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Pela reabertura do Ambulatório de Fonoaudiologia e o “Sabiá” –Saberes Interdisciplinares em 

Aprendizagem!!!  

Nossas crianças, jovens, adultos e idosos precisam continuar sendo atendidos(as)!!  

Nós, abaixo-assinados(as), usuários(as), trabalhadores(as), cidadãos e cidadãs de Campinas repudiamos a extinção 
desses ambulatórios efetivada unilateralmente pela Secretaria de Saúde de Campinas, o que está provocando 
desassistência de crianças, jovens, adultos e idosos que necessitam de cuidado fonoaudiológico.  

Sem consulta prévia aos trabalhadores da saúde ou conhecimento deste Conselho, o que é ilegal, foram encerradas 
as atividades que funcionavam na Policlínica II e Policlínica III, respectivamente, sem que houvesse preparo para as 
mudanças propostas, sem a devida transição ou continuidade do cuidado, realocando os profissionais para outros 
locais de trabalho, de maneira impositiva, sob alegação de que os “serviços estão em reformulação”. 

No Ambulatório de Fonoaudiologia eram atendidos(as) 130 pacientes, todos casos complexos, de difícil alta, que 
exigiam acompanhamento próximo, muitos com retornos semanais. Em dezembro os profissionais foram comunicados 
que seriam transferidos e os serviços encerrados. No “Sabiá”, eram aproximadamente 70 crianças, que receberam alta 
e foram “devolvidas” para os Centros de Saúde, sem garantia de manutenção dos atendimentos. 

Apoiamos a ampliação de especialistas que atuam junto às equipes de saúde da família através dos Núcleos Ampliados 
de Saúde da Família, resolvendo casos de menor complexidade. Entretanto, não é possível prescindir do atendimento 
daqueles(as) que precisam de acompanhamento mais especializado e em equipe multiprofissional que incluem outros 
especialistas, como ocorria nos serviços extintos. É a extinção de serviços próprios, que a Secretaria cogita substituir 
pela compra de terceiros para suprir essas deficiências de atendimento aos casos criada pela própria a Secretaria. A 
quem vai servir esse rearranjo? 

Diante da falta de diálogo e tanta controvérsia, o único caminho é o da denúncia e a luta coletiva, através de diferentes 
meios, entre eles este abaixo-assinado, para pressionar pela reversão de medidas em flagrante prejuízo ao cuidado 
prestado à população. Contamos com seu apoio, assinatura e divulgação!!  
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