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O trabalho proposto visa relatar as ações multidisciplinares promovidas pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo - DPESP, Unidade Araçatuba/SP, na busca de
parcerias com equipamentos da rede de saúde para atendimento às pessoas com transtorno
mental e uso problemático de álcool e drogas.
A Defensoria Pública, órgão que objetiva a democratização do acesso integral e
gratuito à Justiça para pessoas hipossuficientes economicamente, nos termos da Constituição
da República Federativa do Brasil (1988, artigo 5º, inciso LXXIV) e Lei Complementar n.º
988 (2006, artigo 2º), entre outras atribuições, tem realizado o atendimento de famílias com
membros em situação de uso problemático de álcool e drogas e/ou transtorno mental que
buscam, através da Justiça, a internação compulsória de seus familiares.
Contribui para a existência desta demanda a insuficiência de uma rede de serviços
articulada, que possibilite o atendimento integral de usuários que necessitam do
acompanhamento sistemático em saúde mental. A rede de atenção à saúde mental do
município de Araçatuba/SP dispõe dos seguintes equipamentos: um Hospital Psiquiátrico; um
Ambulatório de Saúde Mental; um Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPSad); uma Unidade de Atendimento a Criança e Adolescente Adictos (que atende público
infanto-juvenil em uso problemático de álcool e/ou drogas); instituições do terceiro setor,
como comunidades terapêuticas, localizadas em município vizinho

Birigui/SP e,
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Organizações Não Governamentais (ONGs), tais como os grupos de mútua ajuda do Amor
Exigente.
O município ainda conta com duas clínicas-escola vinculadas a cursos de Psicologia
da Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba (FAC-FEA) e Universidade Paulista
(UNIP) – campus Araçatuba, que oferecem gratuitamente, atendimento psicológico,
individual ou grupal, como suporte suplementar a rede pública do município. Todavia, devido
a pouca capacidade de atendimento dessas instituições de ensino superior, muitos usuários
que procuram por atendimento acabam não o recebendo, visto que a fila de espera é
demasiadamente longa.
Além do mais, os referidos equipamentos públicos costumam ainda, reproduzir ações
que remetem ao paradigma psiquiátrico clássico, o que ocasiona a institucionalização e
segregação da pessoa em sofrimento mental, focando o tratamento no controle do quadro
psicopatológico, tendo como estratégia prioritária a internação psiquiátrica, desconsiderando a
integralidade da pessoa (BOARINI, 2006). Estes equipamentos não priorizam formas
alternativas de tratamento, como a desinstitucionalização e a reinserção social do usuário, não
o compreendendo como uma unidade ontogeneticamente desenvolvida dentro de suas
especificidades históricas, culturais e sociais (GONÇALVES, 2003).
Há, ainda, algumas instituições que se intitulam comunidades terapêuticas, apesar de
fundamentarem seus procedimentos de “tratamento” em conceitos derivados de crenças
religiosas, utilizando determinados métodos que tendem a culpabilizar os indivíduos em
situação de uso problemático de álcool e/ou drogas. Tais práticas vêm contribuindo para o não
desenvolvimento da autonomia dos atendidos, culminando na reincidência na maioria dos
casos, mostrando-se pouco eficazes em relação às problemáticas ora evidenciadas. Apesar de
não serem consideradas como parte da rede municipal de saúde mental, estas instituições são
constantemente procuradas pela população.
Na ausência de uma política de saúde mental pública que possa ofertar a assistência
necessária para estas demandas específicas, muitas famílias, por desconhecimento das
diversas estratégias de atenção em saúde mental, procuram o atendimento da Defensoria
Pública solicitando o ingresso de ações judiciais de internação compulsória, objetivando o
tratamento de seus familiares.
Até a consolidação do órgão da Defensoria Pública denominado Centro de
Atendimento Multidisciplinar (CAM), na unidade Araçatuba/SP, atualmente composto pela
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assistente social, psicólogo e estagiários autores deste trabalho; estas ações eram, com
frequência, ajuizadas pelos defensores públicos e deferidas por juízes de Direito do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, muitas vezes sem laudo médico circunstanciado que
indicasse a medida como “necessária”, resultando em internação forçada destes indivíduos,
contribuindo para a manutenção do paradigma psiquiátrico clássico.
A judicialização destas ações promoveram, a longo prazo, a interferência contínua e
indevida do sistema de justiça estadual na política pública municipal de saúde mental,
contribuindo para que o município fosse (des)responsabilizado quanto à problemática,
deixando, dessa forma, de desenvolver uma rede pública de saúde mental que garantisse os
direitos da pessoa em situação de sofrimento psíquico e uso problemático de álcool e/ou
drogas (2001, Lei n.º 10.216).
A partir da necessidade de uma rede articulada para o atendimento e acompanhamento
desta demanda, a DPESP, através do Centro de Atendimento Multidisciplinar (CAM), passou
a realizar atendimento multidisciplinar a estes usuários e seus familiares.
A metodologia de atendimento utilizada consiste em propiciar espaços de escuta e
reflexão a estas pessoas, buscando compreender a complexidade dos problemas vivenciados
pelas mesmas, bem como acionar estratégias que garantam o atendimento em saúde mental,
na perspectiva antimanicomial, priorizando o atendimento ambulatorial de base territorial.
Outro procedimento é a orientação sobre o funcionamento e o modo de acesso aos
diversos equipamentos da rede, além das formas alternativas de tratamento disponíveis na
rede municipal, de acordo com as especificidades do caso, através de encaminhamentos e
respectivos acompanhamentos.
No ano de 2013 foram atendidos 27 (vinte e sete) casos por uso problemático de álcool
e/ou drogas e 9 (nove) de transtorno mental, com 26 (vinte e seis) atendimentos psicossociais
e 23 (vinte e três) encaminhamentos formais para serviços de Saúde e Assistência Social. Já
em 2014 foram atendidos 22 (vinte e dois) casos de uso problemático de álcool e/ou drogas e
4 (quatro) casos envolvendo transtorno mental, com 33 (trinta e três) atendimentos
psicossociais e 8 (oito) encaminhamentos formais para serviços de Saúde e Assistência
Social.
Além dos atendimentos aos usuários e a seus familiares, são realizadas ações de
articulação com os equipamentos da rede de atendimento, visando responsabilizar o
município em relação à demanda existente, evidenciando a necessidade de se promover o
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desenvolvimento da rede substitutiva, priorizando os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), Residências Terapêuticas (RT) e outros equipamentos que compreendam o usuário
em sua historicidade cultural e social, buscando o acompanhamento e a assistência integral à
saúde mental, através de ações que promovam a autonomia, primem pela inclusão social,
superando o paradigma psiquiátrico clássico e garantindo os direitos da população
estigmatizada pela institucionalização da loucura.
Através desta articulação, com reuniões realizadas em 26/01/2012, 07/02/2012,
05/04/2013 e 02/10/2014, com a participação de representantes do Hospital Psiquiátrico,
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-ad), Secretaria Municipal de Saúde,
Coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar,
Central de Regulação de Vagas – Diretoria Regional de Saúde (DRS-II), Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS) e Ministério Público Estadual (MP-SP), foram elaborados protocolos de
atendimento com estes equipamentos, os quais compreendem os procedimentos de internação
voluntária e involuntária, tendo assegurado o comprometimento da Secretaria Municipal de
Saúde em promover o acompanhamento dos usuários da Política de Atenção à Saúde Mental,
inclusive pela Atenção Básica, com a atuação das equipes da Estratégia Saúde da Família –
ESF.
Também são promovidos pela DPESP, eventos públicos de discussão com os órgãos
que compreendem a rede municipal de políticas públicas de saúde (mental e geral), de
assistência social e dos equipamentos do Sistema de Justiça do município; trabalhos de
formação com estagiários de Direito e defensores públicos da própria instituição, objetivando
evitar a solicitação de novas ações judiciais de internação compulsória.
Tais práticas apresentadas promoveram a diminuição no ajuizamento de processos de
internação compulsória, além de tornar mais ágil o atendimento prestado pelos equipamentos
da rede de saúde mental, promovendo uma maior responsabilização dos gestores do
município em torno da garantia dos direitos das pessoas em sofrimento mental e/ou situação
de uso problemático de álcool e drogas.
Em seu âmbito de atuação, a Defensoria Pública tem contribuído para explicitar as
demandas existentes por melhoria na qualidade da política pública de atenção à saúde mental
prestada no município de Araçatuba/SP, tais como ampliar e qualificar os serviços da rede e a
desconstrução de uma lógica manicomial de atendimento.
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