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2021 continuou a ser um ano complexo 

em vários aspectos por todo o mundo. A vulne-

rabilidade do conjunto de realidades que envol-

vem a saúde pública, a insegurança alimentar 

que se agrava em todos os continentes e que 

afetam em cheio as populações mais carentes 

do Brasil e a tendência de parte barulhenta 

da sociedade de  resistir em aceitar a ciência 

como forma de assegurar a saúde mental da 

população, são alguns dos aspectos que dei-

xam o nosso planeta mais exposto às mazelas 

que estamos enfrentando. 

Além de ser o tema escolhido para a 

XXIII Jornada Mineira de Psiquiatria pela AMP, 

a entidade concentrou todos os seus esforços 

de suas atividades neste ano para o desenvol-

vimento da Saúde Mental e Ciência para To-

dos.  Os constantes ataques à psiquiatria e à 

ciência como um todo tem deixado a socieda-

de ainda mais suscetível às consequências de 

quase dois anos da covid-19. Uma pandemia 

sem precedentes para a psiquiatria contempo-

rânea e que afeta profundamente a saúde men-

tal de todos e que vem sendo ainda agravada 

por causa por disputas em outros campos. Os 

discursos políticos de alguns setores da socie-

dade vêm prejudicando o trabalho científico e 

distorcendo o papel da psiquiatria. 

Uma sociedade sem manicômio já é uma 

realidade há muitos anos em Minas Gerais, mas 

uma sociedade sem hospitais psiquiátricos tem 

levado a população a situações incrivelmente 

preocupantes. O SUS, como guardiã do nosso 

desenvolvimento, deve também ser a responsá-

vel por assegurar a saúde mental de forma uni-

versal de nossa população. Permanecer como 

estamos agora, em um país onde somente 

quem tem dinheiro pode tratar adequadamen-

te seus pacientes de doenças mentais, é uma 

obscenidade. 

Dados assombrosos de casos de sui-

cídios crescem a cada dia. Enquanto países, 

onde políticas adequadas foram aplicadas, têm 

números decrescentes, o Brasil tem 40% de 

aumento de autoextermínio nas últimas déca-

das.  Números de assassinatos de pessoas de 

mesma família crescem assombrosamente por 

todo o país.  O descaso com as cracolândias, 

sem que haja um projeto de saúde pública, faz 

com que elas aumentem a cada dia.  Prisões 

viram depósitos de enfermos sem cuidados 

adequados e números hoje apontam que 12% 

da população carcerária é portadora de doen-

ça mental grave. Essas e várias outras mazelas 

que estamos assistindo são descaradamente 

tratadas atualmente com discursos políticos, e 

não é só. Assistimos ao fechamento do Hospital 

Galba Velloso que tem representado uma falta 

considerável nos números de leitos e profissio-

nais da área de saúde mental falam em instala-

ção do caos após esse fato. 

Transvestido de argumento científico, 

números são alterados em uma avalanche de 

mentiras. Esses dados subnotificam a necessi-

dade de leitos, para justificar o fechamento de 

hospitais psiquiátricos. Existe hoje uma grande 

dificuldade de diálogo com os segmentos de 

saúde mental das Secretaria Municipal de Saú-

de e da Secretaria Estadual de Saúde. O Hos-

pital Raul Soares está na lista para ser mais um 

que deve ser encerrado sob o discurso irres-

ponsável de que todos os hospitais psiquiátri-

cos são campos de concentração. Já há algum 

tempo, Belo Horizonte entregou a coordenação 

de saúde mental a pessoas com orientação 

meramente ideológica, sem amparo na ciência 

do século XXI, que impede o acesso de nos-

sa população aos tratamentos e equipamentos 

hoje disponíveis.

Saúde mental e ciência para todos
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Por isso a AMP, teve em 2021, mais um 

ano de luta pela psiquiatria, pela ciência e pela 

saúde de nossa população. No dia 04 de agos-

to houve uma reunião para a criação de grupo 

permanente que vem se encontrando para ana-

lisar a situação da saúde mental no estado e 

para deliberar sobre ações a serem realizadas. 

Além da AMP, faz parte do grupo representan-

tes do Conselho Regional de Medicina, Asso-

ciação Médica de Minas Gerais, OAB-MG, De-

fensoria Pública de Minas Gerais, Sindicato dos 

Médicos, Conselho Regional de Enfermagem, 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, Conselho Regional de Educação 

Física, Movimento renova Galba, Instituto Raul 

Soares, entre outros. 

Uma luta por uma sociedade onde todos 

possam ter acesso aos cuidados gratuitos e 

que nossa saúde mental seja assegurada pelo 

SUS.  Uma luta para que não somente as pes-

soas que têm dinheiro, possam ter acesso à 

psiquiatria.

 VIVA O SUS, VIVA A CIÊNCIA 
E VIVA A PSIQUIATRIA PARA 

TODOS!
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Jornada de Ligação e Interconsulta 

Aconteceu entre os dias 03 e 05 de junho 

de 2021 a Jornada de Psiquiatria de Ligação e 

Interconsulta. Organizado pela AMP, o evento 

foi totalmente online e recebeu vários profissio-

nais importantes do setor. A jornada foi dividida 

em nove mesas com assuntos subdivididos de 

dois a três debates. Todos os temas envolve-

ram o que de mais imprescindível é discutido 

no momento na psiquiatra de ligação.

Para o presidente da AMP, Humberto 

Correa, a Jornada de Psiquiatria de Ligação e 

Interconsulta mostrou o empenho da entidade 

em continuar organizando importantes eventos 

mesmo na pandemia. “O momento é comple-

xo e por isso mesmo acreditamos que deve-

mos continuar a discutir o que mais importante 

acontece hoje na psiquiatria”, analisa.

O organizador do evento, Rodrigo Hu-

guet, também fala da importância do evento. 

“A psiquiatria de ligação e interconsulta é mui-

to importante, principalmente no momento de 

pandemia que atravessamos” e aponta “que 

essa foi uma ótima oportunidade para discutir-

mos as dificuldades atuais”.

As psiquiatras Gabriela Verônica, Tárcia 

Dutra e Flávia Fleury abriram os trabalhos do 

primeiro dia do evento com o tema Psicotera-
pias e psiquiatria infantil no hospital geral. 
Ainda no dia no mesmo dia Christiane Carvalho 

Ribeiro, Izabela Barbosa e Melina Efraim Vieira 

Pinto  analisaram  Delirium, transtorno bipo-
lar e esquizofrenia no hospital geral. De noi-

te, e para fechar o primeiro dia, Bruna Vieira, 

Sara de Castro, Henrique Arenare de Oliveira, 

Marcelo Maciel, Lucas Saraiva da Silva e Silvia 

Mendonça discutiram dois temas: Interfaces 

da psiquiatria com obstetrícia, endocrinologia 

e sexologia e Interfaces da psiquiatria com 
gastroenterologia, cardiologia e nefrologia.

No segundo dia os trabalhos giraram 

em torno dos temas Transtornos alimentares 
e cirurgia bariátrica no hospital geral; Psi-
quiatria e Covid, aspectos legais, gestão e 
auditoria; Aspectos gerais de psiquiatria 
no hospital geral e Interfaces da psiquiatria 
com neurologia, hematologia e dermatolo-
gia. Neles estavam presentes os psiquiatras 

Gabriela Martins Serranegra de Paiva, Rachid 

Guimarães Nagem, Lucas Machado Mantova-

ni, Bárbara Perdigão Stumpf, Marina Tavares e 

Marcela Sena Braga, dentre outros. Ainda es-

tiveram nesse dia o presidente da AMP Hum-

berto Correa e o psiquiatra e organizador do 

evento Rodrigo Huguet.

No último dia o tema foi Transtorno de-
pressivo, ECT, EMT e escetamina no hospi-
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tal geral e contou com os psiquiatras Juliana 

Cunha Matos, Paulo José Ribeiro Teixeira e Fá-

bio Lopes Rocha.

Para a psiquiatra Christiane Carvalho Ri-

beiro “tratou-se de um evento muito importante, 

uma vez que temos visto cada vez mais o au-

mento de transtornos psiquiátricos diante da 

pandemia da COVID 19 e da necessidade do 
isolamento social, e a doença psiquiátrica quan-
do desestabilizada acaba por muitas vezes ter 
impacto no quadro clinico do paciente”. E anali-
sa: “a presença do psiquiatra dentro do hospital 
geral tem ganhado cada vez mais importância, e 
é fundamental que o psiquiatra de ligação saiba 

manejar tais transtornos de forma adequada.” 
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O I Simpósio sobre pandemia, barra-

gens, e políticas públicas em Minas Gerais foi 

realizado com resultados positivos não só de 

público como também por causa dos temas 

científicos abordados.  Com a organização da 

AMP, o evento totalmente online ocorreu nos 

dias 07 e 14 e 21 de junho. O psiquiatra e pre-

sidente da entidade, Humberto Correa, explica 

o sucesso do evento. Para ele, o simpósio teve 

“uma importância muito grande já que os acon-

tecimentos recentes estão mudando hábitos e 

influenciado a saúde mental da população no 

estado”. Segundo Correa, “é necessário discu-

tir o momento em que vivemos e pensar como a 

psiquiatria pode contribuir”.

No dia 7, o tema Volta 
às aulas – Saúde mental das 
crianças, pais e professo-
res durante a pandemia, de 

grande interesse no decorrer 

de 2021, abriu os trabalhos.  

Por que as crianças e adoles-

centes podem se beneficiar 

do retorno às aulas, do pon-

to de vista médico? Quais as 

reais angústias e expectativas 

familiares para o retorno às 

aulas das crianças e adoles-

centes? Retorno às aulas no 

ensino público durante a pan-

demia é uma realidade? Essas foram algumas 

das perguntas respondidas na primeira mesa. 

Ainda no primeiro dia, entidades médicas fo-

ram o foco do encontro. Assunto como Insti-
tuições, Galba Velloso, Raul Soares, Cepai 
e Barbacena e suas lutas pelos direitos da 
assistência foi abordado em profundidade e 

chamou a atenção dos presentes na segunda 

mesa do dia.

Já no dia 14 de julho, o evento discutiu o 

Isolamento social e adoecimento mental na 
pandemia que debateu, dentre outros temas, 

as repercussões e conselhos sobre o que fa-

zer para melhorar a saúde mental dos idosos 

na pandemia, as propostas do governo federal  

para prevenção e tratamento da dependência 

química durante e após a pandemia e o adoeci-

mento dos profissionais de saúde na pandemia. 

Neste dia ainda aconteceram duas mesas so-

bre os Serviços de assistência psiquiátrica 
no SUS: Onde e como procurar seus direi-
tos e Como a Assembleia Legislativa pode 

Simpósio organizado pela AMP 
discute pandemia, barragens, e 

políticas públicas em Minas
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colaborar com a melhoria 
da assistência psiquiátrica 
à população mineira.

No último dia, a Psi-
quiatria e barragens: as-
sistência às populações 
vulneráveis em situação 
de estresse e trauma foi um 

dos últimos assuntos tratados 

no simpósio. Assim, foram le-

vantados os impactos e trau-

mas das comunidades em 

áreas de barragens, o que 

o governo de Minas vai fazer 

para a melhoria da saúde mental da população 

em áreas de barragem e as repercussões emo-

cionais nas comunidades e nos profissionais de 

quem vivenciou uma tragédia. O terceiro dia foi 

dedicado também a vários outros temas como 

propostas dos governos federal e municipal 

para a saúde mental no pós-covid-19 e como o 

senado deve se posicionar diante disso.



9

No dia 11 de setembro aconteceu na ca-

pital mineira a Caminhada do Setembro Amarelo 

de 2021. O evento, já tradicional nas programa-

ções da campanha de prevenção ao suicídio, 

este ano foi realizado na Pampulha com concen-

tração no estádio do Mineirão indo até a igreja 

São Francisco de Assis à beira da lagoa. A cami-

nhada recebeu centenas de participantes com a 

presença da imprensa e de várias personalida-

des do setor da saúde mental do estado.

O suicídio é um grave problema de saú-

de pública, segundo a Organização Mundial de 

Saúde, que, em pesquisa realizada no ano de 

2016, revela números assustadores. Cerca de 

800 mil pessoas (um suicídio a cada 40 segun-

AMP consolida o mês de setembro como um dos mais importantes 
do calendário da saúde pública no país

Caminhada “amarela”                               
Lagoa da Pampulha

ficados com a camiseta oficial da campanha e 

máscaras amarelas, seguindo os protocolos de 

higiene ao combate do covid-19 e de distancia-

mento social. O evento foi uma parceria entre a 

Academia Mineira de Medicina, a Associação 

Médica de Minas Gerais, a Associa-

ção Mineira de Psiquiatria, o Con-

selho Regional de Enfermagem do 

Estado de Minas Gerais, o Conselho 

Regional de Medicina de Minas Ge-

rais, o Movimento Renova Galba, a 

OAB Minas Gerais e o Sindicato dos 

Médicos de Minas Gerais.

Objetivando prevenir e diminuir essa es-
tatística, a campanha Setembro Amarelo, cria-
da em 2014, cresceu e conquistou todo o Bra-
sil. Um dos seus mais importantes objetivos é 
fazer com que o estigma relacionado à morte 

por suicídio diminua.

dos) em todo o mundo morrem por autoextermí-

nio e um número ainda maior tenta previamente 

se matar. Trata-se da segunda principal causa 

de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 

anos e 79% dos suicídios no mundo ocorrem 

em países de baixa e média renda. No Brasil 

foram registrados 13.467 suicídios, uma taxa de 

6,1 a cada grupo de 100 mil mortes, menor que 

a taxa mundial, mas mesmo assim, ainda alta.

O objetivo da caminhada é, anualmente, 

reunir médicos, alunos de medicina e profis-

sionais da saúde mental, na divulgação da im-

portância da Campanha Mundial de Prevenção 

ao Suicidio. Todos estavam devidamente identi-
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No dia 29 de setembro, a AMP realizou 

o webinar “Suicídio se previne com políticas 

públicas de saúde mental: juntos pela vida”. 

Fazendo parte das programações do Setem-

bro Amarelo realizados pela entidade, o evento 

contou com a participação de importantes no-

mes da psiquiatria nacional e mineira com des-

taque para profissionais de Sete Lagoas, mu-

nicípio localizado na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte.

O vice-presidente da AMP, Bruno Mo-

reira Couto, foi o responsável por coordenar 

e moderar o debate, que contou com as pre-

senças do secretário nacional de cuidados e 

prevenção às drogas do Ministério da Cidada-

nia, Quirino Cordeiro 

Júnior, e do deputado 

estadual de Minas 

Gerais, Cleiton de 

Oliveira. Participaram 

ainda representantes 

de outras entidades 

como   a advogada 

Luciana Chamone, presidente da Comissão 

de Direito à Saúde Mental da OAB/MG e da 

psiquiatra Dagmar Fátima de Abreu, membro 

da Comissão da AMP e do Movimento Renova 

Galba. 

Webinar “Setembro Amarelo”                
AMP – Suicídio se previne                        

com Políticas Públicas de Saúde 
Mental – Juntos Pela Vida!



12

Nos dias 16 e 17 de novembro a AMP 

realizou um evento para discutir o cinema e a 

psiquiatria. Intitulada Pré Jornada Mineira de 
Psiquiatria 2021: Psiquiatria e Cinema, a pro-

gramação abordou na primeira noite os temas 

Representação da loucura no Cinema, TOC 
e transtornos relacionados no cinema e Dis-
funções sexuais no cinema. Para conduzir os 

assuntos o evento contou com a participação da 

psicóloga Flávia Fleury, do psiquiatra Eduardo 

Birman e do médico ginecologista e especialista 

em Sexologia Clínica, Gerson Lopes.

Já na segunda noite a pré jornada vai 

contou com a participação do jornalista Luiz 

Nazário. Ele é, desde 1996, professor de Cine-

ma na Escola de Belas Artes da Universidade 

Federal de Minas Gerais e conduziu o tema O 

A Psiquiatria discute o cinema em 
dois dias de evento gratuito e online

macabro sonho inacabado de Federico Felli-
ni. Ainda na mesma noite o psiquiatra Elie Che-

neiaux  o tema Hitchcock: o mestre do sus-
pense, da culpa e da perversão. Para fechar, 

o também psiquiatra Rodrigo Huget vai abordar 

Truffaut: o cineasta do amor.

A Pré-Jornada Mineira de Psiquiatria 

2021 foi totalmente gratuita e online.  Mais uma 

vez a AMP inova em seus eventos e traz para o 

ambiente científico diálogos com outras áreas 

importantes da sociedade como a Arte. Dessa 

forma, temas e abordagens do cinema são dis-

cutidos pela psiquiatria transportando elemen-

tos e características de nossa sociedade e sua 

representação.
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Mais uma vez a Associação Mineira de 

Psiquiatria realizou um dos mais importantes 

eventos da psiquiatria brasileira. Dessa fez 

de forma híbrida, a XXIII Jornada Mineira de 

psiquiatria aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de 

novembro na sede da Associação Médica de 

Minas Gerais. Os poucos palestrantes convi-

dados que não vieram presencialmente foram 

acompanhados on-line pelos participantes em 

telões montados para o evento. A jornada fez 

parte de um vasto calendário de eventos reali-

zados pela AMP no decorrer 

do ano. Dentre eles a entidade 

foi responsável pela realiza-

ção do I Simpósio sobre pan-

demia, barragens, e políticas 

públicas em Minas Gerais, da 

Jornada de Psiquiatria de Li-

gação e Interconsulta e do Ci-

clo de webinares da AMP.

Com o tema Saúde 
Mental e Ciência para To-
dos, a programação da jor-

nada contou com 21 mesas 

redondas, dez conferências e dois cursos. Para 

o presidente da AMP, o psiquiatra Humberto 

Correa “a pandemia reforçou o que todos já sa-

bíamos. Não existe saúde de qualidade, efetiva, 

se não for baseada em evidências científicas, 

mas ela não cumprirá sua função social, e não 

haverá justiça, se não estiver disponível para 

todos”. Correa lembra ainda que “a pandemia 

também mostrou para toda a sociedade algo 

que nós psiquiatras já há muito sabemos. Não 

existe saúde sem saúde mental. Saúde men-

tal é central para cada indivíduo e pilar para a 

construção de uma sociedade mais justa.

A XXIII Jornada Mineira de Psiquiatria 

abrigou ainda o XIV Simpósio de Neuromudu-

lação da Associação Brasileira de Estimulação 

Cerebral (ABECer).  Além da Assembleia Or-

dinária da entidade, o evento contou com três 

miniconferências com especialistas que dis-

cutiram a Magnetoconvulsoterapia, o TMS 
estado dependente e possível implicação 
no Transtorno de Estresse pós-traumático 
e o Desempenho, custos e mercado para 
estimulação magnética transcraniana, ex-
pectativas x realidade. O que se transcorreu 
nestes 15 anos?

AMP realiza a XXIII Jornada Mineira 
de Psiquiatra em Belo Horizonte
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Os dias 24 e 25 de agosto foram marca-
dos por dois importantes eventos para a saúde 
mental. Duas audiências aconteceram, um dia 
após o outro, para discutir o mesmo tema: o pe-
dido de interdição ética dos Centros de Refe-
rência em Saúde Mental (Cersams) de Belo Ho-
rizonte pelo Conselho Regional de Medicina de 
Minas Gerais (CRM-MG). As audiências acon-
teceram primeiro na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e a segunda na Câmara Muni-
cipal de Belo Horizonte. A última foi solicitada 
pelo próprio CRM-MG ainda no mês de junho 
para esclarecer aos vereadores 
os motivos da decisão entidade 
e abrir a discussão sobre a situ-
ação atual da saúde mental na 
capital.  

Após o fechamento do 
Hospital Galba Velloso, o CRM
-MG fez visitas técnicas aos Cer-
sams para avaliar a situação e in-
felizmente foram verificados uma 
série de problemas que prejudi-
cam severamente o atendimento 
aos usuários e o trabalho dos 
médicos. Falta de profissionais e as conse-
quentes inexistências de equipes completas e 
de diretores técnicos, foram alguns dos proble-
mas encontrados relatados pela presidente do 
CRM-MG, Cibele Alves de Carvalho. Por isso, 
e pela falta de resposta ao relatório enviado à 
Secretaria Municipal de Saúde, a entidade se 
viu obrigada, como último recurso, a pedir a in-
terdição ética aos Cersams.

Representando a AMP, o psiquiatra Mau-
rício Leão, alertou, para os participantes da 

audiência da Assembleia Legislativa, “a neces-
sidade de um questionamento sobre o funcio-
namento dos Cersams já que existem dados 
que comprovam que a estrutura de atendimen-
to à saúde mental na capital precisa de me-
lhorias”. Segundo Leão, “os dados levantados 
comprovam a desassistência e a necessidade 
urgente se serem revistos os procedimentos”. 
Já a representante do movimento Renova Gal-
ba, Dagmar Abreu, iniciou sua fala enaltecendo 
o trabalho do SUS e da Rede de Apoio Psicos-
social (RAPS). Ela alertou que o Hospital Raul 

Soares tem enfrentado para conseguir absorver 
a demanda de internação e que há limitações. 
Dagmar lembra que “as cidades do interior que 
tenham CAPS3 não podem internar pacientes 
no Raul Soares, por exemplo”. Ela salientou 
ainda o “excelente trabalho que era oferecido 
pelo Hospital Galba Velloso, a sua importante 
interlocução com os Cersams e com familiares 
dos pacientes”. Ela explicou que os Cersams e 
os hospitais psiquiátricos da capital são com-
plementares, sendo necessário o trabalho de 
ambos para um atendimento adequado.  

Deputada, autora do pedido de audiência na ALMG, afirma ser 
a favor do fechamento de leitos de saúde mental no estado

Audiências sobre Cersams colocam 
a saúde mental em xeque e AMP 
defende a psiquiatria e a ciência
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Outra fala de destaque foi da presidente 
da Comissão de Saúde Mental da OAB-MG, Lu-
ciana Chamone. Ela narrou o histórico de par-
ticipação da OAB na luta antimanicomial e da 
criação em 2019 da Comissão de Saúde Mental 
da entidade. Chamone relatou que o grupo que 
ela preside acompanha com preocupação o 
avanço dos números de doenças mentais e os 
casos de suicídio. Já a representante da FHE-
MIG, Ana Carolina Haddad, explicou a neces-
sidade de utilizar o Hospital Galba Velloso para 
atender os casos de covi-19 na capital e que o 

Raul Soares continua absorvendo a demanda 

da saúde mental sem maiores problemas. 

Logo a seguir a fala de Haddad, a depu-

tada Beatriz Cerqueira disse que vai pedir uma 

reunião na FHEMIG para analisar os leitos de 

saúde mental no estado. “Como membro pro-

ponente da Frente Parlamentar da Luta Antima-

nicomial vou pedir uma agenda com a Secre-

taria de Estado de Saúde e com a FHEMIG de 

forma que nós possamos pensar como é que a 

gente consegue avançar numa política pública 

que seja de menos leitos, menos manicômios, 

menos hospitais psiquiátricos, menos interna-

ções, dentro do debate que estamos trazendo 

nessa audiência”, afirmou a deputada.

Para Cerqueira, autora do pedido da 

audiência na Assembleia Legislativa, o evento 

teve como objetivo escutar os trabalhadores 

dos Cersams. Para a deputada é necessário 

ouvir as pessoas que estão no dia-a-dia dos 

centros para entender as suas realidades. Além 

das pessoas citadas acima, foram convidados 

ainda a falar na audiência a vereadora Macaé, 

a psicóloga e militante da luta antimanicomial 

do Fórum Mineiro de Saúde Mental, Marta Eli-

zabeth de Souza, a integrante do Movimento 

dos Trabalhadores de Saúde Mental, Daniela 

Gomes, a superintendente das Redes de Aten-

ção à Saúde Mental da Secretaria Estadual de 

Saúde, Amanda Santos Silva,   o secretário de 

cuidados e prevenção às drogas do Ministério 

da Cidadania, Quirino Cordeiro Jr., o psiquia-

tra e presidente da Associação Brasileira de 

Psiquiatria, Antônio Geraldo,  a presidente do 

CRM-MG Cibele Alves,  gerente de Saúde Men-

tal da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, 

Fernando de Siqueira Ribeiro, Bruno Pedralva, 

a usuária do Cersam, Laura Fuzaro, o integran-

te do Conselho Regional de Psicologia de Mi-

nas Gerais, Fabrício Ribeiro, a representante do 

Conselho Regional de Farmácia, Júnia Célia de 

Medeiros,  a integrante do movimento Médicos 

e Médicas pela Democracia, Vera Prates e a te-

rapeuta ocupacional da Rede de Saúde Mental 

do Recife, Catarina Nascimento. Lembrando 

que os convidados são de responsabilidade 

dos organizadores das audiências na Assem-

bleia Legislativa de Minas Gerais.

No dia seguinte, a Câmara Municipal de 

Belo Horizonte recebeu a audiência que discu-

tiu o mesmo tema, mas com o objetivo de ex-

plicar aos vereadores, quais as razões levaram 

o CRM-MG a pedir a interdição ética dos Cer-

sams. Também preocupados com a decisão 

da entidade um grupo de vereadores visitou 

os Cersams da capital e conseguiram verificar 

os problemas e as grandes qualidades desses 

equipamentos de saúde. Para iniciar a audiên-

cia o vereador José Ferreira pediu que fosse 

transmitida uma matéria da TV Globo Minas so-

bre a situação da saúde mental após o fecha-

mento do Galba Velloso e a situação da saúde 

mental na Cidade. Após a veiculação da maté-

ria, o próprio José Ferreira relatou a sua visita 

aos Cresams  e relatou que muitas coisas não 

funcionam lá por causa da gestão. Segundo 

Ferreira ele encontrou profissionais muito bons 

e desenvolvendo um trabalho de muita qualida-

de, mas que faltam investimentos adequados. 

O vereador Wilsinho, em sua fala, lembrou do 

papel do legislativo na cobrança e no diálogo 

junto à prefeitura para a melhoria do atendimen-

to dos Cersams. Ele visitou dois desses espa-

ços e relatou sua emoção pelo viu. Wilsinho fez 

um apelo aos 41 vereadores de BH para que 

se preocupem com os Cersams e que exista 

abertura na câmara para se discutir o assunto.
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Logo depois a presidente do CRM-MG 

Cibele Alves, explicou que a entidade não quer 

o fechamento dos Cersams, mas tem obrigação 

de fiscalizar e buscar a segurança de médicos 

e pacientes nos espaços de atendimento. Na 

verdade, segunda Cibele, a entidade não tem 

o poder de fechar os Cersams. Ela relatou que 

o CRM-MG produziu os relatórios sobre os Cer-

sams descrevendo os problemas que esses 

equipamentos vivenciam. Esses relatórios fo-

ram enviados à Secretaria Municipal de Saúde 

e como não houve nenhum retorno a entidade 

se viu obrigada, como última medida, a pedir 

a interdição ética dos Cersams. Cibele relatou 

que esses espaços não contam com médicos, 

principalmente no período noturno, o que leva 

a ser preocupante os possíveis efeitos negati-

vos de alguns medicamentos para os pacien-

tes.   Outros problemas são a falta de equipes 

completas e que os Cersams não têm um di-

retor técnico, responsável pelos trabalhos. O 

evento ainda contou com a presença de Rafa-

el Bernardon  coordenador de Saúde Mental, 

Álcool e outras Drogas, do Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas, do Minis-

tério da Saúde. Em sua fala Bernardon afirma 

que há dados preocupantes no número de sui-

cídio e de doenças mentais no Brasil. Para ele, 

é preciso ter coragem para corrigir os rumos 

na evolução dos cuidados de na saúde mental. 

Segundo Bernardon é necessário repensar e 

reconectar a saúde pública analisando dados 

para a tomada de decisões. Renata Mascare-

nhas, representando a Secretaria Municipal de 

Saúde, enfatizou a importância do diálogo e 

das sugestões pautadas pelo tratamento em li-

berdade. Segundo Mascarenhas, em “Belo Hori-

zonte nós temos uma rede de saúde mental que 

inicia o cuidado na atenção primária, nós temos 

152 centros de saúde com equipes de saúde 

mental que atendem crianças e adolescentes e 

adultos com sofrimento.” Ela cita a necessidade 

de que a atenção primária seja “resolutiva” não 

precisando que os pacientes sejam atendidos 

por outras instituições da rede de atendimento. 

Mascarenhas afirmou ainda que a prefeitura está 

em mãos de um estudo de reformulação de toda 

a rede de atendimento à saúde mental e que a 

intenção é aumentar o número de profissionais. 

“Belo Horizonte tem uma história de construção 

de rede de saúde mental e que cuida de pesso-

as de baixa complexidade até altíssima comple-

xidade com mais de 300 profissionais de saúde 

mental. Então é junto que vamos qualificar cada 

fez mais, mas sempre com a premissa pela éti-

ca antimanicomial, pela ética e compromisso do 

tratamento em liberdade, sempre pensando no 

melhor para o nosso usuário”, pondera.

Além dos citados acima, ainda falaram 

na audiência da Câmara Municipal de Belo Ho-

rizonte o vereador Claudio do Mundo Novo, a 

vereadora Flávia Borja, o vereador Wilsinho, o 

integrante do movimento Renova Galba, Diego 

Rodrigues, o secretário de cuidados e preven-

ção às drogas do Ministério da Cidadania, Quiri-

no Cordeiro Jr, o psiquiatra e presidente da ABP 

Antônio Geraldo, a presidente da Comissão de 

Saúde Mental da OAB-MG, Luciana Chamone e 

o diretor do Sinmed-MG, Arthur Mendes.
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Aconteceu no dia 08 de dezembro a 

segunda Reunião Interinstitucional que reuniu 

membros de diversos setores ligados à saúde 

mental da capital e do estado. Organizado pela 

Associação Mineira de Psiquiatria (AMP), o en-

contro online teve o objetivo de discutir o contex-

to atual da saúde mental e como melhorar o aten-

dimento na Rede de Assistência Psicossocial no 

estado de Minas Gerais. Além da AMP, partici-

param do encontro representantes do Ministério 

da Saúde, Conselho 

Regional de Medicina, 

Conselho Regional de 

Enfermagem, Conse-

lho de Saúde Mental 

da OAB-MG, Associa-

ção Médica de Minas 

Gerais, Sindicato dos 

Médicos de Minas Ge-

rais, Instituto Raul Soa-

res, Conselho Regional 

de Educação Física, 

Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Defensoria 

Pública de Minas Gerias e do Movimento Reno-

va Galba.

Representando a AMP, a psiquiatra Dag-

mar Freitas de Abreu conduziu a reunião que foi 

marcada pela posição unânime dos presentes 

em apontar os graves problemas na qual passa 

o serviço de atendimento de saúde mental na 

capital e em Minas Gerais. Unânime também é 

a opinião de que o setor precisa de avanços e 

que eles passam pela reforma do movimento an-

timanicomial, pelo fortalecimento do SUS e pela 

Reunião interinstitucional movimenta 
setores para a melhoria da saúde 

mental na capital em Minas

Necessidade de avanços no Movimento Antimanicomial e no 
atendimento aos pacientes foram alguns dos pontos debatidos

escolha de critérios técnicos e não ideológicos 

para a condução de políticas públicas.  Segun-

do Dagmar, “existe hoje uma precária capaci-

dade de reivindicação dos pacientes que pre-

cisam da Rede de Assistência Psicossocial no 

estado”. Para ela, “a interrupção do atendimento 

do Hospital Galba Velloso, as interferências no 

Caps e os constantes ataques que a psiquiatria 

vem sofrendo, apontam para a precarização do 

atendimento”.

O presidente 

da Associação Médi-

ca de Minas Gerais 

(AMMG), o pediatra 

Fábio Guerra, também 

apontou para necessi-

dade de melhoria no 

atendimento ambula-

toriais dos Cersam’s. 

Segundo Guerra “há 

uma precariedade que 

também reside na falta 

de profissionais e no contínuo fechamento dos 

leitos dos hospitais psiquiátricos”. Ele também 

sugeriu que fosse fomentada a criação de uma 

“frente parlamentar na Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais e na Câmara dos Deputados 

para pressionar os governos para mudar essa 

realidade”.

Representando o Ministério da Saúde, 

o Coordenador-Geral de Saúde Mental, Álcool 

e outras Drogas, do Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas, da Secretaria de 

Atenção Primária à Saúde, Rafael Bernardon, 
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relatou que esteve com o secretário de saúde 

de Minas Gerais e este “foi bastante sensível aos 

problemas enfrentados pelas entidades de saú-

de mental, mas que acredita que há problemas 

políticos para se enfrentar essa realidade”. O 

vice-presidente da AMP, o psiquiatra Bruno Mo-

reira afirmou em sua fala que está “insustentável 

trabalhar na saúde mental na capital mineira e 

que a ideologia radical que norteia o setor, está 

piorando ainda mais o quadro”.

O ex-vice-prefeito da capital e ex-secre-

tário de governo da Prefeitura de Belo Horizonte, 

Paulo Lamac explicou que existe uma grande 

dificuldade de diálogo no segmento de saúde 
mental dentro do governo municipal. Para ele 
“os mandatários não conseguem vencer a dis-
puta interna que existe no âmbito da saúde men-
tal e acabam por não compreender o que acon-
tece”. A advogada e presidente da comissão 
de saúde mental da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-MG), Luciana Chamone, a socieda-
de civil não consegue ser entender a realidade 
da saúde mental em Minas Gerais. Para ela, “o 
setor precisa se fortalecer na sociedade, precisa 
mostrar o que acontece”. Segundo Luciana, “a 
ideologia que hoje se impõe vai além das ques-

tões da saúde mental”.
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