
Conferência Livre de Saúde Mental preparatória para a Conferência Municipal de
Saúde Mental de Campinas - 08,09 e 10 de abril de 2022

A cidade de Campinas ocupa um lugar de destaque na Reforma Psiquiátrica
brasileira, sendo uma das pioneiras na implantação dos Centros de Atenção Psicossocial
com funcionamento 24 horas e também na presença de equipes de Saúde Mental na
Atenção Primária à Saúde. Dentre as metrópoles brasileiras, Campinas também se destaca
por ter conseguido fechar todos os hospitais psiquiátricos e hoje ter uma Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) que não conta com a presença do manicômio. A posição de destaque
da rede de saúde mental campineira, no entanto, pode levar a uma falsa impressão de uma
reforma já concluída, sem novas questões a enfrentar. Mas o cotidiano dos serviços de
saúde aponta para outra direção, indicando uma série de questões importantes
negligenciadas ou ainda pouco discutidas no município, como as iniquidades raciais e o
impacto do racismo no cuidado em saúde mental.

O contexto atual de despolitização, que busca transformar o cuidado prestado em
algo apenas técnico, contribui para o esvaziamento de pautas críticas e, consequentemente,
diminui o espaço para a discussão das questões raciais. A urgência dessa discussão se
mostra, dentre outros pontos, a partir de fatos que são de conhecimento geral, como: a
presença majoritária de negras/os nos manicômios; a menor expectativa de vida entre a
população negra; o genocídio da juventude negra; e as barreiras de acesso ao sistema de
saúde.

As discussões sobre racismo e saúde mental não são novas, embora tenham
ganhado maior notoriedade apenas nos últimos anos. Em uma sociedade como a brasileira,
historicamente marcada por tentativas de negar a existência do racismo a partir da alegação
de uma suposta democracia racial, tornar pública a presença do racismo nas práticas e no
cotidiano dos serviços de saúde mental é o primeiro passo para a sua desconstrução. A
visibilização e denúncia são passos importantes, mas longe de serem suficientes para
desmontar as estruturas sociais que classificam e hierarquizam os corpos e sujeitos a partir
da cor da pele e que atravessam os cuidados em saúde. Construir medidas efetivas para a
superação do racismo é uma tarefa coletiva, por isso a importância de que essa discussão
ganhe espaço em uma conferência, reconhecidamente um espaço público e democrático na
construção do SUS.

Diante desse cenário, algumas questões se colocam para esse processo de
conferência livre: quais as dificuldades para a implantação do quesito raça/cor na RAPS? O
que os serviços de saúde mental têm a ver com o racismo institucional? Os serviços de
saúde mental sabem a composição étnica/racial dos profissionais e dos usuários que
atendem? Quais ações de educação permanente o município tem proposto para combater o
racismo institucional na RAPS?

O que os serviços de saúde mental têm a ver com o racismo institucional? Os
serviços de saúde mental sabem a composição étnica/racial dos profissionais e dos usuários
que atendem?

Essas e outras questões vamos discutir no dia 05/03/2022, às 8h30, em Campinas,
na 1ª plenária livre de Saúde Mental e Racismo. Esta é uma atividade preparatória para a 3ª
Conferência Municipal de Saúde Mental. Serão discutidas propostas que promovam a
equidade racial e o combate ao racismo institucional, necessárias para o avanço da política
pública municipal de saúde mental de Campinas.

*Participem, dêem sugestões, colaborem na construção de uma cidade mais justa e de
oportunidades iguais.*

O evento será feito nas modalidades presencial e online!

Faça a sua inscrição: https://forms.gle/YoJaaaDQerb4foGL6

*Abraço Afro*

https://forms.gle/YoJaaaDQerb4foGL6



