
Em  14  de  dezembro  de  2017,  houve  um  grande  avanço  nas  políticas  públicas  para  atender  às 
necessidades  diversas  de  quem sofre  de  transtornos  mentais.  A Comissão  Intergestores  Tripartite,  
fórum permanente de discussão e pactuação de políticas públicas, aprovou estes avanços apresentados 
pelo  Coordenador  de  Saúde  Mental,  Álcool  e  Outras  Drogas  do  Ministério  da  Saúde,  dr.  Quirino 
Cordeiro Junior. Após anos de uma política que excluía a diversidade existente entre as doenças mentais 
e seus diversos estágios de evolução, podemos pensar que a lei 10.216/2001, que garante os direitos da 
pessoa com transtornos mentais,  finalmente começará a ser respeitada. Além disso, o projeto prevê 
equidade na abordagem terapêutica,  através das Diretrizes para o Melhor Tratamento das Doenças 
Mentais, garantindo que quem mora nos rincões deste país possa ser assistido com o mesmo tipo de 
tratamento que receberá a pessoa que mora nas grandes metrópoles. 
Enfim, nós e nossos familiares poderemos contar com tratamento em ambulatórios especializados, que 
até agora não tinha sido incluído na rede de atendimento. Não havia na Rede de Atenção Psicossocial, 

(RAPS),  um  serviço  de  saúde  para 
atender  as  pessoas  com transtornos 
mentais  que  não  perderam  suas 
habilidades sociais,  mas precisam do 
psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta 
ocupacional,  do  assistente  social 
entre outros especialistas, atendendo 

doenças que demandam abordagens terapêuticas que as Unidades de Saúde da Família e os Centros de 
Saúde não estão qualificados para oferecer.  Uma mudança como esta  vai  representar,  por exemplo, 

menor tempo de um membro provedor do sustento de nossas  famílias 
afastado do trabalho e dependendo de benefício do INSS. 
Enfim,  nós  e  nossos  familiares  que  sofrem  de  doenças  mentais  com 
períodos  de  surtos  graves,  com  descontrole  do  pensamento,  com 
momentos de agitação e agressividade contra quem amamos, com risco de 
doença clínica quando a doença mental faz deixar de comer, com risco de 
auto-aniquilação, poderemos contar com qualidade no atendimento das 
emergências e durante as internações para controle da crise, sejam elas em 
hospitais  gerais  ou  em  hospitais  especializados.  Para  pacientes  e 
familiares,  a  angústia  de  ver  um  ente  querido  em  crise,  sem  ter  um 
ambiente adequado e uma equipe especializada,  não é diferente de ver 

uma mãe que precisa de uma cesária de urgência, lutando contra a morte, procurando atendimento sem 
encontrar hospital adequado, sem equipe que lhe opere. 
Finalmente,  também, teremos um planejamento técnico de políticas  estratégicas para prevenção da 
dependência  química  baseada  em  evidências  científicas  e  regulamentação  do  funcionamento  das 
Comunidades Terapêuticas, (CT), ambientes nos quais o dependente químico pode manter-se afastado 
das drogas e recebe ajuda para se reestruturar. Se hoje não sabemos quais parâmetros devem seguir esses 
centros de tratamento, muitas vezes denunciados até por infringir os direitos humanos, com a inclusão 
das CT na RAPS, estas terão que respeitar as necessidades dos dependentes químicos como uma pessoa 
doente de fato e não como um problema de gerenciamento exclusivo do Ministério da Justiça. Nas 
nossas  famílias,  isso  representará  menor  risco  de  desenvolver  dependência,  através  dos  projetos  de 
prevenção, e parâmetros de qualidade e possibilidade de fiscalização do que é ofertado nas CT para o 
tratamento de quem amamos, além da imensa ampliação de rede qualificada, visto que a cobertura e o 
método de tratamento dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) voltados para o atendimento de 
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dependentes  de  álcool  e  outras  drogas,  (AD),  que  existe  atualmente  nem de  longe  contempla  as 
necessidades  reais  dos  brasileiros.  Será  muito  bom,  também  contar  com  os  novos  CAPS  AD-R, 
implantados nas cracolândias, muito próximo de quem precisa do atendimento, pois sabemos o quanto 
é difícil um dependente químico aderir ao tratamento e comparecer aos locais de atendimento. Mais 
que  isso,  o  tratamento  adequado  da  dependência  química  reduz  a  violência 
doméstica e vai repercutir socialmente na redução de pessoas envolvidas com a 
criminalidade relacionada ao tráfico de drogas,  além de reduzir  o  número de 
mortos envolvidos em circunstâncias de abuso de substâncias. Nós, doentes pela 
dependência química, familiares, moradores de áreas de alto risco, passaremos a 
ter chance de não matar, não morrer e não viver sob estado de guerra. 
Toda essa evolução proposta pelo Ministério da Saúde ainda leva em conta a 
qualificação  do  que  a  RAPS  já  contempla,  ampliando  a  rede,  mantendo  a 
premissa de que o atendimento à pessoa com transtornos mentais deve ocorrer, 
preferencialmente, em seu território, junto da sua comunidade e família. 
As mudanças propostas confluem, juntas,  para uma responsabilidade que até então era negada pelo 
Governo Federal, que é reduzir o número de suicídios. Além de colaborar para esta finalidade, já que é o 
tratamento da  doença  mental  o  que  controla  a  ideação suicida  e  que  reduz  as  tentativas  de  auto-
aniquilação, as mudanças propostas contemplam também a responsabilidade do Ministério da Saúde em 
promover ações específicas para a prevenção do suicídio. Nós e nossas famílias, tantas vezes vítimas da 
desinformação e da psicofobia, e que perdemos alguém ou tememos suicídios iminentes, sabemos o 
quanto demorou para que a doença mental como causa de morte por suicídio fosse tema relevante nas 
discussões sobre políticas públicas de saúde. 
A previsão de auditorias nos projetos e serviços nos oferece maior segurança não só no controle de 
qualidade  e  desempenho,  mas  também  controle  no  fluxo  de  verbas  destinadas  à  Saúde  Mental. 
Principalmente levando em conta que haverá aumento dos investimentos públicos para a ampliação da 
rede de atendimento,  que foi  explicitado nas  propostas  de mudanças do Ministério da Saúde,  este 
controle é essencial.
Por  tudo  isso,  nós,  da  FENAEMD-SM,  Federação  Nacional  das  Associações  em Defesa  da  Saúde 
Mental, agradecemos a cada gestor público que apoiou, após longo debate, estas importantes mudanças.
É, também, com imensa gratidão que nos dirigimos ao Ministro da Saúde, senhor Ricardo Barros, que 
demonstrou sensibilidade para como sofrimento de pessoas com transtornos mentais, levando adiante 
as propostas de transformação na RAPS, promovendo o amplo debate necessário à construção de novas 
políticas  públicas  e  promovendo  mudanças  que  repercutirão  para  além  das  atribuições  do  seu 
ministério. 
Agradecemos, também, veementemente, ao Coordenador de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, dr. 
Quirino  Cordeiro  Júnior,  pela  coragem de  formular  um projeto  técnico,  científico,  sem se  deixar 
conduzir por ideologias ultrapassadas e interesses outros que não o bem-estar e qualidade de vida das 
pessoas com transtornos mentais. 
Os senhores estão salvando vidas. 
Nós,  que sofremos pelos  transtornos mentais  como doentes  ou como familiares,  que solicitamos e 
participamos deste processo de mudança, agradecemos imensamente aos senhores e continuaremos na 
luta para que todas as propostas sejam efetivadas. 

Atenciosamente,

FENAEMD-SM - Federação Nacional das Associações em Defesa da Saúde Mental.  


