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Parlamentar indicante

Partido

UF

Alexandre Padilha
Talíria Petrone

PT
PSOL

SP
RJ

Indicado(a)
Dra. Sônia Barros
Cidade

UF

Salvador

BA

Atividade que exerce
É Professora Titular aposentada pelo Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e, atualmente, Professora Sênior no Instituto
de Estudos Avançados da USP.
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
Primeira mulher negra que ocupou cargos de chefia na Saúde Mental, incluiu a questão racial nos
levantamentos de hospitais psiquiátricos.
Graduada em Enfermagem de Saúde Pública pela Universidade Federal da Bahia (1973), mestrado em
Enfermagem Psiquiátrica pela Universidade de São Paulo (1982) e doutorado em Enfermagem pela
Universidade de São Paulo (1996). É Professora Titular aposentada pelo Departamento de
Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
e, atualmente, Professora Sênior no Instituto de Estudos Avançados da USP.
Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Saúde Mental, atuando principalmente nos
seguintes temas de pesquisa: Políticas de saúde mental, exclusão social de pessoas com doenças
mentais, processo ensino aprendizagem, enfermagem em saúde mental.

Documento assinado por: Dep. Taliria Petrone
Selo digital de segurança: 2022-OYZX-DEAU-TCCS-TOJA.
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Parlamentar indicante

Partido

Chico D'Angelo

PDT

UF
RJ

Indicado(a)
Pedro Gabriel Godinho Delgado
Cidade

UF

Rio de Janeiro

RJ

Atividade que exerce
Pedro Gabriel é psiquiatra, professor da UFRJ, no Instituto de Psiquiatria e Faculdade de Medicina, e
vice-presidente regional da Associação Mundial de Reabilitação Psicossocial.
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
Pedro Delgado se dedica, desde 1978, a uma militância contínua em benefício de usuários e familiares
da saúde mental e lutas da Reforma Psiquiátrica. Seu interesse pela Psiquiatria nasceu através do
estágio voluntário realizado na Colônia de Barbacena, durante os finais de semana, no 4a ano da
graduação. Em 1976, iniciou o Curso de Especialização em Psiquiatria Social na UFRJ e no ano seguinte
ingressou na Residência no Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil e no mestrado do
Instituto de Medicina Social, da UERJ.
Em 1987, participou da resistência à tentativa de intervenção do Ministério da Saúde na Colônia, onde
o governo utilizou um tanque Urutu na repressão aos trabalhadores. Colaborou diretamente na
redação da primeira versão do PL Paulo Delgado, pela extinção dos manicômios no Brasil,
encaminhada à Câmara de Deputados neste mesmo ano.
Em 1992, defendeu a tese de doutorado, na USP, “As razões da tutela", que se tornou referência no
debate sobre a cidadania dos chamados loucos. Assumiu, em 1999, a Coordenação de Saúde Mental
do Estado do RJ e em 2000, a Coordenação Nacional de Saúde Mental, ligada ao Ministério da Saúde.
Como coordenador nacional de saúde mental, Álcool & Outras Drogas, do Ministério da Saúde, de
2000 a 2010, liderou o processo de substituição do modelo hospitalar pela rede de serviços
comunitários (Centros de Atenção Psicossocial e residenciais terapêuticos). É professor associado da
Faculdade de Medicina - UFRJ, Instituto de Psiquiatria-IPUB e vice-presidente da
World Association for Psychosocial Rehabilitation. Na pandemia, liderou a organização do coletivo
Frente Estamira de CAPS – Resistência e Invenção, de apoio a serviços comunitários de saúde mental
e organização de associações de usuários e familiares.

Documento assinado por: Dep. CHICO D'ANGELO
Selo digital de segurança: 2022-WLWI-DRCW-WBCR-OKUZ.
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Parlamentar indicante

Partido

David Bezerra Ribeiro Soares

União

UF
SP

Indicado(a)
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Cidade

UF

Marília

SP

Atividade que exerce
Atendimento Hospitalar

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
A instituição está localizada na região centro-oeste paulista, atua na assistência de média e alta
complexidade da Rede Regional de Atenção à Saúde – RRAS 10, integrando o DRS IX – Marília, cuja
área de abrangência inclui 62 municípios, agrupados em 5 microrregiões (Marília, Assis, Ourinhos,
Tupã e Adamantina) com uma população estimada em 1.200.000 vidas.
São mais de 30 especialidades médicas e multiprofissionais, Alta Complexidade em
Saúde Auditiva, Ortopedia e Traumatologia, Oncologia, Cardiovascular e Neurocirurgia, sendo
referência em procedimentos de Cardiologia Intervencionista, AVC enquanto Centro de
Atendimento de Urgência Tipo I aos pacientes de AVC e Atenção Especializada às Pessoas com
Deficiência Auditiva e com Obesidade.
Importante ainda destacar, que o HCFAMEMA é o único hospital da região “porta
aberta” para o tratamento de indivíduos acometidos por transtornos mentais, comorbidades ou
dependência química. Nossa enfermaria de Saúde Mental tem atendimento 24 horas por dia, todos
os dias da semana, alimentação, medicação e diversas atividades, onde o paciente é acompanhado
por uma equipe multiprofissional especializada. Atualmente temos 15 leitos de internação adulto
e infantil e nos últimos 12 meses foram realizadas 197 internações. Temos um projeto para
ampliação de 04 leitos e aumento de aproximadamente 262 internações.
Contamos ainda, com um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS – AD que possui equipe
multiprofissional responsável pelo cuidado de pessoas com dependência química e outras,
buscando garantir condições de humanidade e cidadania aos usuários de álcool e drogas, com
ampliação do atendimento a partir de 06 anos que apresentam sofrimento psíquico, decorrente do
uso de álcool e drogas, sendo demanda espontânea, tanto para crianças ou familiares.

Documento assinado por: Dep. DAVID SOARES
Selo digital de segurança: 2022-CGOG-ORQS-QXSH-PYPA.

4
Parlamentar indicante

Partido

Erika Kokay

PT

UF
DF

Indicado(a)
Paulo Gabriel Godinho Delgado
Cidade

UF

Brasília

DF

Atividade que exerce
Sociólogo, Professor e Cientista Político
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
Paulo Gabriel Godinho Delgado é sociólogo, professor e cientista político, foi Deputado Federal por seis
mandatos, a partir da Constituinte iniciado em 1987. É autor da Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira Lei 10216/2001 e da Lei da Cooperativas Sociais. Em 1999, recebeu o Prêmio "PI" do Ministério da
Saúde e do Instituto de Psiquiatria da UJRF pela defesa dos Direitos Humanos dos pacientes
psiquiátricos. Em 2000, recebeu dos Conselhos de Psicologia do Brasil o Troféu Paulo Freire de
Reconhecimento Social pela luta em prol da diminuição do sofrimento humano. Em 2003, recebeu a
Ordem do Mérito em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. Coordenou a delegação brasileira junto
à Convenção das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas (ECO92), no Rio de Janeiro. Em 1999,
presidiu a Delegação parlamentar brasileira ao Congresso Mundial de Direitos Humanos, em Viena. É
membro da Ordem do Rio Branco - Itamaraty - e Chanceler da Ordem do Mérito Nacional da França.
Conferencista e Consultor independente, é também articulista regular do jornal O Globo desde 2007 e
assina a coluna política internacional dos jornais Correio Braziliense e Estado de Minas.

Documento assinado por: Dep. ERIKA KOKAY
Selo digital de segurança: 2022-TTEC-OCLD-LQHF-MOQS.
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Parlamentar indicante

Partido

Fábio Trad

PSD

UF
MS

Indicado(a)
Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande
Cidade

UF

Campo Grande

MS

Atividade que exerce
A Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA) é uma instituição da sociedade Civil, autônoma, de
direito privado, de carater assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa,
desportivo e outros.
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
A indicada, Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA), é uma organização não
governamental, sem fins lucrativos, com 32 anos de existência, foi fundada em 1990 por um grupo de
acadêmicos de Psicologia da FUCMAT, após dois anos de estudo, e apresentada a sociedade Campograndense no mês de maio do ano de 1990, no encontro Sul Mato-grossense de Autismo, despertando
o interesse da população e profissionais ligados à área, proporcionando atendimento
psicoeducacional e terapêutico. Atualmente, são atendidos 120 usuários e suas famílias beneficiadas
com os serviços nas áreas de assistência social, saúde, educação, meio ambiente, cultura, esporte e
lazer que se fizerem necessárias sendo, fonoaudiologia, psicologia, educação física, oficinas
multiculturais, nutricionista, musicoterapia, atendimento educacional especializado e Serviço Social.
A AMA desenvolve ações de defesa de direitos e prevenção, apoio à família em situação de
vulnerabilidade direcionada a melhoria na qualidade de vida, e a construção de uma sociedade justa
e solidária a fim de promover políticas públicas e inclusão através da oferta de atendimento e
orientação na saúde mental. O Autismo é um transtorno generalizado do desenvolvimento
caracterizado por déficits como: comunicação, interação social, funcionamento cognitivo,
processamento sensorial, podendo ocorrer em um ou em mais dos cinco sentidos – visão, audição,
olfato, tato e paladar – que podem ser mais ou menos intensificados e comportamentais. Em
conformidade com o Estatuto Social a entidade tem como alvo, fortalecer, promover e integrar as
crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro do Autismo e Psicose Infantil, seus
familiares e comunidade nos abrindo os olhos mesmos para a ação coletiva.

Documento assinado por: Dep. Fabio Trad
Selo digital de segurança: 2022-GNNQ-ZZER-BPYZ-BYTJ.
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Parlamentar indicante
General Peternelli

Partido

UF

União

SP

Indicado(a)
Casa de Saúde "Bezerra de Menezes"
Cidade

UF

Rio Claro

SP

Atividade que exerce
Instituição Filantrópica com cuidados para dependentes químicos e problemas psiquiátricos
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
“A Casa de Saúde ‘Bezerra de Menezes’ atravessa o tempo, e mantém seus objetivos fundamentais
de acolhimento e cuidado qualificado ao sofrimento psíquico e à família que são fundamentais no
processo de internação”,
Desde o inicio de sua existência (1951) a Casa de saúde “Bezerra de Menezes”, norteou-se pela
preocupação em bem servir aos que são acometidos por problemas psiquiátricos e dos decorrentes
de dependência química, de forma filantrópica, sem qualquer finalidade lucrativa.
É o único equipamento de saúde que atende através do SUS, atende demandas de internação
Psiquiátrica na região da DRS X – Piracicaba, que é composta por 26 municípios (aproximadamente
1.500.000 habitantes), sendo realmente um suporte assistencial, com práticas e cuidados
desistitucionalizantes integrados ás politicas prioritárias do SUS. Conta hoje com 103 profissionais
em seu quadro de funcionários:
- Equipe multiprofissional: Médicos psiquiátricos, clinico, farmacêutico, nutricionista, assistentes
sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
- Setores de apoio: Lavanderia, rouparia, limpeza, manutenção, transporte, compras,
SAME/Estatística, almoxarifado e recepção;
- Administrativo: administração, departamento pessoal e contabilidade.
Ao longo de sua experiência a Entidade possui histórico irrefutável de serviços de qualidade,
prestados e desenvolvidos estritamente objetivando a saúde da sociedade, vividos sob o prisma de
prestar serviços quase em sua totalidade através do SUS.

Documento assinado por: Dep. GENERAL PETERNELLI
Selo digital de segurança: 2022-VVNQ-HAWV-ZVTS-IMBB.
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Parlamentar indicante

Partido

Geninho Zuliani

União

UF
SP

Indicado(a)
Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Cidade

UF

Jaci

SP

Atividade que exerce
Atuação em saúde mental e dependência química
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
A associação é uma entidade filantrópica, fundada por Frei Francisco Belotti em 1985, nasceu do desejo
de propiciar e fomentar o tratamento de dependentes químicos com vícios de álcool e drogas e
transtornos mentais.
Atualmente, contam com 11 comunidades terapêuticas, sendo 10 em SP (Jaci, Presidente Prudente,
Aparecida, Bragança Paulista) e 1 no RJ, 2 ambulatórios de atendimento ( álcool e droga), 2 centros de
triagens (álcool e droga), 5 P.A.I (Polos de Atenção Integral à Saúde Mental), 4 hospitais específicos
(PCD)- Hosp. Lar Irmã Dulce, Hosp. Lar N.S. Graças, Hosp. Lar Stª Clara e Hosp. Lar. Stª Catarina, com
atendimentos totalmente gratuitos. Foram atendidos + de 50mil pessoas entre dependentes químicos,
pessoas com transtornos mentais e deficiências, que passaram por nossas unidades em 36 anos de
existência, recebendo cuidados e suporte integral através de um método próprio com equipe
multiprofissional e especializada.
No decorrer dos anos, houveram algumas reformas para abranger pessoas acometidas por
tratamentos mentais, assim como a Drª Nise da Silveira desenvolveu no século passado com igualdade
no tratamento, excluindo os indivíduos da inviabilidade social, proporcionando qualidade de vida e o
direito de sobretudo ser. O trabalho desenvolvido pela instituição proporciona o atendimento
psicossocial e em grupo, atividades terapêuticas de promoção a vida diária e prática, atividades
psicomotoras, atividades físicas, oficinas e grupos operacionais de arteterapia, suporte nutricional,
psicoeducação em saúde mental, acolhimento e fortalecimento das relações e vínculos familiares e
sociais, acompanhamentos terapêuticos e principalmente os tratamentos pautados na singularidade
e subjetividade humana.

Documento assinado por: Dep. GENINHO ZULIANI
Selo digital de segurança: 2022-AETH-HMVX-HHWG-QUCJ.
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Parlamentar indicante

Partido

Glauber Braga

PSOL

UF
RJ

Indicado(a)
Daniela Arbex
Cidade

UF

Juiz de Fora

MG

Atividade que exerce
Jornalista Investigativa
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
Daniela Arbex é uma das jornalistas mais premiadas com mais de 20 prêmios nacionais e
internacionais. Seu trabalho jornalístico e investigativo sobre temas relacionados aos direitos humanos
e à saúde mental.
A indicação de Daniela Arbex para o prêmio Nice da Silveira se dá sobretudo pelo seu best-seller
Holocausto brasileiro – Genocídio: 60mil mortos no maior hospício do Brasil, eleito melhor livro Reportagem do Ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (2013) e segundo melhor Livro
Reportagem no prêmio Jabuti (2014). Com mais de 300 mil exemplares vendidos no Brasil e em
Portugal, a obra ganhou as telas da TV, em 2016.
Em Holocausto brasileiro, Daniela relata com profundidade e fidelidade uma das maiores barbáries da
história do Brasil, Ocorrida no Centro no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, conhecido
apenas por Colônia.
Lá eram recebidos diariamente, além de pacientes com diagnósticos de doenças mentais, e pessoas
consideradas fora dos padrões sociais, como homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras,
meninas problemáticas, mulheres engravidadas pelos patrões, moças que haviam perdido a virgindade
antes do casamento, mendigos, alcoólatras, melancólicos
Daniela Arbex entrevistou ex-funcionários e sobreviventes para resgatar de maneira detalhada e
emocionante as histórias de quem viveu de perto o horror perpetrado por uma instituição com um
propósito de limpeza social comparável aos regimes mais abomináveis do século XX. Um relato
essencial e um marco do jornalismo investigativo no país, que desvelou o assassinato de 60 mil pessoas
e as marcas irreversíveis no corpo e na alma dos sobreviventes

Documento assinado por: Dep. GLAUBER BRAGA
Selo digital de segurança: 2022-BAAQ-ESAV-DZDR-FPMH.
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Parlamentar indicante

Partido

Henrique Fontana Júnior

PT

UF
RS

Indicado(a)
Maria Judete Loureiro Ferrari
Cidade

UF

Alegrete

RS

Atividade que exerce
Psicóloga; Especialista em Saúde Mental Coletiva; integrante do NASF/Alegrete, ativista do Fórum
Gaúcho de Saúde Mental; apoiadora de Grupos de Ajuda e Suporte Mútuos em Saúde Mental e de
Grupos On-Line de saúde mental para usuários e familiares; Coordenadora da Parada Gaúcha do
Orgulho Louco.
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
Judete Ferrari faz jus ao legado da Dra. Nise da Silveira, nossa heroína da saúde mental, por dedicar
sua vida à luta por respeito às pessoas em sofrimento psíquico e para humanizar a atenção em saúde
mental. Psicóloga, especialista em Saúde Mental Coletiva, é uma das maiores lideranças da Luta
antimanicomial do Rio Grande do Sul e uma grande defensora do SUS. Ativista do Fórum Gaúcho de
Saúde Mental, Judete é coordenadora da Parada Gaúcha do Orgulho Louco, que ocorre de forma
anual, popularizando o debate sobre as conquistas da reforma psiquiátrica de 2001 (Lei 10.216),
levando centenas de pessoas às ruas para chamar a atenção para a importância do cuidado em
liberdade e longe das instituições psiquiátricas. Judete é merecedora do Prêmio por, assim como Nise
da Silveira, compreender que o afeto, o tratamento com dignidade e o acolhimento são ferramentas
fundamentais e transformadoras em se tratando do cuidado em saúde mental.

Documento assinado por: Dep. HENRIQUE FONTANA
Selo digital de segurança: 2022-TSDE-MGYU-SFNY-ASYJ.
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Parlamentar indicante

Partido

Jesus Sérgio

PDT

UF
AC

Indicado(a)
Centro de Tratamento de Integração Sensorial - CENTRIN
Cidade

UF

Tarauacá

AC

Atividade que exerce
Atendimento a Crianças Autistas e suas Famílias
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
O Centro de Tratamento de Integração Sensorial de Tarauacá (AC) trabalha com crianças autistas
entre 0 e 12 anos de idade e suas famílias.
O grupo de profissionais reúne psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo
que juntos realizam um trabalho integrado envolvendo a criança e a sua família. A família, em geral
de baixa renda, apresenta grandes dificuldades para compreender as capacidades das crianças
autistas e sofre com os preconceitos da sociedade sem saber como agir. Os pais apresentam grande
ansiedade em relação ao aprendizado dos filhos e seu futuro no mercado de trabalho. As atividades
desenvolvidas pelo Centro abrangem toda a família que recebe orientações em relação aos direitos e
capacidade dos filhos.
O atendimento da equipe de profissionais utilizando técnicas reconhecidas cientificamente prepara a
criança para frequentar a escola, desperta sua capacidade cognitiva, ampara nas questões
psicológicas, melhora a fala e garante medicação, quando se faz necessário.
Esse trabalho está recuperando a autoestima das crianças e das famílias e combatendo o preconceito
na sociedade local, que passou a compreender melhor o autismo e acolher as crianças autistas com
igualdade, reconhecendo seu potencial e convivendo de forma respeitosa com eles. Ao mesmo tempo
as crianças atendidas conseguem maior integração no seu grupo social desenvolvendo suas
potencialidades de forma gradativa e natural no meio social onde vivem.

Documento assinado por: Dep. Jesus Sergio
Selo digital de segurança: 2022-PEXU-PDPH-EJZX-MTJP.
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Parlamentar indicante

Partido

UF

Jose Mario Schreiner

MDB

GO

Indicado(a)
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental
Cidade

UF

Goiânia

GO

Atividade que exerce
Hospital filantrópico 100% SUS com 133 leitos de internação a portadores de transtornos mentais ou
alcoolismo.
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
Por ser um dos poucos hospitais do Brasil dedicado exclusivamente a pessoas que ainda precisam da
internação para se reequilibrarem. Todo o esforço em oferecer um tratamento com resultado no bemestar e na saúde do paciente, conseguindo ter uma vida normal novamente após a alta. Esforço dos
funcionários em atender bem e com qualidade. Envolvendo toda a comunidade goiana para fazer e
oferecer o melhor tratamento aos pacientes na sua curta passagem pela internação. Auxiliando
familiares e responsáveis pela necessidade de estarem comprometidos com a pós alta do paciente.
Evitar e tratar as intenções suicidas. Respeito e dignidade pelo paciente no momento mais difícil da
sua vida e reconduzindo ele para a comunidade ao qual pertence. Auxiliando as políticas públicas na
evolução dos tratamentos substitutivos. Realizando a missão de atender bem enquanto ainda for
necessário. Vocação em ajudar e oferecer o melhor sempre enquanto o paciente estiver aos cuidados
do Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental.

Documento assinado por: Dep. JOSE MARIO SCHREINER
Selo digital de segurança: 2022-OWBN-YOEO-BWQR-ZQMH.
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Parlamentar indicante

Partido

UF

Júnior Mano

PL

CE

Indicado(a)
Damião Soares Tenório
Cidade

UF

Fortaleza

CE

Atividade que exerce
Procurador do Estado do Ceará, Empresário, Advogado, Professor, Sócio Fundador da CAMES Ceará.
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
O Procurador do Estado do Ceará, Damião Soares Tenório, tem trabalhado ativamente em pautar a
necessidade de o Estado assegurar uma rede de proteção e cuidado da saúde mental.
Através de mobilizações em espaços culturais e acadêmicos, bem como, nos meios de tomada de
decisão, lançou a campanha “Juntos Pela Saúde Mental”, com o objetivo de trazer ao debate político
a perspectiva da saúde mental como garantia de dignidade de todo cidadão e de dever do Estado.
Do sertão pernambucano, filho de pais professores, seu irmão foi diagnosticado com esquizofrenia e
seus pais com depressão. A partir do sofrimento de sua família, apesar das condições que seu trabalho
o permite propiciar, Damião Soares Tenório entendeu que sozinho é incapaz de tornar a saúde mental
uma política de Estado.
Assim, atua na mobilização popular em torno da pauta com o objetivo de construir um projeto político
que se baseie na proteção, amparo e dignidade das pessoas acometidas por doenças da mente.
Damião Tenório é um dos responsáveis pela abertura do canal de atendimento psicossocial da Cruz
Vermelha no Ceará, contribuindo diretamente com esse núcleo de atendimento da maior rede de
ajuda humanitária do mundo.
Além disso, fundou, ao lado das irmãs, a AMPARE-SE, instituição voltada para o atendimento
psicológico de baixo custo para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Documento assinado por: Dep. Junior Mano
Selo digital de segurança: 2022-FQLH-SHIB-KQKO-CAII.
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Parlamentar indicante

Partido

UF

Lucas Gonzalez

Novo

MG

Indicado(a)
Serlon Silva Santos
Cidade

UF

Patrocínio

MG

Atividade que exerce
Juiz de Direito responsável pelo Programa

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
O indicado é o presidente e idealizador do Programa JUSTIÇA NA ESCOLA que tem como público os
profissionais da educação, os alunos e suas famílias. O projeto, por ele coordenado, Conta uma equipe
multidisciplinar, formada por uma coordenadora, uma psicóloga, uma assistente social e uma
pedagoga, que fazem intervenções no sentido de combater a indisciplina, a violência e a evasão
escolar e todos os assuntos correlatos, inclusive os problemas comportamentais e o baixo
desempenho escolar, fazendo os encaminhamentos necessários dos alunos com problemas de saúde
mental, abordando inclusive a temática da automutilação e da tentativa de auto extermínio. O projeto,
que nasceu em Patrocínio, interior do Estado de Minas Gerais já alcançou centenas de jovens e, é hoje,
referência para o Brasil.

Documento assinado por: Dep. LUCAS GONZALEZ
Selo digital de segurança: 2022-CNMY-AKQX-CGMI-TVPH.
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Parlamentar indicante

Partido

UF

Miguel Lombardi

PL

SP

Indicado(a)
Instituto de Equoterapia Rio Claro
Cidade

UF

Rio Claro

SP

Atividade que exerce
Promoção a Saúde Mental

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
A instituição indicada é excelência em prestação de serviços de EQUOTERAPIA à coletividade,
conceitua por um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar
aplicada nas áreas de saúde e educação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com
necessidades especiais. É um método terapêutico reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), com o objetivo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e necessidades
especiais na área da saúde; assistência social, terapêutica, educativa, cultural, ambiental, desportiva,
promoção do desenvolvimento físico, psíquico, afetivo e inclusão à vida comunitária e enfrentamento
de limites. Prestamos serviços de atendimento a crianças, adolescentes, jovens e idosos com
deficiências e ou necessidades especiais, sem distinção de idade, cor, raça, sexo, nacionalidade,
profissão, credo religioso ou político. Os cavalos utilizados são experientes, dóceis, calmos,
vistoriados, tratados e amados por tratadores e praticantes e esta interação entre o animal e o
humano é de grande valia para o resultado de melhoria do tratamento do praticante.
Todos os pacientes deverão ter a indicação de um médico para a terapia de Equoterapia, pois ela em
si não substitui nenhum tratamento, é um método terapêutico e educacional complementar e suas
indicações são: encefalopatias, acidente vascular encefálico (AVE), atraso de desenvolvimento
neuropsicomotor, deficiência visual, deficiência auditiva, síndromes (Down e outras), esclerose
múltipla, disfunção na integração sensorial, dificuldade de aprendizagem ou linguagem, distúrbio do
comportamento e social, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno do
espectro do autismo (TEA), depressão, stress, sequela de traumatismo.

Documento assinado por: Dep. MIGUEL LOMBARDI
Selo digital de segurança: 2022-YLUQ-OEIG-SSIV-BJGO.
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Parlamentar indicante

Partido

Odair Cunha
Rejane Dias

PT
PT

UF
MG
PI

Indicado(a)
Virgínia Elaine Pinheiro da Silva
Cidade

UF

Teresina

PI

Atividade que exerce
Gerente de Atenção à Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
Psicóloga, Especialista em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, tem histórico de há mais de 10 anos
atuando no SUAS e SUS, membro do Grupo Interinstitucional de Prevenção ao Suicídio do Estado do
Piauí e do Grupo Condutor da Rede de Atenção Psicossocial do Piauí, atualmente Gerente de Atenção
à Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde.
Tem prestado um serviço relevante na gestão da saúde atuando de forma incansável no
fortalecimento da Política Saúde Mental do Estado do Piauí.

Documento assinado por: Dep. REJANE DIAS
Selo digital de segurança: 2022-GDMR-OQYG-WRCO-DFCU.
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Parlamentar indicante

Partido

Paulo Teixeira

PT

UF
SP

Indicado(a)
Associação Arte e Convívio - Botucatu
Cidade

UF

Botucatu

SP

Atividade que exerce
Entidade Social sem Fins Lucrativos, cuja missão é a inclusão Social pelo Trabalho e Defesa dos direitos
da pessoa com sofrimento psíquico e fortalecimento das policas.
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
Defendemos a premiação da Arte e Convívio no Prêmio Nise da Silveira por ser uma instituição que
responde aos critérios estabelecidos, como: promover políticas de respeito integral às pessoas com
sofrimento psíquico e situação de vulnerabilidade. É uma entidade que trabalha prioritariamente na
defesa dos direitos dos usuários, tendo como missão principal garantir as pessoas com sofrimento
psíquico o direito ao trabalho e a renda, através da inclusão no mercado formal e/ou informal de
trabalho. Defende o tratamento em liberdade e os direitos dos usuários. É uma entidade que tem um
trabalho diferenciado na área de reabilitação psicossocial que vem se desenvolvendo e avançando
positivamente a cada ano.

Documento assinado por: Dep. PAULO TEIXEIRA
Selo digital de segurança: 2022-PZOB-MKFY-MJRI-FIYN.
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Parlamentar indicante

Partido

UF

Professor Israel Batista

PSB

DF

Indicado(a)
Instituto Kalile
Cidade

UF

Brasília

DF

Atividade que exerce
Atendimento em saúde mental - Psicanálise

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
O Instituto Kalile oferece atendimento psicanalítico em 09 (nove) clínicas sociais, espalhados no DF e
no Brasil todo via online.
Durante a pandemia continuou oferecendo o serviço gratuito e online para mais de 3 mil pessoas.
Hoje atua na saúde mental, através do atendimento psicanalítico, na prevenção e pós-atenção ao
suicídio.

Documento assinado por: Dep. PROFESSOR ISRAEL BATISTA
Selo digital de segurança: 2022-DCAH-DIGG-PHHQ-MFNE.
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Parlamentar indicante

Partido

Professora Marcivania

PCdoB

UF
AP

Indicado(a)
Washington Luiz de Oliveira Brandão
Cidade

UF

Macapá

AP

Atividade que exerce
Psicólogo; Mestre e doutor em teoria e pesquisa do comportamento pela UFPA; Coordenador do
AMBACS; Especialista em saúde mental e gerontologia e Professor da UNIFAP e IMMES.
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
O suicídio é um problema de saúde pública que nos últimos anos tornou-se foco cada vez maior das
instituições voltadas para o cuidado com a vida. O suicídio pode ser prevenido e, tanto com ações
voltadas para a prevenção universal, quanto para as que visam evocar comportamentos saudáveis em
pessoas que já tentaram o suicídio. Não obstante o desenvolvimento da assistência à saúde mental
no estado do Amapá nos últimos anos, a partir da implantação dos dispositivos de reabilitação
psicossocial, a assistência às pessoas envolvidas em episódios suicidas parece ainda requerer de um
olhar mais específico, uma vez que, em primeiro lugar, com a implantação da notificação de casos de
tentativa de suicídio esses eventos parece ter tomado uma proporção mais preocupantes e com a
assistência à crise suicida nos Hospital de Emergência a pessoa que tentou suicídio e seu familiar não
são devidamente acompanhadas com o intuito da promoção da melhora do seu quadro emocional e
comportamental de vulnerabilidade.
Nos grandes centros, há experiências bem demarcadas que fortalecem a ideia de que uma
intervenção sistemática nestas demandas promovem a diminuição dos casos de novas tentativas.
Indicadores do Ministério da Saúde (2017) informam que nas cidades onde existem Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS) os índices de suicidio são menores.
Assim, intervenções especializadas que objetivem o acolhimento, o autoconhecimento e a promoção
de novos sentidos para a existência humana ida pessoa que tentou suicídio e seus familiares pode
facilitar o processo de melhora da qualidade de vida.

Documento assinado por: Dep. PROFESSORA MARCIVANIA
Selo digital de segurança: 2022-BJSO-QGKA-DPPJ-GZHT.
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Parlamentar indicante

Partido

Sóstenes Cavalcante

PL

UF
RJ

Indicado(a)
Ana Paula Torres Café
Cidade

UF

Rio de Janeiro

RJ

Atividade que exerce
Hoje preside o Instituto Construirser
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
Ana Paula Torres Café é psicóloga atuando desde 1992 no tratamento de saúde mental.
Especializou-se na prevenção à dependência química e promoção da saúde mental no período de 2.000
a 2.005. Fundou o Núcleo Integrado, clínica de tratamento dos transtornos mentais que atua na
abordagem das diferentes fases da vida. Hoje preside o Instituto Construirser que tem como missão
promover ações de prevenção e promoção da saúde mental junto a nossa população. Membro do
Conselho Municipal Antidrogas. Membro da Associação Brasileira de Estudo do Álcool e outras drogas.

Documento assinado por: Dep. Sostenes Cavalcante
Selo digital de segurança: 2022-TCGS-VADM-KCTF-GONC.
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Parlamentar indicante

Partido

UF

Tereza Nelma

PSD

AL

Indicado(a)
Izolda de Araújo Dias
Cidade

UF

Maceió

AL

Atividade que exerce
Psicóloga
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
Izolda de Araújo Dias tem uma militância bastante ativa pelos usuários dos CAPS de Maceió. Dos 42
anos como psicóloga, tem 36 anos deles dedicados ao serviço público e a maioria deles
especificamente à saúde mental.
Nos anos como coordenadora, articulou com a gestão e os funcionários formas mais proativas na lida
com eles, insistindo em capacitações, no aumento dos servidores dentro das unidades, organização
de supervisão clínico-institucionais, adentrando em questões estruturais das unidades e investindo
no relacionamento humano como base para uma intervenção assertiva para além dos muros dos
CAPS. Ênfase em atividades de matriciamento, orientação para atividades de grupo e publicações
desses trabalhos em espaços científicos e de divulgação das várias categorias profissionais.
A articulação política trazia a realidade dos CAPS e dos profissionais para a gestão, discutindo com
seus pares dentro da perspectiva vivencial das unidades e da realidade de cada usuário.
Por toda sua atuação e dedicação, Izolda de Araújo Dias merece ser agraciada com o Prêmio Nise da
Silveira.

Documento assinado por: Dep. TEREZA NELMA
Selo digital de segurança: 2022-QVRT-EGSI-ATKI-JPTF.
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Parlamentar indicante

Partido

Vitor Hugo

PL

UF
GO

Indicado(a)
Vila São José Bento Cottolengo
Cidade
Trindade

UF
GO

Atividade que exerce
Assistência integral e humanizada a pacientes com deficiências múltiplas. Medicina física e de
reabilitação, abrigo e educação para pessoas portadoras de necessidades especiais.
Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Nise da Silveira?
A Vila São José Bento Cottolengo merece ser agraciada com prêmio Nise da Silveira por ser uma
entidade filantrópica, de referência nacional, que desenvolve um trabalho de assistência integral e
humanizada a pacientes com deficiências múltiplas, em leitos de longa permanência.
Em período integral, presta assistência a mais de 300 pacientes, que são a razão e missão primeiras da
Instituição.
Possui um centro médico que realiza cerca de 2.400 atendimentos por dia e atende, em média, 800
pessoas/dia em diversas especialidades, fazendo consultas, exames laboratoriais e de imagem,
cirurgias de pequeno e médio porte, e serviço odontológico, via convênios, SUS e particular. Conta
com um Centro Especializado em Reabilitação Física Auditiva e Intelectual, que atende mais de 400
pacientes por dia, avaliados por uma equipe multiprofissional de Fonoterapia, Fisioterapia, Psicologia,
Terapia Ocupacional, Assistência Médica e Serviço Social.
Possui um Centro de Ensino Especial com mais de 200 alunos com deficiência, incluindo pacientes da
Vila e da comunidade externa.
E ainda oferece o serviço de Equoterapia, que atende mais de 200 praticantes por semana, englobando
pacientes internos e alguns do Programa Reabilitar de Medicina Física.
Fundada em 1951 pelo Padre Gabriel Vilela, possui como missão promover vida com excelência para
a pessoa com deficiência, como expressão da ação evangelizadora da Igreja Católica.
Por estes motivos, defendo a premiação da referida instituição.

Documento assinado por: Dep. VITOR HUGO
Selo digital de segurança: 2022-PREP-GVIN-PVCJ-OGNO.
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