
 

 
 
 
   
    
 
 

 
 

 Distrito de Saúde Sudoeste 
   Avenida Ana Beatriz Bierrembach, 123 

Vila Mimosa – Campinas/SP 
Telefone: (19) 3227-0606 

 

 

 

III Conferência Municipal de Saúde Mental 

Pré Conferência Distrito de Saúde Sudoeste 

 

Realizada em 11/12/2021, em modo presencial, com extensão da plenária final para o dia 14/12, 

em reunião virtual do Conselho Distrital Sudoeste. 

 

 

Facilitadores:  

Ana Cristina dos Santos Vangrelino – psicóloga NEPS Sudoeste 

Carolina Helena Almeida de Moraes Sombini – coordenadora CAPS ij Espaço Criativo 

Daniela Luciana Silva e Silva – coordenadora CS Aeroporto 

Iraí Betti – apoiadora Distrito de Saúde Sudoeste 

Marcia Merisse – apoiadora Distrito de Saúde Sudoeste 

Marina Massaro – coordenadora CS Capivari 

Mônica Botta Paschoal – terapeuta ocupacional CAPS ad Sudoeste 

Raffael Fernando dos Santos Furtado – psicólogo CAPS ad Sudoeste 

Roberta Silveira dos Reis – coordenadora CAPS ad Sudoeste 

Talita Carlos Rodrigues Romano – apoiadora Distrito de Saúde Sudoeste 

 

Nº de participantes: 84 pessoas 

27 Usuários 

40 Trabalhadores  

17 Gestores  

 

Os participantes foram divididos em 4 grupos de discussão, no modo presencial, e 1 grupo de 

discussão foi realizado na plataforma Google Meet, para as pessoas que manifestaram 

preferência em participar no modo remoto. 

As propostas redigidas pelo grupo remoto foram reportadas à plenária final, juntamente com as 

propostas dos demais grupos. 

Durante a plenária final, foram lidas todas as propostas redigidas nos grupos, apontados os 

destaques e indicada uma prioridade em cada grupo. Em virtude do tempo decorrido, foi 

consensual entre os presentes o encaminhamento de prosseguir com a plenária em reunião 

ordinária do Conselho Distrital Sudoeste, para proceder a apreciação das demais propostas e 



 
 

referidos destaques e eleger as que seriam encaminhadas à III Conferência Municipal de Saúde 

Mental de Campinas. 

A reunião do Conselho Distrital ocorreu no dia 14/12/2021, das 19h00 às 21h00, em plataforma 
Google Meet e contou com a participação de 31 pessoas (8 usuários, 12 trabalhadores e11 
gestores).  



 
 

Eixo 3: Política de Saúde Mental e os princípios do SUS – Universalidade, Integralidade e 

Equidade 

 

 PROPOSTAS – redação final 

 

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 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 psicoativas. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROPOSTAS a serem remetidas para outros eixos 

 

 

Âmbito/eixo 

 

 

1 

 

 

Contratar profissionais por meio de concurso público 

(em especial, enfermagem) para viabilizar o 

funcionamento do CAPS 24 h. 

 

 

Eixo II – Gestão, 

Financiamento, Formação e 

Participação Social na 

garantia de serviços de 

Saúde Mental 

 

 

2 

 

Garantir recursos para o fortalecimento da RAPS com 

contratação por meio de concurso público para 

completar as equipes dos serviços especializados 

(exceto Comunidades Terapêuticas), centros de 

saúde, NASF, CECCO, Consultório na Rua, Serviço 

Residencial Terapêutico, Unidades de Acolhimento, 

estabelecendo cotas indígenas e raciais na 

contratação por concurso público e contratações 

conveniadas. 

 

 

 

Eixo II – Gestão, 

Financiamento, Formação e 

Participação Social na 

garantia de serviços de 

Saúde Mental 

 

3 

 

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. 

 

Eixo II – Gestão, 

Financiamento, Formação e 

Participação Social na 

garantia de serviços de 

Saúde Mental 

 

4 

 

Melhorar atendimento de usuários no contexto pós 

Eixo IV – Impactos na 

Saúde Mental da população 



 
 

pandêmico: cuidado de famílias com questões 

complexas (alcoolismo, relação dos serviços 

especializados com outros setores para o cuidado de 

toda família). 

 

 

e os desafios para o 

cuidado psicossocial, 

durante e pós pandemia 

 

5 

 

Garantir gratuidade de transporte para pessoas em 

acompanhamento de questões de saúde mental, 

dificuldades financeiras em contexto pós pandêmico. 

 

 

 

Eixo I – Cuidado em 

Liberdade como Garantia de 

Direito à Cidadania 

Eixo IV – Impactos na 

Saúde Mental da população 

e os desafios para o 

cuidado psicossocial, 

durante e pós pandemia 

 

6 

 

Implementar a municipalização dos serviços de saúde 

mental. 

 

Eixo II – Gestão, 

Financiamento, Formação e 

Participação Social na 

garantia de serviços de 

Saúde Mental 

 

7 

 

Garantir que a reforma psiquiátrica seja respeitada e 

manter os vínculos dos usuários no território que 

necessitam de internação. 

 

 

Eixo I – Cuidado em 

Liberdade como Garantia de 

Direito à Cidadania 

 

8 

 

Criação de um serviço SUAS/SUS para atendimento 

da população em situação de rua. 

 

 

 

Eixo I – Cuidado em 

Liberdade como Garantia de 

Direito à Cidadania 

 

 

9 

 

Implantar política municipal de financiamento para 

CECCO (Centros de Convivência e Cooperação). 

 

Eixo II – Gestão, 

Financiamento, Formação e 

Participação Social na 

garantia de serviços de 

Saúde Mental 

 

 

10 

 

Implantar política municipal de financiamento para 

programas de geração de renda e inserção cultural 

nos serviços de reabilitação, centros de convivência e 

em outros serviços, em parcerias intersetoriais. 

 

 

 

Eixo II – Gestão, 

Financiamento, Formação e 

Participação Social na 

garantia de serviços de 

Saúde Mental 



 
 

 

 

  



 
 

 

  

PROPOSTAS de âmbito estadual ou federal 

 

 

Âmbito/eixo 

 

1 

 

Destinar recursos para política estadual de financiamento 

para CECCO (Centros de Convivência e Cooperação). 

 

 

Estadual 

 

2 

 

Destinar recursos para política nacional de financiamento 

para CECCO (Centros de Convivência e Cooperação). 

 

 

 

Federal 

 

 

 

  

PROPOSTAS que excederam o limite indicado no Regimento 

 

 

1 

 

Reconhecer os CECCO como um dos pontos estratégicos, a partir de um pacto 

entre as secretarias de Saúde, Transporte, Cultura, Educação, Assistência Social 

e Trabalho e Renda, para a política de geração de renda, inclusive com a criação 

e regulamentação de pontos de venda em espaços públicos.  

5 VOTOS 

 

 

3 

 

Qualificar a relação entre serviços de diferentes políticas (saúde, assistência 

social, educação, trabalho e renda) para garantir o acesso dos usuários a serviços 

de proteção social. 

3 VOTOS 

 

 

4 

 

Garantir o direito ao tratamento integral, inclusive medicamentoso. 

1 VOTO 

 

 



 
 

 

5 

 

Construir um Programa permanente intersetorial para trabalhar com a 

prevenção/cuidado ao suicídio.  

2 VOTOS 

 

 

 

8 

 

Garantir o acesso integral dos usuários à especialidade odontológica “pacientes 

com necessidades especiais (PNE)” com a incorporação da saúde bucal na 

composição das equipes de CNAR, e, com garantia de uso de tecnologias 

disponíveis (anestesia geral, sedação consciente), bem como dimensionamento 

adequado de profissionais. 

10 VOTOS 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Ampliar o cuidado à população LGBTQIA+ nas unidades de saúde através da 

coleta de informações essenciais como: identidade de gênero, orientação sexual, 

levantamento do número de pessoas que utilizam o serviço e/ ou adscritas no 

território, bem como o preenchimento de prontuários, receitas e reconhecimento 

no sistema de faturamento respeitando o nome social e a diversidade sexual, 

garantindo um ambiente estrutural afirmativo, reduzindo barreiras de acesso. 

11 VOTOS 

 

 Realizar capacitação dos profissionais sobre o 

funcionamento da rede de saúde mental 

(conhecimento dos fluxos, dos serviços).  

 

Eixo II – Gestão, 

Financiamento, Formação e 

Participação Social na 

garantia de serviços de 

Saúde Mental 

 Redirecionar os recursos disponibilizados para a 

rede de atenção psicossocial de forma mais 

igualitária. 

 

Eixo II – Gestão, 

Financiamento, Formação e 

Participação Social na 

garantia de serviços de 

Saúde Mental 

 Destinar recursos para instalação de sede própria e 

ampliação da equipe do Centro de Referência em 

Saúde para Transexuais e Travestis (Ambulatório 

Transcender), [atualmente alocado no CS Santos 

Dumont]. 

Eixo II – Gestão, 

Financiamento, Formação e 

Participação Social na 

garantia de serviços de 

Saúde Mental 

 


