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Manifesto em defesa contraria a revogavao das Portarias das Redes de Ateiu.ao 
Psicossocial no Sistema LJnico de Saude - SUS, pelo Ministerio da Saude

Sauda^oes Antimanicomiais!

Nos Conselheiros e Conselheiras do Conselho Estadual de Saude - CES. atuantes em defesa das Redes de Aten^ao 
Psicossocial no ambito do Sistema Unico de Saude - SUS! Vimos repudiar enfaticamenle as propostas do documento 
intitulado: Diretrizes para o modelo de Ateinjao Integral em Saude Mental no Brasil.

Considerando o art. 2° do Regimento Interno do Conselho Estadual de Saude - O Conselho Esluchial de Saude lem 
por finalidade atuar na fonmdagdo de estrutegius. propostas e no controle da execu^ao da Politica Estadual de Saude. 
inclusive nos aspectos economicos eftnanceiros.

Considerando a Constitui<;ao Federal de 1988 que assegura a participa^ao da comunidade nas Politicas Sociais no 
Brasil. Em sen artigo 1%. da Constituigao Federal, que dispoe que a saude e direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante politicas sociais e economicas que visem a redu^ao do risco de doenga e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitario as a?6es e servii^os para sua promo^ao, prote^ao e recuperagao:

Considerando a Lei Federal n° 8.080/1990 e o Decreto Presidencial n° 7508/2011. que instituem e regulamentam o 
Sistema Unico de Saude e afirmam o principio da participagao da comunidade; Que dispoe sobre as condigoes para a 
promogao, protegao e recuperagao da saude. a organizagao e o funcionamento dos servigos correspondentes, e da outras 
providencias;

Considerando a Lei Federal n" 8142/1990 e Resolugao do Conselho INacional de Saude n° 453/2012 que instituem e 
regulamentam os espagos de participagao e controle social no SUS; Que dispoe sobre a participagao da comunidade na 
gestao do SUS e sobre as transferencias intergovernamentais de recursos financeiros na area da saude e da outras 
providencias;

Considerando a Resolugao do Conselho Estadual de Saude de n° 40/2017 que aprova o Plano de 
Desinstitucionalizagao da Saude Mental;

Pelo memento de extrema vulnerabilidade provocada pela pandemia e pela ausencia de direcionamento tecnico do 
Ministerio da Saude e com a nova Politica de Saude Mental, que significa uma grande inversao da concepgao desenvolvida 
pela Politica Nacional de Saude Mental, nas ultimas decada: desospitalizagao e enfase nos servigos de base territorial em 
contraposigao ao isolamento social, via segregagao hospitalar e do modelo medicalizante;

A politica Nacional de Saude de Mental, uma politica governamental que apresenta uma diversidade de dispositivos de 
atengao a saude mental e de servigos ja estruturados, apoia-se na Politica de Estado sob a Lei n° 10.216 do 2001. donde 
esta atual Politica publica se materializa cotidianamente nas agoes desenvolvidas pelas Rede de Atengao Psicossocial 
RAPS com demais servigos dos territorios;

Com a implantagao da reforma psiquiatrica no Brasil a partir de 2001, estabeleceu principios importantes para garantir o 
atendimento!, a protegao! e a dignidade! das pessoas em sofrimento mental... conferindo-lhes cidadania!!! Com os 
principals principios:

I. Desinstitucionalizagao - (tirar as pessoas da condigao permanente de internagao em alguma instituigao). fato este que 
ja vem acontecendo ha algum tempo neste Estado. e sendo potencializado a partir da aprovagao pelo Conselho Estadual 
de Saude o Plano de Desinstitucionalizagao do Estado da Bahia, culminando atraves da Portaria n° 352, de 13 de agosto 
de 2019 da Secretaria Estadual de Saude da Bahia - SESAB / Diretoria de Gestao e Cuidado - DGC- Area Tecnica de 
Saude Mental
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2. Desospitalizacao (Ofereceratendimento em Centres de Referencia, evitando internagoes em Hospitals Psiquiatricos);

3.Cria<?ao de Redes de Services - (Que substitui o modelo centrado no Hospital Psiquiatrico. Modelo este proposto: 
n'gido. hierarquizado e psiquiatrizante.

Com a revogagao das tais Portarias de Saude Mental no Ambito do Sistema Unico de Saude -SUS teremos graves 
equivocos com essa revogagao, uma concepgao extremamente limitada da fungao da Atengao Basica e da Saude Mental.

Com o investimento macigo na criagao de ambulatories especializados sem lagos com o territorio, sent uma boa 
estruluragao da atengao a crise. cuja a base continua a ser o Hospital Psiquiatrico; a redugao dos CAPS, equipamento 
importante para a "reabilitagao social” para doentes graves e cronico. na esfera do campo do cuidado aos usuarios alcool 
e outras drogas eles “saem em defesa” intransigente da abstinencia. Contrariando a perspectiva da redugao de danos.

0 desinvestimento do financiamento dos atuais servigos residencias terapeuticas a assistencia social, a criagao de hospitais 
de retaguarda para usuarios/moradores que remetem as fatldicas instituigoes para internagao “longa permanencia” longe 
de proper uma atengao integral, contrariando a portaria de n° 3.088. de 23/1 1/2011 que institui a Rede de Atengao 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtomo mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, alcool e 
outras drogas. no ambito do Sistema Unico de Saude - SUS, portaria tal que busca pela liberdade! Autonomia! e 
cidadania!

Vimos REPUDIAR veemente o ato de revogagao das Portarias das Redes de Atengao Psicossocial no Sistema Unico de 
Saude - SUS

Pela Vida! em Defesa do Sistema Unico de Saude - SUS e da Reforma Psiquiatrica!

Obrigado!

Salvador. 14 12/2020

<)&'(/
Ricardo Luiz Dias Mendonga 

President?
Conselho Estaduai de Saude


