ou) do meio; 

2) Prevenção Secundária: intervenção que busca a realização de diagnóstico e 

tratamento precoces da doença mental; 3) Prevenção Terciária: que se define pela 

busca da readaptação do paciente à vida social, após a sua melhora” (BIRMAN e 

COSTA, 2004 pág. 54). 

 

 A Prevenção Secundária e Terciária, cujas ações se baseavam em diagnosticar, tratar, 

readaptar, ou seja, ações do âmbito curativo, não representavam inovação. A novidade foi a 

Prevenção Primária, à qual a política americana deu toda ênfase, concentrando recursos 

técnicos e financeiros para sua implementação. Ao priorizar as intervenções sobre as 

“condições possíveis” que conduziriam à doença mental, tornou-se necessário buscar um 
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indicador dessas condições. Assim, surgiu o conceito de crise que passou a ser “o grande 

indicador do desequilíbrio ou de sua possibilidade” (BIRMAN e COSTA, 2004 pág. 56). 

 A crise, conceito estabelecido a partir das noções de „adaptação e desadaptação social‟ 

do campo da sociologia, “transforma-se em signo de intervenção, (...) já que foi 

empiricamente observado que nas pessoas que adoeceram mentalmente, os primeiros indícios 

de suas modificações ocorreram em momentos de crise”, portanto, a crise não é sinônima de 

doença mental, mas “caminha-se para uma enfermidade mental bem caracterizada pelo 

acúmulo sucessivo de Crises, que deterioraram o sistema de segurança individual pelo seu 

desgaste repetitivo” (BIRMAN e COSTA, 2004 pág. 57). Foram classificadas em dois tipos: 

 

1) Crises Evolutivas geradas pelos processos „normais‟ de desenvolvimento físico, 

emocional ou social. Na passagem de uma fase a outra do processo evolutivo (...) 

conflitos podem ser gerados, levando à desadaptação, que não sendo elaborados pela 

pessoa podem conduzir à doença mental; 2) Crises Acidentais, imprevistas, 

precipitadas por uma grande ameaça de perda ou por uma perda, que por sua 

capacidade de perturbação emocional teria a capacidade de poder levar futuramente 

à doença. 

 

 A crise torna-se objeto privilegiado de intervenção, uma vez que representa o evento 

que conduz à doença, mas podendo também ser considerada a possibilidade de crescimento 

para o indivíduo. “Se ajudado por técnicos ou por líderes comunitários, psiquiatricamente 

orientados, a Crise pode tornar-se quase sempre um meio de crescimento” (BIRMAN e 

COSTA, 2004 pág. 58). Neste aspecto, houve, na experiência da Psiquiatria Preventiva, uma 

ampliação da abrangência da ação psiquiátrica através do treinamento dos líderes 

comunitários que passaram à qualidade de supervisores de saúde mental da comunidade. 

 Incorporou-se a totalidade dos recursos comunitários – instituições médicas, 

educativas, religiosas, culturais, de lazer, as lideranças e a família – no esforço de prevenir a 

doença mental, tornando todos os espaços sociais passíveis de adoecimento e de 

psiquiatrização. A concepção de que prevenir é promover a saúde, levou a ação sobre a 

comunidade ao seu extremo, promovendo a “busca de suspeitos” – expressão usada por 

Caplan – em todos os espaços sociais. A “busca de suspeitos” de doença mental ou de crise se 

deu especialmente através do preenchimento de questionários distribuídos à população – 

screening – para detectar possíveis candidatos ao tratamento psiquiátrico (AMARANTE, 

2006). 

 O projeto preventivista americano tentou tornar o hospital psiquiátrico uma instituição 

obsoleta, na medida em que procurou instituir-se enquanto „alternativa‟ ao modelo 

psiquiátrico tradicional, apresentando em oposição a este “um novo objeto – a saúde mental; 
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um novo objetivo – a prevenção da doença mental; um novo sujeito de tratamento – a 

coletividade; um novo agente profissional – as equipes comunitárias; um novo espaço de 

tratamento – a comunidade; uma nova concepção de personalidade – a unidade 

biopsicossocial” (COSTA apud AMARANTE, 2006 pág. 41). 

 Amarante (2006 pág. 43), “o preventivismo preparou o terreno para a implementação 

da política de desinstitucionalização, entendendo que esta nova expressão designou, nos 

Estados Unidos”, “o conjunto de medidas de desospitalização”. Estas medidas pretenderam 

reduzir o tempo médio de internação hospitalar, as taxas de internação e reinternação e 

aumentar o número de altas hospitalares. Para acompanhar as medidas de desospitalização foi 

ampliada a oferta de serviços extra-hospitalares que intercederiam no aparecimento ou 

desenvolvimento das doenças. Foram implantados centros de saúde mental, enfermarias 

psiquiátricas em hospital geral, hospitais-dia, hospitais-noite, lares abrigados e oficinas 

protegidas. Estes serviços extra-hospitalares, pulverizados na comunidade, eram estruturas de 

caráter intermediário, podendo-se atribuir dois sentidos para intermediário, conforme 

Amarante (2006, pág. 16): 

 

O primeiro, é no sentido de passagem entre o hospital e a comunidade ou vice-versa 

(isto é, quando o paciente transita pelo serviço em processo de saída hospitalar, em 

processo de readaptação social, ou quando por tentativa de evitar a internação 

integral e imediata); o segundo, é no sentido de provisório, isto é, como modalidade 

assistencial que deveria existir até o momento em que o hospital tornar-se-ia 

obsoleto, dada a implantação da rede de serviços preventivos e comunitários. 

 

 Convivendo paralelamente ao hospital psiquiátrico ou à espera de sua obsolescência 

em função da ação dos serviços intermediários, produziu-se um efeito rebote, ou seja, os 

próprios serviços comunitários e a aplicação do screening à população transformaram-se em 

formas de captação de novos contingentes de clientes, ampliando a demanda para o circuito 

extra-hospitalar e retroalimentando os hospitais psiquiátricos (NICÁCIO, 2003). 

 Na análise de Birman e Costa (2004), a proposta que efetivou as experiências de 

“Psiquiatria Institucional” (Comunidade Terapêutica e Psicoterapia Institucional) foi a mesma 

que possibilitou as experiências de “Psiquiatria Comunitária” (Psiquiatria de Setor e 

Psiquiatria Preventiva), ou seja, a proposta de promoção da saúde mental, deduzindo-se saúde 

mental como adaptação social.  

 Para Rotelli et al (2001: 23), os dois grupos de experiências referem-se a “psiquiatrias 

reformadas”, pois embora tenham operado críticas ao asilo, transformações em seu interior e 

avançado em direção à comunidade, não colocaram em questão o modelo científico 
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psiquiátrico e a função social de exclusão e segregação do asilo, os serviços comunitários 

criados não buscaram eliminar o recurso à internação psiquiátrica, ao contrário, trabalhavam 

em relação de complementaridade, num “jogo de alimentação recíproca”. 

 Ainda na década de 1960 e, depois, na década de 1970, um terceiro grupo de 

experiências se destacou, mas com caráter diferente dos dois primeiros, pois não se 

configuraram como “psiquiatrias reformadas”, visto que buscaram exatamente romper com o 

paradigma psiquiátrico tradicional. Este grupo, formado pela Antipsiquiatria (Inglaterra, 

década de 1960) e pela Desinstitucionalização (Itália, década de 1970), refere-se às 

experiências nas quais “a questão mesma estaria no modelo científico psiquiátrico, que é todo 

ele colocado em xeque, assim como suas instituições assistenciais” (AMARANTE, 2007 pág. 

41).  

 A Antipsiquiatria, especialmente representada por Ronald Laing e David Cooper, foi 

bastante identificada, ainda que erroneamente, como movimento de contestação e rebeldia. 

Seus autores provocaram uma ruptura radical com o saber psiquiátrico tradicional, elaborando 

outra referência teórica para a esquizofrenia, inspirada na teoria da lógica das comunicações, 

sobretudo da escola de Palo Alto, atribuindo à causa da esquizofrenia os problemas de 

comunicação entre as pessoas (AMARANTE, 2006). 
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3 HISTÓRICO DA REFORMA PSQUIÁTRICA NO BRASIL  

 

 No Brasil, considera-se reforma psiquiátrica o processo histórico de cunho crítico e 

prático, fundado no questionamento do paradigma psiquiátrico e suas instituições, com o 

objetivo de construir propostas de transformação do modelo assistencial clássico. Esse 

processo surge no contexto da redemocratização do país, em fins da década de 1970 

(NICÁCIO, 2003). 

 É possível identificar momentos anteriores de crítica da prática e do saber 

psiquiátricos desde a criação do primeiro hospício no Brasil, o Hospício D. Pedro II, em 1852. 

A história da psiquiatria no Brasil revela mudanças ao longo de pouco mais de um século e 

meio, envolvendo diferentes atores sociais, projetos assistenciais, resistências, conflitos e 

rupturas. Assim, para efeitos metodológicos, convém visualizar esta história em trajetórias, o 

que permite, conforme Amarante (2006 pág. 92), “a visualização de percursos, de caminhos 

que, muitas vezes, se entrecruzam, se sobrepõem. A trajetória refere-se mais à existência e ao 

desenvolvimento de uma tradição, de uma linha prático-discursiva, do que de determinada 

conjuntura”. 

 Amarante (2007) visualiza esta história em três grandes trajetórias: Trajetória 

higienista (meados do século XIX até a II Guerra mundial); Trajetória da saúde mental (pós-

guerra até meados da década de 1970); Trajetória atual da reforma psiquiátrica (final da 

década de 1970 até o momento, é subdividida em trajetória alternativa, trajetória sanitarista e 

trajetória da desinstitucionalização). 

 Na década de 1970, a assistência psiquiátrica no Brasil baseava-se quase 

exclusivamente em estruturas manicomiais. A maioria dos leitos psiquiátricos pertencia aos 

hospitais psiquiátricos privados, contratados pelo Estado, em decorrência da política de 

privatização da época. A assistência era caracterizada pela inexistência de recursos técnicos e 

materiais nestas estruturas manicomiais, públicas ou privadas, onde era comum o uso do que 

se denominava “leito-chão”, dando a conhecer não só a ausência de leitos para o número de 

pessoas internadas, mas revelando os maus tratos e violência que lhes era infligido (NICÁCIO 

et al, 2005). 

 Iniciou-se um movimento de denúncias nos hospitais psiquiátricos, especificamente 

nos hospitais que compunham a Divisão Nacional de Saúde Mental – Dinsam. Técnicos de 

várias categorias profissionais, sobretudo médicos recém-formados e também estudantes, 

denunciavam a falta de recursos das unidades e as condições precárias de trabalho refletidas 
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na assistência prestada à população, configurando-se, assim, o movimento de trabalhadores 

em saúde mental – MTSM (AMARANTE, 2006). 

 O Movimento tinha caráter mais trabalhista, com reivindicações por aumento salarial, 

redução do número excessivo de consultas, mas também fazendo crítica à cronificação dos 

pacientes no hospital, crítica ao uso de eletrochoques e denúncias à violação dos direitos 

humanos, o que o fez oscilar entre um projeto de transformação psiquiátrica e outro de 

organização corporativa (AMARANTE, 2007). 

 Por estas características o MTSM constituiu-se em espaço de luta não institucional, em 

arena de debate e encaminhamento de propostas de mudança da assistência psiquiátrica 

através da organização de encontros e conferências, reunindo trabalhadores em saúde, 

associações de classe, entidades e outros setores da sociedade. A mobilização por projetos 

“alternativos” ao modelo manicomial, baseados em reformulações preventivas, extra-

hospitalares e multidisciplinares, marcam esse primeiro momento da reforma psiquiátrica 

chamado “trajetória alternativa” (NICÁCIO, 2005). 

 O segundo momento, o da “trajetória sanitarista”, iniciou-se nos primeiros anos da 

década de 1980, quando o MTSM se encontrava fortemente instalado no aparelho de Estado 

ocupando parte significativa dos postos de chefia de programas estaduais e municipais de 

saúde mental, direção de unidades hospitalares públicas, em substituição às antigas lideranças 

que ocupavam os cargos de direção e coordenação das políticas do setor (AMARANTE, 

2006). 

 Um dos motivos dessa ocupação, segundo Amarante (2007 Pág. 78) foi o próprio 

trabalho das lideranças do MTSM que, ao longo da década, se encarregaram de “elaborar 

novas propostas, produzir e reproduzir novas ideias, formar novos militantes (...) que 

operaram a substituição de uma prática psiquiátrica conservadora ou voltada para interesses 

privados para uma ação política de transformação da psiquiatria enquanto prática social”. 

 Nesse período, o movimento sanitário no Brasil se encontrava vigoroso, confundindo-

se com o próprio Estado e foi neste contexto que ocorreu, em março de 1986, a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde. Como desdobramento da “oitava”, aconteceu, em junho de 1987, a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental – I CNSM, fechando a “trajetória sanitarista” da 

reforma psiquiátrica e iniciando a “trajetória da desinstitucionalização” (NICÁCIO, 2003). 

 Embora os dois primeiros momentos da reforma tenham introduzido uma série de 

críticas, denúncias e propostas de mudanças, o fracasso das experiências “alternativas” ao 

modelo da psiquiatria clássica em todo o mundo, trazia o testemunho de que não era possível 

continuar fazendo reformas “sem atingir o âmago da questão, sem desconstruir o paradigma 
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psiquiátrico, sem reconstruir novas formas de atenção, de cuidados, sem inventar novas 

possibilidades de produção e reprodução de subjetividades” (AMARANTE, 2007 Pág. 99). É 

esta perspectiva que norteia a “trajetória da desinstitucionalização”, em curso até os dias 

atuais. 

 

3.1 A desinstitucionalização e a constituição de experiências inovadoras 

 

 Após a I CNSM, em 1987, foi realizado, em dezembro do mesmo ano, o II Encontro 

Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, em Bauru. Nesta ocasião foi construído o lema 

“Por uma sociedade sem manicômios”, significando um novo rumo para o MTSM na 

discussão da questão da loucura para além do limite assistencial. Colocavam-se em pauta as 

questões teóricas e políticas suscitadas pela loucura (NICÁCIO, 2005). 

 No campo teórico se apresentavam as influências de Franco Basaglia, que estivera no 

Brasil durante o I Simpósio Internacional de Psicanálise, Grupos e Instituições, em 1978, e 

durante o III Congresso Mineiro de Psiquiatria, em 1979. A presença de Basaglia havia 

indicado um caminho que não era o da modernização da psiquiatria, mas o da necessidade da 

superação do manicômio. Conforme Nicácio et al 2005 (pág. 201), Basaglia afirmava que: 

 

O processo de transformação do hospital psiquiátrico não poderia ser compreendido 

como um novo modelo técnico e não se encerrava no interior da instituição: [era] 

necessário colocar em discussão a finalidade da existência do manicômio, a 

modalidade dessa existência em sua relação com a estrutura social, desconstruindo a 

instituição para recompor e restituir os direitos e a complexidade das necessidades e 

possibilidades das pessoas. 

 

 Em consonância com essa perspectiva, surgiram, estrategicamente, experiências 

inovadoras como o primeiro Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, em São Paulo e os 

Núcleos de Atenção Psicossocial – NAPS, em Santos que vieram a subsidiar, posteriormente, 

a formulação de novos instrumentos legais como as portarias ministeriais 189/91, 224/92 e 

336/02 (MS, 2008). 

 O paradigma da desinstitucionalização como desconstrução passava a orientar a 

Reforma Psiquiátrica no Brasil para uma ética de inclusão social, solidariedade e o resgate da 

cidadania do louco. Contudo, a expressão „Reforma Psiquiátrica‟ denota algumas 

contradições em relação ao significado do seu paradigma – a desinstitucionalização, gerando 

equívocos associados à ideia da reforma como uma mera reestruturação do modelo 

assistencial psiquiátrico, reorganização de serviços ou modernização das técnicas terapêuticas, 
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reduzindo a apreensão da riqueza e da complexidade desse processo (NICÁCIO, 2003). 

Segundo Amarante (2006 pág. 92), o termo reforma “prevaleceu e ainda permanece, em parte 

pela necessidade estratégica de não criar maiores resistências às transformações, de 

neutralizar oposições, de construir consenso e apoio político”. 

 Assim, a expressão „Reforma Psiquiátrica‟ se mostrou a mais estratégica, 

possibilitando a viabilidade política e social do projeto do movimento, sem diluir, com isso, 

seu caráter de processo social complexo. Compreendendo que: 

 

Um processo indica algo em permanente movimento, que não tem um fim 

predeterminado, nem um objetivo último ou ótimo. Aponta para a constante 

inovação de atores, conceitos e princípios que marcam a evolução da história. Um 

processo social nos assinala que existem atores sociais envolvidos e, enquanto tal, 

que existem interesses e formulações em conflitos, em negociações. E, enfim, um 

processo social complexo se configura na e pela articulação de várias dimensões que 

são simultâneas e inter-relacionadas, que envolvem movimentos, atores, conflitos e 

uma tal transcendência do objeto de conhecimento que nenhum método cognitivo ou 

teoria podem captar e compreender em sua complexidade e totalidade” 

(AMARANTE, 2006 pág. 49). 

 

 A partir desta compreensão de Reforma Psiquiátrica como “processo social 

complexo”, expressão inicialmente cunhada por Rotelli et al (2001), o autor expõe as quatro 

dimensões que são simultâneas e inter-relacionadas neste processo: 

 

1) Dimensão teórico-conceitual: referente ao campo da produção dos saberes, à 

problematização e revisão dos conceitos produzidos pela ciência, desde o mito da 

neutralidade científica, da ciência como produtora de verdade até os conceitos 

produzidos pela psiquiatria, tais como doença mental, normalidade/anormalidade, 

terapêutica, cura e outros; 2) Dimensão técnica-assistencial: refere-se ao modelo 

assistencial que emerge a partir dos conceitos construídos. Compreende-se, por 

exemplo, que à teoria que concebia a loucura uma incapacidade da razão e do juízo 

emergiu o modelo assistencial asilar, baseado na custódia, na tutela, na vigilância e 

no tratamento moral. Ao questionar as bases conceituais desse modelo, torna-se 

possível desconstruí-lo e substituí-lo por estratégias e dispositivos inovadores; 3) 

Dimensão jurídica-política: referente aos conceitos e noções construídos no plano do 

saber psiquiátrico e legitimados no plano das leis e da política. Assim, a privação do 

direito à cidadania e a noção de inimputável foram a tradução, no campo jurídico, 

das noções de irracionalidade e incapacidade construídas no campo epistêmico da 

psiquiatria. Neste sentido, ao questionar os conceitos que subsidiam o aparato legal, 

torna-se possível reconhecer o louco de outro lugar, do lugar de cidadão, do lugar de 

sujeito de direitos; 4) Dimensão sociocultural: refere-se à formação do imaginário 

social a partir das posições ideológicas científicas tornadas senso-comum. Essa 

dimensão é considerada estratégica no processo da Reforma Psiquiátrica, pois visa a 

transformar a concepção da loucura no imaginário social. Concepção que não a 

associe a periculosidade, incapacidade e impossibilidade de trocas sociais e 

simbólicas, permitindo a construção de práticas sociais e culturais de solidariedade, 

inclusão e cidadania (pág. 48-49). 
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 Essas dimensões que se intercomunicam, revelam a complexidade do processo da 

Reforma Psiquiátrica no Brasil e abrem espaço para a produção de experiências inovadoras no 

campo das práticas assistenciais, sociais e culturais em oposição e substituição às práticas de 

exclusão e segregação do modo asilar. Ao conjunto das práticas desenvolvidas no processo da 

Reforma Psiquiátrica, substitutivas ao modo asilar, Costa-Rosa et al (2001) denomina Modo 

Psicossocial. O autor conceitua o Modo Psicossocial de acordo com quatro parâmetros que, 

sucintamente, referem-se: 1) à superação da relação sujeito-objeto característico do modelo 

médico, preconizando a horizontalização das relações interprofissionais como condição para a 

horizontalização das relações com os usuários; 2) à superação das formas verticalizadas de 

organização das relações intrainstitucionais, preconizando a horizontalização como requisito 

ao exercício da subjetivação; 3) à atuação da instituição no território, preconizando seu 

posicionamento como espaço de interlocução e porosidade e 4) à superação da ética da 

adaptação, da lógica que adéqua o indivíduo ao meio e o ego à realidade, propondo práticas 

que considerem a relação sujeito-desejo. 

 Assim, o processo da Reforma Psiquiátrica ao adotar na dimensão teórico-conceitual o 

paradigma da desinstitucionalização como desconstrução, fez emergir na dimensão técnica-

assistencial experiências inovadoras no país, calcadas no Modo Psicossocial. As experiências 

pioneiras foram o Centro de Atenção Psicossocial Prof. Luiz da Rocha Cerqueira – CAPS, em 

São Paulo, em 1987 e o Núcleo de Atenção Psicossocial da Zona Noroeste – NAPS, em 

Santos, em 1989 (COSTA-ROSA, 2001). 

 O primeiro, o CAPS Prof. Luiz da Rocha Cerqueira, surgiu no contexto da 

redemocratização e transição de uma política nacional privatizante para uma estatizante, que 

tinha como orientação a implantação de serviços extra-hospitalares. O projeto original do 

CAPS, de autoria da Coordenadoria de Saúde Mental, o definia como “estrutura 

intermediária” entre hospital e comunidade, com o objetivo de oferecer às pessoas “(...) um 

espaço institucional que buscasse entendê-las e instrumentalizá-las para o exercício da vida 

civil” (COORDENADORIA DE SAÚDE MENTAL, 2007 Pág. 1).  

 O CAPS atenderia, de acordo com o projeto, a clientela considerada “socialmente 

invalidada”, com “formas diferentes e especiais de ser”, com “patologias de maior 

complexidade”, pessoas que “tenham enveredado por um circuito de cronificação”, pessoas 

com “graves dificuldades de relacionamento e inserção social” e “pessoas com graus variáveis 

de limitações sociais” (COORDENADORIA DE SAÚDE MENTAL, 2007 Pág. 1-2). 

 O CAPS seria “mais um filtro de atendimento entre o hospital e a comunidade com 

vistas à construção de uma rede de prestação de serviços preferencialmente comunitária” e 
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suas práticas assistenciais seriam exercidas através de “programas de atividades 

psicoterápicas, socioterápicas de arte e de terapia ocupacional” (COORDENADORIA DE 

SAÚDE MENTAL, 2007 Pág. 02) consoante seu caráter intermediário. Por intermediário 

entende-se: 

 

Uma unidade de tratamento em saúde mental que se introduz num sistema 

hierarquizado de cuidados, indo da internação hospitalar ao tratamento ambulatorial 

e ao suporte da comunidade (...). É considerado (...) como uma estrutura de 

passagem, na qual os pacientes permanecem durante um determinado tempo até 

adquirirem condição clínica estável, de modo a poderem continuar o tratamento em 

definitivo em equipamentos com características ambulatoriais (GOLDBERG apud 

YASUI, 2009 pág. 147). 

 

 O serviço teria um funcionando de 8 horas/dia, cinco dias por semana, tomando como 

eixo organizador a assistência, a reflexão sobre suas práticas e a transmissão de suas 

experiências a outros profissionais. Yasui, um dos trabalhadores a compor a equipe do CAPS 

Luiz Cerqueira em seus anos inaugurais, relata que o serviço, mesmo sendo uma estrutura 

intermediária, procurava: 

 

Ser e funcionar como uma unidade que desenvolvia um trabalho qualitativamente 

distinto das práticas e modelos de atendimento em saúde mental na rede pública. Em 

primeiro lugar, por elegermos uma parcela de usuários que (...) [tinha] na 

hospitalização oferta exclusiva e compulsória de tratamento, em função de suas 

crises, muitas vezes recorrentes, de uma cultura que afirmava que „lugar de louco é 

no hospício‟ (...). Optamos por atender o usuário em crise, ou fora dela, através de 

um tratamento intensivo e, na medida do possível (...) prescindindo dos muros sejam 

eles reais ou imaginários (YASUI, 2009 pág. 53). 

 

 Assim, o CAPS Luiz Cerqueira se constituiu em uma experiência transformadora no 

campo técnico assistencial, ampliando e diversificando as possibilidades de intervenção e 

invenção terapêuticas onde “o usuário [era] o centro da atenção” (YASUI, 2009 pág. 54). 

 A trajetória do CAPS Luiz Cerqueira também foi atravessada por dificuldades, 

retrocessos, falta de apoio político e isolamento da rede. Em duas gestões estaduais, contrárias 

à Reforma Psiquiátrica, chegou a sofrer um processo de desmonte e, atualmente, “foi 

transformado em Programa de Integração Docente Assistencial da Universidade de São Paulo 

(USP-SP)” (ANAYA, 2004 pág. 75). Apesar dos atravessamentos sofridos, a criação do 

CAPS Luiz Cerqueira constituiu um marco no processo da Reforma Psiquiátrica, servindo de 

referência para a criação de outras experiências no campo assistencial e contribuindo para 

mudanças nas políticas públicas de saúde mental no Brasil. Outra experiência inovadora 

nascida do processo da Reforma Psiquiátrica e seguindo, portanto, os princípios da 
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desinstitucionalização de referência italiana, foi a experiência dos Núcleos de Atenção 

Psicossocial de Santos. O primeiro NAPS surgiu em 1989, simultaneamente ao processo de 

intervenção do município na Casa de Saúde Anchieta, “hospital psiquiátrico (...) construído na 

década de 50 para funcionar como moderno centro de assistência psiquiátrica”, mas 

conhecido depois como “Casa dos Horrores” (NICÁCIO, 2005 pág. 48). 

 Este manicômio foi denunciado por uma série de violações aos direitos humanos e 

óbitos de internos, passando por processo de vistoria, exposição da situação à imprensa e 

intervenção do município. Durante o processo de intervenção no “Anchieta”, foram tomadas 

medidas imediatas como a proibição de qualquer atitude de violência, de agressão verbal e 

física aos internos, foram desativadas celas fortes e grades, estabelecida liberdade para 

circular em toda a instituição, liberdade para receber visitas, proibição de 

eletroconvulsoterapia, abolição da laborterapia, estabelecimento de padrões adequados de 

higiene e alimentação (NICÁCIO, 2005). 

 Junto às medidas imediatas, um processo de questionamento global sobre a existência 

e a função social do manicômio acompanhou as transformações que se seguiram à 

intervenção. O manicômio não era uma instituição arcaica que necessitava passar por uma 

modernização, mas “um locus privilegiado que deve colocar em crise a própria instituição 

psiquiátrica em sua globalidade” (NICÁCIO, 2003 Pág.  54). Logo, a equipe de intervenção 

tinha claro que o processo de transformação não se limitaria ao trabalho dentro do manicômio, 

embora esse fosse primordial, mas implicaria um processo de transformação no espaço 

cultural onde a lógica da exclusão se configurava como natural e imutável. 

 Algumas diretrizes colocadas nos primeiros dias da intervenção permaneceram como 

eixos norteadores do projeto de desmontagem do “Anchieta”: “resgate da singularidade, 

reconstrução da história, produção da subjetividade, construção de cidadania” (NICÁCIO, 

2005 Pág. 59). Ao mesmo tempo em que se desenvolvia este trabalho, o manicômio era 

apresentado à cidade e vice-versa através de exposições, vídeos – como o vídeo “A Batalha da 

Cidadania” sobre a intervenção – painéis, festas – como a “festa dos 100 dias” da intervenção 

– passeios, músicas, diversificando os instrumentos de ação dentro e fora do manicômio 

(NICÁCIO, 2005). 

 Nova configuração foi se definindo no processo de intervenção, as enfermarias do 

“Anchieta” foram divididas em setores ou regiões correspondentes às da cidade e dos outros 

municípios, o que possibilitou às equipes conhecer o lugar de vida dos pacientes, dando os 

primeiros passos em direção ao território não apenas como espaço geográfico, mas como 

espaço onde as relações se estabelecem (FERREIRA, 2005). 
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 Do contato com o território emergia a necessidade de criar novas instituições, não 

reprodutoras da lógica manicomial, que produzissem e sustentassem uma nova cultura, novos 

sistema e política de saúde mental. Era o momento de sair do manicômio e a equipe de 

intervenção elaborou um projeto, identificado à proposta da desinstitucionalização italiana, 

para a implantação da primeira unidade externa, “uma unidade totalmente substitutiva ao 

manicômio” (NICÁCIO, 2005 Pág. 77). A construção de uma “unidade totalmente 

substitutiva” colocava em questão as reformas que, embora fizessem críticas ao manicômio, 

não prescindiam da internação psiquiátrica para os pacientes em situações agudas, de crise, de 

maior complexidade. 

 De acordo com o projeto, a nova unidade partiria do desmonte de uma das enfermarias 

do “Anchieta”, a correspondente à região da Zona Noroeste, por apresentar maior demanda de 

internação e de investimento de políticas públicas. Assim, em setembro de 1989 foi 

inaugurado o primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial, na Zona Noroeste (NAPS-ZN), em 

Santos (FERREIRA, 2005). 

 Dando prosseguimento ao desmonte do “Anchieta”, no período entre 1989 a 1994, 

foram construídos outros quatro NAPS nas regiões Centro, Orla, Vila Belmiro e Marapé, 

funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana, dispondo de seis leitos para situações 

de necessidade; um Pronto-Socorro Psiquiátrico municipal funcionando no Pronto-Socorro 

Central da cidade, oferecendo retaguarda noturna para o atendimento de crise e 

urgência/emergência, mas não se configurando como enfermaria psiquiátrica; uma Unidade 

de Reabilitação Psicossocial com o objetivo de promover e desenvolver os empreendimentos 

de trabalho como cooperativas sociais; o Centro de Convivência TAMTAM configurando-se 

como espaço para projetos artísticos e culturais e o Lar Abrigado “República Manoel da Silva 

Neto” para usuários gravemente institucionalizados (NICÁCIO, 2005). 

 Em 1994, o “Anchieta” foi definitivamente desativado como hospital psiquiátrico e o 

espaço institucional ocupado por outros serviços e atividades da SEHIG (Secretaria de 

Higiene e Saúde de Santos) e da Prefeitura Municipal. Assim, foi implantada em Santos uma 

rede assistencial totalmente substitutiva, cujos cinco NAPS, inspirados nos “serviços fortes” 

de Trieste, na Itália, constituíam a base e a referência da rede de atenção em saúde mental 

(FERREIRA, 2005).  

 Para Nicácio (2003 pág. 92), uma das fundadoras do NAPS da Zona Noroeste, não se 

trata de colocar os serviços italianos no lugar de “modelo pronto a ser transplantado”, mas 

trata-se de revelar a possibilidade de uma prática que “pode negar [o manicômio], transcender 

e construir uma nova realidade”. 
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 A experiência inovadora de Santos revelou, desde o início da intervenção no 

“Anchieta” até a construção do primeiro NAPS, essa possibilidade de “trabalhar com o 

manicômio real, com o manicômio imaginário, o sentido paradigmático desta instituição e no 

interior desta ação produzir novas instituições” (NICÁCIO, 2005 pág. 92). 

 O processo de transformação em Santos se assemelha à trajetória da 

desinstitucionalização italiana na medida em que, como em Trieste, se baseou: 

  

Na utilização dos recursos e dos problemas internos da estrutura em decomposição, 

para construir pedaço por pedaço as novas estruturas externas. Estas nascem para 

„acompanhar‟ de perto os pacientes fora do manicômio e construir as „alternativas‟ 

(e a cultura necessária): os serviços territoriais, os plantões psiquiátricos noturnos no 

hospital geral, as cooperativas, as casas para os pacientes, os bares e os refeitórios de 

bairro, os jogos, os laboratórios de teatro etc...” (ROTELLI et al, 2001 pág. 35). 

 

 De acordo com os autores italianos, o processo de desinstitucionalização é 

caracterizado por três aspectos que vão tomando corpo à medida que o manicômio vai sendo 

desmontado: 

 

a) A construção de uma nova política de saúde mental a partir da base e do interior 

das estruturas institucionais através da mobilização e participação, também 

conflitiva, de todos os atores interessados; b) A centralização do trabalho terapêutico 

no objetivo de enriquecer a existência global, complexa e concreta dos pacientes, de 

tal forma que eles, mais ou menos „doentes‟, sejam sujeitos ativos e não objetos na 

relação com a instituição (...); c) A construção de estruturas externas que são 

totalmente substitutivas da internação no manicômio, exatamente porque nascem do 

interior de sua decomposição e do uso e transformação dos recursos materiais e 

humanos que estavam ali depositados (ROTELLI et al, 2001 pág. 36). 

 

 Estes três aspectos da desinstitucionalização representam as condições para se 

prescindir da internação, transformando “as necessidades dos doentes, dos operadores e da 

comunidade, às quais a internação correspondia” e construindo respostas e serviços 

inteiramente substitutivos (ROTELLI et al, 2001 pág 36). 

  

3.2  Serviços substitutivos e a tomada de responsabilidade às situações de crise 

 

 Continuando a trajetória da desinstitucionalização e a constituição dos serviços 

substitutivos em Santos, algumas estratégias de estrutura e ação do NAPS são consideradas 

fundamentais para alcançar seus objetivos, de acordo com seu projeto: a regionalização, a 

transformação da equipe e o projeto terapêutico. A estratégia da regionalização, entendida 

menos como divisão administrativa ou geográfica da cidade e mais como base para a 
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transformação cultural, se identifica ao trabalho no território. Este trabalho implica em “(...) 

conhecer as necessidades, a demanda, o percurso da demanda psiquiátrica, conhecer e intervir 

nas organizações institucionais que tecem esta região, no sentido do NAPS ser um ponto de 

referência, de possibilitar o real acesso ao serviço e do serviço às pessoas (...)” (NICÁCIO 

apud AMARANTE e TORRE, 2001 pág. 30). Isso consiste no encontro com os cidadãos, no 

diálogo com a comunidade através da conversa com a vizinhança, das visitas domiciliares, 

abordando as diferentes formas de compreender a loucura, a questão da exclusão social, da 

cidadania. 

 A estratégia de transformação da equipe consiste no trabalho de refletir o próprio 

conceito de equipe, “a equipe é aqui compreendida como o trabalhar junto, como o espaço 

coletivo de ação e reflexão das práticas profissionais, (...) do pensar e repensar o próprio 

serviço” (NICÁCIO apud AMARANTE e TORRE, 2001 pág. 31).  

 A transformação da equipe passa pela desinstitucionalização dos técnicos, “do se 

perceber sem as conhecidas grades, chaves e muros na relação com a loucura” e sua 

transformação em atores sociais, num processo onde os profissionais “aprendem a aprender” e 

onde “as relações de poder e de saber possam ser colocadas em discussão (...)” (NICÁCIO 

apud AMARANTE e TORRE, 2001 pág 31). 

 A estratégia do projeto terapêutico envolve “o cuidar de uma pessoa”, “fazer-se 

responsável”, “evitar o abandono”, “atender à crise” e “responsabilizar-se pela demanda” 

(NICÁCIO apud AMARANTE e TORRE, 2001 pág. 30). O projeto terapêutico envolve o que 

os italianos chamam de presa in carico. Traduzido como tomada de responsabilidade, 

significa “fazer-se responsável pela saúde mental de uma população de um território 

determinado, assumir um papel ativo na sua promoção e a responsabilidade pelo cuidado 

global de uma pessoa, recusando as diferentes formas de abandono da demanda” (NICÁCIO, 

2003 pág. 117). 

 O projeto terapêutico implica dois aspectos: primeiro, a não seleção de clientela, 

garantindo a atenção a todas as pessoas que chegam ao serviço de porta aberta e, com isso, a 

não separação entre prevenção/tratamento/reabilitação; segundo, o atendimento à crise, “que 

não se limita ao atendimento das emergências que chegam ao Pronto-Socorro, mas também 

no NAPS e nas casas” (NICÁCIO apud AMARANTE e TORRE, 2001, p. 31). 

 Nicácio (2003 pág. 180) relata que na experiência cotidiana do NAPS “produzia-se, 

processualmente, uma profunda transformação da abordagem pautada na codificação da 

doença”. O ponto de partida eram as necessidades dos usuários em seu contexto social e 
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relacional, buscando aproximar-se de seu sofrimento, compreender sua história, criar vínculo, 

mediar relações, produzir possibilidades de trocas e recursos diligentes. 

 Trabalhava-se com a noção de projeto terapêutico como processo, construído e 

reconstruído na relação com os usuários, com os familiares e em equipe. Desse modo, o 

projeto terapêutico traduzia-se em “um conjunto complexo de estratégias, algumas simples, 

elementares, outras complexas, de longo percurso que buscavam cuidar do sofrimento, 

possibilitar a participação na vida social, potencializar o poder contratual, 

construir/reconstruir as redes sociais e de suporte, promover o acesso e o exercício de 

direitos” (NICÁCIO, 2003 pág. 181). Com essa perspectiva, as diferentes formas de atenção 

às situações de crise no NAPS e nos contextos reais de vida, se tornam ações singularizadas 

no processo, diferente de ter um elenco de procedimentos e técnicas a priori. 

 Nicácio (2003), a maioria das situações de urgência/emergência psiquiátrica ocorrida 

na Zona Noroeste era inicialmente referenciada para o Pronto-Socorro da região, situado ao 

lado do NAPS. As situações de urgência eram reconhecidas pela chamada de emergência 

código 13, referente à doença mental/periculosidade. O atendimento era realizado pela equipe 

do Pronto Socorro e, não raro, com auxílio de policiais. A desinstitucionalização dessa prática 

demandou, necessariamente, a transformação das possibilidades de resposta. Para isso, a 

equipe do NAPS propôs atender, em conjunto com a equipe do Pronto Socorro, as chamadas 

de código 13 sendo que para os usuários em atendimento no NAPS, as chamadas poderiam 

ser diretas para a equipe, inclusive no período noturno e nos fins de semana. Aos poucos todas 

as chamadas para o Pronto Socorro, referentes a situações de crise, foram remetidas 

diretamente para a equipe do NAPS. 

 Contudo, não é simples traçar uma definição para o que se chama de crise ou 

emergência/urgência psiquiátrica. DELL‟ÁCQUA e MEZZINA (2005 pág. 161) consideram 

que “é seguramente difícil uma definição única da crise em psiquiatria. Qualquer esquema 

para defini-la deve, em todo caso, considerar a organização psiquiátrica existente naquela área 

e naquele momento histórico particular”.  

 O ingresso da pessoa em crise no circuito psiquiátrico sempre esteve atrelado a um 

certo “valor-limite”, construído socialmente, que delimita quando problemas emocionais, 

psicológicos, sociais e contingentes assumem o grau de crise e passam a ser alvo da atenção 

psiquiátrica (DELL‟ÁCQUA e MEZZINA, 2005). 

 O “valor-limite” é dado de acordo com “os sistemas de reconhecimento como limite 

do sofrimento, do distúrbio, da periculosidade social, da miséria individual, do peso das 
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relações familiares ou de trabalho, da diversidade de comportamentos, da intolerância e da 

violência daquele particular tecido social” (DELL‟ÁCQUA & MEZZINA, 2005 pág. 162). 

 Estes diferentes sistemas de percepção e interpretação do sofrimento e das 

necessidades, junto aos contextos diversos e adversos de recursos institucionais, sociais e 

pessoais, revelam a complexidade presente na atenção à crise e, portanto, quão complexos 

devem ser as formas e os recursos para abordá-la. Voltando ao NAPS, nas estratégias de 

atenção às situações de crise no cotidiano, Nicácio (2003, pág. 186) relata que: 

 

A equipe buscava, através de diversas estratégias de contato, aproximar-se da pessoa 

e, sobretudo, comunicar a possibilidade de um diálogo construído em relações de 

contratualidade e de reciprocidade. Escutar, buscar compreender a pessoa e a 

situação, perceber brechas para entrar em relação, reconhecer as formas singulares 

de expressão do sofrimento, dos desejos, dos conflitos, das necessidades e das 

demandas de cuidado. Com esse conteúdo, atender as situações de crise requereu 

indagar e transformar os modos de pensar e agir pautados na invalidação e, 

sobretudo, na impossibilidade de produzir relações de troca com as pessoas com a 

experiência do sofrimento psíquico em momentos de crise. 

 

 De acordo com a autora, o cuidado às pessoas em situações de crise expressava “a 

singularidade de um trabalho artesanal”, onde a equipe “buscava possibilitar a entrada em 

cena das pessoas e construir uma leitura conjunta e complexa da situação e o delineamento de 

um contrato que, desde o início, propõe a efetiva participação do usuário e das pessoas de seu 

contexto relacional” (NICÁCIO, 2003 pág. 187). 

 Assim, a experiência inovadora do primeiro NAPS de Santos, fundada nas estratégias 

do trabalho junto ao território, da transformação da equipe através da reflexão contínua de 

seus saberes e das suas práticas, do projeto terapêutico, fazendo-se responsável pelo cuidado 

global de uma pessoa e atendendo às situações de crise, contribuiu para a transformação e 

construção de uma nova realidade no campo assistencial, no plano das políticas públicas de 

saúde mental, no universo cultural e na dinâmica das relações sociais com a loucura. 
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4  HISTÓRICO DA CRISE EM PSQUIATRIA E ACOLHIMENTO DE PACIENTES 

EM CRISE MENTAL 

 

 Segundo Moebus e Fernandes (s.d), a palavra crise em sua origem grega (krisis) 

caracteriza um estado no qual uma decisão tem que ser tomada. A origem filosófica da 

palavra é também extremamente rica e encerra o sentido originário da crise. Como nos aponta 

Boff (2002), a palavra sânscrita para crise é kri ou kir – e significa “desembaraçar”, 

“purificar”. O português conservou ainda a palavra crisol, elemento químico que purifica o 

ouro das gangas limpando-o dos elementos que se fixaram no metal pelo seu processo vital ou 

histórico e, ao longo do tempo, tomou conta de seu cerne a ponto de comprometerem sua 

substância em si. 

 Pode-se dizer que originalmente a palavra crise está carregada de elementos que 

trazem um amplo sentido, o de separação, mudança, desequilíbrio transitório, com possível 

ocasião de crescimento. Todos estes sentidos nos conduzem a um importante paradoxo: Por 

que, em psiquiatria, o sentido de crise adquiriu um aspecto sempre negativo ao longo da 

história? Um processo prejudicial e que deve sempre ser suprimido o mais rápido possível? 

Moebus e Fernandes (s.d) aponta que, neste campo, a introdução do termo crise pode ser 

atribuída a Erich Lindernann‟s que, em 1944, traz a luz uma “teoria da crise” que abordava as 

consequências psicológicas causadas nos seres humanos após tragédias ou catástrofes, ou seja, 

uma concepção que atribui o adoecer psíquico quase que inteiramente a causas externas ou 

sociais. 

 Tal causalidade aos poucos amplia seu raio de inserção e inclui também as inúmeras 

situações “estressantes” da vida cotidiana, como entrar na escola, perder um emprego, 

divorciar-se, etc. Este contexto, após a criação dos serviços especializados na atenção à crise, 

transforma toda a sociedade civil em população de risco deste “adoecimento psíquico”. 

Posteriormente, em oposição a este cenário, criou-se uma série de condutas e estratégias 

sociais de prevenção a este eminente risco, e o momento da crise passa a ser encarado, então, 

como uma “agudização da sintomatologia psiquiátrica” (NICÁCIO, 2005). 

 Da mesma forma, Foucault (2004) nos mostra em A história da loucura, como o 

conceito de loucura e, consequentemente, o conceito de crise foram, são e sempre serão 

histórica e culturalmente construídos de acordo com a contingência social do contexto em que 

se vive; apontando que ao longo dos últimos séculos, o que hoje denominamos crise psicótica, 

já foi entendido como manifestação de sabedoria, de possessão demoníaca, bruxaria, de 

subversão da ordem social e, por fim, como doença (a partir do século XVIII). 
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 Paralelamente a isto, pode-se observar que as formas de abordagem destas situações 

também foram sendo transformadas – exorcismo, fogueira, confinamento, tratamento moral, 

eletrochoque, contensão física e/ou medicamentosa, até aquilo que oferece-se atualmente 

como recurso de tratamento. 

 Seguramente, como já foi dito anteriormente, o que se pode apontar como 

característica comum a estes diferentes momentos é que a “crise” adquiriu um aspecto 

negativo aos nossos olhos. Esta análise faz confirmar a ideia de que neste momento de 

mudança assistencial em saúde mental, encontra-se também a renovação das mentalidades, 

por isso, propomos uma ampliação do entendimento desta manifestação, hoje denominada 

“crise”. 

 

4.1 A crise no circuito da Saúde Mental 

 

 Durante a maior parte da história de atenção ao portador de sofrimento psíquico, 

principalmente o período da psiquiatria clássica – asilar, hospitalocêntrica - a crise e toda 

complexidade de uma existência de sofrimento foi reduzida ao que podemos chamar de 

“agudização da sintomatologia psiquiátrica”. Pode-se aqui citar uma série de sintomas já 

catalogados como característicos: delírios, alucinações visuais e auditivas, agressividade, 

agitação psicomotora etc. A supressão desta sintomatologia buscaria a homeostase, a partir de 

um modelo de adaptação e estabilização, entendidos como positivos. O que rompe com tal 

homeostase e organização é, automaticamente, entendido como algo destrutivo (NICÁCIO, 

2005). 

 Caplan (2010) e colaboradores desenvolveram estudos sobre a „teoria da crise‟, que 

pode ser definida como um período de desorganização de um sistema aberto. A crise é 

precipitada por uma ou mais circunstâncias que, às vezes, ultrapassam a capacidade do 

individuo ou do sistema de manter a sua homeostase. Ela pode ser uma desestabilização 

passageira ou pode permanecer prejudicando o estado de equilíbrio do homem em relação ao 

seu corpo e ao meio ambiente. 

 A crise pode advir de uma situação imprevisível - doença, desemprego e morte – ou 

previsível, como a adolescência, gravidez, envelhecimento, etc. Nesta perspectiva o 

adoecimento é entendido como uma forma de adaptação e de reação do sujeito, frente aos 

estímulos internos ou externos ao organismo (AMARANTE, 2006). De acordo com Knobloch 

(2008), o que nos importa aqui é marcar outra posição: a que pode considerar a crise também 
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em seu lado positivo, buscando sua significação temporal e singular para o sujeito que a 

sustenta. 

 Segundo Dell‟Aqua (2008), poderíamos caracterizar como “situações de crise” aquelas 

que respondem a pelo menos três dos cinco parâmetros arbitrariamente especificados: 

 

Grave sintomatologia psiquiátrica; Grave ruptura no plano familiar e/ou social; 

Recusa do tratamento; Recusa obstinada de contato; Situações de alarme em seu 

contexto de vida e incapacidade pessoal de afrontá-las. Tais parâmetros identificam 

aquelas situações que por alarme ou gravidade eram enviadas ao hospital 

psiquiátrico com internação forçada, além de definidas como perigosas para o 

sujeito ou para os outros (2008, pág.59). 

 

 Embora as situações descritas acima ampliem a caracterização de crise como algo 

além de sua sintomatologia, “incluindo nela aspectos do contexto familiar, social e relacional 

de cada um, a meu ver, este conceito poderia ser enriquecido a partir de um maior 

aprofundamento na vivência subjetiva da crise e sua singularidade para o sujeito que a 

vivencia concretamente” (NICÁCIO, 2005 pág. 82). 

  “O trauma consiste em um acontecimento da crise que se define pela sua intensidade, 

pela incapacidade em que se acha o indivíduo de lhe responder de forma adequada, pelo 

transtorno e pelos efeitos patogênicos duradouros que provoca na organização psíquica” 

(LAPLANCHE e PONTALIS, 2006 pág.678). 

 Segundo Knobloch (2008), a crise pode ser designada como uma experiência em que 

há algo insuportável, no sentido literal de não haver suporte, experiência que nos habita como 

um abismo de perda de sentido, em que se perdem as principais ligações. Este abismo se 

manifesta como um excesso de força pulsional que rompe a capacidade de simbolização, mas, 

ao mesmo tempo, instaura uma eminente exigência de ligações até então inexistentes. 

 Para a autora, a situação denominada “crise” é a testemunha da vacilação do sistema 

de representação, é o irrepresentável, o inominável.  

 Experiência limite, “não por ser uma experiência que desafia o limite, mas por 

extravasar o delimitado. É uma experiência que traz um excesso, excesso do que é 

insuportável e intolerável. Ruptura em que se redistribuem, de uma maneira brutal as 

condições da realidade instalando um estado inédito” (KONOBLHOCH, 2008 pág.133). 

 Para Birman (2003), a pessoa em crise encontra-se num estado mental em que não é 

possível apreender algo essencial, no qual a angústia provocada pelo que nos escapa é tão 

importante que ficamos com o sentimento de que a nossa própria vida está escapando, uma 
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experiência de perda de seus sistemas de referência, isto é, a ameaça de perda da própria 

identidade. 

 Lobosque (2001) destaca em suas observações alguns traços comuns à experiência da 

crise: seu caráter de invasão, invasão que chega a ultrapassar o psiquismo e atingir o próprio 

corpo, a perda de privacidade, o estar exposto, o estar á mercê à irrupção do estranho, onde 

tudo entra em processo de questionamento e suas convicções fundamentais se abalam e tudo 

isso em caráter de imposição, tudo isso é imposto ao portador de sofrimento psíquico. Para a 

autora, toda esta vivência escancara a reprodução de uma agonia que ocasiona uma dor 

incompreensível, sem conteúdo de representação e por isso, inatingível pela consciência. 

 No entanto, é importante ressaltar que esta ausência de representação não significa a 

ausência de sensações e afetos, e também, que toda esta vivência não é caracterizada por um 

déficit, como acreditam a maioria das pessoas, mas sim, por uma diferença, cuja 

incompreensível estranheza chama a atenção (NICÁCIO, 2005). 

 Chama a atenção também o esquecimento por muitos profissionais da saúde da 

potência intrínseca ao momento de crise, da chance que este momento oferece para uma 

oportunidade de transformação e de desvio, pois embora toda essa vivência de sofrimento, 

angústia e invasão seja uma marca importante da crise, em proporções de mesmo valor pode-

se caracterizar seu momento de metamorfose, de saída de um lugar historicamente dado pra 

um outro lugar a ser simplesmente reconstruído, por seu caráter também inédito 

(LOBOSQUE, 2001). 

 

4.2 O atendimento à crise  

 

 Fazer uma relação das formas comumente utilizadas no manejo da crise psiquiátrica, 

exemplificando-as a partir do tratamento farmacológico, psicológico, psiquiátrico. No entanto, 

o que pretende-se mostrar aqui é que todas essas formas de abordagem se inter-relacionam o 

tempo todo e possuem como pano de fundo um conflito que emerge de uma inevitável relação 

de poder, mantida, segundo Foucault (2004) pelo entrelaçamento de saberes, técnicas e 

discursos “científicos”. Embora se tenha que admitir que determinados saberes produzem 

determinador poderes e vice-versa, supomos que este poder não é concebido como uma 

propriedade, mas como estratégia de tratamento. Ou seja, “esse poder, mais se exerce do que 

se possui, não é privilégio adquirido de uma classe dominante, mas efeito de conjunto de suas 

posições estratégicas” (Foucault, 2004 pág.26). 
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Uma vez que se permite admitir que estamos envolvidos em relações de poder no 

cotidiano das práticas institucionais, devemos proporcionar que a estratégia a qual 

nos referimos anteriormente, promova uma relação de poder que não precisa (e não 

deve) constituir-se como uma relação de dominação, na qual, o choque de poder 

coloca o usuário em uma nítida situação de perda, cristalizando em sua 

impossibilidade de emancipação e sufocando-o por mecanismos coercivos. De modo 

que o exercício do poder não se dê de forma unilateral (FOULCAULT, 2004 pág. 

27).  

 

 Para evitar que este tipo de relação patológica aconteça, podem-se apontar alguns 

aspectos que evitariam ou pelo menos dificultariam a constituição de um tratamento pautado 

na prática dominadora e/ou coerciva e, ao mesmo tempo, não adquira um caráter 

tutelar/paternalista. 

 Toda relação com o paciente em crise exigirá uma urgência de ação. A angústia que  

mostra um paciente diante de uma situação que ultrapassa o limiar de contenção, demanda 

alguma intervenção de forma iminente. Por esta razão, Saraceno, Asioli e Tognoni (2001) 

definem a emergência psiquiátrica como um fato imprevisto que necessita de uma intervenção 

imediata. 

 No entanto, algumas questões se colocam e aqui se fazem pertinentes: Nem sempre a 

equipe e paciente estão de acordo em relação ao conceito da crise, e muitas vezes a família 

pode também estar ou não de acordo com determinada intervenção. O contexto sociocultural 

em que o indivíduo está inserido pode ou não ser favorável às estratégias de cuidado, bem 

como, a ética institucional, todos estes fatores tem influência direta no tipo de abordagem da 

crise (SARACENO, ASIOLI e TOGNONI, 2001). 

 A crise e seu manejo estão imersos “em um conjunto de interesses afetivos e práticos 

contrastantes, onde o paciente e sua crise são uma parte do tratamento, e não sua totalidade” 

(Saraceno et al., 2001 pág.55). 

 Com isso, forçamo-nos a aprender as diversas formas e momentos da existência, que 

sofre, dentro e fora da crise, sempre considerando seu contexto sociocultural histórico 

familiar. 

 Campos (2003) denomina clínica ampliada, colocando a crise no interior de uma série 

de fatores que a dão algum nexo e a colocam mais próximas de nossa compreensão. Estes 

aspectos, já são suficientes para nos dar uma pequena dimensão da importância da relação que 

será construída entre equipe profissional e paciente, e por isso, consideramos importante 

apontar aspectos do manejo da crise essenciais para possibilitar uma boa condução do 

momento do sujeito em crise, considerando, é claro, que de forma alguma tentamos aqui 
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estabelecer um manual ou fórmulas de instrução de “como lidar com a crise”, uma vez que 

isso desconsideraria a subjetividade e a individualidade intrínseca de cada usuário. 

 Busca-se apenas promover uma reflexão, considerando aspectos didáticos, sobre o 

manejo da crise, levantando alguns elementos que parecem relevantes nas práticas 

antimanicomiais, porém não são de forma alguma absolutos e nem acabados em si mesmos. 

 

4.2.1 A postura do profissional de saúde mental 

 

 De acordo com Knobloch (2008), o profissional que realiza o atendimento à crise se 

debruça diariamente sobre situações que rompem o mundo representacional, e, neste caso, o 

terapeuta constitui-se como uma ponte entre o paciente e a realidade. Por esta razão, a postura 

do profissional deve ser baseada fundamentalmente na postura de suporte – suportar esta 

condição seria afirmar a realidade do acontecimento da crise, no sentido de sustentar sua força 

destrutiva para que ela encontre destinos mais criativos para o sujeito. 

 Este suporte implica a consideração da crise como o paciente a considera, quer dizer, 

como fator real na expressão de Ferenczi, o caráter afetivo da experiência que o sujeito afirma 

ter vivenciado pede que o outro reconheça isso, testemunhe esse fato e o inscreva em sua 

história, ou seja, é preciso que o terapeuta conceda crédito à realidade do evento e ao 

sofrimento embutido nele, sem necessariamente sustentar e fortalecer o delírio, por exemplo 

(AMARANTE, 2007). 

 E, embora em suas práticas Knobloch e Sterian sigam referenciais psicanalíticos 

diferenciados, ambas consideram que nas terapias de emergência o terapeuta deve apresentar-

se como uma pessoa benigna, interessada, disponível e participante, pois assim, na medida do 

possível, evita-se a instauração de uma relação destrutiva. Assim, o profissional da saúde 

mental, nos momentos de crise, deve funcionar para o usuário como “um agente que liga, que 

cimenta os fragmentos do sujeito” (Knobloch, 2008 pág.72). 

 

4.2.2 A valorização do sujeito 

 

 Valorizar o sujeito em crise implica levar em consideração sua condição de ser 

humano, e não apenas de doente e também não apenas como sujeito em crise; significa 

respeitar seu tempo, sua individualidade e singularidade, que nem sempre vão de encontro 

com a expectativa da equipe. “A proposição de não procurar apenas lesões, falhas ou 

disfunções, por si só já abre um outro campo para a relação entre terapeuta e paciente” 
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(STERIAN, 2000 pág.53).Propõe-se, assim, o respeito e a valorização do sujeito na crise, sem 

desconsiderar o sujeito da crise. 

4.2.3 A escuta terapêutica 

 

 Segundo Sterian (2000), escutar não é uma tarefa fácil quanto parece. Ouvir discursos 

repletos de dor, angústia e sem nexo aparente, pode vir a se constituir num trabalho muito 

árduo, que exige de quem ouve habilidades e uma ética específica. De acordo com a teoria 

psicanalista, ao falar com o profissional, o discurso do paciente adquire um novo sentido aos 

ouvidos de quem o discurso é endereçado, diferente do sentido que este mesmo discurso teria 

para um vizinho, amigo ou familiar. O profissional de saúde mental, ao escutar algo que se 

manifesta verbalmente ou na linguagem não verbal, não dá razão nem desaprovação, não 

emite juízo moral, apenas escuta. 

 Este discurso pode manifestar-se através da fala, do fazer, do sintoma, etc. Mas para o 

terapeuta “o que importa não são os sintomas aparentemente positivos ou negativos em si 

mesmos, mas o que significa para aquele que vive” (Dolto, 1983, citada por Sterian, 2000); e, 

ao oferecer a escuta, criamos a demanda, o sujeito se dispõe a se abrir e a ser ajudado. 

 Outro fator fundamental para a escuta terapêutica é saber diferenciar o eu do outro, 

conhecer profundamente a si mesmo para evitar que as subjetividades envolvidas no processo 

terapêutico se misturem. “Escutar uma pessoa exige que se tenha em mente que, apesar de 

estarmos diante de um nosso semelhante, estamos sempre, também, diante de um diferente: 

um indivíduo com características próprias e peculiares exclusivas” (STERIAN, 2000 pág.53). 

 É fundamental salientar que, nem sempre, ao escutarmos o outro, teremos uma 

resposta imediata para aplacar sua angústia; e se, por um lado, isso gera uma grande angústia 

a quem ouve, por outro lado, a ânsia por uma resposta ou por um instrumento de cura, pode 

privar o terapeuta de escutar. 

 Acredita-se ser importante acrescentar também que, embora muitas vezes aquilo que 

escutamos apresenta-se como destituído de sentido, esta fala, este fazer ou este sintoma, tem 

sempre uma significação; significação esta, muitas vezes captada pelo conteúdo do delírio ou 

da alucinação, por exemplo. De acordo com Birman (2003), ao colocarmos este conteúdo em 

análise, seu sentido pode ser restaurado, e fica restabelecida a possibilidade de se encontrar 

uma solução para o conflito que está na base da crise. 

 

4.2.4 A corporeidade do sujeito em crise 
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 Durante longos anos da atenção à saúde mental, os pacientes portadores de sofrimento 

psíquico foram tratados como se não fossem possuidores de um corpo que sente, e tiveram 

suas mentes dissociadas deste mesmo corpo, ás vezes por eles mesmos e muitas vezes pelos 

próprios profissionais da saúde. 

 Parte deste cenário ainda se mantém. Em muitos equipamentos de saúde, pacientes 

com o “carimbo” de pacientes psiquiátricos não possuem permissão para apresentarem 

problemáticas clínicas de qualquer outra ordem que não às “doenças da mente”; talvez, por 

isso, a investigação orgânica de um diagnóstico psiquiátrico é muitas vezes negligenciada, e 

inúmeros pacientes passam anos a fio no circuito psiquiátrico, mesmo que na realidade 

apresentem distúrbios na tireoide, doenças infecciosas, tumores cerebrais, entre outros, que 

em sua evolução, podem desencadear sintomas psicóticos (BIRMAN, 2003). 

 Da mesma forma, o inverso também acontece com frequência, ou seja, crises intensas 

de angústia podem precipitar a formação de alergias, cegueiras, gastrites, paralisias, 

parestesias e outros tipos de descompensações físicas, que dão sinais do agravamento do 

quadro de sofrimento; e com exceção dos casos mais graves ou mais aparentes, na maioria das 

vezes, estes pacientes, ao darem entrada nos Prontos Socorros são imediatamente remetidos 

apenas às enfermarias psiquiátricas (NICÁCIO, 2005). 

 Além das queixas físicas “cientificamente compreendidas” pela medicina, nas psicoses 

e principalmente nas situações de crise, também aparecem frequentes queixas de 

manifestações corporais de uma outra ordem: sensação de desmembramento, ausência de 

órgãos, transformações no corpo, alterações sinestésicas e perda da própria dimensão dos 

limites corporais. Estas manifestações devem ser percebidas pela equipe e cuidadas para que 

não adquiram um grau de sofrimento para o sujeito maior do que sua existência já lhe 

proporciona (AMARANTE, 206). 

 Knobloch (2008) concorda com Ferenczi em sua teoria de que o corpo possui 

memória: “as lembranças permanecem imobilizadas no corpo e é somente aí, que elas podem 

ser despertadas” (pág.268). 

 Esta posição implica em uma nova forma de pensar o terapêutico, as conversões 

histéricas e as vivências corporais dos pacientes em crise, que deixam de representar 

encenações ou puramente alterações da percepção e passam a constituir-se como “o que seria 

falar em atos, se referindo a uma dimensão agida, que seria a dimensão corpórea” 

(KNOBLOCH, 2008 pág.67); como se o corpo adquirisse uma “autonomia” própria se 

tornando o lugar do psíquico, expressando a multiplicidade de estados afetivos não 

representáveis verbalmente. 
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 Por isso, a importância de vivencias de expressão corporal e do cuidado que se deve 

ter a cada intervenção direta na corporeidade do sujeito em crise, seja na administração 

medicamentosa, nos cuidados da higiene, no toque ao falar ou em atividades específicas como 

massagens, relaxamentos, etc. 

 

4.3 Acolhimento da enfermagem em crise psíquica 

 

 O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a 

atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no 

serviço uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas mais adequadas aos usuários. 

Implica prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, quando 

for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da 

assistência  estabelecendo articulações com estes serviços para  garantir a eficácia desses  

encaminhamentos (SMS, 2002). 

 O princípio que rege a enfermagem é a responsabilidade de se solidarizar com as 

pessoas, os grupos, as famílias e as comunidades, objetivando a cooperação mútua entre os 

indivíduos na conservação e manutenção da saúde (MIRANDA, 2009). 

 Sabe-se que os caminhos trilhados para alcançar esse princípio da enfermagem foram 

e ainda são percorridos, sobre pedregulhos, exigindo esforços para conviver com o inacabado, 

com a multifinalidade, com as diferenças, com as ambiguidades e com as incertezas. Doar-se 

faz parte desta experiência, e cuidar faz parte da doação e da cientificidade que é esperada 

nesse caminhar. Neste contexto, insere-se a enfermagem psiquiátrica, que não foge as regras 

da exploração num caminho ainda mais inacabado. Desde os primórdios da sua existência, a 

prática de enfermagem psiquiátrica esteve marcada pelo modelo controlador e repressor, 

tendo suas atividades realizadas pelos indivíduos leigos, ex-pacientes, serventes dos hospitais 

e, posteriormente, desenvolvidas pelas irmãs de caridade (KIRSCHBAUM, 2000). 

  O cuidar significava a sujeição dos internos às barbaridades dos guardas e carcereiros. 

Os maus tratos, a vigilância, a punição e a repressão eram os tratamentos preconizados e, 

geralmente, aplicados pelo pessoal de “enfermagem”, que se ocupava do lugar das religiosas 

(RODRIGUES, 2009). 

 No século XVIII, a assistência de enfermagem se dava dentro da perspectiva do 

tratamento moral de Pinel e da psiquiatria descritiva de Kraepelin. O papel terapêutico 

atribuído às enfermeiras treinadas na época, era o de assistir o médico, manter condições de 

higiene e utilizar medidas hidroterápicas. Todavia, o conhecimento de que se dispunha sobre 
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os alienados era o de senso comum, ou seja, entendia-os como ameaçadores e, por isso, 

sujeitos á reclusão. As práticas de enfermagem no interior das instituições asilares e, 

posteriormente, dos hospitais psiquiátricos constituíam-se de tarefas de vigilância e 

manutenção da vida dos doentes. As atividades de manutenção da vida envolviam práticas de 

higiene, alimentação, supervisão e execução de tratamentos prescritos, como a 

insulinoterapia, entre outros (FRAGA, et al, 2000). 

 Com a introdução dos tratamentos somáticos, como a insulinoterapia e outros, foi 

exigida da enfermagem uma assistência mais qualificada, fazendo com que sua prática fosse 

desenvolvida com a utilização de habilidades médicas-cirúrgicas, conferindo-lhe um caráter 

científico. As transformações, no papel do enfermeiro psiquiátrico, ocorreram 

concomitantemente à evolução da assistência prestada no asilo, isto é, acompanharam as 

transformações ocorridas na prática médica e, paralelamente, ás tentativas de incorporação de 

novas técnicas e políticas direcionadas ao tratamento do doente mental (CAMPOS, 2000). 

 As novas técnicas que possibilitaram as transformações na assistência de enfermagem, 

ocorridas entre os anos 30 e 50, para essas autoras, foram: a comunidade terapêutica de 

Maxwell Jones, a psicoterapia institucional, a psiquiatria de setor, a psicanálise, os conceitos 

de psiquiatria dinâmica, preventiva, e democrática italiana. Essas tecnologias incorporaram 

uma assistência na abordagem psicológica e social. Outra contribuição á assistência de 

enfermagem psiquiátrica ocorreu no fim da década de 40, do século XX, nos Estados Unidos, 

quando a enfermeira Hildegar Peplau, formulou a teoria das relações interpessoais. Para tal, 

usou, como instrumento, a observação sistemática das relações enfermeiro e paciente 

(ZANOTE, 2009) 

 No trabalho de Zanote (2009), quando fala das teorias de enfermagem, considera a 

teoria de Peplau como pioneira nesse campo e comenta, ainda, que, para Peplau à medida que 

aumenta a interação entre paciente e enfermeiro aumenta a compreensão dos papeis mútuos 

em torno do problema. Nesse entende, Peplau buscou valorizar a singularidade, a 

reciprocidade e a ajuda mútua entre enfermeiro e paciente. Ela preconizava a utilização de um 

plano para a assistência que deveria reconhecer, definir e compreender o que acontece quando 

estabelecem relações com o paciente. Esse foi o primeiro modelo teórico sistematizado para a 

enfermagem psiquiátrica e fez com que a enfermagem passasse a buscar explicações sobre a 

loucura por meio de dois discursos: o psiquiátrico, que é basicamente organicista, 

predominantemente até o momento, e o psicológico, com ênfase nos aspectos 

comportamentais das relações humanas, que aconteceu no final dos anos 60 (CAMPOS, 

2000). 
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 Nesse contexto de transformação sociopolítica, o enfermeiro passou a ser reconhecido 

como elemento integrante da equipe psiquiátrica e a ser respeitado como profissional. Os anos 

70 foram marcados, na enfermagem psiquiátrica, pelo relacionamento terapêutico, pois 

surgiu, também nos Estados Unidos, Joice Travelbee, que consagrou a relação de pessoa a 

pessoa nessa profissão. Seus métodos foram combinações de teorias existencial e humanista, 

focalizando a relação do homem como ser existencial, que busca significado na sua vida e 

sofre com isso. No Brasil, nesse período, destaca-se uma enfermeira, Maria Aparecida 

Minzoni, que se preocupou com a humanização da assistência ao doente mental. Minzoni 

muito contribuiu para a enfermagem psiquiátrica nesse país, com atuações nos vários campos 

da enfermagem, como no ensino, na pesquisa e na assistência. Peplau, Travelbee e Minzoni 

descrevem a práxis da enfermagem psiquiátrica baseadas no processo interpessoal, porém, 

preferiram nomenclaturas diferentes para tal processo. Peplau denominou-o de processo 

interpessoal de cunho terapêutico; Travelbee nomeou-o de relação pessoa-a-pessoa e Minzoni 

preferiu a relação interpessoal terapêutica ou relação de ajuda. Essas relações interpessoais 

são permeadas pela relação enfermeiro e paciente, por meio de poder contratual, da 

possibilidade de troca e de crescimento. O processo de busca que permeia a prática da 

enfermagem psiquiátrica implica capacidade de observação disciplinada e o desenvolvimento 

de aptidões para aplicar os conhecimentos teóricos em relação interpessoal de ajuda 

(MIRANDA, 2009). 

 A enfermagem atualmente direciona suas atividades de forma diferenciada no 

tratamento dos doentes mentais, implicando atitudes de respeito e dignidade para com o 

enfermo, ações voltadas às individualidades do sujeito e participação deste em seu processo 

de tratamento valorizando e estimulando o cuidado e autocuidado. Para isso, o profissional de 

enfermagem deve buscar espaços de produção do acolhimento da crise, isto é, espaços que 

possibilitem a solidariedade, a afetividade, a compreensão, a autonomia, a ética e a cidadania. 

  Quando uma pessoa apresenta comportamentos que caracterizam emergência, todos os 

membros da equipe de saúde devem ter prontidão para realizar o atendimento com presteza. 

Essa atitude é necessária, pois em geral são situações que necessitam de mais de um 

profissional para prestar os primeiros cuidados, bem como a sua continuidade até que a 

situação esteja estável, e estabelecido ou dado o prosseguimento do plano terapêutico. De um 

modo geral, as situações emergenciais não são resolvidas por um único profissional; antes, 

elas requerem uma equipe coesa e capacitada para tal (CAMPOS, 2000). 

 Para prestar um cuidado efetivo à pessoa que se encontra em momento de crise ou de 

um episódio agudo em saúde mental, é essencial que os profissionais procurem identificar a 
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percepção que ela tem em relação ao que está vivenciando, os suportes situacionais e 

mecanismos de enfrentamento que possui. Porquanto a pessoa pode apresentar uma percepção 

diferenciada dos acontecimentos que contribuirá para o surgimento de comportamentos 

prejudiciais, como autoagressão e manifestação de pensamento suicida, irritabilidade, delírio, 

entre outros (MIRANDA, 2009). 

 É importante que os profissionais tenham a clareza de que a intervenção na crise é 

uma estratégia de cuidado breve, com tempo limitado e focalizado. Destarte, o propósito 

dessa ação não é fazer uma terapia em profundidade, mas resolver imediatamente uma 

situação crítica, impedindo a sua progressão para evitar danos maiores ao paciente e às demais 

pessoas envolvidas (ZANOTE, 2009). 

 Os profissionais de enfermagem geralmente são em maior número na equipe de saúde, 

e permanecem mais tempo próximos aos pacientes; assim, encontram-se comumente em 

posição de oferecer ajuda nos momentos de exacerbação dos sinais e sintomas e surgimento 

de crise (CAMPOS, 2000). 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 A crise em saúde mental pressupõe uma experiência singular, atravessada pelos 

conflitos subjetivos do sujeito. Pode levar ao rompimento de suas relações ou laços sociais, 

possibilitar o desenvolvimento de um momento de reflexão dessa experiência, bem como ao 

planejamento de estratégias de enfrentamento e mudança do problema. Nesse caso, urge um 

desafio importante às equipes de saúde mental e ao ensino na área, num contínuo esforço para 

poder identificar as evidências físicas, psíquicas ou sociais que nem sempre são explícitas ou 

imediatas, mas que provocam rupturas ou instabilidades substantivas na vida daquele que 

experiência a situação de sofrimento grave. 

 A crise, seja no entendimento sintomatológico de rompimento de si ou na vertente 

psíquica da possibilidade de superação/mudança, compreende um cenário de embates internos 

e externos. Nem sempre o sujeito está consciente para entender a complexidade ou a 

concretude dessa experiência, pois, nem sempre consegue conciliar as dores causadas pelo 

sofrimento grave. Nesse sentido, compreende-se que não é a crise que precisa ser acolhida e 

cuidada no interior dos serviços, mas o sujeito que a vivencia, uma vez que as dores internas - 

relacionadas ao indivíduo - ou externas - relacionadas às suas relações - são partícipes de sua 

vida, não podendo ser reduzidas a processos estáticos, cristalizados ou fragmentados de 

determinados processos de trabalho em saúde. 

 Faz parte do processo de atendimento da crise os itens relacionados a seguir: Ouvir 

atentamente as manifestações da pessoa em crise e, principalmente, as questões colocadas 

pelos familiares, além de entender quais são as estratégias usadas por eles para resolver ou 

contornar as situações "difíceis" que acontecem no cotidiano. Ter sempre em mente uma 

palavra de carinho, compreensão, de firmeza e de reconhecimento da identidade do outro. Às 

vezes só o nome da pessoa pronunciado pausadamente, com firmeza e clareza, é suficiente 

para trazê-la ao momento presente, dando início à possibilidade de iniciar uma interação. 

Compreender que a manifestação de sentimentos como raiva, rancor, pavor ou medo são 

naturais quando se vivencia uma situação de crise e, nesse caso, respeitar o outro como um 

sujeito momentaneamente indefeso e que precisa de ajuda para recuperar a sua integridade. 

Semelhante atitude pode evitar o afastamento e produzir aproximações. Às vezes a contenção 

é necessária, muitas vezes com aplicação de força física. No entanto, é possível diferenciar a 

contenção que cuida da contenção que pune. Essa diferença de conceitos é fundamental para a 

construção dos instrumentos de trabalho, posteriores ao momento da contenção. É importante 
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ter atitudes coerentes frente à crise. No caso da impossibilidade de manter uma conversação 

ou haver dúvidas em relação ao processo de intervenção, não é errado pedir ajuda ou até 

mesmo afastar-se daquele cuidado. Também se está cuidando com responsabilidade quando é 

necessário se afastar de algo para o qual não se está preparado. No entanto, é importante que o 

próprio profissional assegure um meio de poder se atualizar constantemente, conhecendo mais 

sobre aquilo que gerou seu afastamento e sendo coparticipe nas próximas intervenções. 

 Neste estudo evidenciaram-se diferentes ações da equipe de enfermagem nas situações 

em pacientes com crise mental, como o uso da comunicação terapêutica e controle dos 

movimentos do paciente mediante a técnica de contenção no leito. Assim, considera-se 

importante uma educação permanente que reforce o trabalho em equipe e vise à capacitação 

profissional no atendimento de emergência em saúde mental para promover um cuidado de 

melhor qualidade ao paciente. 

 É necessária a consciência de que as emergências em saúde mental não ocorrem 

somente nas dependências dos hospitais psiquiátricos, elas podem eclodir em hospitais gerais, 

nas unidades básicas de saúde e em todos os espaços de convívio social. Para isso, os 

profissionais de saúde devem estar capacitados para intervir rapidamente nessas situações. 
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