
Em seminário, CNDH propõe dia nacional da redução de danos no Brasil 

 
O presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH, Leonardo Pinho, 
propôs a criação de projeto de lei que institui o Dia Nacional da Redução de Danos, 
durante a realização do seminário "30 anos da política de redução de danos no Brasil”, 
na Câmara dos Deputados. A data sugerida – 24 de novembro – relembra a primeira 
experiência do tipo implementada nas políticas de HIV-AIDS em Santos/SP. 
 
Durante o encontro, Pinho, que também é representante da Abrasme - Associação 
Brasileira de Saúde Mental, apresentou a Resolução nº 08/2019 do CNDH, destinada a 
orientar políticas de saúde mental e de álcool e outras drogas em todo o território 
nacional, com foco especial em agentes e instituições estatais, e com base em princípios 
dos direitos humanos. 
 
“Não existe luta antimanicomial sem democracia. O compromisso ético coloca o ser 
humano em primeiro lugar e não preceitos acadêmicos. É essa a potência do afeto, de 
vida, de construção coletiva que querem atingir”, afirmou o presidente do CNDH. 
 
Ele ressaltou a necessidade de fortalecer a política de redução de danos: “Entramos num 
momento histórico de reação conservadora de contrarreforma psiquiátrica, com a Lei 
nº 13.840/2019. É o retorno da indústria dos leitos, com o pressuposto do isolamento 
social e pagando muito bem para as instituições privadas”, defendeu. 
 
A professora da UFRJ e representante do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial no 
Rio de Janeiro, Rachel Gouveia, ressaltou a vinculação da política de drogas com os 
manicômios como local de produção e reprodução de violência ligadas às questões de 
gênero, raça e classe. “Chamo atenção também para os abrigos, equipamentos da 
assistência social, onde houve o recolhimento compulsório durante os grandes eventos, 
têm sido instrumento do processo da manicomização das políticas públicas”, afirmou 
Gouveia. 
 
Para o representante da Associação Brasileira de Redução de Danos - ABORDA, 

Domiciano Siqueira, a redução de danos “é ir ao encontro do outro, mergulhar no 

coração do outro de olhos fechados”. A política objetiva reduzir os efeitos negativos do 

uso de álcool e outras drogas, com respeito aos direitos de cidadania, com resultados 

reconhecidos em todo mundo pelo papel na prevenção de doenças como a hepatite e o 

HIV/AIDS, a partir do cuidado preventivo e da garantia do tratamento humanizado. 

Participaram do seminário sete comissões permanentes da Câmara dos Deputados 

(Comissão de Cultura; Comissão de Legislação Participativa; Comissão de Educação; 

Comissão de Seguridade Social e Família; Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público; Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; Comissão de 

Desenvolvimento Urbano).  
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Leia a Resolução nº 08/2019 do CNDH: http://bit.ly/2KXxWe7 

https://bit.ly/2KXxWe7?fbclid=IwAR3xi9b4rdUitovfnDGA2upAqprEUi0tsZyZ6wM1fn_u6euM6NU3f88fAHA
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