
 
 

III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE CAMPINAS 

 

Compilado de propostas aprovadas nas Pré-Conferências Distritais e Conferências Livres 

 

 

PROPOSTAS EM ÂMBITO MUNICIPAL 
 

EIXO 1: CUIDADO EM LIBERDADE COMO GARANTIA DE DIREITO À CIDADANIA 

 

1 

Implementar novos equipamentos da RAPS1 (CAPS III, CAPS AD, CAPS IJ, CECCO, CnaR, 

SRTs, Oficinas de Trabalho e Geração de Renda, Leitos em Hospital Geral, equipes de Saúde da 
Família e NASF) para as regiões de saúde de Campinas considerando o princípio da equidade, 
assegurando acessibilidade, a fim de garantir atendimento de qualidade e prover esses 
equipamentos com número suficiente de trabalhadores objetivando facilitar vínculos, 
desburocratizar o contato com o outro e garantir que as ações de cuidado em Saúde Mental e 
reabilitação psicossocial sejam realizadas de maneira ampliada, podendo tratar os CECCOs 
como estratégicos e os Consultórios na Rua grandes parceiros em todas ações. 

2 
Todo e qualquer tratamento em Saúde Mental deve ter como primado o cuidado em liberdade, ser 
laico e respeitar os direitos humanos, excluindo-se vieses moralistas e preconceituosos, 
pressupondo, ainda, o resgate de laços familiares dos usuários.  

3 

Implantar Projetos que articulem as redes da Assistência Social, Educação, Cultura e Esportes, 
Trabalho e Renda, entre outras políticas públicas, associações e organizações da sociedade civil 
de defesa de direitos humanos, justiça, economia solidária, de moradia, movimentos de luta 
antirracista, de combate ao feminicídio, combate à homofobia e a Transfobia. 

4 
Realizar levantamento dos cuidados em saúde mental nas penitenciárias, Centros de Detenção 
Provisória e Fundação Casa de Campinas e efetivar a Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional.  

5 
Garantir o atendimento integral e intersetorial de crianças e adolescentes, com ações de 
prevenção de agravos e promoção de saúde até a garantia de oferta dos CAPS-IJ, enfermaria de 
retaguarda a crises e transtornos mentais agudos para questões que ocorrem na infância, em 

                                                             
1 Glossário de Siglas ao final.  



 
 
 
 

hospital geral, adequado para faixa etária e respeitando o ECA.   

6 
Elaborar uma linha de cuidado municipal para o comportamento suicida e pós-evento, com 
acesso prioritário em todos os pontos da RAS (Atenção Primária à Saúde, Centros de 
Convivência, CAPS, Rede de Urgência e Emergência, Atendimento Hospitalar). 

7 
Criar vagas adequadas e suficientes de leitos em CAPS de todos os tipos, serviços residenciais 
terapêuticos e leitos hospitalares em enfermaria de saúde mental, para atender a toda diversidade 
de gênero (travestis, transexuais, não-bináries, agênero) em suas crises, sejam elas quais forem.  

8 
Implantar programa para pessoas LGTBQIA+ que abarque desde a prevenção ao suicídio, com 
trabalho no território para acompanhamento de familiares e intervenções contra comportamentos 
de ódio e exclusão desta minoria. 

9 
Retirar a obrigatoriedade do diagnóstico em saúde mental dos critérios para a população trans e 
travesti acessar atendimento em serviços especializados e procedimentos cirúrgicos em processo 
de afirmação de gênero (conforme previsto pela OMS). 

10 

Criar uma comissão de orientação e auxílio para mães de usuárias da saúde mental e com 
deficiência intelectual, com perda do poder parental, para que possibilite a reinserção da criança 
na família. Comissão composta por profissionais da Saúde Mental, Conselho Tutelar, Judiciário, 
Defensoria Pública e usuários da Saúde Mental. 

11 
Encaminhar à Câmara de Vereadores demanda de lei municipal, estabelecendo que nos 
contratos de empresas, que irão prestar serviços para Prefeitura, seja determinado uma cota de 
vagas com salário para usuários da saúde mental. 

12 
Dimensionar a necessidade, investir no provisionamento adequado, tornando os 
acompanhamentos e os resultados das avaliações desses serviços transparentes à população. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EIXO 2: GESTÃO, FINANCIAMENTO, FORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GARANTIA DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

 
 

1 

Incentivar, discutir, capacitar os serviços de saúde de Campinas para prevenção, atenção e 
promoção de saúde, voltadas para grupos discriminados, vítimas de preconceitos e em risco de 
violência, inclusive a institucional, tais como mulheres, pretos, população LGBTQIA+, pessoas 
em situação de risco e vulnerabilidade, crianças e adolescentes, população em situação de rua, 
refugiados, pacientes de saúde mental, pessoas do espectro autista, bem como seus familiares e 
cuidadores e pacientes de cannabis medicinal, dentre outros, com vistas a reduzir os riscos a 
que estão submetidos. Promover ações de educação com objetivo de reduzir pensamentos e 
atos preconceituosos e capacitistas. 

2 

Criar um núcleo ou programa, com equipe própria, que garanta o combate a LGBTQIAfobia 
institucional apresentando medidas de seleção e capacitação continuada, promovendo ações 
preventivas e de formação para profissionais do SUS, com destaque para a atenção básica, bem 
como atue de forma matricial no acompanhamento de casos junto aos serviços agindo no 
território e territórios junto à população, para evitar a violência e a exclusão. 

3 
Garantir diversidade de gênero (travestis, transexuais, não-bináries e agênero, intersexo) nas 
seleções ou concursos para as equipes dos serviços de saúde mental em todas as funções. 

4 
Qualificar os Serviços de Urgência envolvidos na atenção à Crise, com a perspectiva de uma 
abordagem mais humanizada para os usuários e seus familiares e qualificação dos 
encaminhamentos dos UPAs/PS para a APS e CAPS; 

5 
Realizar concursos públicos para complementar e ampliar as equipes de trabalho nos serviços 
da RAPS, assegurando a contratação de profissionais capacitados a atender população negra, 
LGBTQIA+, pessoas com deficiência e a população idosas. 

6 
Aprimorar e qualificar os mecanismos de fiscalização social sobre a administração pública, com 
maior transparência e participação da população, principalmente das mulheres em tratamento da 
saúde mental. 

7 

Garantir que as prestações de contas da Secretaria Municipal de Saúde tenham a discriminação 
dos gastos e investimentos para a Saúde Mental de cada serviço, incluindo os serviços 
contratados e os próprios, garantindo transparência e facilitando o controle social sempre 
ampliando e revisando os indicadores de saúde mental com revisão a ser realizada pelos 3 
segmentos (usuários, trabalhadores e gestores). 



 
 
 
 

8 

A SMS deve ampliar seus investimentos em serviços próprios, substituindo gradualmente os 
serviços terceirizados existentes e ampliando a oferta de serviços de acordo com a necessidade 
do território, sem que haja prejuízo assistencial, investindo em concursos públicos, que valorizem 
o tempo de serviço na rede de saúde mental, considerando que a experiência destes 
trabalhadores é um valioso mecanismo de garantia na continuidade do cuidado aos usuários. 

9 
Garantir no Distrito de Saúde Norte, a instalação de 01 CAPS AD 24 horas, 01 CAPS IJ 24 
horas, mais 01 centro de convivência, 01 unidade de acolhimento e adequação do número de 
profissionais técnicos de saúde mental eNASF. 

10 

Garantir a educação continuada e permanente para trabalhadores (as) da SM, incluindo 
trabalhadores da APS, envolvendo o controle social (CMS, CDS, CLS, assembleias de usuários 
e colegiados) nas discussões e elaboração e chamando as universidades e demais centros 
formadores à responsabilidade neste ponto. 

11 

Efetivar o acesso qualificado do usuário, em tempo hábil, viabilizando o direito ao transporte 
público, gratuito, adequado e ilimitado garantindo as necessidades de todas as pessoas com 
deficiência (física, mental ou intelectual) ou sofrimento psíquico (transtorno mental) e ampliar a 
utilização das passagens para circulação em espaços de lazer, cultura e esportes, além dos 
serviços de tratamento, garantindo também diálogo com a TRANSURC intersetorializando assim 
as políticas de saúde com o transporte público. 

12 

Afirmar e reforçar a necessidade de aumentar o orçamento da saúde mental para viabilizar o 
direito da população à saúde integral e universal com dignidade para todas as cidadãs e 
cidadãos, diante das recentes crises ambientais, econômicas, sociais e sanitárias, garantindo 
verbas no orçamento da saúde para recursos humanos, aquisição e disponibilidade de material, 
equipamentos e infraestrutura adequada ao bom funcionamento dos serviços da RAPS, 
priorizando as eNASF; discutindo-se com os trabalhadores a definição das necessidades e 
parâmetros técnicos dos investimentos. 

13 

Criar e implementar um Grupo de Trabalho (GT) para, em 3 meses, a partir da III Conferência 
Municipal de Saúde de Campinas, entregar à Secretaria Municipal de Saúde, um projeto 
municipal de aprimoramento da política de geração de renda para a RAPS de Campinas. Esse 
GT poderá ser formado por usuáries, trabalhadores e gestores da RAPS, da Secretaria Municipal 
de Saúde, pelo Conselho Municipal de Saúde, por outros espaços de geração de renda da 
cidade, por representantes da Câmara de Vereadores e demais atores da Saúde Mental, 
Economia Solidária e Cooperativismo. Esse projeto deve apontar constituição de um programa 
municipal  nos moldes do PRONACOOP visando a regulamentação das cooperativas municipais 
e dos espaços de geração de renda e economia solidária; criar convênios e parcerias com feiras 
municipais para garantir ampliação da renda dos oficineiros; criar programas de geração de 
renda e trabalho nas comunidades e territórios de moradias dos usuários em integração com 
instituições públicas e associações comunitárias; estabelecer parcerias para que produtos dos 



 
 
 
 

programas geração de renda sejam adquiridos pela PMC por meio de contratos de fornecimento 
para abastecer equipamentos como creches, escolas, CAPS , entre outros;  mapeamento de 
espaços públicos desativados ou abandonados no município, para a criação de novos espaços 
para a política de geração de renda, considerando espaços com visibilidade. 

14 
Ampliar investimento nos serviços: em equipes, refeições e atividade no território e na cidade, 
considerando que essas faltas têm comprometido de forma importante os acompanhamentos do 
usuário e seu PTS. 

15 

Articular e executar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, capacitação 
e preparo da Guarda Municipal e Polícia Militar para abordagens humanizadas com usuário da 
Saúde Mental, incluindo usuários de álcool e outras drogas, evitando reprodução de violências 
como o racismo, machismo e LGBTfobia. 

16 
Implantar uma equipe de Consultório na Rua por Distrito de Saúde, para fortalecer e ampliar as 
ações de cuidado no território, voltadas à população em situação de rua e usuários de 
substâncias psicoativas. 

17 
Implantar política municipal de financiamento para CECCO (Centros de Convivência e 
Cooperação). 

 
EIXO 3: POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL E OS PRINCÍPIOS DO SUS – UNIVERSALIDADE, 

INTEGRALIDADE E EQUIDADE 
 

1 
Garantir, qualificar e estreitar espaços de encontro e discussão entre equipes de saúde da 
família e serviços de saúde mental visando superar as barreiras para o cuidado. 

2 
Efetivar o funcionamento 24 horas do CAPS AD Sudoeste, com a finalidade de assegurar a 
integralidade e equidade, fortalecer e ampliar ações de cuidado no território. 

3 

Criar um grupo de supervisão clínica institucional para garantir clínica ampliada, integralidade do 
cuidado, ações intersetoriais (manutenção de fóruns intersetoriais e gestão da clínica, composto 
por profissionais externos à SMS e SSCF), para serviços da RAPS (CAPS, centros de saúde, 
NASF, entre outros). 



 
 
 
 

4 

Garantir Educação Permanente para o ano de 2022/2023 para todas as equipes de saúde, em 
todos os níveis de atenção, nos serviços próprios e conveniados, nas temáticas étnico-raciais, 
gênero e população LGBTQIA+, considerando as diferenças culturais das localidades e 
regionalidades presentes na Região Sudoeste pertinentes para a atenção integral à população 
adolescente e jovens vulneráveis socialmente e usuárias de substâncias psicoativa. 

5 

Garantir que a intersetorialidade seja apontada como diretriz de Política Pública Municipal, 
efetivando a utilização de uma mesma divisão territorial pelas diversas secretarias (Saúde, 
Assistência Social, Cultura, Transporte, Trabalho e Renda, Justiça, Habitação, Esportes e Lazer, 
Educação, Segurança Pública), a partir de espaços permanentes de interlocução e ações 
coletivas, com participação de representantes dos diferentes níveis de atenção em saúde 
(atenção primária, secundária e terciária), outras secretarias e organizações comunitárias. 

6 

Reduzir/diminuir as iniquidades raciais, de gênero e sociais nas populações vulneráveis, 
implementando novas equipes de Consultório na Rua e ampliando a Política Municipal de 
Redução de Danos na APS e nos CAPS AD e IJ no território de Campinas, com contratação de 
03 redutores de danos por serviço. 

7 

Garantir a ampliação do financiamento para a implantação e qualificação do quesito raça/cor e 
da criação de um diagnóstico sócio territorial, bem como na capacitação e no monitoramento do 
preenchimento dos cadastros dos serviços de saúde e serviços de assistência social, fazendo 
cumprir a Portaria 344/2017 MS, no município de Campinas. 

8 
Proporcionar espaços de cuidado para os filhos de mães usuárias de saúde mental, como 
creches integrais, ou espaços de cuidado contraturno escolar, para que as mães possam ter o 
atendimento de saúde devido.  

9 

Implantar serviços em saúde mental que tenham como característica o atendimento domiciliar e 
no território, de forma a promover o bem-viver e a autonomia da pessoa atendida buscando 
adequar e proporcionar espaços já existentes respeitando as mulheres em suas particularidades 
e vulnerabilidades: evitar leitos mistos, para não coação e desrespeito ao espaço da mulher em 
espaços de tratamento; instalar trancas em banheiros, assegurando sua privacidade. 

10 

Demandar a criação de fóruns territoriais intersetoriais para a discussão das demandas, 
proposição de estratégias de enfrentamento e formação continuada dos componentes de tais 
fóruns, que devem ser articulados pela SMS com outras secretarias, utilizando a mesma divisão 
territorial unificando as ações, tais como Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer, 
Trabalho e Renda, Transporte, Habitação, Segurança Pública e ainda com o Judiciário, 
Conselhos Tutelares, ONGs, associações e lideranças locais, visando sua integração nas redes 
intersetoriais, a corresponsabilização e a participação conjunta em discussões periódicas de 
casos e estratégias de cuidado e promoção de saúde nos territórios.  



 
 
 
 

11 

 

Diagnosticar no pós-pandemia e na crise econômica vigente os riscos de agravo à saúde mental 
das pessoas LGBTQIA+ nos territórios (bairros, escolas, locais de trabalho e todos espaços 
públicos), ressaltando nesse diagnóstico as vulnerabilidades diversas para melhor realizar 
campanhas específicas para cada segmento. 

12 

Garantir cuidado longitudinal e equânime das pessoas referenciadas por cada equipe de SF 
(Saúde da Família), sendo necessário mapeamento detalhado do território para avaliar 
existência de fatores de risco (situação de vulnerabilidade física, emocional e social, pessoas em 
sofrimento psíquico que fazem ou não uso problemático de Substâncias Psicoativas, pessoas 
com deficiências, distúrbios do desenvolvimento e as que estão expostas a situações de 
violência). 

13 
Implantar oficinas de geração de renda, nos moldes do “mãos amigas”, específicas para essas 
mulheres, a fim de proporcionar uma renda maior principalmente para aquelas que se encontram 
em maior vulnerabilidade financeira.  

14 

Garantir o acesso de usuários a espaços de lazer, esporte e cultura por meio das seguintes 
estratégias:  a SMS, junto com outras secretarias, crie dispositivos legais que garantam o acesso 
de usuários por meio de gratuidade ou descontos; acesso a passe livre de ônibus para que estes 
usuários possam acessar a cidade. 

15 

Efetivar e adequar a coleta de dados do quesito raça-cor para população preta e indígena, 
qualificando as coletas já existentes, em todos os serviços da rede municipal de Campinas, de 
forma quantitativa e qualitativa produzindo diagnóstico socioterritorial como instrumento de 
garantia de acesso, organização e qualificação da atenção à saúde, favorecendo a eliminação 
das iniquidades raciais e sociais sofridas por estes grupos populacionais. Elaborar e utilizar 
indicadores de saúde mental sensíveis aos grupos populacionais vulneráveis. 

16 
Demandar a criação de um serviço SUAS/SUS para atendimento da população em situação de 
rua. 

 
 

EIXO 4: IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO E OS DESAFIOS PARA O CUIDADO 
PSICOSSOCIAL DURANTE E PÓS PANDEMIA 

 

1 

Sensibilizar e capacitar as equipes e profissionais da rede de saúde, (Centro de Saúde, Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família e Equipes de Saúde da Família, Centro de Atenção 
Psicossocial, Centros de Cooperação e Convivência, Serviço Residencial Terapêutico, 
Consultório na Rua, Urgência e Emergência e Especialidades) com avaliação e monitoramento 



 
 
 
 

permanente, para ampliar o compromisso para o acolhimento e acesso oportuno das pessoas 
em sofrimento mental, a fim de garantir o cuidado integral e compartilhado entre os 
equipamentos aqui citados. 

2 

Utilizar Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), inclusive para modalidade de 
atendimento à distância, fornecendo suporte operacional (equipamentos, infraestrutura, 
manutenção e capacitação) a todos os serviços da rede e preparando os profissionais para 
apoio psicossocial a usuários com quadros de Covid-19 em isolamento social. 

3 

Fortalecer estratégias de busca ativa cuidado em rede, matriciamento e vigilância de agravos 
em saúde mental decorrentes da Covid-19, do isolamento e seus desdobramentos 
biopsicossociais e organizacionais (incluindo luto, violência, atrasos no desenvolvimento 
infanto-juvenil, agudização de doenças crônicas) priorizando populações vulneráveis – 
mulheres, idosos, pessoas pretas, LGBTQIA+, população em situação de rua, pessoas com 
deficiências, população migrante, dentre outras. 

4 

Garantir e priorizar pauta nos espaços entre as equipes da rede de saúde junto aos 
equipamentos da assistência social para que haja a discussão conjunta dos casos dos usuários 
e familiares que tenham perdido emprego e renda ou que se encontram em dificuldades 
financeiras, para garantir que sejam inseridos nas políticas e instituições de proteção social, 
trabalho e renda e habitação. 

5 

Considerando as consequências emocionais e de atrasos no desenvolvimento devido ao tempo 
de afastamento das crianças e adolescentes da escola e do convívio com os pares: fortalecer 
os mecanismos de apoio matricial através do cuidado compartilhado e estratégias de 
acompanhamento do desenvolvimento psíquico, bem como projetos de promoção de saúde, 
atrelados aos equipamentos da rede intra e intersetorial (educação, assistência social e outros 
afins) do território (apoio psicopedagógico, de convivência e de inserção no mercado de 
trabalho), garantindo que as equipes dos NASF (Núcleo Ampliado da Saúde da Família) dos 
territórios e dos serviços de referência sejam redimensionadas e providas. 

6 

Criar fóruns territoriais intersetoriais para a discussão das demandas, proposição de estratégias 
de enfrentamento e formação continuada dos componentes de tais fóruns, que devem ser 
articulados pela SMS com outras secretarias, utilizando a mesma divisão territorial unificando 
as ações, tais como Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer, Trabalho e Renda, 
Transporte, Habitação, Segurança Pública e ainda com o Judiciário, Conselhos Tutelares, 
ONGs, associações e lideranças locais, visando sua integração nas redes intersetoriais, a 
corresponsabilização e a participação conjunta em discussões periódicas de casos e 
estratégias de cuidado e promoção de saúde nos territórios. 



 
 
 
 

7 
Priorizar a educação das mulheres para empoderar as usuárias e suas famílias com ênfase na 
capacitação popular e permanente tendo em vista que normalmente toda a família adoece, 
concebendo as ações de forma transversal entre as secretarias afins. 

8 
Ampliar, nos serviços, abordagens preventivas, sobre a sexualidade das adolescentes, para 
que elas possam se ver reconhecidas e fortalecidas no enfrentamento às violências, bem como 
ofertas de recursos para se defender diante das mesmas. 

9 
Aumentar o quadro de servidores na rede municipal a fim de estimular e garantir o acesso aos 
serviços de saúde mental no processo pós pandemia, atualizando o número de equipamentos e 
profissionais nos territórios. 

 
 

PROPOSTAS EM ÂMBITO ESTADUAL E NACIONAL 
 

 

 PROPOSTAS EM ÂMBITO ESTADUAL 
 

1 

Garantir o processo de educação permanente disposto na Portaria GM/MS nº 1.996, o recorte 
étnico racial, promovendo a capacitação dos profissionais de saúde para o preenchimento dos 
cadastros dos serviços de saúde fazendo cumprir a Portaria 344/2017, que se refere ao 
quesito raça/cor. 

2 
Que a Secretaria Estadual de Saúde amplie e efetive o repasse de recursos para as RAPS 
nos municípios. 

3 
Criar leitos psiquiátricos em Hospitais Gerais de gestão estadual e regional, notadamente os 
hospitais universitários, garantindo, em especial, vagas para os municípios onde estão 
inseridos. 

4 

Criar e manter CAPS Regionais (Centros de Atenção Psicossocial) para atender municípios 
de pequeno e médio porte, fundamentados nos princípios da Reforma Psiquiátrica, a partir de 
processo de discussão amplo e democrático envolvendo trabalhadores, usuários e familiares 
dos territórios envolvidos, custeando infraestrutura completa como prédio, insumos, 
transporte, além das equipes multiprofissionais mediante concurso público e de recursos que 
garantam o acesso efetivo de usuários e familiares aos serviços. 



 
 
 
 

5 

Financiar e elaborar Plano Estadual de Educação Permanente, ampla e democraticamente 
construído, e de Diagnóstico Situacional das demandas da RAPS, pautando-se nos Princípios 
da Reforma Psiquiátrica,  contemplando as particularidades de cada região do Estado, com 
especial atenção aos temas de cuidados às populações negras, LGBTQIA+, comunidades 
quilombolas e indígenas. 

6 

Financiar estudo e mapeamento estadual – a partir de parcerias com universidades, centros 
de pesquisa e fundações públicas –, com periodicidade mínima quadrienal, com o objetivo de 
produzir Diagnóstico Situacional sobre a necessidade de atualização e readequação dos 
repasses e incentivos financeiros aos componentes da RAPS (Rede de Atenção 
Psicossocial), amplamente publicizado à sociedade civil, com encaminhamento obrigatório do 
relatório final ao Ministério Público Estadual. 

7 
Garantir financiamento da SES que custeie a formação adequada às residências 
multiprofissionais, médicas e estágios profissionalizantes, a formação de competências e 
habilidades psicossociais para atuação na APS, NASF, UPAs e serviços da RAPS. 

8 
Destinar recursos para política estadual de financiamento para CECCO (Centros de 
Convivência e Cooperação). 

 
 

 PROPOSTAS EM ÂMBITO NACIONAL 
 

1 

Fomentar a interlocução intersetorial (SUS/SUAS/Educação/Segurança Pública) de modo a 
pautar as questões étnico raciais e incluir esta população e, todas as políticas públicas, 
garantindo os princípios básicos e da Política de Humanização do SUS, propiciando também 
um mapeamento nacional do impacto dos agravos e adoecimentos da população negra 
durante a pandemia da covid-19. 

2 
Criar leitos psiquiátricos em Hospitais Gerais de gestão federal, notadamente os hospitais 
universitários, garantindo, em especial, vagas para os municípios onde estão inseridos. 

3 
Restabelecer os incentivos financeiros federais aos municípios que tenham equipes de 
NASF (Núcleos Ampliados de Saúde da Família) e equipes de CnaR (Consultório na Rua) já 
constituídas, bem como incentivar e financiar a criação de novas equipes. 

4 

Restabelecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), atualmente normatizada pela 
Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Mistério da Saúde (MS) em Lei Nacional, ao texto 
original da Portaria nº 3088/2011 e excluindo da RAPS dispositivos que ferem os princípios 
da Lei de Reforma Psiquiátrica, nomeadamente, o Art. 5º, Inciso V, alínea B - Hospital 
Psiquiátrico Especializado. 



 
 
 
 

5 

Ofertar e financiar, a partir de parcerias com universidades públicas federais, cursos de 
capacitação (nas diversas modalidades existentes) gratuitos e frequentes aos servidores, 
gestores e usuários da RAPS, mediante elaboração de Plano Nacional de Educação 
Permanente, ampla e democraticamente construído, e de Diagnóstico Situacional das 
demandas da Rede, pautando-se nos Princípios da Reforma Psiquiátrica,  contemplando as 
particularidades de cada região do Brasil, com especial atenção aos temas de cuidados às 
populações negras, LGBTQIA+, comunidades quilombolas e indígenas. 

6 

Criar dispositivo informatizado de transparência pública, em âmbito nacional, que informe de 
maneira clara, precisa e didática todos os incentivos e repasses financeiros aos 
componentes da RAPS, facultando à sociedade civil a fiscalização e controle dos recursos 
públicos. 

7 

Financiar estudo e mapeamento nacional – a partir de parcerias com universidades, centros 
de pesquisa e fundações públicas –, com periodicidade mínima quadrienal, com o objetivo 
de produzir Diagnóstico Situacional sobre a necessidade de atualização e readequação dos 
repasses e incentivos financeiros aos componentes da RAPS (Rede de Atenção 
Psicossocial), amplamente publicizado à sociedade civil, com encaminhamento obrigatório 
do relatório final ao Ministério Público da União. 

8 
Destinar recursos para política nacional de financiamento para CECCO (Centros de 
Convivência e Cooperação). 

9 
Estancar o financiamento de comunidades terapêuticas com recursos do SUS e criar 
comissões, para junto a ANVISA, fiscalizá-las, compostas por profissionais de saúde, 
usuários, associações, movimentos de luta antimanicomial, entre outras.  

10 

Garantir uma política nacional de medicamentos, que incluam os da saúde mental, com 
ênfase em toda a cadeia produtiva, inclusive a distribuição e financiamento para os 
municípios, incluídos os chamados de alto custo, de tal forma a não faltar e não dar 
descontinuidade aos cuidados dos usuários. 

11 

Garantir que Secretaria Estadual e Ministério assegurem recursos para prover letramento 
digital de profissionais, usuáries e familiares, uso de novas tecnologias da informação de 
forma a dar acesso a todes em conferências, reuniões, assembleias da Saúde Mental. 
Garantir atendimento remoto, em momentos em que as condições sanitárias não permitam 
encontros presenciais, proporcionando wi-fi em espaços públicos e nos serviços para 
usuáries e trabalhadores. 

12 

Encaminhar ao legislativo Estadual e Federal proposta de mudança nas leis, de tal modo a 
garantir cotas nas empresas e serviços públicos para usuários da saúde mental, de tal modo 
que sua geração de renda não fique restrita a lugares segregados, tais como oficinas de 
geração de renda. 

 
 



 
 
 
 

GLOSSÁRIO DE SIGLAS 

 APS – Atenção Primária em Saúde 

 CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 

 CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e outras Drogas 

 CAPS IJ – Centro de Atenção Psicossocial 

Infanto-Juvenil 

 CDS – Conselho Distrital de Saúde  

 CECCO – Centro de Convivência e 

Cooperação  

 CLS – Conselho Local de Saúde  

 CMS – Conselho Municipal de Saúde  

 CnaR – Consultório na Rua  

 ECA – Estatuto da Criança e Adolescente 

 eNASF – Equipe NASF 

 GM – Gabinete do Ministro 

 GT – Grupo de Trabalho 

 LGBTQIA+ - Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transgênero, Queer, Intersexo, Assexuais 

 MS – Ministério da Saúde  

 NASF – Núcleo Ampliado de Saúde da Família 

 

 OMS – Organização Mundial de Saúde  

 ONG – Organização Não Governamental 

 PMC – Prefeitura Municipal de Campinas 

 PRONACOOP - Programa Nacional de Fomento 

às Cooperativas de Trabalho 

 PS – Pronto Socorro 

 PTS – Projeto Terapêutico Singular 

 RAPS – Rede de Atenção Psicossocial 

 RAS – Rede de Atenção à Saúde  

 SF – Saúde da Família 

 SM – Saúde Mental 

 SMS – Secretaria Municipal de Saúde 

 SRT – Serviço Residencial Terapêutico 

 SSCF – Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira 

 SUAS – Sistema Único de Assistência Social  

 TRANSURC - Associação das Empresas de 

Transporte Coletivo Urbano de Campinas 

 UPA - Unidade de Pronto Atendimento 

 
 


