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Coordenação da reunião: Dione Maria Menz e Maria Virginia Filomena Cremasco, coordenadoras 

do Projeto de Extensão NIED 

Presentes: Aline Zulian (ABRASME), Allan Simões Pereira Correia (CAPS AD CIC), Amanda G Thomaz, 

Antonio Carlos Dos Santos, Claudia Barreto (Ass. Parlamentar – Ver. Marcos Vieira), Cleuse Maria B Barleta 
(ABRASME), Clodoaldo José Barbarine (Ass. Parlamentar – Ver. Marcos Vieira), Cristian Carla Volski Cassi 
(UFPR), Desirée Galvão Ferreira Leal (CAPS AD BV), Diana De Lima E Silva (CONESD/PR), Dulce Dirchair 
Bais (UFPR), Edeluz Maria Taborda Ribas Alves (AMASS), Felipe Dos Santos (CAPS AD CIC), Fernanda 
Cristina Kosiaki Ricardo (SMS/DAPS), Flavia Regina Silva (SMS/DAPS), Frei Francisco M. De Oliveira 
(FEPACT), Gabriele Rezende Bahr (Defensoria Pública PR), Gisele Szalow de Lima (UFPR), Karlla Renatta 
Hoffeldes (Defensoria Pública PR), Kiara Olinett (CAPS AD BV), Lethicia Gaidarji Silva (Defensoria Pública 
PR), Maria Eduarda P Chemin (CAPS AD CIC), Miriane Elizabeth De Souza Pereira (CAPS AD CIC), 
Nayanne Costa Freire (Defensoria Pública PR), Paula Giovana M Pereira (UFPR), Semiramis Vedovatto 
(CRP/PR), Stephanie Giselle Saba Siqueira (Defensoria Pública PR), Sylvia Ferraz Da Cruz Audim (CAPS 
AD/BN).  
 
Assuntos abordados: 

 
As coordenadoras do NIED, professoras Dione Menz e Virgínia Cremasco iniciam a reunião explicitando os 
objetivos do Núcleo, dentre eles o de ser um espaço de discussão sobre as políticas públicas que envolvem 
aspectos relativos a álcool e outras drogas. Informam também sobre o próximo encontro do ciclo de debates 
que tratará sobre o tema Redução de Danos (28/09).  
 
Discutiu-se sobre as estratégias para atender a população em situação de rua, em Curitiba, em especial aos 
usuários de substâncias. O acolhimento acontece de forma transitória, apenas enquanto faz tratamento 
junto ao CAPS. Houve relato de que o hotel conveniado à FAS tem inviabilizado permanência de usuários, 
assim os usuários são encaminhados para comunidades terapêuticas. 
 
As representantes da Defensoria Pública do Paraná, órgão de acesso à justiça, explanaram sobre a 
abrangência do serviço prestado na área da saúde, incluindo saúde mental. A Defensoria Pública está 
presente na Vara da Família, Casa da Mulher Brasileira, Fóruns de Justiça localizados nos bairros do CIC, 
Santa Felicidade e Pinheirinho. A atuação com demandas de solicitação de vaga para tratamento, serviços 
públicos. Fizeram um mapeamento das vagas para abrigamento, número de leitos, entre outros. A 
Defensoria Pública recebe diversos pedidos de internação compulsória, porém sem recomendação médica, 
nesse caso são rejeitados. A orientação é tentar o internamento voluntário. O internamento compulsório 
acontece apenas em casos extremos, com atestado médico. O fluxo burocrático tem tornado mais difícil as 
alocações de albergue e internamento, antes o diálogo era direto com o Distrito Sanitário. 
 
Representante de Comunidade Terapêutica compartilha com o grupo da sua participação nas Conferências 
de Saúde, as dificuldades apresentadas pelas CTs em relação aos municípios aceitarem este espaço como 
de tratamento. CAPS Híbrido corre o risco de retroceder para modelo manicomial.  
 
Em contrapartida, alguns profissionais alertam que o modelo das Comunidades Terapêuticas, muitas dessas 
não compactuam com a Reforma Psiquiátrica. 
 
Alguns participantes apontaram o risco de se retroceder nas Políticas de Saúde em Curitiba, com a 
reestruturação do serviço autorizada pelo Ministério da Saúde, principalmente no que diz respeito ao 
modelo de CAPS para adultos, hoje dividida em CAPS AD e CAPS Saúde Mental, nesse novo modelo 
apresentado, o CAPS Híbrido, ou seja, as duas modalidades ofertadas no mesmo espaço, sendo uma 
unidade por regional. A preocupação por parte dos profissionais e usuários do serviço presentes na reunião, 
que este sistema híbrido possa afastar principalmente pacientes em tratamento de AD, por não querer estar 
no convívio de pacientes de saúde mental. Necessário resgatar o conhecimento científico para mostrar que 



a convivência entre pacientes de saúde mental e de pacientes em tratamento de álcool e drogas é mais 
prejudicial do que favorável ao tratamento. 
 
Apontou-se sobre a importância dos segmentos e movimentos de saúde se mobilizarem diante ao 
retrocesso da Política Nacional de Saúde. As estruturas hoje são insuficientes, cresce a preocupação 
perante o congelamento do orçamento por vinte anos. Em Curitiba, a Lei das OSs aprovada final de agosto, 
aflige profissionais e usuários. Não houve a implantação integral da Rede de Atenção à Saúde (RAS), que 
visa organizar os serviços de saúde, envolvendo as diversas estruturas e mobilização de profissionais. 
 
Representantes da Câmara de Vereadores de Curitiba (CMC) participaram da reunião para entender mais 
sobre as temáticas e colocam-se a disposição para realizar debate na CMC. 
 
Sem mais, a reunião foi encerrada as 16:30, e o registro realizado  por mim, Karine Muzeka, bolsistas do 
NIED.      


