


o Dia Nacional da Luta Antimanicomial faz 24 anos! 

Para aqueles que acreditam em um mundo sem grades, onde toda e qualquer 
diferença é bem-vinda, o 18 de maio significa o enfrentamento do estigma que ronda a pessoa 
que sofre com o transtorno mental, reafirma seu direito de um tratamento público, integral e de 
qualidade e a possibilidade de exercer sua cidadania. 

Vivemos em tempos de privatização. Passados mais de 20 anos da criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), torna-se necessário reafirmar os valores e princípios da Reforma Sanitária 
e da Reforma Psiquiátrica Brasileira, sobretudo os ideais de ampliação da esfera pública e de 
transformação social que motivaram essa importante conquista da sociedade brasileira. 

Os princípios da saúde pública brasileira, conquistados por anos de luta de movimentos 
populares, grupos comunitários, usuários, familiares e seus trabalhadores, permanecem sendo 
atacados pelos segmentos que se opõem à ideia de um Estado solidário e democrático e à 
construção de políticas sociais redutoras das desigualdades, universalistas e com controle social. 

É por isso que em 2011 reafirmamos a defesa do SUS e dos Direitos Humanos, 
combatendo as estruturas manicomiais que apostam na exclusão social e no isolamento. Por 
incrível que pareça, ainda permanecem as denúncias constantes de violências e mortes sem 
apuração em uma flagrante violação de Direitos Humanos. 

As respostas pautadas na exclusão e no isolamento resistem e conseguiram aprovar a 
criação de leitos em Comunidades Terapêuticas, opondo-se claramente às deliberações da IV 
Conferência Nacional de Saúde Mental - Intersetorial, colocando em risco a implementação de 
uma rede de atenção para usuários de álcool e outras drogas pautados pelos princípios do SUS, 
da redução de danos e da Reforma Psiquiátrica. 

Neste momento, queremos também marcar nosso compromisso histórico com os 
movimentos sociais antimanicomiais. É hora de avançar na construção de redes intersetoriais 
que possibilitem a diversidade do cuidado, a crítica, a ética e o respeito. Redes que ampliem a 
possibilidade de construção de um modelo de desenvolvimento solidário, diverso e com 
justiça social. 

A Semana da Luta Antimanicomial de 2011 convida a Economia Solidária, a Juventude, 
a Cultura e outros segmentos a se juntarem na construção deste outro mundo possível: Em 
defesa do SUS e pelo fortalecimento das Redes Antimanicomiais! 
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