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Foi com som, palestra, pinturas, 
dança em grupo, recitar de poesias, 
fala de militantes e de usuários da 
saúde mental que o vão livre do 
MASP, virou palco de mobilização 
em 2012 no Dia Nacional da Luta 
Antimanicomial. Considerado como 
o evento de maior destaque, perante 
as programações que abrangeram 
o 18 de maio em São Paulo, a 
Manifestação Pública, seguida por 
caminhada até a Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo, teve como 
tema: “Saúde Não Se Vende – Quem 
Ta doente é o Sistema Social”.

Os organizadores do evento não 
deixaram de comemorar a forma 
como a passeata transcorreu Par-
ticiparam mais de mil integrantes, 
com apoio do Conselho Regional 
de Psicologia –SP, SinPsi, Frente 
Estadual Antimanicomial, CEDE-
CA, CRESS-SP, Fórum Popular da 
Saúde – SP. 

“Esta passeata ocorreu com obje-
tivo de denunciar os retrocessos das 
conquistas na Reforma Psiquiátrica 
no Estado de São Paulo, além de 
lutar contra as privatizações da saú-
de e saúde mental em São Paulo”, 
destacou Moacyr Bertollino membro 
da organização da passeata.

Entre os manifestantes presentes, 
das várias regiões do Estado, encon-
travam-se representantes de Fóruns, 
Associações, CAPS, CECCOS, com 
faixas, cartazes, panfletos, para me-
lhor divulgação do que representa a 
luta Antimanicomial, além dos 25 
anos completado em 2012.

Com saída ás 14hs, a passeata, 
antes de seguir percurso pela Av. 

Passeata na Paulista registra
o 18 de maio em São Paulo

Paulista, chegou deslocar-se para 
frente ao CAPS Itapeva. levou cerca 
de 2hs acabou por volta das 17hs.

Durante Caminhada, um dos 

Militantes da Luta Antimani-
comial, que são contra a interna-
ção compulsória, isolamento de 
dependentes químicos, durante 
tratamento, não deixaram de 
protestar no dia 10 de abril em 
frente ao hospital Psiquiátrico 
LACAN em São Bernardo do 
Campo, durante inauguração de 
novos leitos psiquiátricos para 
gestantes usuárias de drogas, efe-
tuada pelo governador Geraldo 
Alckmin. 

Manifestação - Mais 
de 50 integrantes do Fórum 
Popular de Saúde Mental do 
ABCDMRR reforçaram ma-
nifesto, munidos de pane laço, 
faixas e cartazes, com mensa-
gens: “LACAN depósito de 
Gente”, “Reforma Psiquiátrica 
Já, Trancar não é Tratar”, “Não 
quero Alckool em min e nem 
outras drogas!!!”.

internação - O go-
vernador ressaltou durante o 
evento que: “Existem casos 
que podem ser resolvidos com 
atendimentos ambulatoriais, 
mas outros exigem tratamento 
especializado. Este será um 
serviço de referência na região, 
atendendo pacientes de todo 
Estado. Primeiramente estes 
10 leitos disponíveis, mas com 
previsão de outros 15 para o hos-
pital de Itapira. A dependência é 
uma doença e exige tratamento, 
uma mãe deve estar bem, pois 
o uso de drogas pode fazer mal 
ao feto”. 

Alckmin disse ainda em 
discurso que até o final deste 
ano deve colocar à disposição 
mais 311 leitos no Estado, para 

Inauguração de 
leitos psiquiátricos 
para gestantes usuárias
de droga gera manifesto
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Entre faixas 
e cartazes na 
manifestação, 
não faltou o 
registro 
da morte do 
ex-usuário
no LACAN

destaques carregado durante o per-
curso, que chamou atenção de muita 
gente na Paulista, foi uma grande 
inseto Libélula com mais de quatro 

metros, e grandes asas, desenvolvido 
pela Equipe do Consultório de Rua, 
juntamente com usuários do CAPS 
AD e outros serviço da saúde mental 
em São Bernardo.

Para falar sobre objetivo da criação 
deste gigantesco inseto, jornal VO-
ZES esteve com Davi Abdo Benetti, 
coordenador do Consultório de Rua 
em São Bernardo: “A ideia da criação 
da libélula surgiu para representar a 
transformação de um ser na vida, após 
ser lagarta em movimento, depois 
ficando num casulo fechado, mas 
devido ao processo de metamorfose, 
passar a adquirir asas podendo voar e 
viver em liberdade”, explicou.

“Isso tem a ver com a questão da 
internação compulsória, que acha  
que colocar uma pessoa num mani-
cômio este sistema viria a melhorar a 
vida dela em algum momento, fican-
do ela ali naquele casulo esquecida e 
fechada fora da sociedade. 

Nosso trabalho é libertador, a 
medida que é de porta aberta, pro-
pondo mudança na vida social da 
pessoa, e na inclusão social. Isso 
tudo voltado a melhora da qualidade 
de vida das pessoas, no principio da 
libertação senão não haveria sentido 
todo essa reforma na psiquiátrica que 
chamamos de luta Antimanicomial 
por um processo de tratamento mais 
humanizado”, explicou.

“Fizemos também um lixossauro 
muito grande forrado com caixa de 
remédios, tendo nome Pterodactilus, 
que esteve durante programação do 
18 de maio em exposição no SESC”, 
destaca 

       Mario A. Moro

tratamento de álcool e drogas em 
São Paulo. “Estamos estudando 
mais 40 leitos para atendimento 
de adolescentes, aqui em São Ber-
nardo”. 

Em entrevista ao jornal VO-
ZES o secretário de Saúde de São 
Bernardo, Arthur Chioro, frisou a 
falta de diálogo entre o Estado e 
a prefeitura antes do novo serviço 
ser colocado em prática na cidade. 
“Como em 2009, quando iniciaram 
no LACAN o tratamento para 
dependentes, mas e só ficamos 
sabendo do serviço por meio do 
convite oficial”, lamentou.

De acordo com Artur Chioro, 
esta medida é contrária à política 
municipal de prevenção e controle 
de álcool e droga, e a determinação 
da lei federal que prevê progressiva 
extinção de leitos em hospitais ma-

nicomiais. “Os manicômios estão 
sendo substituídos por atendimen-
tos em CAPS e hospitais gerais. 
Além de tudo, o LACAN está sob 
gestão da Prefeitura e a legislação 
impede que haja um duplo coman-
do da unidade”, explicou. Segundo 
Chioro, o atendimento às gestantes 
nas unidades municipais é feito 
da mesma maneira que os demais 
pacientes. “Quando estão em crise 
de abstinência, são acolhidos no 
pronto- socorro psiquiátrico. Se 
for necessária uma internação, 
sendo de curta permanência, são 
acolhidas no Hospital Municipal 
Universitário, especializado em 
atendimento para a mulher. Saído 
do período crítico, que requer su-
porte clínico, a paciente é acolhida 
no CAPS, com a equipe de saúde 
mental”, explicou.

Denún-
cias – No 
ano de 2009, 
o Fórum Po-
pular de Saú-
de Mental do 
Grande AB-
CDMRR rece-
beu denúncias 
da família de 
Valter Guer-
reiro, devido 

a internação no Lacan no dia 12 
de agosto, pois em Ribeirão Pires, 
onde morava, o CAPS ainda não 
funcionava 24 horas. No dia 21 de 
agosto a família recebe uma liga-
ção do Hospital Lacan informando 
que o paciente foi transferido para 
o Hospital Geral São Lucas, por 
“problemas intestinais”. A família 
estranhou, pois ele não tinha pro-
blemas clínicos, apenas mentais. 
De lá ele foi transferido para o 
Hospital Heliópolis, onde faleceu.  
A equipe que o atendeu no Heli-
ópolis explicou à família que ele 
estaria com o baço estourado, com 
sinais de pancadas. Na certidão de 
óbito consta como causa da morte 
“choque hipovolêmico, hemorra-
gia aguda traumática, trauma por 
agente contundente”. A família 
registrou boletim de ocorrência, 

mas até agora nada foi feito.
De acordo com Pedro Sil-

va (nome fictício), auxiliar de 
enfermagem que trabalhou no 
Hospital Lacan até o início des-
te ano,  ainda ocorrem abusos 
lá dentro: “...além de ter um 
auxiliar de enfermagem para 50 
pacientes, muitos pacientes de 
lá entram com drogas”. Quan-
do questionado sobre o que era 
mais difícil de fazer enquanto 
funcionário, Pedro disse: “Uma 
das coisas que eu achava mais 
dificil era na hora do banho. Teve 
um dia que um paciente me falou 
‘eu nunca fiquei pelado na frente 
de ninguém e aqui no banho 50 
pacientes pra tomar banho enfi-
leirados’. Era muito difícil. Eles 
perdiam seus direitos e além do 
mais a privacidade e o reconhe-
cimento como cidadãos”.

O movimento da luta anti-
manicomial acha inadmissível 
que o poder público ainda man-
tenha abertas instituições como 
o Hospital Psiquiátrico Lacan 
e clama à sociedade apoio para 
desativá-lo.

*se você já sofreu algum 
abuso dentro do Hospital Lacan 
ou sabe de alguém que já sofreu, 
denuncie! escreva para jornal-
vozes@hotmail.com ou envie 
uma carta para a rua cesário 
Mota n° 456, sala 211 – cen-
tro – santo andré – sP – ceP 
09010-100.
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