
Pacto político pela não implementação no Estado do Rio de Janeiro das 
novas políticas nacionais de saúde mental e de drogas, sancionadas 

pelo governo Temer 

 

Considerando a nova política de saúde mental do governo Temer, sancionada pela 
Portaria  3.588 de 21 de dezembro de 2017, sem qualquer discussão prévia com o 
conjunto dos atores que atuam no campo no país, bem como sem a avaliação e 
aprovação do Conselho Nacional de Saúde;  

Considerando a nova política de drogas sancionada pela Portaria 679 de 20 de 
março de 2018 pelo governo Temer, centrada na abstinência absoluta e na internação 
de médio prazo de usuários nas chamadas comunidades terapêuticas, sem qualquer 
discussão com as instâncias de controle social do SUS, e de entidades científicas, 
profissionais e gestores de programas do campo; 

Considerando, na esfera específica da política de saúde mental, em referência à Portaria 
3.588 de 21 de dezembro de 2017: 

- que a política de diminuição de leitos especializados em hospitais psiquiátricos de 
características asilares tem sido exitosa no estado do Rio de Janeiro, por meio de avaliações e 
fiscalizações regulares; 

- a efetividade comprovada da rede integral de cuidados no território da RAPS (CAPS, CAPS 
AD, CAPSi e CAPS III nas modalidades sofrimento psíquico e AD), quando possuem uma 
cobertura ampla e descentralizada nas municipalidades; 

- que a nova política de saúde mental caminha na direção contrária a esta experiência bem 
sucedida de diminuição de leitos e de atenção psicossocial descentralizada, na medida em que 
autoriza a ampliação de leitos para enfermarias em hospitais gerais para até 60 leitos, 
implicando no desinvestimento na rede de Centros de Atenção Psicossocial do tipo III, que 
contemplam a atenção integral à pessoa com sofrimento psíquico e/ou com problemas 
decorrentes do uso de drogas; 

- a eficácia científica comprovada das ações pautadas até agora na lógica da redução de danos 
implementadas pelos dispositivos de Consultório na Rua e Unidades de Acolhimento, em 
articulação com os CAPS AD III, em oposição à sobreposição desnecessária de ações e gastos 
públicos elencadas no dispositivo CAPS AD IV proposta na nova portaria n°3.588/17; 

Considerando agora as particularidades da nova política de drogas, em referência à 
Portaria 679 de 20 de março de 2018: 

- que a nova política contraria as experiências internacionais mais exitosas do campo e as 
últimas recomendações de agências internacionais como a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e Nações Unidas (ONU); 

- que a nova política contraria as diretrizes da Lei 10.216, de reforma psiquiátrica, bem como a 
política de Estado de saúde mental e drogas consolidada em quatro conferências nacionais de 
saúde mental (1987, 1992, 2001 e 2010); 



- que a nova política representará inevitavelmente em desfinanciamento acompanhado de 
deslocamento dos já parcos recursos direcionados ultimamente para a sustentação da rede de 
atenção psicossocial, para as comunidades terapêuticas;  

- que a nova política acaba privilegiando serviços de internação de médio prazo, com 
características manicomiais, muitos deles de natureza privada e lucrativa, ou ligados a entidades 
religiosas, que colocam suas práticas confessionais específicas como principal recurso de 
intervenção; 

- que as comunidades terapêuticas brasileiras têm sido objeto de inúmeras sindicâncias de 
entidades profissionais e do Sistema de Justiça vinculados aos direitos humanos, que têm 
constatado sistemáticas violações dos mais básicos direitos dos internados nestes serviços; 

os parlamentares, as instituições, entidades, associações profissionais, gestores de 
programas de saúde e saúde mental, diretores de serviços,  movimentos sociais, 
associações civis, e unidades acadêmicas e grupos de pesquisa, abaixo assinados, 
muitos deles presentes na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro no dia 02/04/2018, para discutir o tema, se comprometem 
a desenvolver todos os esforços possíveis, em sua área de atuação, pela não 
implementação desta nova política no campo da saúde e saúde mental no Estado 
do Rio de Janeiro.  

 Rio de Janeiro, 02 de abril de 2018 

 

  

 


