
          

  

III Conferência Municipal de Saúde Mental 

Plenária: Mulheres, Saúde Mental e Equidade – construindo 

política, ampliando o SUS  

Campinas, 4 de março de 2022. 

 

 
 

Facilitadoras:  

Adriele Fernanda Baldessim – trabalhadora – Casa da Gestante 

Karen Garcia de Godoy – trabalhadora – Casa da Gestante 

Lourdes Soares Meneses – usuária – Conselho Municipal de Saúde 

Marcia Merisse – gestora – Distrito de Saúde Sudoeste 

Maria do Carmo Cabral Carpintero – usuária 

Mônica Vasconcellos Cruvinel – usuária 

Sulamita Gonzaga – trabalhadora  

 

Nº de participantes: 29  

Usuárias: 18 

Trabalhadoras: 08 

Gestoras: 03 

 

Esta plenária elegeu 4 delegadas. 

 

 



 

 PROPOSTAS – redação final Âmbito/eixo 

 

1 

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. 

 

EIXO 1: Cuidado em liberdade como 

garantia de direito à cidadania 

 

 

2 

Realizar concursos públicos para complementar e ampliar as equipes de trabalho nos 

serviços da RAPS, assegurando a contratação de profissionais capacitados a atender 

as usuárias da saúde mental, com recorte especial para as adolescentes e para as 

idosas além de, para profissionais já atuantes, garantir liberação de carga horária, 

capacitações, ações de formação, orientação e divulgação de espaços de denúncia 

das violências contra as mulheres  com ênfase na diversidade dos usuários 

(população negra, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, idosas). 

EIXO 2: Gestão, financiamento, formação e 

participação social na garantia de serviços 

de saúde mental 

 

3 

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. 

EIXO 2: Gestão, financiamento, formação e 

participação social na garantia de serviços 

de saúde mental 

 

4 

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 e 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. 

 

 

EIXO 3: Política de Saúde Mental e os 

princípios do SUS – universalidade, 

integralidade e equidade 



5 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 a 

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  

 

EIXO 3: Política de Saúde Mental e os 

princípios do SUS – universalidade, 

integralidade e equidade 

6 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. 

Nestas ações 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. 

 

 

EIXO 3: Política de Saúde Mental e os 

princípios do SUS – universalidade, 

integralidade e equidade 

 

 

 

 

  

PROPOSTAS de âmbito estadual ou federal 

 

 

Âmbito/eixo 

1 Que os hospitais especializados em psiquiatria (manicômios) não sejam 

considerados como dispositivos da RAPS, tendo em vista que contrariam a 

concepção do cuidado em liberdade, além de monopolizar grande parte dos 

recursos públicos. 

 

EIXO 1: Cuidado em liberdade como 

garantia de direito à cidadania 



2 Garantir recursos federais e estaduais para a formação de trabalhadoras e 

trabalhadores da RAPS com ênfase na diversidade dos usuários (população 

negra, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, idosas), contemplando a 

implantação de programas e ações de formação, qualificação e orientação em 

relação ao fluxo dos serviços, em específico para questões de gênero, raça e 

sexualidade Também recursos para orientação e divulgação de espaços de 

denúncia das violências contra as mulheres (serviços da RAPS e da rede 

intersetorial, como abrigos, casas de passagem etc) de forma a serem 

espaços qualificados e de acolhimento. 

EIXO 2: Gestão, financiamento, formação 

e participação social na garantia de 

serviços de saúde mental 

 

3 

 

Que a Secretaria Estadual de Saúde amplie e efetive o repasse de recursos 

para as RAPS nos municípios. 

 

EIXO 2: Gestão, financiamento, formação 

e participação social na garantia de 

serviços de saúde mental 

 

4 

 

Que os níveis federal e estadual destinem recursos para a criação de 

dispositivos/equipamentos, destinados à população com transtornos mentais, 

deficiências e/ou idosas, que possam contribuir para a retaguarda de cuidados 

junto às cuidadoras domiciliares, reduzindo assim a sobrecarga e adoecimento 

das mulheres no âmbito familiar. 

 

EIXO 2: Gestão, financiamento, formação 

e participação social na garantia de 

serviços de saúde mental  

 

 

 

5 

 

Estancar o repasse de recursos públicos para as Comunidades Terapêuticas. 

 

 

EIXO 2: Gestão, financiamento, formação 

e participação social na garantia de 

serviços de saúde mental 

 

 

 


