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Psicólogos capixabas querem a saída do
ministro de Saúde por causa de nomeação

O Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES) reunirá os profissionais do
Estado para discutir as articulações para pedir a saída do ministro da Saúde Marcelo
Castro (PMDB). Para CRP, ele demonstrou não ter compromisso com a pauta da reforma
psiquiátrica e com o fim dos manicômios. 

A insatisfação dos psicólogos com o ministro foi motivada pela nomeação de Valencius
Wurch para a Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, em dezembro
do ano passado. Wurch dirigiu por 10 anos o maior manicômio da América Latina, a Casa
de Saúde Dr. Eiras de Paracambi, no Rio de Janeiro, fechada por ordem judicial em 2012
por violação de direitos humanos.

Os encontros deste final de semana que vão discutir a questão acontecem no auditório do
Incaper, em Vitória, das 14 às 17 horas; no sábado (5), das 9 às 12 horas, na Multivix de São
Mateus; e no dia 12 de março, das 9 às 12 horas na Faculdade Pitágoras de Linhares.

As atividades do fim de semana fazem parte do Congresso Regional de Psicologia (4º
Corep), que acontecerá em abril, e são chamadas de Pré-Coreps. 

Além de discutir as estratégias para afastar o ministro, os pré-congressos que começam
neste fim de semana farão a defesa da laicidade da profissão, com afastamento completo
das influências de convicções religiosas da atuação do profissional, rechaçando práticas
como a chamada “cura gay”, por exemplo, que não encontra nenhum respaldo científico
legitimado pela profissão.

Também será defendida a despatologização da identidade trans com a revogação da
necessidade de laudos psicológicos atestando doença para que as pessoas transexuais
façam a retificação de seus nomes. A visibilidade trans passa pela retificação do registro
civil e é preciso dialogar com os movimentos, com as pessoas trans e com os operadores
do Direito para a desconstrução da necessidade de um CID (Classificação Internacional de
Doenças), o que muitas vezes ainda é exigido no Poder Judiciário.
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Rafaela Gomes Amorim · Psicologia  UFES
Não somente os psicólogos não. Profissionais, estudantes, usuários, familiares e gestores
querem a saída dele. Haverá um outro ato fora Valencius no dia 18 de março, às 14H, na
Praça Costa Pereira. Lá vocês verão que o enfretamento é muito maior e não se resume a uma
determinada categoria. Convido vcs para conhecerem melhor o movimento Fora Valencius e
como isto se dando aqui no estado.

Curtir · Responder ·  1 · 4 de março de 2016 16:24

Fabiana Veg · Universidade Federal do Espírito Santo
Como assim acabar com os hospitais psiquiátricos? vcs não são a favor nem da curta
permanência para que o paciente saia da crise? pimenta no olho dos outros é refresco. Minha
mãe sofre de esquizofrenia refratária há mais de 40 anos, tem tomado mais de 20 comprimidos
por dia e não sai de uma crise que já dura uns 2 meses. Não tenho vida própria, adoeci e estou
aposentando aos 40 anos devido ao estresse severo que passo com ela desde que me
conheço por gente. Tenho flertado com a morte todos os dias, minha casa está destruída, ela
me ameaça jogar água fervente toda hora, estou com os braços infl... Ver mais
Curtir · Responder · 5 de março de 2016 18:05
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