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Nas diversas atividades que vem promovendo na área de 
Saúde Mental, a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas 
Gerais busca sempre assegurar a participação dos usuários. 
Eles estiveram conosco, ao lado de trabalhadores, gestores, 
estudantes e conselheiros de Saúde, no seminário Saúde Mental: 
os desafios da formação, realizado em maio deste ano.

Surgiu de uma das oficinas então realizadas a ideia de uma ação 
conjunta entre a Escola e os usuários no âmbito da formação. 
Tal ideia se concretiza, agora, através do texto feito por usuários 
e para usuários, com o apoio do nosso Grupo de Produção 
Temática em Saúde Mental.

A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais tem um 
grande prazer em publicar este trabalho, disponibilizando a todos 
os interessados um material claro, acessível e bem cuidado sobre 
conceitos básicos em Saúde Mental. Desta forma, contribuiremos 
para que os usuários realizem o importante projeto de fortalecer 
sua organização em todo o Estado, alicerçando as propostas da 
Reforma Psiquiátrica em uma consistente construção social. 
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Assim, a ESP-MG reafirma seu compromisso com o controle 
social, entendido como dimensão indispensável para a cons-
trução do Sistema Único de Saúde - SUS. Parabenizando a 
Associação de Usuários de Saúde Mental do Estado de Minas 
Gerais (ASUSSAM-MG) pela iniciativa dessa escrita em letras 
mineiras, reiteramos nosso sincero empenho na parceria com 
todos os segmentos envolvidos na produção e na defesa da 
saúde na sociedade brasileira.

Tammy Claret Monteiro
Diretora da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
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Em nossa primeira reunião com os colegas da ASUSSAM, 
surpreendeu-nos a simplicidade e a clareza de sua demanda.

Eles pretendem realizar rodas de conversa com os usuários dos 
serviços de Saúde Mental dos municípios mineiros, ajudando-os 
na organização em defesa de seus direitos e de sua autonomia. 
Solicitaram nossa ajuda, portanto, para a produção de um material 
didático que pudessem utilizar nesta empreitada.

Iniciando o trabalho, Paulo Reis, da ASUSSAM, escreveu uma 
carta aos usuários mineiros. Lendo-a juntos, constatamos que 
as palavras e expressões ali utilizadas eram justamente aquelas 
cujo significado é preciso compartilhar com os seus destinatários. 
Grifamos, no texto, todos os termos que poderiam parecer 
desconhecidos ao leitor: “Luta Antimanicomial”, “Reforma Psi-
quiá trica” , “Cidadania”, “Capitalismo”, etc. A partir daí, fomos 
escre vendo juntos, uma a uma, cada definição. Foi um trabalho 
coletivo, exigente e alegre, cujo produto compõe um pequeno 
dicionário básico em Saúde Mental.

Causou-nos admiração e respeito a autonomia dos usuários 
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neste processo; o rigor com que o empreenderam, em sua 
preocupação com cada palavra, cada frase, cada conceito; o seu 
real empenho em produzir, compartilhar e difundir saberes.

Felizes por contribuir para um empreendimento tão forte e tão 
belo, desejamos aos usuários de Saúde Mental encontros felizes 
mundo afora, levando estas letras mineiras a muitos olhos e 
muitas mãos.

Grupo de Produção Temática em Saúde Mental
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Com o surgimento dos hospitais psiquiátricos, há mais de 300 
anos, a loucura foi tirada dos ambientes onde conviviam as 
pessoas, a família, a comunidade.

Nos hospitais, onde se dizia haver um tratamento, os loucos 
ficavam trancados ao longo de suas vidas, sendo vítimas de maus 
tratos e desrespeito aos seus direitos.

Ao final da II Guerra Mundial, iniciou-se, no mundo, o movimento 
de Reforma Psiquiátrica que questionava os horrores vivenciados 
dentro dos hospitais psiquiátricos, e se perguntava se aquela 
era a melhor forma de lidar com a loucura.

Ao final da década de 70, com a vinda de Franco Basaglia ao 
Brasil, tem início o processo de Reforma Psiquiátrica brasileira. 
nos anos 80, surgiu o movimento de luta antimanicomial que, 
defendendo os direitos dos portadores de sofrimento mental, 
passa a tratá-los em liberdade e de maneira mais humana e 
respeitosa.

A Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de 
Minas Gerais (ASUSSAM-MG) defende os princípios da luta 
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antimanicomial, colocando-se a favor do tratamento em liber-
dade e defendendo que o portador de sofrimento mental viva 
na sociedade.

Enquanto associação de usuários, ela entende que os usuários, 
técnicos e familiares de usuários dos serviços de Saúde Mental 
devem se unir e se organizar para lutarem por seus direitos.

Assim, a ASUSSAM-MG propõe rodas de conversa com os 
usuários dos serviços substitutivos do Estado de Minas Gerais 
onde se possa conversar e discutir sobre a história da loucura, 
os meios de fazer acontecer a Reforma Psiquiátrica com leis 
que tornam possível tratar em liberdade os portadores de 
sofrimento mental.

Espera-se, com isso, que os participantes dessas rodas de 
conversa possam pensar e tomar decisões mais autonomamente 
e, conhecendo os seus direitos, possam exigir que eles sejam 
respeitados.

A ASUSSAM-MG entende que o portador de sofrimento mental 
seja um cidadão e espera, com as rodas de conversa, criar mais 
um espaço onde ele possa fazer valer sua voz e seus direitos.

ASUSSAM-MG
Associação dos Usuários de Saúde Mental do Estado de Minas Gerais
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Nós, usuários e familiares de usuários de serviços de Saúde 
Mental, em Belo Horizonte, organizados na militância da luta 
antimanicomial, pretendemos, na perspectiva do movimento de 
Reforma Psiquiátrica no Brasil, o fechamento de todos os leitos 
em hospitais psiquiátricos e sua consequente substituição por 
serviços abertos, juntamente com a inserção social do indivíduo 
portador de sofrimento mental. 

A Reforma Psiquiátrica e a luta antimanicomial, no Brasil, na 
perspectiva do SUS, inauguram uma nova lógica para a Saúde 
Mental, na medida em que, humanizando o tratamento do 
sofrimento mental, possibilitam também que sejam dadas vez 
e voz aos usuários nos serviços substitutivos, onde recebem 
atenção e acolhida. 

Diante dos recentes ataques sofridos pelo movimento antima-
ni comial por parte de setores contrários à Reforma, surge a 
resposta consciente dos usuários, de seus familiares e dos 
técnicos dos serviços substitutivos de Saúde Mental, unidos e 
articulados, a fim de dar um basta à lógica perversa e nefasta 
dos manicômios.
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Na luta pela cidadania, fazemos coro, também, com todos aqueles 
que estão na periferia do contexto sócio-político, econômico e 
cultural, numa realidade produzida por um sistema que privilegia 
alguns indivíduos e grupos. Isto se faz em detrimento da grande 
maioria, que experimenta em seu cotidiano a fome, a miséria e 
o abandono, num contexto também de degradação ambiental, 
produzida pela ganância da fúria capitalista. 

Tenhamos a certeza de que venceremos todas essas adver si-
dades, com a nossa mobilização em favor da vida, contra todo 
esquema de morte, e com a ajuda de Deus.

Paulo dos Reis Braga1

1 - Usuário, monitor do Centro de Convivência Pampulha, em Belo 
Horizonte, membro dos Conselhos Fiscais da ASUSSAM-MG e SURICATO, 
e da Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica de Minas Gerais.







Na história dos homens, sempre houve exploração do trabalho 
de muitos por poucos e a concentração de riqueza em poucas 
mãos. Neste sentido, a palavra “capitalismo” é um novo nome 
para alguma coisa que já existia.

Mas o capitalismo significa, também, um crescimento nunca 
visto desta opressão. O poder de acumular dinheiro cresce 
cada vez mais a partir do momento em que temos máquinas, 
mas apenas para aqueles que são donos delas. A exploração do 
trabalho domina o mundo inteiro, empobrecendo não só a vida 
dos homens, mas também a vida do planeta em que vivemos. 
Cresce cada vez mais a mania de comprar coisas, o hábito de 
pensar apenas em si mesmo, o desprezo pelos outros, a ideia 
de que o dinheiro compra qualquer coisa. Isso nos isola uns dos 
outros, como se cada um de nós vivesse numa ilha. 

Mas, assim como sempre houve exploração e injustiça, também 
houve sempre uma luta por justiça, solidariedade e generosidade. 
O movimento dos usuários de Saúde Mental participa ativamente 
dessa luta!
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A cidadania é o conjunto de direitos 
que torna possível a convivência em 
sociedade. Diz respeito aos direitos 
da vida civil, como o casamento, a 
privacidade, e a liberdade de ir e vir, 
como também aos direitos políticos 
que possibilitam ao cidadão participar 
ativamente das decisões que atingem 
uma coletividade ou sociedade
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A cada ano, o desmatamento e as diversas formas de poluição 
estão destruindo o ambiente, causando agravamento de doenças 
e alterações no clima e fazendo desaparecer muitas espécies de 
seres vivos. Os efeitos já podem ser sentidos: tufões, maremotos, 
derretimento de geleiras, enchentes. Isso desequilibra a vida em 
torno de nós e dentro de nós mesmos. 

Este desequilíbrio é resultado da ganância e da pressa do 
capitalismo, que usa dos recursos da natureza de maneira a 
explorá-la, sem cuidado e com total desrespeito às suas leis. 

A luta por uma sociedade mais justa inclui a luta pela vida em 
todo o planeta!



Para que um indivíduo faça parte de uma coletividade, alguns 
direitos básicos precisam estar garantidos, como o direito à 
moradia, ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer e ao 
transporte. Para realmente participar da sociedade, precisamos 
ter condições para usufruir dos bens materiais e simbólicos 
oferecidos numa sociedade e também de contribuir para criar 
estes bens. 

Conquistar direitos iguais não significa “ser igual a todo mundo”. 
A afirmação das diferenças de cada um é fundamental para o 
convívio social que buscamos. 
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Os hospitais psiquiátricos, ou manicômios, são lugares que lidam 
com os portadores de sofrimento mental através da exclusão e 
do confinamento.

Em sua grande maioria, são lugares feios, áridos, desmazelados. 
Mas mesmo se fossem limpos, confortáveis e organizados, não 
nos serviriam. Os hospitais psiquiátricos funcionam segundo a 
lógica da segregação: retiram as pessoas de seus lugares, de suas 
famílias, de seus amigos, do convívio social. 

Esta lógica não leva em conta a nossa vontade, pois pensa que sabe 
o que é melhor para todos, ignorando os territórios, as histórias, 
as questões e os sonhos de cada um. Quando pensamos saber o 
que é melhor para o outro, pensamos também que ele não vale 
muito, não sabe das coisas, não pode fazer nada: acabamos por 
subestimar a sua capacidade e a sua potência.

Onde existem hospitais psiquiátricos, ou manicômios, as rela-
ções com o portador de sofrimento mental são também mani-
co miais: na escola, no trabalho, nos outros serviços de saúde, 
o tratamento é autoritário e desrespeitoso, como se não tivés-
semos voz nem vez. 

Existe outra lógica e outras maneiras de atender e cuidar das 
pessoas que se encontram em sofrimento mental, respeitando 
seus direitos enquanto pessoa humana, livre e cidadã.
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Durante muitos e muitos anos, os portadores de sofrimento mental 
foram internados nos manicômios, ou hospitais psiquiátricos. Lá, 
conheceram a triste experiência do aprisionamento, da solidão, 
da violência e do abandono. 

Nos últimos 30 anos, técnicos, usuários e familiares vêm se 
organizando para transformar esta realidade. Lutamos por um 
tratamento digno que não nos retire do convívio social, res pei-
tando nossas diferenças e escutando nossas vozes. Mo vi mento 
Antimanicomial é o nome dessa luta! 

Já tivemos muitas conquistas. Mais da metade dos leitos 
em hospitais psiquiátricos foram fechados. Uma lei nacional 
estabelece que o tratamento do sofrimento mental deve realizar-
se na comunidade. Serviços abertos, ou substitutivos ao hospital 
psiquiátrico, foram criados em um grande número das cidades 
do Brasil. 

Temos, ainda, muitas dificuldades. Ainda existem muitos 
manicômios em funcionamento. Os serviços abertos dão 
cobertura apenas a 57% da população brasileira. Os portadores 
de sofrimento mental ainda sofrem discriminações, baseadas em 
posturas moralistas e autoritárias. É preciso conquistar o pleno 
direito ao trabalho, ao convívio, à educação! 

Para enfrentar nossas dificuldades, assegurar as conquistas já 
feitas e realizar novas, é fundamental a nossa organização no 
movimento da Luta Antimanicomial!
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A organização dos usuários da Saúde Mental é necessária para 
buscar as soluções para os problemas sociais e políticos que 
nos afetam. Da mesma forma, organizam-se os sem terra, a 
população de rua, os negros, as mulheres, etc. 

A militância é o nosso envolvimento ativo no processo de 
transformação social. Através da participação nas Associações de 
Usuários, nos Conselhos de Saúde, nas manifestações em defesa 
dos nossos direitos, vamos construindo nossa organização social 
e política. Assim, a sociedade passa a escutar a nossa voz!
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Quando estamos lutando por nossos direitos, é fundamental 
estarmos todos juntos, fazendo a sociedade e o poder público 
ouvirem nossa voz.

Um exemplo de mobilização: quando nos organizamos para ir às 
ruas no 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Outro 
exemplo: a Marcha dos Usuários de Saúde Mental à Brasília, no 
dia 30 de setembro de 2009, quando usuários de todo o país se 
manifestaram em defesa da Reforma Psiquiátrica.

A mobilização dos usuários de Saúde Mental depende da nossa 
Organização Sócio-Política e da nossa Militância. Veja também 
o significado destas palavras. 
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As dificuldades que encon-
tra mos na atenção à Saúde 
Mental envolvem problemas 
sociais e políticos. Por isso, 
as soluções também devem 
ser buscadas através da orga-
nização social e política.

São problemas sociais, por quê? Porque os problemas que 
atingem alguns membros de uma sociedade atingem também 
a convivência entre todos eles. Portanto, atingem a sociedade 
como um todo e a busca de soluções deve envolver toda 
sociedade. 

São problemas políticos, por quê? Primeiro, porque a atenção 
à Saúde Mental é uma responsabilidade do poder público. 
É preciso lutar para que se cumpra esta responsabilidade da 
melhor maneira para com a sociedade.

Setores diferentes da sociedade têm interesses diferentes. Por 
exem plo: “pobres” e “ricos”, “loucos” e “normais”. É preciso con-
si derar os interesses da sociedade como um todo, e não dos seus 
setores privilegiados. Por isso, lutamos pela justiça social, por uma 
distribuição de renda mais justa, e pela igualdade de direi tos. 

A nossa organização é fundamental para enfrentarmos estes 
problemas e buscarmos suas soluções. “Um sonho que se sonha 
junto é mais possível de se realizar”!
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Os Sem Terra se organizam para exigir do poder público a 
realização de uma Reforma Agrária justa e efetiva. Da mesma 
forma, nós, usuários, familiares de usuários e técnicos de 
Saúde Mental, nos organizamos para lutar por uma Reforma 
Psiquiátrica que legitime e assegure os nossos direitos. 

A Reforma Psiquiátrica consiste na consolidação de uma Política 
Pública de Saúde, e de Saúde Mental, que assegure a todos 
os brasileiros o acesso ao atendimento em serviços abertos, 
dispensando o hospital psiquiátrico. Mais ainda, além da saúde, 
deve zelar pelo direito ao convívio social, ao trabalho, à cultura, 
à cidadania, enfim, dos portadores de sofrimento mental!

O Brasil é reconhecido internacionalmente, inclusive pela 
Organização Mundial de Saúde, pelo seu trabalho na Reforma 
Psiquiátrica. Participe também você dessa bela criação do povo 
brasileiro!
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Serviços substitutivos ou abertos são um conjunto de serviços 
voltados para o cuidado, e não para a exclusão. Eles não confinam, 
e sim apóiam; não excluem, e sim participam da vida da cidade.

É preciso que haja vários tipos de serviços e de outros dispositivos 
para atender ao portador de sofrimento mental em diferentes 
momentos de sua vida. Alguns exemplos são os CAPS, ou 
CERSAMs, os Centros de Convivência, os centros de saúde, e 
outros. Vamos falar um pouco de cada um. É preciso entender 
que, todos juntos, compõem uma rede que acolhe cada usuário 
e o ajuda a construir sentidos para a sua vida, segundo seus 
próprios desejos e valores.

Estes serviços são ligados ao Sistema Único de Saúde, de tal 
forma que todos os cidadãos têm o mesmo direito a procurá-los 
e frequentá-los quando necessário. Devem ficar perto de nossas 
casas, transitar pela nossa comunidade, conhecer a realidade 
de cada território e ajudar-nos a reconstruí-la, fazendo parte do 
mundo em que vivemos e não nos retirando dele!
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ATENÇÃO BÁSICA NOS CENTROS DE SAÚDE• 

A atenção básica, ou primária, é a porta de entrada para todo 
usuário no Sistema Único de Saúde. A primeira vinculação 
de cada usuário, seja qual for o seu problema - hipertenso, 
diabético, portador de queixas psíquicas - deve fazer-se com a 
Equipe de Saúde da Família responsável pelo território onde ele 
vive. Mesmo que o usuário precise também de outros serviços, 
é essencial assegurar este laço.

Quando a Equipe de Saúde da Família não consegue tratar 
sozinha de um caso de sofrimento mental, é importante que 
receba a ajuda de um profissional da área. Quando for preciso, 
pode encaminhar o usuário para outros serviços, como os 
CERSAMs ou CAPS. Contudo, compete a esta equipe acompanhar 
a trajetória de cada um, responsabilizando-se pelo vínculo e pelo 
prosseguimento do cuidado. 

Precisamos lutar para que as Equipes de Saúde de Família ofereçam 
cobertura a todos os bairros dos municípios, pois isto ainda está 
longe de acontecer. É preciso também que o cuidado seja sempre 
particularizado, de tal forma que a equipe conheça e conviva com 
os usuários de seu território. Finalmente, é preciso assegurar o 
acesso do portador de sofrimento mental ao atendimento por 
estas equipes, pois este é um direito de todo cidadão!

 CAPS OU CERSAMS• 

Os CAPS, ou CERSAMs, são serviços voltados para atender o 
portador de sofrimento em crise.

Nas situações de crise, o portador de sofrimento mental requer 
um cuidado mais próximo e atento. No CAPS, ele pode receber 
este cuidado da forma mais adequada: deve poder ficar o dia 
inteiro ou algumas horas, ir todos os dias da semana ou só 
alguns, ficar para o pernoite, quando for o caso. É importante a 
diferença entre o CAPS e os hospitais psiquiátricos: nos hospitais, 
todos ficam internados por muitos dias; no CAPS, cada um tem o 
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tempo e o ritmo de permanência que é melhor para ele.

No hospital, os profissionais ficam “do lado de fora” e só entram 
nas enfermarias para um rápido atendimento. Nos CAPS, equipe 
e usuários convivem realmente, através dos atendimentos 
individuais, das oficinas, das assembléias, das atividades de 
esporte, cultura e lazer.

Os CAPS não podem ser serviços fechados em si mesmos, como os 
hospitais. Eles são territorializados: atendem a uma determinada 
região da cidade, que devem conhecer e frequentar. As portas 
devem ser realmente abertas para os usuários, as famílias, as 
comunidades. Devem se abrir também para que a equipe e os 
usuários circulem e transitem na cidade.

Quando o usuário se encontra num outro momento, fora da 
crise, ele deve ser encaminhado a outros serviços – centro de 
saúde, centro de convivência, etc – podendo sempre voltar ao 
CAPS quando precisar.

 

 CENTROS DE CONVIVÊNCIA• 

Há etapas na vida do portador de sofrimento mental em que ele 
deseja algumas coisas a mais, e coisas diferentes, do que aquilo 
que é oferecido nos CAPS e nos centros de saúde. Para voltar a 
conviver plenamente com as pessoas e retomar a sua própria 
vida com liberdade e autonomia, é interessante frequentar 
espaços onde se produz arte e cultura, conforme o ritmo e as 
possibilidades de cada um. Afinal, mesmo quando passa o 
momento da crise, nem sempre é fácil retomar as atividades e 
os compromissos cotidianos.

Para esta reconstrução do convívio social, os Centros de 
Convivência são um espaço fundamental. Lá, os laços entre 
as pessoas são fortalecidos através da produção de músicas, 
pinturas, desenhos, bordados, passeios e festas, tornando a vida 
mais leve, fazendo valer a pena viver!



30

 SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS OU MORADIAS • 

Embora as moradias sejam chamadas de serviços residenciais 
terapêuticos, elas na verdade não são serviços. São casas, como 
as casas devem ser. A diferença é que são mantidas pelo poder 
público para acolher aqueles usuários que estiveram internados 
por muitos anos, tornando frágeis os seus vínculos com a família e 
a sociedade.

Estes usuários, em sua maioria, requerem uma atenção mais 
próxima para os afazeres do dia a dia e da casa; por isso, são 
acompanhados por cuidadores, que os ajudam no que for ne ces-
sário. Esta ajuda deve incentivar a independência e a auto nomia, 
comprometidas pela longa permanência nos hos pitais.

Recebem também os cuidados necessários nos serviços de saúde 
e de Saúde Mental, como qualquer outro cidadão. 

 GRUPOS DE PRODUÇÃO SOLIDÁRIA E AFINS• 

O trabalho, no mundo em que vivemos, impõe exigências muito 
rígidas  a todos, que se tornam muitas vezes insuportáveis para 
aqueles que atravessaram uma experiência de sofrimento mental.

Contudo, estas pessoas não são incapazes e não querem abrir 
mão da autonomia e da produção que o trabalho pode trazer 
à nossa vida. Para isto, é preciso conquistar um trabalho que 
se realize com criatividade e liberdade, através de relações 
solidárias, e não de injustiça e exploração. Este é um caminho 
importante para que a vida não se perca na solidão e na rotina, 
propiciando também a reconstrução de laços de amizade, apoio 
mútuo e solidariedade, com plena participação na vida social.

Para isto, são criados os Grupos de Produção Solidária: grupos 
de produção de marcenaria, culinária, costura, etc. Estes grupos 
podem contar com vários parceiros, como por exemplo, o poder 
público, mas são geridos pelos próprios usuários que trabalham, 
gerando uma renda distribuída entre eles, conforme critérios 
por eles definidos. 
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Embora a Reforma Psiquiátrica torne melhor a vida dos 
brasileiros, existem alguns setores contrários a ela. Estes setores, 
para manter o privilégio de alguns, desprezam o direito de todos. 
Afinal, aqueles que se beneficiam com as injustiças existentes 
numa sociedade não querem mudanças nem melhorias, e sim 
que tudo continue como está! Por isto, defendem a ampliação 
dos hospitais, que dão poder e lucro a eles, e criticam os serviços 
substitutivos ou abertos, que dão voz e voto aos usuários de 
Saúde Mental.
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O sofrimento é uma experiência que todos nós conhecemos: a 
dor, a angústia, a tristeza, o medo. 

Em certos momentos da vida, em certas situações, para certas 
pessoas, o sofrimento pode atingir um grau insuportável, que faz 
adoecer. Ouvir vozes que ameaçam, considerar-se perseguido por 
todos, sentir uma tris teza muito profunda ou um desassossego 
intenso, são coisas que acontecem quando nos encontramos em 
sofrimento mental.

Nestes momentos, a violência, a exclusão e o abandono fazem um 
grande mal. Precisamos de ajuda para criar novas possibilidades 
de vida, de saúde e de convívio. O cuidado em liberdade, por 
parte dos profissionais da Saúde Mental, da família, dos amigos, 
faz toda diferença! 

Para saber mais sobre os cuidados ao sofrimento mental, leia 
Serviços Abertos ou Substitutivos. 



Saúde não quer dizer apenas ausência de doença, mas presença 
de vida e de formas melhores de viver!

Um Sistema Único de Saúde é aquele que garante o direito à saúde 
para toda população. Para isso, é preciso que os serviços de saúde 
sejam implantados de acordo com as necessidades de todos; que 
todos possam chegar e receber atendimento nos serviços de 
saúde; que o Estado se responsabilize pela atenção à saúde, com 
a participação da sociedade. É preciso também criar condições 
para uma vida saudável e, portanto, digna, através do direito à 
alimentação, à moradia, ao trabalho, ao lazer, à educação. 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, foi 
criado pela Constituição Federal de 1988. Mas não basta criar uma 
lei: é preciso lutar para que ela seja cumprida. Os usuários de Saúde 
Mental participam também da luta por um SUS de verdade!






