
 
 
É tempo de pressa para a Saúde Mental do País - 
Publicações e Vídeos do CFP e CRP SP 

 
Neste momento de implantação das Redes de Atenção Psicossocial (as RAPS) 
nos é vital reforçar a importância dos princípios do movimento Antimanicomial, 
resgatando a ideia de que as politicas publicas da Saúde, Assistência Social e 
da Previdência Social devem ser pautadas na promoção de uma efetiva 
emancipação de sujeitos e coletivos. 
 
A criação das Redes de Atenção Psicossocial efetiva a mesma origem das 
lutas da Reforma Sanitária e Psiquiátrica, como sendo uma mesma luta de 
muitos trabalhadores e usuários de saúde e saúde mental. 
 
Davi Capistrano, um dos mestres protagonistas da criação do Sistema Único 
de Saúde e da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial afirmou certa vez que um 
dos princípios do SUS mais importantes a serem respeitados é o "princípio da 
pressa". 
 
É neste princípio da Pressa que nós, o Conselho Regional de Psicologia, 
nos baseamos: 
 
- Temos pressa de que todo o movimento popular e social, de usuários, 
trabalhadores e gestores possam participar do processo da gestão pública. 
 
- Temos pressa em definir como contraditórios aos princípios de emancipação 
e cuidado em liberdade o financiamento público das internações compulsórias 
e das comunidades terapêuticas (entendidas como instituições totais 
promotoras do isolamento). 
 
- Temos pressa de avançar na Reforma Psiquiátrica Antimanicomial que foi 
regulamentada na Lei 10.216/01 e nos permite superar a ocorrência de 
internações involuntárias e compulsórias, o tratamento desumano e higienista 
que é dado a pessoas em situação de rua, a hipocrisia, a mistificação da 
epidemia de álcool e outras drogas e outras práticas que temos entendido 
como opressoras. 
 
- É urgente que todos os militantes- ativistas da saúde mental se integrem ao 

movimento de luta pela efetivação do Sistema Único de Saúde, sendo que hoje 

a sua defesa passa pela repolitização dos conselhos de saúde e 

necessariamente pelo enfrentamento do sub financiamento que inviabiliza a 

contratação de recursos humanos necessários para a manutenção das redes 

de saúde - estrutura mínima para a efetivação das diretrizes do sistema de 

saúde mental. Temos que apoiar e nos integrar ao movimento que defende o 

projeto de lei de iniciativa popular (321/2013) que garante 10% das receitas 

correntes brutas da União na Saúde. 



 
 
- Temos pressa de que o cuidado prestado pelos Centros de Atenção 
Psicossocial estejam realmente integrados a rede de atenção básica 
respeitando as diversidade com que esta rede se desenha em cada município 
do país. 
 
- Temos pressa de que haja o resgate da participação comunitária na 
deliberação das políticas públicas de saúde, a integração com os pontos de 
cultura, o trabalho para além dos muros das unidades de saúde e a presença 
dos processos de humanização da assistência e da laicidade do Estado. 
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Arquivo em PDF 
 
Cardernos Temáticos CRP SP: 
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 
 
Cartilhas 
Cartilha "FALANDO SÉRIO sobre prisões, prevenção e segurança pública": 
Proposta do Conselho Federal de Psicologia para o enfrentamento da crise do 
sistema prisional - Arquivo em PDF 
 
Cartilhas CRP SP - Comunicação Popular: 
O tecido e o tear 
A psicologia e sua interface com os direitos humanos 
Bem-querer é o melhor remédio 
A psicologia e sua interface com o atendimento integral à saúde mental 
Vale Cidadania 
A psicologia e sua interface com a assistência social 
A gente tem a ver com isto 
A psicologia e sua interface com os direitos das crianças e dos adolescentes 
Medicalizar não é a solução 
A psicologia e sua interface com a medicalização 
 
50 anos da Psicologia no Brasil 
A história da psicologia no país 
 
Contribuições do Conselho Federal de Psicologia para a constituição da Rede 
de Atenção Psicossocial no Sistema Único de Saúde a partir do Decreto 
7.508/2011 
 
Publicações do CREPOP - O Centro de Referência Técnica em Psicologia e 
Políticas Públicas 
REFERÊNCIAS TÉCNICAS PARA A ATUAÇÃO DE PSICÓLOGAS (OS) EM  

 
 
 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/diversos/cd-saude-mental/E-TEMPO-DE-PRESSA-PARA-A-SAUDE-MENTAL-DO-PAIS.PDF
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/1/frames/caderno_01_psicologia_e_preconceito_racial.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/2/frames/caderno_02_profissionais_frente_a_situacoes_de_tortura.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/3/frames/caderno_03_a_psicologia_promovendo_o_ECA.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/4/frames/caderno_04_insercao_da_psicologia_na_saude_suplementar.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/5/frames/caderno_05_cidadania_ativa.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/6/frames/caderno_06_psicologia_e_educacao.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/7/frames/caderno_07_nasf_nucleo_de_apoio.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/8/frames/Caderno_08_dislexia.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/9/frames/caderno_09_psicologia_no_ensino_medio.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/10/frames/Psic_Judic_Quest_Fam.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/11/frames/caderno_tematico_11.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/12/frames/caderno_tematico_12.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/13/frames/caderno_13.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/diversos/cd-saude-mental/publica%C3%A7%C3%B5es/cartilha-falando-serio/cartilha_falando_serio.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cartilhas/direitos_humanos/crp_direitos_humanos.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cartilhas/saude_mental/crp_saude_mental.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cartilhas/suas/crp_suas.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cartilhas/a_gente/Cartilhas-CRP-ECA.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cartilhas/medicalizacao/miolo-medicalizacao.pdf


 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 
 
Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogas(os) no CAPS - Centro de 
Atenção Psicossocial 

 
Referências Técnicas para atuação do(a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS 

 
Referências Técnicas para a Prática de Psicólogas (os) no Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social - CREAS 

 
REFERÊNCIAS TÉCNICAS PARA A PRÁTICA DO(A) PSICÓLOGO(A) NOS 
PROGRAMAS DE DST E AIDS 
 
Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogas(os) na Educação Básica 
 
Referência Técnica para Atuação de Psicólogas(os) em Programas de Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto 
 
Referências técnicas para atuação de psicólogos no âmbito das medidas 
socioeducativas em unidades de internação 
 
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA PARA ATUAÇÃO DE PSICÓLOGAS (OS) 
EM SERVIÇOS DE ATENÇÃO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
 
Referências Técnicas para Atuação das(os) Psicólogas(os) em Questões 
Relativas a Terra 

 
Saúde do Trabalhador no âmbito da Saúde Pública: referências para a atuação 
do(a) psicólogo(a) 
 
Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, 
Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias: referências para a atuação do 
psicólogo 
 
Referências Técnicas para Atuação das(os) Psicólogas(os) no Sistema 
Prisional 
 
COMO OS PSICÓLOGOS E AS PSICÓLOGAS PODEM CONTRIBUIR PARA 
AVANÇAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) - 
INFORMAÇÕES PARA GESTORAS E GESTORES 
 

 
Como a Psicologia pode contribuir para o avanço do SUS: orientações para 
gestores 
 
Referências técnicas para atuação do psicólogo em Varas de Família 
 

 



 
Drogas e Cidadania: em debate 
 
DROGAS, DIREITOS HUMANOS E LAÇO SOCIAL 
 
Álcool e outras drogas 
 
Folder contra a Internação Compulsória 
 
Direitos Humanos: um Retrato das Unidades de Internacao de Adolescentes 
em Conflito com A Lei 
 
Livro - A verdade é revolucionária: testemunhos e memórias de psicólogas e 
psicólogos sobre a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) 
 
O crime louco 
 
PRÁTICAS EMERGENTES E INOVADORAS DE PSICÓLOGOS (AS) NO 
CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CENTROS DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS 
 
V Seminário Nacional Psicologia e Políticas Públicas: Subjetividade, Cidadania 
e Políticas Públicas 
 
Livro - Psicologia e Povos Indígenas 
 
Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos: locais de internação 
para usuários de drogas 
 
Caderno de Deliberações do CNP VIII CNP - Psicologia, Ética e Cidadania: 
Práticas Profissionais a Serviço da Garantia de Direitos 
 
Caderno de Deliberações do COREP VIII CNP - Psicologia, Ética e Cidadania: 
Práticas Profissionais a Serviço da Garantia de Direitos  
 
CARTA AOS GESTORES E PARTICIPANTES DO ENCONTRO NACIONAL 
DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RACISMO E SAÚDE MENTAL 
Curitiba, 4, 5 e 6 de dezembro de 2013 
 
Vídeos 
Drogas e Cidadania - Episódios: 
- SUS: a solução que a sociedade brasileira construiu 
- Crack: Epidemia ou Sintoma? 
- A Volta dos Manicômios 
- Medicalização e Sociedade 
- + uma historia 
- Gentrificação: Cidades Segregadas 
 



 
 
Diversidade 101 - Luta Antimanicomial 
Parte 1 
Parte 2 
Parte 3 
Parte 4 

 


