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RESUMO  
Este artigo objetiva discutir a trajetória histórica da atuação dos(as) 
assistentes sociais na assistência da saúde mental no Piauí, segundo os 
resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica do curso de Serviço 
Social da Universidade Federal do Piauí, realizada a partir de 
documentos de estágio produzidos ao longo de quatro décadas. Foram 
localizados e analisados 344 documentos do período de 1981 a 2019, 
que revelam registros sobre a inserção do Serviço Social nas instituições 
de Saúde Mental, demonstrando os caminhos e desafios perpassados 
pela profissional nesses espaços sócio-ocupacionais no Piauí ao longo 
desse período histórico. 
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ABSTRACT 
This proposed article contests the historical trajectory of the 
performance of social workers in mental health care in Piauí, according 
to the results of a Scientific Initiation survey of the Social Work Course 
at the Federal University of Piauí, carried out from internship documents 
Over four decades. 344 documents from the period from 1981 to 2019 
were analyzed and analyzed, which manifested themselves on the 
insertion of Social Work in the institution's mental health, 
demonstrating the paths and challenges faced by the professional in 
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these socio-occupational spaces in Piauí throughout this historical 
period. 

 
Keywords: Social Service; Mental Health; History. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo objetiva discutir sobre a trajetória histórica da atuação dos(as) 

assistentes sociais na assistência da saúde mental no Piauí. Trata-se de resultados de pesquisa 

realizada no âmbito do Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí, desenvolvida 

desde 2020, que conta com financiamento do Programa de Bolsas de Iniciação Científica da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e UFPI. Destaca-se ainda que o estudo foi 

realizado através do Grupo de Pesquisa, Estudos em Extensão em Políticas Públicas e Saúde 

Mental (PPSAM/CNPq), vinculado ao Departamento de Serviço Social e ao Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas da UFPI.  

A metodologia do estudo é quanti-qualitativa, de caráter bibliográfico e documental, 

utilizando dados de fontes secundárias - documentos produzidos por alunos/as em seus 

estágios supervisionados em saúde mental no curso de Serviço Social da UFPI, do período de 

1981 a 2019, encontrando ao todo 344 documentos, tais como análises institucionais, projetos 

de intervenção, relatórios, entre outros, das seguintes instituições: Casa de Acolhimento 

Transitório Infanto Juvenil, CAPSi Dr. Alexandre Nogueira, CAPSi Dr. Martinelli Cavalca, CAPS II 

Leste, CAPS III Sul,  CAPS II Sudeste, CAPS II Sul, Clínica Médica Psicológica do Piauí, Clínica 

Terapêutica Gesta, Consultório na Rua, Hospital Areolino de Abreu, Hospital Dia Dr. Clidenor 

Freitas Santos, Hospital Dia Dr. Wilson Freitas, Hospital do Mocambinho, Sanatório Meduna, 

Maternidade Dona Evangelina Rosa, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Coordenação de 

Atenção a Dependentes Químicos da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. 

A partir da análise desses documentos foi possível mapear os principais espaços sócio-

ocupacionais da saúde mental em Teresina em que se inseriram assistentes sociais ao longo de 

quatro décadas; as principais atividades desenvolvidas pelas assistentes sociais nessas 

instituições; e as expressões da questão social presentes nesses espaços ao longo dos anos; os 

limites e as possibilidades para o exercício profissional na saúde mental; dentre outros 
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aspectos, assim como verificar os avanços e retrocessos que ocorreram no âmbito do serviço 

social e da saúde mental durante o recorte temporal analisado.  

 

2 A TRAJETÓRIA DA SAÚDE MENTAL NO BRASIL E NO PIAUÍ 

 

Para compreender a trajetória da Saúde Mental no Piauí, é necessário primeiramente 

conhecer o contexto histórico, político, econômico e social da assistência ao segmento com 

transtorno mental ao longo dos anos no Brasil, com destaque aos seus principais marcos legais.  

No cenário brasileiro, a assistência à saúde mental pautou-se historicamente no modelo 

manicomial/hospitalocêntrico que se inicia a partir da criação do Hospital Pedro II, em 1852, na 

cidade do Rio de Janeiro. Vale evidenciar que “o hospício sempre foi o lugar do isolamento, 

enclausuramento e abandono daqueles que não reproduzem a normalidade ditada pela 

sociabilidade burguesa, servindo de instrumento de ajustamento, adequação e castração dos 

sujeitos” (PASSOS, 2017, p. 61). Assim, desde a segunda metade do século XIX até a metade do 

século XX, a trajetória da saúde é pautada na perspectiva higienista. Somente após a Segunda 

Grande Guerra, que surgem os primeiros desdobramentos que influenciaram o Movimento da 

Reforma Psiquiátrica. Sobre isso, conforme Amarante (1995, p. 88-89): 

 
É quando a arcaica concepção de prevenção da psiquiatria higienista, outrora 
denominada de profilaxia, passa a superar a ideia de prevenção das desordens 
mentais, para alcançar o projeto de promoção da saúde mental. Nesse projeto, a 
psiquiatria não visa simplesmente à terapêutica e à prevenção das doenças mentais, 
mas constrói um novo objetivo: a saúde mental. 

 

Dessa forma, o Movimento da Reforma Psiquiátrica (MRP) no Brasil surge como um 

movimento sociopolítico com o objetivo de desinstitucionalizar a assistência psiquiátrica, ou 

seja, reduzir os leitos dos hospitais psiquiátricos e substituí-los por outros serviços abertos e 

comunitários para pessoas com transtornos mentais. Esse movimento aconteceu de forma 

diversificada em vários países e decorre a partir de discussões evidenciadas na década de 1960: 

 

A partir dos anos 60, tivemos propostas mais radicais, predominantemente 
desconstrucionistas, que questionavam o próprio saber psiquiátrico como um todo e 
seu mandato social em relação à loucura, como nas experiências do movimento 
antipsiquiátrico, e que acabaram mostrando um caráter romântico e voluntarialista. 
(VASCONCELOS, 2002, p. 38). 
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Amarante (1995) aponta que foi uma crise da Divisão Nacional de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde (1978) que fomentou a Reforma Psiquiátrica de forma mais concreta no 

país a partir do final da década de 1970, com o surgimento do Movimento de Trabalhadores 

em Saúde Mental (MTSM), na região sudeste. Destaca-se que esse foi um contexto de 

significativas mobilizações populares, em lutas pela redemocratização brasileira. 

O final da década de 1980 é marcado por alguns acontecimentos importantes na 

trajetória desse processo de desinstitucionalização, dentre os quais se destacam: a 8ª 

Conferência Nacional em Saúde e o II Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, 

que ficou conhecido como o congresso de Bauru - SP, com a bandeira: “Por uma Sociedade sem 

Manicômios”, sendo um marco para a luta antimanicomial no país. 

Por sua vez, a partir dos anos 1990, como conquista dos movimentos sociais no interior 

do processo de redemocratização do país, apoiado na Constituição Federal de 1988, há a 

ampliação do conceito de saúde, a partir da institucionalização do Sistema Único de Saúde, no 

qual o social também passa a integrar o processo saúde-doença.  

No novo milênio, as bases legais que marcam as consequências da trajetória da saúde 

mental vivenciadas nas duas últimas décadas do século XX, correspondem a Lei nº 10.216/2001, 

que dispõe sobre os direitos da pessoa com transtorno mental e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental, também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica e a Portaria 

MS/GM no 336/2002, que define as modalidades de centros de atenção psicossocial. 

No Piauí, a trajetória da política de saúde mental não diferiu muito do cenário nacional, 

marcada historicamente pelo modelo hospitalocêntrico, pautada na figura do médico, 

conforme aponta Rosa (2003, p. 142-143): 

 
A evolução da assistência psiquiátrica no Piauí guarda semelhanças com o que ocorreu 
na história da assistência psiquiátrica no Brasil. Sua particularidade histórica pode ser 
atribuída ao fato de o Piauí, sendo um estado periférico de um país da periferia 
capitalista, ter sua assistência psiquiátrica importada do modelo adotado no país, 
instalada 55 anos depois, sob a liderança de um médico. Isto é, a figura do médico 
como ator social e político domina e é estruturante da assistência psiquiátrica do 
estado desde seus primórdios. Seu marco histórico é a fundação do Asilo de Alienados, 
em Teresina, no dia 15 de janeiro de 1907. 

 
O primeiro marco da assistência psiquiátrica no estado é a criação do Asilo dos 

Alienados, em 1907, que hoje é conhecido como Hospital Areolino de Abreu. Porém, de acordo 

com Rosa (2003), é somente na década de 1940, que chegam ao Piauí os primeiros especialistas 

na área da assistência psiquiátrica, com destaque a João Marques e Clidenor de Freitas Santos. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

599 

A partir da década de 1950, o Piauí passa a ofertar assistência psiquiátrica particular, por 

meio da inauguração do Sanatório Meduna, hospital do Dr. Clidenor de Freitas Santos. Em 1968, 

é aberto um serviço ambulatorial ligado ao Hospital Areolino de Abreu, o Hospital Dia Dr. Wilson 

Freitas, como uma alternativa às internações, sendo considerada inovadora pela forma da 

assistência prestada, entretanto atendia um número de “enfermos” limitados, com 

diagnósticos leves. Sendo assim, durante muito tempo, o modelo de atenção à saúde mental 

no estado se concentrou no Hospital Areolino de Abreu e no Sanatório Meduna, ambos 

localizados na capital piauiense, Teresina.  

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela eclosão de diversos movimentos sociais 

no país, onde na Saúde Mental, inspirados no projeto de Lei Paulo Delgado, proposto em 1989, 

surgiram vários movimentos sociais interessados na substituição progressiva dos leitos 

psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde. Dessa forma, novos atores passam a 

se interessar pela saúde mental no estado, como o Movimento Popular de Saúde e outros 

atores políticos partidários que apresentavam projetos de lei em níveis municipal e estadual 

(ROSA, 2003). 

A partir do processo de renovação da sociedade civil, na década de 1980, que 

demonstravam a insatisfação social, também refletiram no Piauí, e conforme a influência dos 

médicos psiquiatras, com destaque para o Dr. Alexandre Nogueira, é criada a Associação 

Comunitária de Saúde Mental no Piauí (ACSM-PI), que agregava os profissionais da saúde e a 

comunidade em geral, objetivando compensar a falta de uma coordenadora de saúde mental 

no estado (ROSA, 2003). 

É preciso compreender que “o movimento da reforma brasileira é um processo 

heterogêneo e ocorre de maneira singular em cada estado brasileiro. No Piauí, o supracitado 

processo se inicia de maneira morosa no final dos anos 90 “(ROSA, 2008, p. 15). Em Teresina, a 

partir desse período, ocorre uma extensão dos serviços comunitários, com a criação de 

consultórios e com o atendimento psiquiátrico ambulatorial, seguindo o exemplo do Hospital 

Dia Dr. Wilson Freitas. No interior do Piauí, em 1997, são inaugurados hospitais-dias em Picos 

e em Parnaíba, uma tentativa de descentralização da assistência psiquiátrica no estado, além 

da pressão dos movimentos sociais.  

O primeiro CAPS do Piauí reconhecido pelo Ministério da Saúde, foi o Centro de Atenção 

Psicossocial Dr. Martinelli Cavalca, voltado para o atendimento ao público infantojuvenil. Essa 
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instituição surgiu da necessidade de atender crescente demanda desse segmento e “como 

resultado da política de descentralização promulgada pela Constituição de 1988 e das leis 

aprovadas posteriormente em respeito à saúde mental, é inaugurado, em 1997, o Instituto de 

Psiquiatria Infanto-Juvenil Dr. Martinelli Cavalca, funcionando em anexo ao H.A.A. em regime 

de semi-interna cão” (PEREIRA, 2017, p. 65).  Assim, de início, a referida instituição era vinculada 

ao Hospital Areolino de Abreu e, em 2005, se transformou em um CAPS.  

Atualmente, a Política Nacional de Saúde Mental no Brasil, está consolidada com a lei n° 

10.216/2001, garante a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços, 

comunidade e cidade, oferecendo cuidados com base nos recursos que a comunidade oferece.  

A década iniciada nos anos 2000 é marcada pelo avanço da luta antimanicomial no 

âmbito local e nacional, que se expressa a partir do crescimento do número de CAPS no Piauí, 

na redução dos leitos nos hospitais psiquiátricos no estado, ocasionando o fechamento do 

Sanatório Meduna em 2010, e o fechamento do Hospital Dia Dr. Wilson Freitas em 2016. Ainda 

em 2016, os outros dois hospitais-dias do Estado encerram suas atividades, sendo convertidos 

em CAPS. Hoje, o Hospital Areolino de Abreu é o único Hospital Psiquiátrico do estado, com 160 

leitos. Desde então, há uma expansão da rede atenção psicossocial do Piauí, com diversos 

pontos de assistência. 

 

3 A TRAJETÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL NO PIAUÍ 

 

Na pesquisa de Iniciação Científica intitulada como “Serviço social na saúde mental em 

Teresina: Uma análise a partir do estágio supervisionado”, foi realizado o levantamento de 344 

documentos referentes ao período de 1981 a 2019, produzido por um total de 194 

estagiários(as).  

Ao longo das 4 décadas analisadas, verificou-se os principais dispositivos de saúde 

mental que foram campos de atuação para os assistentes sociais do Piauí. No período de 1980 

a 1990 foram localizados documentos da Clínica Médica Psicológica do Piauí que contava com 

3 assistentes sociais na sua equipe, do Hospital Areolino de Abreu que possuía na sua equipe 4 

assistentes sociais e do Hospital Dia Dr. Wilson Freitas, cabe destacar que os documentos 

analisados não indicam o quantitativo de assistentes sociais que atuaram na instituição.  
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Já na década de 1990 a 2000 foram localizados documentos do Hospital Areolino de 

Abreu (13), do Hospital Dia Dr. Wilson Freitas (2) e do CAPSi Dr. Martinelli Cavalca, os 

documentos não revelam o número de assistentes que atuavam na instituição no período 

referenciado. 

No que diz respeito à década de 2000 a 2009, foram localizados documentos do Hospital 

Areolino de Abreu (13), do Hospital Dia Dr. Wilson Freitas (1), do Sanatório Meduna (4), do 

Hospital Dia Dr. Clidenor de Freitas Santos (1), da Coordenação de Atenção a Dependentes 

Químicos (SASC)- (3), do CAPSi Dr. Martinelli Cavalca (3), do CAPS II Leste (3), da Clínica 

Terapêutica Gesta (1) e do Hospital do Mocambinho (2). 

No período de 2009 a 2019 foram localizados documentos do Hospital Areolino de 

Abreu (13), do Hospital Dia Dr. Wilson Freitas (3), do Hospital do Mocambinho (9), da 

Maternidade Dona Evangelina Rosa (16), do CAPSi Dr. Martinelli Cavalca (2), CAPSi Dr. 

Alexandre Nogueira (3), do CAPS II Leste (4), CAPS II Sul (3), CAPS III Sul (2), CAPS II Sudeste (2), 

Consultório na Rua (1), Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF- Sul (1) e CATI- Casa de 

Acolhimento Transitório Infanto-Juvenil (1). 

Como pode ser observado, são nas instituições hospitalares, como Maternidade Dona 

Evangelina Rosa (16), Hospital Areolino de Abreu (13) e Hospital do Mocambinho (9), onde se 

encontram o maior número de assistentes sociais. Ademais, nota-se que a partir da década de 

1990 se tem um maior número de assistente sociais dentro das instituições como o caso do 

Hospital Areolino de Abreu que passa de 4 assistentes sociais para 13, isso pode ser explicado 

devido a quantidade de avanços existentes na década como o estabelecimento do Sistema 

Único de Saúde (1990), além dos marcos regulatórios da profissão como o Código de Ética de 

1993, dentre outras. 

As instituições hospitalares, que são de gestão estadual, recebem demandas de todo o 

Piauí e, às vezes, até mesmo de outros Estados. Diferente dos CAPS, que são de base territorial 

e surgem em uma lógica de regionalização e descentralização da assistência, semelhante ao 

Consultório na Rua, Nasf e CATI. Além disso, estes serviços dispõem de Resoluções que tratam 

das composições mínimas de suas equipes. 

A análise dos documentos de estágios em serviço social da Universidade Federal do Piauí 

nos dispositivos de saúde mental em Teresina permitiu traçar as principais atividades realizadas 
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pelas assistentes sociais durante o período de 1980 a 2019, como pode ser visto no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 1- Principais atividades desenvolvidas pelas assistentes sociais nas instituições de assistência à saúde 
mental de Teresina-PI de 1980 a 2019 

DÉCADA INSTITUIÇÕES 
PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ASSISTENTES 

SOCIAIS NAS INSTITUIÇÕES 

1980-1990 

Clínica Médica Psicológica 

do Piauí, Hospital Areolino 

de Abreu e Hospital Dia 

Dr. Wilson Freitas. 

- Triagem; 

- Entrevistas; 

- Visitas domiciliares; 

- Formação de grupos de reflexão e orientação; - 

Participação em estudos de casos; 

- Contato com técnicos sobre problemas de horários ou 

referente a estudo de caso de algum usuário; 

- Elaboração de laudos diagnósticos; 

- Grupo sócio-terapêuticos, grupos reflexivos e grupos para 

orientação; 

- Solicitação da presença de algum familiar através de 

telefonemas ou comunicados escritos; 

- Orientação para os usuários e familiares os serviços 

prestados pelo hospital; 

- Regulação da situação dos 'pacientes" não identificados 

ou abandonados; 

- Presta pequenos auxílios financeiros para 

complementação de passagens e/ou aquisição de 

documentos; 

1990-2000 

Hospital Areolino de 

Abreu, Hospital Dia Dr. 

Wilson Freitas e CAPSi Dr. 

Martinelli Cavalca. 

- Entrevistas; 

- Admissão de usuários; 

- Abordagens individuais e grupais com os usuários; 

- Visitas domiciliares; 

- Agilização das altas; 

- Comunicação de óbito, alta e evasão; 

- Realiza o grupo de apoio a ex- usuários; 

- Viabiliza a saída do usuário que obteve alta; 

- Providencia atendimento odontológico, atendimento 

médico e contato com a família quando solicitado pelos 

usuários; 
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2000-2009 

Hospital Areolino de 

Abreu, Hospital Dia Dr. 

Wilson Freitas, Sanatório 

Meduna, Hospital Dia Dr. 

Clidenor de Freitas Santos, 

Coordenação de Atenção 

a Dependentes Químicos 

(SASC), CAPSi Dr. 

Martinelli Cavalca, CAPS II 

Leste, Clínica Terapêutica 

Gesta e Hospital do 

Mocambinho. 

- Viabilização da alta médica; -Entrevistas; 

- Visitas domiciliares; 

- Atendimento familiar; 

- Reunião com a família; 

- Admissão; 

- Prestação de providências assistenciais em caso de óbito; 

- Realização assembleia e plantão; 

- Evolução de prontuários; 

- Verificação da situação do usuário; 

- Liberação de quentinhas para os acompanhantes; 

- Comunicação de alta óbito e evasão. - Realização de 

relatório de óbito; 

- Realização programação alusiva as datas comemorativas; 

- Coordenação festas e reuniões; 

- Providencia a liberação de saída do usuário interno; 

Realização a sala de espera; 

- Construção de perfil socioeconômico dos usuários; 

2009-2019 

Hospital Areolino de 

Abreu, Hospital Dia Dr. 

Wilson Freitas, Hospital 

do Mocambinho, 

Maternidade Dona 

Evangelina Rosa, CAPSi Dr. 

Martinelli Cavalca, CAPSi 

Dr. Alexandre Nogueira, 

CAPS II Leste, CAPS II Sul, 

CAPS III Sul, CAPS II 

Sudeste, Consultório na 

Rua, Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família- NASF-

Sul e Casa de Acolhimento 

Transitório Infanto-

Juvenil. 

-Atendimentos individuais com usuários e família; 

- Grupos e reuniões com família; 

- Admissões; 

-Orientações sobre serviços, benefícios e direitos dos 

usuários; 

-Orientações o paciente e/ou familiares quanto a 

importância da continuidade do tratamento em regime 

ambulatorial; 

-Mobilização recursos financeiros e materiais para 

atendimento dos pacientes que deles necessitam; 

- Comunicação de alta, evasão e óbito; - Articulação com a 

rede de serviços; -Supervisão de estágios; 

- Repasse de vales; 

- Evolução de prontuários. 

Auxilia o indivíduo a aprimorar sua condição humana; 

- Levantamento e análise do perfil socioeconômico; 

- Parecer social para requerimento de benefício; 

- Colaboração nos estudos de caso; 

- Elaboração do Projeto Terapêutico Singular; 

 

Fonte: Sistematização das autoras com base em documentos do estágio supervisionado em Serviço Social da 
UFPI. 

 
De acordo com os parâmetros de atuação do assistente social na saúde (CFESS, 2010), 

as ações se dividem em quatro eixos: socioassistencial, de articulação com a equipe de saúde, 

socioeducativas e de mobilização, participação e controle social. Partindo disso, nota-se que o 

eixo onde mais se concentram as atividades realizadas pelas assistentes sociais nas instituições 

analisadas, é o eixo de ações socioassistenciais como: encaminhamentos, avaliação 
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socioeconômica e visitas domiciliares. Entretanto, nota-se que essas atividades já eram 

realizadas antes da publicação dos parâmetros, elas ocorrem desde a década de 1980. 

Já em relação ao eixo de articulação com a equipe de saúde percebe-se que o serviço 

social das instituições preza pelo trabalho em equipe, buscando uma atuação conjunta com os 

demais profissionais da equipe técnica para que assim consigam fornecer uma política de saúde 

de qualidade, além de tentar fazer com que o restante da equipe técnica saiba da importância 

e necessidade do serviço social para que assim não lhe enviem demandas que não são de seu 

cunho privativo.  

Nicacio e Bisneto (2013), apontam que as práticas do assistente social nos dispositivos 

de saúde mental variam do atendimento individual ao familiar a atividades em grupos que 

visam esclarecer os direitos e deveres dos sujeitos em sofrimento psíquico e da família. Os 

documentos revelam que nas atividades realizadas busca-se responder às demandas dos 

usuários para que assim esses possam ser reinseridos à comunidade, as assistentes sociais 

também buscam afirmar cidadania e indicar os caminhos para atingir a garantia de direitos.  

É necessário que se analise três atividades que foram mencionadas no quadro anterior, 

as quais são: comunicação de óbitos, alta e evasão, distribuição de fichas de refeição para 

acompanhantes e contato com técnicos sobre problemas de horários ou referente a estudo de 

caso de algum usuário, tais atividades são meramente administrativas e burocráticas e que 

portanto deveriam ser realizadas por outro profissional específico para tais questões, quando 

o assistente social recebe isso como demanda e a executa como atividade, faz com que o 

restante da equipe técnica não compreenda o real objetivo do serviço social dentro da 

instituição. 

No que tange a distribuição de vales, esta não pode ser considerada uma atividade 

apenas assistencialista ou burocrática, pois é necessário que se analise a importância da 

concessão de vales, tendo em vista que o usuário necessita deste meio para poder ter acesso 

ao serviço e realizar o seu tratamento. Portanto, através da análise dos documentos pode-se 

concluir que essa ação não é desenvolvida de forma assistencialista. 

Dessa forma, pode-se observar que ao longo das 4 décadas as atividades mais realizadas 

são: triagens, atendimentos individuais com os usuários e familiares, reuniões em grupo com 

usuários e famílias, democratização de informações sobre benefícios, encaminhamentos para 

a rede e viabilização de benefícios. 
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Entretanto, mesmo com o estabelecimento de marcos regulatórios como a Lei n° 

8.662/93 que regulamenta a profissão e estabelece as competências e atribuições do assistente 

social, com o Código de Ética de 1993 e com o estabelecimento de Parâmetros de Atuação do 

Assistente Social na Saúde (CFESS, 2010), ainda se verifica que os profissionais de serviço social 

continuam sendo demandados para a realização de atividades que não são de sua competência 

e/o de seu cunho privativo, o que evidencia a necessidade de maiores esclarecimentos sobre o 

trabalho do assistente social para a equipe e gestão, buscando assim uma reconhecimento da 

importância da profissão nos dispositivos de saúde mental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O artigo em questão buscou traçar a trajetória da saúde mental no Brasil, buscando 

fazer uma relação com enfoque no Piauí, destacando como a reforma psiquiátrica alinhada a 

reforma sanitária e ao período de redemocratização do Estado brasileiro influenciaram nas 

conquistas da política de saúde mental que se têm atualmente e como essas lutas, conquistas 

e mudanças refletiram na transformação da atenção e do cuidado prestado à saúde mental no 

estado do Piauí. 

Ademais, o artigo apresenta a trajetória do serviço social na saúde mental no Piauí no 

durante o período de 1981 a 2019, em relação às décadas analisadas foi possível constatar que 

os espaços que concentram mais assistentes sociais são os hospitais, como demonstrado 

anteriormente.  

Por conseguinte, pode-se observar que as principais atividades realizadas visam 

responder às demandas para que assim o usuário possa ser reintegrado à comunidade, as 

assistentes sociais também buscam afirmar cidadania e indicar os caminhos para atingir a 

garantia de direitos. 
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