
CNDH realiza seminário sobre Direitos Humanos e Saúde Mental 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH realizou ontem (11) o Seminário 
Direitos Humanos e Saúde Mental: a Resolução CNDH nº 08/2019 e o Contexto no Rio 
de Janeiro. Na abertura do evento, foi apresentada a Resolução nº 08 do CNDH, que 
trata de soluções preventivas de violação e garantidoras de direitos aos portadores de 
transtornos mentais e usuários problemáticos de álcool e outras drogas. 

Os palestrantes recuperaram a memória da luta antimanicomial no Brasil com falas do 
presidente do Conselho Federal de Psicologia e conselheiro do CNDH, Rogério Giannini; 
da presidente da Abrasme, Ana Pitta; e do professor da Fiocruz, Paulo Amarante. 
 
Em seguida, duas mesas debateram a conjuntura de direitos humanos e saúde mental 
no Rio de Janeiro, resultando na construção coletiva de propostas de ação para a 
promoção de políticas públicas de saúde mental, álcool e outras drogas.  
 
"O seminário reafirmou a necessidade de o Brasil não andar para trás, voltando com o 
financiamento de equipamentos de isolamento social violadores de direitos humanos. 
O nosso país precisa continuar sua política pública de saúde mental e drogas promotora 
de direitos humanos", afirmou o presidente do CNDH, Leonardo Pinho. 
 
Durante o evento, Pinho recebeu denúncia da Comissão de Direitos Humanos da OAB-
RJ sobre violações de direitos no Hospital Federal de Bonsucesso e pactuou acionar 
autoridades responsáveis. 
 
CNDH no Rio 
  
O CNDH está no Rio de Janeiro ao longo desta semana após ter recebido denúncias de 
violação de direitos humanos, que motivaram a descentralização da reunião de 
novembro, após deliberação durante a 51ª Reunião Plenária do conselho.  

Hoje (12) acontece o Seminário Desafios da Segurança Pública no Brasil. Na quarta e na 
quinta (13 e 14), conselheiras e conselheiros se reúnem durante a 53ª Reunião Plenária 
do CNDH, em homenagem à memória de Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento, 
referências na luta contra o racismo no Brasil. 

Todas as atividades acontecem na sede da Defensoria Pública da União no Estado do Rio 
de Janeiro (Avenida Presidente Vargas, nº 62, Centro). 
 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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