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Conferência Livre 

Saúde Mental e Racismo 
 

Propostas Municipais 

 

Eixo 1 - Cuidado em Liberdade como garantia de Direito a cidadania 

- Criar um grupo de trabalho permanente heterogêneo, com participação 

de serviços próprios e conveniados, com representação dos três 

seguimentos, que fomente, organize, monitore e execute análises e 

proposições das práticas em saúde mental específicas da população 

negra, baseada em princípios antirracistas e de equidade racial; 

garantindo a política de humanização: acolhimento, vínculo, 

responsabilização, continuidade do cuidado em saúde mental. 

 

Eixo 2 - Gestão, financiamento, formação e participação social na 

garantia de serviços de saúde mental 

- Garantir a formação, qualificação, capacitação das equipes de saúde, 

através da política de ensino e serviço, e educação permanente o início 

do letramento racial, para garantir os princípios básicos do SUS da 

integralidade, universalidade e equidade dos sujeitos atendidos. 

 

Eixo 3 - Política de saúde mental e os princípios do SUS: 

Universalidade, Integralidade e Equidade 

- 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. 

 

Eixo 4 - Impactos na saúde mental da população e os desafios para 

o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia 

- 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. Incluir portarias x número de habitantes. 

 



 

Proposta Estadual 

- 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. 

 

Proposta Nacional 

- 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. 
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