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MOÇÃO DE REPÚDIO À NOVA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL

A Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas – ABRAMD
manifesta  a  sua  indignação  com a  mudança  na  Política  Nacional  de  Saúde
Mental proposta, no último dia 06 de dezembro, pela Coordenação Nacional de
Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde.

Esta nova política contraria as principais diretrizes internacionais para a gestão
da política de saúde mental, que vem sendo defendidas e implementadas, desde
o final dos anos 1990 pelos responsáveis pela área no Ministério. Durante esse
período, houve um claro empenho na construção de um modelo comunitário em
substituição  ao  modelo  centrado  no  hospital  psiquiátrico,  na  ampliação  dos
serviços  substitutivos,  na  desinstitucionalização  e  consequente  indução  de
projetos de geração de trabalho e renda, de soluções de moradia, de iniciativas
no campo da cultura etc.

Não foram poucos os desafios enfrentados pelas equipes que estiveram na linha
de frente deste processo.nos. O movimento da luta antimanicomial, composto
por  trabalhadores,  usuários  e  familiares  tem manifestado,  das  mais  diversas
formas, a urgência pela efetivação do modelo comunitário e pela humanização
da atenção à saúde mental. Em paralelo a isso, os gestores das três esferas de
governo  têm  sofrido  com  o  recrudescimento  das  políticas  econômicas
neoliberais  globais,  por  meio  das  quais  são  pressionados  a  realizar  ajustes
fiscais draconianos, levando a que as políticas sociais permaneçam a reboque
das  políticas  econômicas.  Setores  conservadores  da  assistência  psiquiátrica
manicomial  brasileira,  alheios  às  evidências  científicas  e  boas  práticas,
permaneceram  lançando  mão  do  perene  patrimonialismo  e  clientelismo  nas
políticas públicas. 

O golpe de Estado de 2016, que afastou da presidência uma governante eleita
democraticamente pelo voto direto da maioria da população brasileira, foi mais
um sórdido capítulo da política nacional. Os setores que articularam o golpe vêm
ocupando  paulatinamente  espaços  de  gestão,  como  contrapartida  ao  apoio
político que ofereceram.

Neste  cenário,  a  Coordenação  Nacional  de  Saúde  Mental,  Álcool  e  Outras
Drogas  do  Ministério  da  Saúde,  apresentou  a  um  Grupo  de  Trabalho  do
Conselho Nacional de Saúde sua proposta de reformulação da Política Nacional
de Saúde Mental. no dia 6 de dezembro passado. A proposta abarca aspectos
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que desconsideram o processo gradual e paulatino de construção desta política,
introduzindo modificações claramente retrógradas e manicomiais, dentre elas:
(a) proposição de que o ambulatório de saúde mental componha a rede como
instância  “intermediária”  entre  a  atenção  básica  e  o  CAPS,  desprezando  a
importância  de  se  fortalecer  estes  serviços  na  construção  de  um  modelo
comunitário  com ênfase  no  território,  (b)  manutenção  de  leitos  de  pacientes
egressos de internações de longa duração para internação de situações agudas,
criando  uma  nova  “clientela  cativa”  para  os  manicômios,  (c)  redução  dos
recursos para os Serviços Residenciais Terapêuticos e para a rede como um
todo, com a consequente ampliação dos recursos destinados às denominadas
“comunidades terapêuticas” e entidades assemelhadas.

Em especial no que se refere às comunidades terapêuticas, vale registrar que
estas entidades têm recebido vultosos recursos federais e estaduais para sua
manutenção,  indo de encontro  ao  que sustentam as evidências  científicas  e
boas práticas de cuidado às pessoas que vivem problemas decorrentes do uso
de álcool e outras drogas, no sentido de que as redes de cuidado enfatizem a
oferta de serviços de baixa exigência, as redes de apoio familiar e comunitário, a
articulação intersetorial,  e que enfrentem o estigma usualmente associado às
pessoas que  usam drogas.  Não  obstante,  denúncias  de violação  de  direitos
humanos (violação de correspondência, desrespeito à orientação religiosa e de
gênero dos internos, torturas e maus-tratos etc.) têm sido frequentes na mídia e
em relatórios de entidades relacionadas com o campo. Alheia a tudo isso,  a
atual Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas propõe
que as comunidades terapêuticas sejam financiadas com verbas praticamente
oito vezes maiores que o financiamento da Rede de Atenção Psicossocial.

A  Associação Brasileira  Multidisciplinar  de  Estudos sobre  Drogas (ABRAMD)
conclama  as  pessoas  empenhadas  na  defesa  dos  direitos  humanos,  as
entidades  do  campo  democrático  e  os  representantes  da  Comissão
Intergestores  Tripartite  a  resistir  à  mudança  na  Política  Nacional  de  Saúde
Mental proposta no último dia 06 de dezembro e a reafirmar os princípios dos
direitos  humanos,  da  desinstitucionalização  e  do  cuidado  em  liberdade  das
pessoas em sofrimento mental e que vivem problemas decorrentes do uso de
álcool e outras drogas.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017.
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