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1. Introdução 

 

Tendo em vista a necessária movimentação contínua dos trabalhadores de Saúde 

Mental para solidificar projetos, otimizar idéias e inventar novas alternativas para a 

consolidação da Reforma Psiquiátrica, percebemos, principalmente diante da pouca literatura 

existente, que um campo está escapando por entre os nossos dedos: A atenção à crise. 

Muito pouco se escreve sobre isso, muito pouco se discute sua importância e, 

principalmente, sua configuração dentro das concepções da Luta Antimanicomial. E tirando a 

experiência em Minas Gerais com os CERSAM’s1 que são orientados para atender a crise, 

não vemos aparelhos que se proponham a esse tipo de assistência. Os CAPS, em sua maioria, 

funcionam em regime quase-ambulatorial de horário comercial, e, até mesmo, vários CAPS 

III, os protótipos de atenção 24h da rede de Saúde Mental, acabam não se estruturando para 

receber demanda noturna, principalmente de pessoas que não tenham algum tipo de 

vinculação com outros serviços substitutivos.  

                                                 
1 Centros de Referência em Saúde Mental. 
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Sendo assim, em muitos lugares, como é o caso da cidade de Aracaju-SE, a atenção à 

crise é relegada à Rede de Urgência, prefigurada na cidade pela Urgência Psiquiátrica de 

Base2 e o SAMU3, considerado referência na sua área e nosso foco principal de pesquisa. 

Nesse ínterim, não é difícil imaginar que essa concessão causa problemas, principalmente 

quando os serviços responsáveis pelo atendimento não têm nenhum tipo de orientação ou 

discussão sobre a Luta Antimanicomial. Para tanto, a crise que deveria ser cuidada dentro dos 

princípios de vinculação e acolhimento da existência sofrimento do outro (Dell’Acqua e 

Mezzina, 2005), ganha o rótulo de urgência psiquiátrica que traz consigo alterações 

microfísicas importantes, como veremos a seguir.  

O Relatório da IIIª Conferência Nacional de Saúde Mental aponta que, juntamente 

com a atenção básica, a regulação médica das urgências é uma das portas de entrada4 do 

Sistema Único de Saúde (Brasil, 2001a). E a Portaria 814/GM de 1º de junho de 2001 a define 

como o elemento ordenador e orientador do Sistema de Atenção Integral às Urgências, que 

estrutura a relação entre os vários serviços, qualificando o fluxo dos pacientes e gerando uma 

porta de comunicação aberta ao público em geral, através da qual os pedidos de socorro são 

recebidos, avaliados e hierarquizados. (Brasil, 2001b). 

Em 05 de novembro de 2002 foi publicada a Portaria 2048/GM (Brasil, 2002) que 

instituiu a Política Nacional de Atenção às Urgências. Por sua vez, em 29 de setembro de 

2003 foi designada a Portaria 1864/GM (Brasil, 2003) que fundou o componente pré-

hospitalar móvel da política de urgência, por intermédio da implantação de Serviços de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192). 

A portaria 2048/GM define o que são urgências psiquiátricas e atesta que estas são de 

competência técnica dos serviços de urgência. Portanto, é dever do SAMU realizar os 

atendimentos psiquiátricos, se configurando como uma porta de entrada ambulante, que faz 

articulação com o regulador do fluxo da demanda de Saúde Mental que chega até a rede de 

urgência.  

Porém, muito pouco, ou quase nada, se discute atualmente sobre a assistência em 

saúde mental prestada pelo SAMU. Não há na literatura trabalhos que descrevam e 

                                                 
2 Que funciona como um manicômio menor, mas não menos destrutivo. É anexo a um hospital filantrópico, cuja 
única porta de comunicação foi selada com um grande portão de ferro. Tem grades nas suas portas e janelas e em 
toda a extensão, que a separa fisicamente do Hospital Geral. 
3 Serviço Ambulatorial Móvel de Urgência. 
4 Os serviços que funcionam como Porta de Entrada para o sistema de saúde servem como referência no 
direcionamento da demanda para continuidade do tratamento. Os exemplos são as unidades de atenção básica e 
as unidades de saúde da família, prontos-socorros, serviços de emergências hospitalares e pré-hospitalares e 
unidades de pronto atendimento (Castro, 2002).  
 



problematizem o funcionamento desse serviço quando se trata especificamente de saúde 

mental. A própria discussão sobre atendimento pré-hospitalar ainda é precário nas áreas de 

clínica médica geral e cirúrgica, e quase inexistente quando o assunto é saúde mental. Isso, 

certamente, se tem refletido na prática dos profissionais do SAMU que utilizam 

procedimentos que trazem a marca daqueles realizados nos hospitais psiquiátricos, como a 

imobilização mecânica e o auxílio da força física do corpo de bombeiros ou da polícia (Jardim 

& Chiapin, 2004). 

Em função disso, delineamos uma pesquisa com o objetivo de discutir a concepção de 

Urgência Psiquiátrica adotada pela equipe do SAMU/Aracaju, a fim de problematizar como 

isso reverbera nas práticas e na produção de subjetividade tanto dos profissionais quanto dos 

usuários do serviço.  

 

2. Considerações Metodológicas e discussão dos Dados 

 

 Trataremos aqui de uma pesquisa realizada em janeiro de 2007, com trabalhadores do 

SAMU/Aracaju. O Público alvo foi constituído por dez profissionais vinculado ao 

SAMU/Aracaju, sendo cinco homens e cinco mulheres, entre 25 e 36 anos, com o tempo de 

serviço entre quatro anos e dois meses. Desses dez, cinco são auxiliares de enfermagem, três 

médicos reguladores, sendo que dois desses aglutinam funções de coordenação, um 

enfermeiro também coordenador, uma assistente social gerente (contabilizando quatro 

gestores). Escolhemos informantes privilegiados com influencia direta nos atendimentos 

psiquiátricos, na gestão das capacitações e na regulação médica, pontos fundamentais para a 

prática. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas gravadas. 

Para isso, construímos dois roteiros: O 1º roteiro para os médicos e gestores e um 2º 

roteiro pensado para os auxiliares de enfermagem.  A primeira questão em ambos os roteiros 

são iguais e tratam da concepção de urgência psiquiátrica. Tendo em vista que  riqueza de 

dados gerada por esta questão, trataremos aqui somente da sua análise e em como essa 

concepção influi na prática adotada pelos profissionais, agindo como produtora de 

subjetividade tanto para eles quanto para os usuários do serviço.  

Vamos clarear um pouco esse ponto. Aqui entendemos que a subjetividade é 

constituída por várias linhas e campos de força que atuam ao mesmo tempo: linhas mais 

duras, como as que detêm a divisão dual dos sexos, por exemplo, e linhas mais flexíveis, que 

possibilitam novas afetações e que nos permitem novas configurações existenciais. Com isso 

queremos dizer que a subjetividade está sempre num processo contínuo de mudança, é 



provisoriedade afetada diretamente pelo contexto social e histórico construído pela 

linguagem. Então as práticas profissionais acabam por produzir novos sujeitos, afetando as 

subjetividades tanto de quem as utiliza quanto daqueles a quem elas são destinadas 

(Romagnoli, 2006). 

Quando perguntamos aos entrevistados sobre o conceito de urgência psiquiátrica, a 

associação com agressividade foi unânime. A urgência psiquiátrica, principalmente, aquela 

que deve ser assistida pelo SAMU, segundo os gestores, médicos reguladores e auxiliares de 

enfermagem está relacionada com um paciente em surto, violento, que apresenta hetero ou 

auto-agressividade. Foi apontado que uma pessoa assim não pode ser transportada para um 

serviço de saúde num carro comum, mas precisaria de todo um aparato de imobilização e, se 

necessário, ajuda da força física dos bombeiros ou polícia.  

Além disso, apontaram a urgência psiquiátrica como resultante de uma doença que 

incomoda, da qual a família quer se livrar e que para isso recorre muitas vezes ao SAMU. E 

quanto mais incomodo promove, maior é o seu caráter de urgência e mais rápido o SAMU 

chega ao local. Também foi apontada como comprometimento da autonomia do sujeito 

proveniente de distúrbio psíquico em agudização. Definiram, também, o louco como uma 

“pessoa que causa dano à sociedade”, alguém que está fora do seu comportamento mental 

normal.  

O SAMU tem todo o seu funcionamento protocolado e por isso, milimetricamente 

direcionado. Os atendimentos psiquiátricos não contam nem com capacitações e nem com um 

protocolo direcionador, o que foi apontado como dificultador do processo. 

Quando perguntamos sobre a regulação, todos os médicos5 entrevistados afirmaram 

que não existe direcionamento para atender os casos psiquiátricos, cada médico cria o seu, 

que acaba girando ao redor do conceito de agressividade e de um suposto nível de 

periculosidade que a pessoa representa para si própria e/ou para terceiros.  

Foi muito comum apontarem o medo como um dos sentimentos recorrentes durante os 

atendimentos psiquiátricos, colocado principalmente pelos auxiliares, que têm contato direto 

com os pacientes. Estes contaram também que quando começam a trabalhar no SAMU, os 

primeiros atendimentos que realizaram foram os psiquiátricos, que são vistos como um 

castigo para os novatos. Essa cultura do medo é, muitas vezes, reforçada através de histórias 

dos auxiliares de enfermagem e condutores que passam por situações complicadas durante os 

atendimentos, e que são descritas como ‘quase assassinatos’ por loucos armados e ‘monstros 

                                                 
5 Visto a regulação ser um papel exclusivo do médico. 



perigosos’. Principalmente os auxiliares de enfermagem entrevistados acham que o SAMU 

não deveria realizar esse tipo de abordagem: 

“A gente ou a polícia é tudo igual. Pelo menos eles estão armados e tem força pra 

segurar um doido daqueles... E a gente? Imagina que uma vez fui eu que sou assim baixinha e 

o condutor pra pegar um homem enorme... Ele não quis entrar na ambulância de jeito 

nenhum... O que eu podia fazer? Mandei chamar o corpo de bombeiros... Eles chegaram e 

agarraram o homem, imobilizaram e colocaram dentro da ambulância. Se não fossem eles, o 

que a gente ia fazer lá? Nada...”  

Esses trabalhadores são diariamente esculpidos de tal forma a trabalharem seguindo 

diretrizes muito bem estipuladas e não ter um norte os deixam paralisados e impotentes diante 

da processualidade da vida. Vemos como o estigma está arraigado nas falas que reeditam o 

Paradigma da Periculosidade, ligando a loucura diretamente à maldade e à perversidade. Isso 

evidencia o julgamento moral a que o louco é submetido, que tem como resultado a conexão 

entre loucura e periculosidade.  

A doença mental, evocada nas falas dos entrevistados, é definida por Basaglia (2005) 

como um ente abstrato que teve seu advento anterior ao do aparecimento dos manicômios, 

fundado nos pressupostos da irrecuperabilidade, incurabilidade e imprevisibilidade. A 

irrecuperabilidade justifica a segregação, visto que o indivíduo nunca vai atingir a 

recuperação social. A incurabilidade condena o paciente à doença eterna, aprisionando-o a 

ela, visto que são as manifestações da doença que se mostram através da pessoa, não a própria 

pessoa. E a imprevisibilidade, desvela a aliança entre a psiquiatria e a justiça, trazendo 

imbuído o paradigma da periculosidade, levando a concluir que toda pessoa internada é 

perigosa e agressiva, configurando uma imagem distorcida da realidade empírica.  

Dell’Acqua, Mezzina e Derza (1988 citado por Barros, 2002, p. 184) afirmam que 

enquanto o sofrimento não consegue encontrar outros canais de expressão se fundamenta o 

risco potencial de um ato agressivo. Se o paciente não tem alternativas para expressar o seu 

sofrimento, sua vida se mostra desde já enquadrada, sem possibilidades de fuga, é aí então 

que ele se encontra preso em terreno psiquiátrico e sua única escapatória é a produção 

psicótica e a agressividade. A Reforma Psiquiátrica defende a livre expressão do sofrimento 

do louco, o cuidar em liberdade e a destruição do estigma e do conceito de doença mental. 

O atendimento à crise é muito diferente dos atendimentos clínicos, em níveis até 

elementares. Como por exemplo, na questão do tempo. Numa das entrevistas, uma frase foi 

dita e reverberou por todo o trabalho de campo: “O tempo é o único recurso não renovável. 

(...) Aqui, o tempo é muito precioso, não podemos perder nenhum minuto...” 



O SAMU trabalha com o tempo de forma muito meticulosa, afinal de contas, seu 

propósito é realizar atendimentos às vítimas o mais rápido possível. O SAMU / Aracaju conta 

com 12 ambulâncias, 08 básicas e 04 avançadas, e elas passam praticamente, todo o plantão 

nas ruas aguardando a chamadas das ocorrências pelos rádios. Por conta disso, se constitui 

num problema enorme quando uma dessas ambulâncias demora muito tempo realizando uma 

dessas ocorrências. O volume de chamadas é muito grande e o gerenciamento de viaturas é 

feito quase que matematicamente visando atender a todos os solicitantes. 

Tendo em vista o SAMU ser regido por protocolos de atendimentos, os mais diversos 

atendimentos têm um tempo certo para acontecer, salvo alguns imprevistos no meio do 

caminho. Os técnicos são treinados sempre comandados por um cronômetro atentamente 

operado pelo supervisor de treinamentos em urgências do NEP6. Qualquer minuto a mais 

pode significar a perda de uma vida, ou a disposição de seqüelas incapacitantes. 

Essas engrenagens realmente funcionam assim para quase todos os atendimentos 

realizados pelo SAMU. Quase. As urgências psiquiátricas desvirtuam essa lógica temporal 

cronometrada. Geralmente, precisam sempre de mais tempo demandam recursos outros que 

não os de uma ambulância totalmente equipada e pessoas treinadas para situações de 

catástrofe. Por muitas vezes precisar de mais tempo, acaba ocupando muito mais as 

ambulâncias do que a matemática da regulação permitiria dentro da lógica de prioridades das 

ocorrências. E isso atrapalha o fluxo de atendimentos: “Tem caso psiquiátrico que demora 

quatro vezes mais que um caso clínico. Atrapalha bastante o fluxo, daí vem muitas vezes a 

resistência em mandar viaturas para esses casos...” 

A crise é um momento difícil que, segundo Dell’Acqua e Mezzina (2004), já é a 

máxima simplificação da complexidade da existência de sofrimento do louco. Sendo assim, 

oferecer mais simplificação e esvaziamento como o atendimento rápido e ágil por 

imobilização mecânica e transporte até a Urgência Psiquiátrica de Base, não ajuda em nada 

nesse momento. Muito pelo contrário. Vários dos entrevistados apontaram a frisante piora da 

agressividade dos pacientes assim que avistam a ambulância do SAMU chegando: 

“Parece brincadeira... Eles estão bem quietinhos antes da gente chegar. Quando eles 

vêem a ambulância de longe, saem quebrando tudo e pegando qualquer coisa como que pra 

se defender da gente, pau, pedra... o que tiver perto da mão...” 

E não será mesmo uma defesa? Uma resistência ainda que extremada para tentar se 

afastar dessa violência que é ser totalmente desconsiderado num momento crítico, onde tudo 

                                                 
6 Núcleo de Educação Permanente. 



parece estilhaçado e mais difícil, sendo capturado do seu lugar e levado para outro estranho e 

sem referências.  

Então, ao pensarmos no estereótipo de “louco perigoso e naturalmente agressivo”, não 

seria mais razoável contextualizar essa agressividade, que muitas vezes é uma reação ao 

contexto? Contexto esse, do qual as práticas adotadas pela urgência psiquiátrica fazem parte. 

Esses pontos mostram como a questão do tempo, tão crucial na urgência, acaba por 

chocar as lógicas dos atendimentos de natureza clínica e daqueles chamados de psiquiátricos. 

Durante a crise, o sujeito precisa mais do que nunca de acolhimento, continência, de vínculos 

e a intervenção realizada pelo SAMU só reforça a exclusão. Não promove nenhum encontro 

que possa criar alternativas ou novas formas de ser. Antes, preserva e dissemina a lógica 

manicomial sob o pretexto de que “o doente mental é um paciente como outro qualquer...” 

Entendemos que o objetivo do SAMU é promover o princípio de Universalidade7 do SUS, 

porém, a Eqüidade, outro princípio tão importante quanto a Universalidade, defende que a 

forma de assistência precisa levar em conta as singularidades de cada caso.  

O comprometimento da autonomia do louco é resultado de séculos de exclusão em 

manicômios. Não é bem verdade que existe uma frase bem clichê que diz que “Louco não 

sabe o que diz” e, por conseguinte, não sabe o que faz e não pode responder por si mesmo 

porque não tem noção de si. Como se o seu corpo tivesse sido possuído por uma entidade do 

mal, no caso, a doença mental, e que do sujeito, não tivesse sobrado nada. Porque tudo que 

diz e faz é única e exclusivamente produto da doença que o possui.  

 E mesmo tendo ganhado estatuto de doença, a loucura difere das outras. As doenças 

ditas “somáticas” fazem o sujeito que tem a doença padecer, na doença mental é a sociedade 

que padece do mal que acomete o louco. Afinal de contas, como explicitado em algumas 

respostas, o louco se constitui como alguém que “causa dano à sociedade e por isso, se torna 

inapto a viver socialmente...”  

Mas, por que essa necessidade de exclusão da loucura? Mosé (2005) coloca que desde 

a invenção da linguagem, somos treinados para repelir o diferente. A linguagem é gregária e, 

portanto, favorece a socialização em torno de coisas idênticas, que tem identidade e por isso 

podem ser tomadas como referências. O que é diferente precisa ser encaixado numa dessas 

categorias para se tornar, assim, conhecido e, portanto, partilhado e manipulável. Nesse 

ínterim, a loucura foi assimilada como doença para ser mais facilmente identificada e, 

finalmente, controlada.    

                                                 
7 Atender a todas as pessoas que procuram o serviço, sem discriminação. 



   Isso invoca o conceito de normal, ao qual se referiram muitos dos entrevistados, 

quando disseram que a urgência psiquiátrica se configura quando a pessoa “ está fora do seu 

comportamento mental normal...”  

A norma surge com o advento do poder disciplinar que descreve os padrões desejados 

para o funcionamento dos corpos, criando um modelo a ser seguido e que, por isso, controla o 

comportamento dos indivíduos, excluindo os que não se adaptam. Assim, é instaurada a 

Sociedade do Normal, que se interioriza nas pessoas em função daquilo que elas deveriam ser 

(Foucault, 2002). Ou seja, a noção de normal foi naturalizada durante séculos e tem a função 

primordial de excluir aqueles que não cooperam para o bom funcionamento do Capitalismo. E 

os loucos não se enquadram nessa lógica. 

Com isso percebemos que a concepção que os trabalhadores do SAMU têm da 

urgência psiquiátrica e, por sua vez, da loucura e do louco, embasam as práticas adotadas pelo 

serviço. Sendo um louco perigoso o paciente a ser atendido, vão munidos8 para enfrentar esse 

tipo de embate, com o intuito de se  proteger, proteger a sociedade e, tal qual uma Stultifera 

Navis9, a levar o louco de diante dos olhos de quem ele incomoda.  

Portanto, se faz imprescindível focar atenções nesse campo cheio de potencialidades 

ainda inexploradas e que influenciam tanto na vida dos loucos interferindo nas suas 

potencialidades diante de um momento tão crucial como é a crise. 
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