
Saúde mental e Direitos Humanos é tema de atividade do CNDH em 16ª Conferência Nacional 
de Saúde 
 
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH promoveu hoje (06) atividade 
autogestionada e participou de debate sobre o tema Saúde Mental e Direitos Humanos, dentro 
da 16ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece em Brasília. 
 
O evento debateu a realização da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, com ampla 
participação de usuárias/os e representantes da sociedade civil. 
 
Também foi debatida a necessidade de manutenção do processo de desinstitucionalização, em 
resistência às políticas de promoção de internação compulsória e do desmonte da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS); a resistência em relação aos retrocessos na Política de Redução de 
Danos, em especial diante da aprovação da nova Política Nacional de Drogas (Decreto nº 
9.671/2019); o desmonte do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT 
e impacto na fiscalização das comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos e hospitais de 
custódia; saúde mental e pessoas em conflito com a lei, com especial atenção aos hospitais de 
custódia; a retirada e acolhimento institucional compulsório de bebês, filhos de mulheres em 
situação de rua e de usuárias de drogas; e a curatela (art. 1.767 do Código Civil) em contexto da 
lógica manicomial de lucro. 
 
A atividade foi organizada em roda, mediada por Celia Zenaide (Conselho Federal de Psicologia), 
com falas motivadoras para o debate de Marta Elizabeth de Souza (Rede Nacional Internúcleos 
da Luta Antimanicomial - Renila), Daniel Paz dos Santos (Movimento Nacional da População de 
Rua - MNPR), Mario  Moro (Movimento Nacional de Luta Antimanicomial - MNLA), Lucio Costa 
(Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT), Eduardo Calliga (Associação 
Metamorfose Ambulante de Usuários e Familiares do Serviço de Saúde Mental  - Amea e 
Conselho Estadual de Saúde da Bahia), Ana Pitta (Subcomissão de Drogas e Saúde Mental do 
CNDH). 
 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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