
AS(OS) PSICÓLOGAS(OS) DO PARANÁ 
ESTÃO NA LUTA EM DEFESA DO SUS!
 Em um contexto de corte e desinvestimento nas 
políticas públicas, o Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) tem atuado para enfrentar os retrocessos 
nas políticas de saúde. O manicômio está voltando com toda 
a força e a privatização dos serviços de saúde prejudica a 
população e as(os) trabalhadoras(es) do SUS. 
 Nosso compromisso é com o fortalecimento da 
Reforma Sanitária, da Reforma Psiquiátrica e a Luta 
Antimanicomial. Queremos um SUS para todas e todos, 
com atenção psicossocial e serviços de qualidade!

EM DEFESA
DO SUS
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DEFENDA O SUS COM O CRP-PR E 
AS(OS) PSICÓLOGAS(OS) DO PARANÁ!
• Por um SUS universal, integral, equânime e de qualidade.
• Mais financiamento, mais orçamento! Contra a EC 95 (Teto dos Gastos), que 
prejudica a seguridade social e a saúde da população.
• Ampliação e garantia de Psicólogas(os) na Saúde da Família, na Atenção Básica, 
na Saúde do Trabalhador e em equipes de programas específicos. Fortalecimen-
to dos NASF e das práticas integrativas e comunitárias de saúde.
• Defesa da Saúde Mental! Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), com ampliação dos CAPS, Residências Terapêuticas, leitos em hospitais 
gerais e Centros de Convivência. 
• Contra a nova Política de Saúde Mental, que prioriza os leitos psiquiátricos em 
detrimento da RAPS. 
• Trancar não é tratar! Pelo cuidado em liberdade, em defesa das estratégias de 
desinstitucionalização. Contra o financiamento privado de Comunidades Tera-
pêuticas e em defesa da laicidade na assistência em saúde mental.
• Contra a nova Política Nacional de Drogas, em defesa da Redução de Danos. A 
guerra às drogas só traz encarceramento em massa e genocídio das populações 
negras, jovens e periféricas. 
• Valorização das(os) Psicólogas(os) na Saúde Suplementar. Revisão das normas 
da Agência Nacional de Saúde para ampliar a autonomia profissional e enfrentar 
as baixas remunerações. 
• Contra o Ato Médico, especialmente com relação à exigência de encaminha-
mento aos serviços psicológicos por parte do médico.
• Contra a discriminação e preconceito social, a saúde deve promover Direitos 
Humanos! Direitos sexuais e reprodutivos para as mulheres, pela saúde da popu-
lação negra, de idosos e das pessoas com deficiência. Migrantes e refugiados 
merecem saúde de qualidade. Pela saúde integral LGBT, contra a “cura gay” e a 
patologização das identidades trans. Em defesa da política de HIV/AIDS! 
• Contra a municipalização da Saúde Indígena e por demarcação dos territórios 
indígenas e quilombolas. Direito à terra também é promoção de saúde.
• Ampliação e respeito aos fóruns do controle social. Não abrimos mão da partici-
pação popular! 


