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A qualidade da assistência em saúde mental e a 
Organização Social: uma parceria que avança

Fazendo um breve balanço de como a reforma psiqui-
átrica e a assistência em saúde mental vêm se estrutu-

rando em nosso país, é possível registrar mudanças signi-
ficativas neste cenário partindo-se de um ponto em que 
a assistência era essencialmente hospitalocêntrica e de 
qualidade precária. O Movimento dos Trabalhadores em 
Saúde Mental foi um marco inicial do processo de mudan-
ça no final da década de 70 e, em seguida, o Projeto de Lei 
3657/89 que, entre outros, propunha a extinção progres-
siva dos hospitais psiquiátricos tradicionais e sua substi-
tuição por outras modalidades e práticas assistenciais; e 
acabou sendo aprovado como a Lei n. 10.216 de abril de 
2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pesso-
as portadoras de transtornos mentais e redireciona o mo-
delo assistencial em saúde mental. O acontecimento das 
1a e 2a Conferências Nacionais de Saúde Mental, em 1987 
e 1992, respectivamente, foi importante e seus relatórios 
finais nortearam importantes ações do Ministério da Saú-
de, como a criação de portarias que regulamentam a as-
sistência. Em 2001, aconteceu a 3a Conferência Nacional 
de Saúde Mental, cujo relatório final reitera as premissas 
dos relatórios anteriores, enfatizando os seguintes aspec-
tos da: política de saúde mental e organização de serviços, 
dando princípios e diretrizes; responsabilidade do gestor; 
destacando o trabalho interdisciplinar e multiprofissional 
com investimento em educação, desinstitucionalização, 
considerando a superação do modelo asilar, a produção 
dos serviços substitutivos, os serviços residenciais tera-
pêuticos, o trabalho e a geração de renda; acesso à rede de 
atenção básica; o lugar do hospital geral na rede de aten-
ção; assistência farmacêutica; a intersetorialidade; atenção 
à criança e adolescente; inclusão das famílias; e, por fim, a 
atenção à população usuária de álcool e drogas. Pode se 
considerar que o processo de transformação está pauta-
do na humanização e ética da assistência, considerando 
práticas construtivas que se voltam para o campo psicos-
social e evocam reflexões a respeito da subjetividade e 
(re)construção de projetos de vida dos sujeitos. A busca 
da ampliação da rede de serviços substitutivos, de resul-
tados concretos e com qualidade tem sido um desafio 
constante aos trabalhadores da saúde mental e, felizmen-

te, algumas experiências têm se mostrado valiosas. Dentre 
elas pode-se citar as Organizações Sociais, que em alguns 
municípios têm participado de forma expressiva no avan-
ço da qualidade de assistência. Por definição, Organização 
Social é uma qualificação fornecida pelo poder público 
(governo federal), mediante a assinatura de um contrato 
de gestão, representada por pessoas jurídicas de direito 
privado e constituídas sob a forma de associação, funda-
ção ou sociedade civil sem fins lucrativos, que exercem 
atividades de interesse público. Essa forma de gestão per-
mite que a organização receba recursos orçamentários 
e administre serviços, instalações e equipamentos do 
Poder Público, mediante o controle social; e com intuito 
de ganhar em qualidade, otimizar recursos com ênfase 
nos resultados, de forma mais flexível e orientados para 
o usuário-cidadão. Como experiência em construção, mas 
já com resultados significativos, registra-se a Organização 
Social “De Volta Para Casa” que foi qualificada em 2003 e 
desde então vem atuando em gestão conjunta com a Pre-
feitura de Santo André (SP) em diferentes projetos que 
buscam responder as necessidades de compor e ampliar a 
rede de assistência envolvendo entre outros: a instalação e 
manutenção de serviços residenciais na comunidade para 
ex-moradores egressos de hospitais psiquiátricos; núcleo 
de projetos especiais que promove a reinserção psicosso-
cial dos usuários, ampliando sua condição de autonomia; 
unidade de redução de danos cuja atenção é voltada, prio-
ritariamente, à população feminina usuária de drogas e 
em situação de exploração sexual; a participação na rede 
“Droga e Cidade” na qual se busca promover o intercâm-
bio de experiências e a formulação de políticas públicas 
no campo das drogas. A equipe de trabalhadores desta 
Organização Social é formada em grande parte por usu-
ários dos serviços de saúde mental do município e seus 
familiares, proporcionando na prática, e não só nos dis-
cursos, a inclusão dos sujeitos. Os desdobramentos das 
ações da Organização Social “De Volta Para Casa” são 
muitos, inclusive no campo da formação de novos pro-
fissionais, fomentando discussões e descobertas e vem 
refletindo na qualidade da assistência se constituindo as-
sim, em uma parceria promissora.
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