CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
PLENÁRIA DA SAÚDE MENTAL DIA 11 DE ABRIL, ÀS 18H30MIN, NO SINDICATO DA
CONSTRUÇÃO CIVIL – RUA BARÃO DE JAGUARA, 704, CENTRO.

O Conselho Municipal de Saúde de Campinas tem participado nos últimos anos de
diversos debates e discussões sobre a Política de Saúde Mental na cidade, da
organização dos serviços de saúde mental e dos convênios que envolvem a prestação de
serviços nesta área.
Em reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada
24/05/2017, foi aprovado o novo convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e o
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, instituição responsável pela gestão de grande
parte dos serviços de saúde mental. Nesta ocasião, o Conselho Municipal de Saúde se
posicionou favoravelmente ao novo convênio, contra a realização de chamamento público
e contra os cortes de gastos, compreendendo que a Política de Saúde Mental é de
extrema relevância para a população da cidade e para a garantia da integralidade no
SUS. Considerou ainda nesta reunião, a importância de se trazer para o debate, a
qualquer momento, problemas decorrentes de restrição em face do valor dos repasses,
que gerem desassistência às necessidades dos usuários, perda da qualidade na
assistência ou descumprimento de leis trabalhistas.
Nos últimos meses, o CMS tem recebido reclamações de trabalhadores e usuários
relativas à corte de pessoal, de materiais e de estrutura nos mais diversos serviços da
Rede SUS Campinas, situação que se repete na área da saúde mental, nos serviços
próprios e conveniados.
É fundamental para o avanço e qualificação do controle social que as denúncias e
questionamentos individuais sejam compreendidos em seu contexto mais amplo, em um
diagnóstico capaz de contribuir na compreensão dos serviços e da política de saúde
mental.
Desta forma, a Executiva do Conselho Municipal de Saúde, gostaria de convidar
conselheiros e conselheiras de saúde, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras,
usuários e usuárias, familiares, gestores e gestoras locais dos serviços de saúde de toda
a rede para discutir a prestação de serviços na área da saúde mental em uma plenária
específica.
A Plenária da Saúde Mental será realizada no dia 11 de abril, quarta-feira, às
18h30min, no Sindicato da Construção Civil – Rua Barão de Jaguara, 704, Centro.
---------

Av. Anchieta, 200 - 17º Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904
Fone: (19) 2116-0184 E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br
Blog: http://cmsaudecampinas.wordpress.com

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
Sugerimos que cada serviço faça discussões com as equipes, conselhos locais de saúde,
comissões de saúde e assembléias e que o produto destas discussões possa ser
apresentado e discutido coletivamente. Sugerimos um breve roteiro de questões e que
devem servir para iniciar a discussão, podendo ser acrescido de demais questões
relevantes identificadas nas discussões locais.

Questões:

- Quais as dificuldades que o seu serviço tem enfrentado na área da saúde mental?
- No último ano, houve redução no número de trabalhadores no serviço? Se sim,
quais.
- Houve redução na oferta de atividades e atendimentos?
- O matriciamento para os serviços de atenção básica estão mantidos? Há estrutura
para sua realização?
- O fornecimento de materiais, medicamentos e alimentação estão regulares e
suficientes?
- Como está a retaguarda para a crise na rede? O SAMU tem atendido os chamados
em tempo hábil e de acordo com as necessidades dos serviços e usuários?
- As UPAs tem dado suporte a crise em saúde mental? Ha vagas suficientes para a
internação em serviços hospitalares quando necessário?
- As perguntas são apenas norteadoras, sendo possível que os coletivos apontem
outras questões.
Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e respeito.
Atenciosamente,

Maria Haydée de Jesus Lima
Presidenta
Conselho Municipal de Saúde
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