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Apresentação 
 

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
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Carta à cidade de Campinas 

 

Dirigimos-nos à cidade para apresentar com entusiasmo o produto da 2ª 

Conferência Municipal de Saúde Mental, etapa da 4ª Conferência Nacional de Saúde 

Mental.  Ressaltamos que o compromisso e o respeito do coletivo do controle social, 

usuários, trabalhadores e gestores com o processo democrático se confirmou, quando 

junto com as demais cidades do estado de São Paulo, superamos as dificuldades 

colocadas pelo Conselho Estadual de Saúde e o Governo do Estado de São Paulo que se 

negaram ao debate e não realizaram a etapa estadual da 4ª Conferência Nacional de 

Saúde Mental. Os delegados de Campinas se fizeram presentes no dia 22 de maio de 

2010 na cidade de São Bernardo do Campo, na Plenária Estadual, organizada na raça 

pela sociedade civil, e assim garantiram que os dizeres do SUS Campinas ecoarão em 

Brasília nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2010. 

Realizamos nossa 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental a partir da aposta no 

encontro. O encontro entre Gestão, Trabalhadores e Usuários, apoiados pela mobilização 

dos coletivos dos CAPS III que reabriu o espaço de debate entre a rede de saúde mental 

e o Conselho Municipal de Saúde de Campinas. Deste encontro, reativou-se a comissão 

de saúde mental do Conselho, fórum que elegeu a comissão organizadora que construiu 

coletivamente o passo a passo da nossa Conferência. 

 Reunimo-nos semanalmente para estabelecermos acordos que sustentassem 

nosso trabalho a partir dos princípios éticos do direito ao dizer e à diferença. As propostas 

produzidas tanto nos encontros distritais, quanto no encontro municipal vão nos orientar 

em como avançar na constituição de uma rede de saúde que não precise mais do hospital 

psiquiátrico, que esteja a altura do desafio de buscar respostas às novas formas de 

manifestação do sofrimento mental, e que atue intersetorialmente construindo parcerias 

com os demais atores do poder público e da sociedade civil.  

Despedimo-nos lembrando a história contada pelo escritor português José 

Saramago em seu livro “Ensaio sobre a lucidez”. Ele conta que um dia os eleitores de um 

determinado país se recusam a votar. Os governantes se desesperam, pois o exercício da 

democracia operou de modo a desmascarar a farsa do poder. O poder não pode ser 

exercido sem o povo, que através do voto autoriza a classe política para exercer o poder.
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Processo de Trabalho 

 

Esta 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental foi realizada em duas etapas. 

Primeiro ocorreram as pré-conferências distritais, no decorrer do mês de março, que foi 

um espaço aberto de discussão com a participação de cerca de 700 pessoas, entre 

usuários, familiares de usuários, trabalhadores e gestores e nestes espaços foram 

definidos os delegados de cada segmento para a Conferência Municipal.   

A partir do produto de cada pré-conferência, a comissão de relatoria elaborou um 

Documento Guia, no qual as propostas similares foram reunidas em um só texto e 

organizadas em três eixos: A Saúde Mental e Intersetorialidade, A Saúde Mental e a 

Integralidade do Cuidado e A Saúde Mental e a Gestão, Processos de Trabalho e 

Participação Social. 

A Conferência Municipal ocorreu nos dias 9, 10, 11 e 17 de abril, com a participação 

de 333 pessoas, representando os segmentos de usuários, trabalhadores, gestores da 

saúde e áreas intersetoriais. Foram organizados 9 grupos de trabalho, sendo 03 de cada 

eixo e os participantes puderam escolher o eixo onde iriam debater as propostas 

produzidas nos encontros distritais e eleger as propostas que seriam levadas à etapas 

estadual e nacional.  

Cada grupo de trabalho contou com três pessoas facilitando o processo de 

discussão e a relatoria das propostas, as quais foram discutidas na plenária e cujo 

produto final está apresentado neste documento  

 

 

Comissão Organizadora 
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EIXO 1 - A Saúde Mental e a Intersetorialidade 

 

EEIIXXOO  11::  

AA  SSaaúúddee  MMeennttaall  ee  aa  IInntteerrsseettoorriiaalliiddaaddee  
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EIXO 1 - A Saúde Mental e a Intersetorialidade 

1. Ampliar as discussões sobre os benefícios assistenciais e previdenciários, visando garantir os 

direitos que estão sendo retirados dos usuários da saúde mental, revendo seus critérios de 

aprovação: 

a. Que todos os usuários inseridos nos serviços de saúde mental tenham direito aos 

benefícios quando solicitados pela equipe multidisciplinar que o acompanha; 

b. Que a Classificação Internacional de Doenças (CID) e a renda familiar não sejam os únicos 

critérios de aprovação; que a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) e o 

projeto terapêutico singular também sejam considerados no processo; 

c. Que os representantes dos serviços de saúde e assistência possam participar ativamente 

da formulação e critérios de aprovação dos benefícios; 

d. Criar canais de comunicação efetiva e discussão dos casos entre a equipe de saúde 

assistencial e o médico perito do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Este último 

deve levar em consideração o atestado do médico assistente; 

e. Lutar pela garantia de todos os direitos previstos na seguridade social, estabelecendo 

parceria dos serviços de saúde com o Ministério Público, criando fluxos para denúncias 

contra abusos de autoridade, indeferimento ou suspensão de benefícios realizadas pelos 

médicos peritos sem justificativa técnica e apesar dos atestados dos médicos assistentes. 
  

2. Garantir que a intersetorialidade aconteça concretamente através de ações conjuntas de fato, 

além das discussões. Fortalecer as reuniões intersetoriais por distrito, investindo e fazendo 

parcerias para dentro do território com quem está mais próximo. Além disso, diminuir a 

rotatividade das pessoas que participam, melhorar a organização administrativa e o processo 

de comunicação interna e externa aos serviços. 

 

3. Organização de Seminários Regionais Intersetoriais do município de Campinas a fim de 

apresentar os Serviços do território e tipos de atendimento que já existem, público alvo, 

objetivos, dentre outras características específicas, incluindo o tema da violência e seu 

enfrentamento. 
 

4. Potencializar e divulgar o cronograma de todos os fóruns intersetoriais já existentes no 

Município de Campinas (o Fórum da Criança e do Adolescente, Fórum Municipal da Rede de 

Álcool e Drogas, Fórum dos Centros de Convivência e Fórum de Geração de Renda e as 

reuniões intersetoriais), garantindo a participação e inclusão de todas as unidades de saúde, 

avaliando o impacto de tais fóruns para o cuidado. 

a. Incentivar a representatividade, garantindo a liberação dos profissionais para participação, 

e o retorno para a equipe do que é discutido. 

b. A partir das discussões nos fóruns, criar documentos que possam servir de apoio e 

referência às Unidades. 

c. Ampliar a participação de representantes intersetoriais em fóruns sobre saúde mental, 

quando necessário para a discussão dos projetos terapêuticos dos usuários. 

d. Incluir a participação de usuários nesses fóruns. 
 

5. Que as políticas públicas sejam elaboradas integralmente, prevendo ações e financiamento 

intersetorial, em especial nos campos da infância e adolescência, no que se refere a violência 

domestica, exploração sexual, uso álcool e outras drogas, moradores e em situação de rua, 

seguindo a Política Nacional para cada área. 
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6. Garantir que a intersetorialidade seja realmente apontada como uma diretriz das políticas 

públicas, através da criação de Política Municipal Intersetorial (pacto entre as Secretarias e 

ONG parceiras) 

a. Utilização de uma mesma divisão territorial pelas diversas secretarias com a finalidade de 

unificação das ações, que deverão ser executadas pelas Secretarias de Saúde, 

Assistência, Cultura, Trabalho e Renda, Justiça, Habitação, Esportes e Lazer, Educação, 

Segurança Pública e ONG parceiras, visando a otimização do trabalho intersetorial e, 

fundamentalmente, o cuidado às famílias. 

b. Levantamento e divulgação dos equipamentos da saúde e intersetoriais distritais, feito por 

um grupo de trabalho intersetorial com participação do usuário; 

 

7. Garantir a elaboração e implementação de Política Municipal dos Centros de Convivência, 

como equipamentos de saúde vinculados à rede de atenção psicossocial em saúde mental, 

contemplando recursos financeiros de fonte intersetorial, recursos materiais e a equipe 

mínima estabelecida pelo documento elaborado pelo Fórum Municipal dos Centros de 

Convivência. Reiterar a necessidade de efetivação dos Centros de Convivência já em 

funcionamento e construção planejada de Centros de Convivência à partir da demanda de 

cada território, considerando a população de referência e garantindo a acessibilidade. Essa 

política deve considerar os seguintes princípios: 

a. Referendar e publicizar o documento “Centro de Convivência” elaborado pelo Fórum 

Municipal dos Centros de Convivências e apresentado ao Colegiado de Saúde Mental em 

Novembro de 2008. 

b. Reiterar a necessidade de construção planejada de Centros de Convivência à partir da 

demanda de cada território, considerando perfil epidemiológico, risco e vulnerabilidade 

social de cada região e garantindo a acessibilidade.  

c. Estabelecer parcerias com os serviços de saúde mental, atuando junto aos usuários no 

sentido de contribuir com a construção dos projetos terapêuticos e auxiliar no 

desenvolvimento de suas potencialidades e socialização; 

d. Ser legitimado e regulamentado como um serviço da Rede Municipal de Saúde em uma 

perspectiva de atuação intersetorial; 

e. Ser um espaço de inserção social e convívio, para toda a comunidade com suas 

diversidades, não operando na lógica de grupos populacionais específicos;  

f. Agregar parceiros intersetoriais, assim como realizar ações no território em conjunto com 

as Secretarias Educação, Esporte e Lazer, Cultura, Assistência Social, entre outras, 

oferecendo horários estendidos e podendo ampliar ofertas para os finais de semana; 

g. Viabilizar que as oficinas de geração de renda tenham prioridade para implementar pontos 

de venda em espaço público; 

h. Incentivar a participação dos trabalhadores dos serviços parceiros no Fórum Municipal dos 

Centros de Convivência. 

 

8. Reestruturar os Centros de Convivência, adequando o quadro de trabalhadores e o espaço 

físico para ampliar suas capacidades de ação. 

 

9. Promover através dos Fóruns Intersetoriais regionais a revitalização de espaços públicos por 

meio da realização de oficinas de arte e brincadeiras (música, teatro, dança, videoteca, 

biblioteca, parque de diversões, etc.), bem como práticas esportivas para diferentes faixas 

etárias e com a participação das famílias. 
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10. Garantir intersetorialmente a realização de projetos de promoção de saúde junto à Educação, 

ampliando conhecimentos a respeito da prevenção da gravidez na adolescência, da 

prevenção do adoecimento em decorrência do uso de substancias psicoativas, do sofrimento 

psíquico, da prevenção e enfrentamento da violência domestica e urbana; com ações 

planejadas pelos Fóruns tomando como base as estratégias metodológicas existentes. 

 

11. Efetivar e implantar uma rede de atenção à criança e ao adolescente, nos níveis local, 

regional e municipal, desenvolvendo trabalho preventivo e terapêutico, incluindo propostas 

sócio-educativas com a articulação e a responsabilização entre os diversos setores 

(Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte, organizações não governamentais e 

comunidade). 

a. Implantação e ampliação de CAPS-i por região considerando a vulnerabilidade social.  

b. Garantir equipe capacitada para o atendimento de crianças e adolescentes nas diferentes 

faixas etárias e especificidade de atenção em Saúde, Educação, Cultura e Assistência 

Social, bem como, local adequado. 

c. Criação e adequação de espaços de atenção a crise específicos para crianças e 

adolescentes. 

 

12. Criar espaço formal entre as Secretarias de Saúde e Trabalho e Renda para discussão e 

proposição de ações em relação a oferta de emprego formal que congregue usuários da 

saúde mental, atentando para a garantia de condições de trabalho adequadas, incluindo os 

fatores relativos à organização do trabalho, para proteger a saúde desses usuários e evitar 

que sejam superexplorados devido a sua maior vulnerabilidade. 

 

13. Criação de equipe de apoio jurídico em saúde mental para atendimento, supervisão a equipes 

e acompanhamento dos casos de usuários de saúde mental com pendências jurídicas 

criminais e para crianças e adolescentes com processos na vara da infância e juventude e 

demandas do conselho tutelar. 

 

14. Encaminhar ao Ministério da Educação propostas de incentivo à inserção de disciplinas 

referentes à saúde coletiva, SUS, SUAS, ECA, políticas públicas e ações intersetoriais na 

grade curricular dos cursos de graduação da área da saúde e Serviço Social. 

 

15. Garantir assistência intersetorial a pessoas em situação de rua, conforme diretriz nacional e 

respeitando os direitos humanos, extinguindo a proposta vigente denominada “Tolerância 

Zero”, que inclui o programa “Bom dia morador de rua”.  

Para isso, propõe-se: 

a. Conhecer experiências exitosas na área de atenção à população em situação de rua a fim 

de formular e implementar novas propostas. 

b. Criar um Fórum intersetorial de discussão sobre a temática, aberto à participação popular, 

que inclua os setores de habitação, assistência social, saúde, educação, segurança 

pública e outros. 

 

16. Garantir financiamento e equipes intersetoriais para a ampliação da rede de serviços voltados 

ao acolhimento de pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade biopsicossocial (albergues, 

abrigos, casas de passagem, repúblicas assistidas, casas-lares, serviços residenciais 

terapêuticos) visando a atenção integral. 
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17. Desenvolver uma Política Municipal de Geração de Renda e Economia Solidária, tomando 

como base a política nacional, que referende e oriente os Projetos de Geração de Renda que 

atuem juntos aos usuários de saúde mental. Considerando ainda: 

a. Necessidade de ampliar os projetos de geração de renda no município, com recursos 

humanos, materiais e financeiros; 

b. Que o poder público se responsabilize por implantar pontos de venda para os projetos de 

geração de renda, distribuídos nos diversos territórios com critérios mais democráticos, 

garantindo a construção do quiosque no Complexo Hospitalar Ouro Verde (CHOV) já 

regulamentado, sob gestão distrital. 

c. Criar incentivo para o aumento das bolsas-oficineiras. 

 

18. Criação de política de inclusão para inserção de pessoas com transtornos mentais no 

mercado formal de trabalho mediante cotas nas empresas, aos moldes da Lei que promove a 

inclusão de deficientes, assegurando o acompanhamento e a proteção à saúde desses 

usuários, evitando que sejam explorados devido a sua maior vulnerabilidade. 

 

19. Construção da Política Municipal de Proteção Integral à população em situação de rua, 

principalmente dos inseridos nos equipamentos de saúde mental, com a participação e 

financiamento de todas as políticas setoriais, respeitando as especificidades desta população 

e os princípios do SUS, SUAS e Direitos Humanos, que inclua a questão de moradia, 

emprego e convivência familiar e comunitária. 

 

20. Que os CAPS e CECO sejam considerados pontos estratégicos a serem incluídos pela 

EMDEC no planejamento dos trajetos das linhas de ônibus municipais, de modo a garantir 

fácil acesso a partir de qualquer região do distrito ao qual estes serviços pertencem. 

 

21. Garantir a participação de Secretaria Municipal de Segurança Pública, Polícia Militar e Civil 

nos Fóruns Intersetoriais regionais para planejamento e atuação em ações de caráter 

preventivo e não repressivo. 

 

22. Ampliar as discussões sobre o benefício de gratuidade do transporte público, revendo os 

critérios de aprovação do mesmo: 

a. Que todos os usuários inseridos nos serviços de saúde mental tenham direito ao benefício 

de gratuidade do transporte público quando solicitado pela equipe multidisciplinar que o 

acompanha; 

b. Que a Classificação Internacional de Doenças (CID) não seja o único critério de aprovação 

e que o projeto terapêutico singular seja considerado no processo; 

c. Que o acompanhante tenha um passe gratuito individual e que haja previsão de verbas 

para distribuição de passes unitários pelos serviços de saúde; 

d. Que os representantes dos serviços de saúde e assistência possam participar ativamente 

da formulação de critérios de aprovação do vale transporte; 

e. Garantir financiamento municipal para o transporte dos usuários da Saúde Mental, 

obedecendo a critérios de uso construídos conjuntamente pela Secretaria da Saúde e 

Transurc; 

f. Retomar a discussão sobre o direito ao Passe Livre para usuários de Saúde Mental; 

g. Incentivar a mobilização para revisão da lei de gratuidade de transporte por uma comissão 

paritária. 
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EIXO 2 - A Saúde Mental e a Integralidade do Cuidado 

EEIIXXOO  22::  

AA  SSaaúúddee  MMeennttaall  ee  aa  IInntteeggrraalliiddaaddee  ddoo  CCuuiiddaaddoo  
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EIXO 2 - A Saúde Mental e a Integralidade do Cuidado 

1. Garantir equipe de saúde mental para os Centros de Saúde, em número compatível de 

profissionais ou horas de acordo com a área de abrangência e critérios de risco. A 

conformação da equipe, o número e a especificidade dos profissionais deve ser decidia de 

acordo com as necessidades territoriais (vulnerabilidade, população adscrita, etc.), em 

espaços coletivos, contemplando o controle social, priorizando a entrada de profissionais 

Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais e Assistentes Sociais. 
 

2. Garantir que o papel do médico psiquiatra nos Centros de Saúde esteja em conformidade 

com os princípios da reforma psiquiátrica e da Atenção Básica à saúde, participando de ações 

de promoção e prevenção, matriciamento e atendimentos individuais e coletivos. 
 

3. Os profissionais de saúde mental que atuam na Atenção Básica devem estar integrados às 

Equipes de Saúde da Família e não funcionar como uma equipe especializada dentro da 

Unidade. 

a. Sua jornada de trabalho não deve ficar restrita a atenção especializada e deve prever 

ações de capacitação prática dos outros profissionais para que estes atendam casos de 

saúde mental; 

b. Garantir que todas as equipes de referencia tenham uma carga horária de profissionais de 

saúde mental, permitindo que haja agenda semanal para discussão de casos e 

participação na reunião de equipe de referencia; 

c. Garantir que nos espaços de discussão de casos e organização do processo de trabalho 

da equipe saúde mental, haja participação da equipe da Unidade Básica de Saúde e/ou 

Equipe de Referencia.  

d. Garantia, pela gestão local, deste funcionamento. 

e. Devem ser garantindo atendimentos específicos (núcleo de conhecimento específico da 

saúde mental) quando os problemas forem mais complexos. 

 

4. Garantir que a saúde mental seja foco de atuação de todos os profissionais dos Centros de 

Saúde: 

a. A porta de entrada do usuário de saúde mental deve ser preferencialmente as Equipes de 

Saúde da Família dos Centros de Saúde, e toda a equipe deve se responsabilizar pelo 

usuário, mesmo quando em acompanhamento por outros equipamentos de saúde. 

b. Garantir o cuidado integral, estimulando os projetos terapêuticos compartilhados entre os 

diferentes níveis de atenção da rede. 

c. Efetivar o acolhimento nos Centros de Saúde como prática transversal a todas as 

atividades assistenciais, de maneira a garantir o cuidado integral e responsável. 

d. Flexibilizar o processo de trabalho de forma a lidar com o imprevisto e avançar na 

transformação de normas e rotinas institucionais. 

 

5. Reconhecer que a atenção a saúde mental por todos os trabalhadores da atenção básica 

exige perfil adequado, disposição, tempo e capacitação técnica. Portanto, faz-se necessária, 

uma política de educação permanente, que dialogue com a realidade prática, utilizando 

diversas estratégias no sentido de possibilitar a implementação dos projetos de saúde mental. 

a. Promover o conhecimento sobre os fundamentos da reforma psiquátrica e o papel dos 

diferentes equipamentos da rede de saúde mental (CAPS, CECO, etc), para todos os 

profissionais da Atenção Básica. 
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b. Buscar a construção de consensos sobre conceitos e estratégias de matriciamento, entre 

todos os trabalhadores da saúde para que o mesmo ocorra de acordo com as 

necessidades específicas de cada território;  

c. Promover sensibilização dos trabalhadores incluindo os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) e recepção para melhorar na escuta dos usuários, considerando o sofrimento 

mental em todas as faixas etárias; 

d. Instrumentalizar o trabalhador para qualificar a sua atuação e avaliar o impacto do seu 

trabalho, buscando parcerias, inclusive na comunidade e com os usuários. 

 

6. Garantir acolhimento de todos profissionais recém contratados para rede SUS, independente 

do regime de contrato, e educação permanente para toda a equipe, contemplando as 

diretrizes do SUS, ações de cuidado em saúde, a lógica do cuidado integral, trabalho em rede 

e matriciamento 
 

7. Melhorar a comunicação dos Centros de Saúde com os equipamentos especializados (CAPS 

III, CAPS-Ad, CAPS-i e Serviço de Atenção às Dificuldades de Aprendizagem - SADA), 

garantindo o apoio matricial sistemático destes serviços para as Equipes de Saúde da 

Família, efetivando o trabalho em rede, acabando com a prática que se limita ao simples 

encaminhamento e criando uma política do compartilhamento, da co-responsabilização, no 

território. Garantir o uso de instrumentos de referencia e contra-referencia como mecanismo 

de fortalecimento desta política de compartilhamento. 
 

8. Garantir a existência de supervisão institucional para as equipes da atenção básica, 

auxiliando nas discussões de processo de trabalho, do papel dos Centros de Saúde e da 

Assistência em Saúde, ampliando a visão sobre o cuidado a ser realizado com os usuários 

tanto na rede de cuidado da saúde quanto intersetorial. 
 

9. Garantir o atendimento humanizado aos usuários da Rede de Serviços de Saúde Mental com 

quaisquer questões clínicas, nos Hospitais Gerais do município, respeitando seus projetos 

terapêuticos individuais e mantendo diálogo com os serviços a que estiverem vinculados. 

a. Realizar capacitação e matriciamento para profissionais de hospitais de referência visando 

melhor atendimento e redução de preconceito em relação aos pacientes de saúde mental; 

b. Sensibilizar e co-responsabilizar os gestores (dos vários níveis de atenção à saúde) no que 

concerne aos direitos do usuário. 

c. Nos casos de internação de criança/adolescente, respeitar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA); 

d. Garantir maior acesso a leitos clínicos de retaguarda para usuários da rede de saúde 

mental. 

 

10. Garantir e promover ações e estratégias de co-participação, orientação, parceria com co-

responsabilização nos cuidados junto às famílias dos usuários de saúde mental, tanto nos 

Centros de Saúde, quanto nos CAPS. 
 

11. Garantir que nos fóruns e atendimentos de saúde mental ocorra o respeito às diversidades. 
 

12. Esclarecer as faixas etárias de atendimento nos CAPS-Ad, CAPS-i e CAPS III e em toda a 

Rede de Saúde. Deve sempre ser levado em conta o Projeto Terapêutico Singular para a 

transição de um serviço a outro, de maneira que não ocorra desassistência. 
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13. Realizar discussão e campanhas sobre o cuidado do usuário portador de sofrimento mental 

dentro de outros espaços do sistema de saúde, ampliando o olhar para este problema e 

rompendo com o preconceito. 
 

14. Recuperar e efetivar a função do apoiador distrital na relação com a clínica e com o cuidado, 

reforçando o vínculo com a equipe e fortalecendo a relação em rede. 
 

15. Capacitar as equipes dos centros de saúde e CAPS III para o atendimento aos usuários de 

álcool e outras drogas, tanto para primeiro atendimento (abstinência/intoxicação), quanto para 

a continuidade do tratamento, com base na política de redução de danos.  

a. Especificar o papel de cada serviço na rede de atenção a dependência química. 

b. Qualificar e humanizar o acolhimento e atendimento dessa população. 

c. Investir na construção do vínculo, buscando inserir o usuário na rede de atenção 

d. Construir projetos terapêuticos compartilhados entre os serviços (centros de saúde, CAPS-

Ad, Hospitais Gerais, Serviços de Urgência e Emergência e Central de Regulação de 

Vagas) 
 

16. Fortalecer os CAPS III como dispositivo fundamental na construção e articulação da rede 

substitutiva ao hospital psiquiátrico, garantindo a atenção 24 horas e organização das ações 

no território de vida do sujeito.  

a. Priorizar e garantir a criação de CAPS III avaliando a necessidade do território e 

complexidade do mesmo; 

b. Garantir a construção de sede própria e adequada para todos os CAPS. 
 

17. Garantir que os serviços de psiquiatria dos Hospitais Gerais destinem-se a intervenção 

integral dos episódios psiquiátricos agudos, com leitos que poderão ser usados por adultos, 

crianças e/ou adolescentes, servindo de retaguarda para os CAPS, Prontos Socorros e 

Centros de Saúde com leitos regulados pela Central de Vagas do município. Esses serviços 

devem fazer a atenção matricial para as outras enfermarias do hospital. Para onde serão 

priorizadas as internações de usuários com situações clínicas e psiquiátricas relacionadas às 

substâncias psicoativas. As equipes desses serviços devem participar dos fóruns de 

discussão da saúde mental. 
 

18. Aprimorar o funcionamento das farmácias estaduais de alto custo e sua articulação com as 

redes municipais. 

a. Garantir a não interrupção do fornecimento de medicações, em especial as de uso 

contínuo; 

b. Ampliar os CID atendidos de forma a contemplar as reais necessidades dos usuários; 

c. Criar estratégias de comunicação com os equipamentos de saúde, garantindo a 

publicização de informações sobre quaisquer mudanças em protocolos e critérios; 

d. Garantir o controle social das farmácias. 

Caso as reivindicações acima não sejam atendidas, o município deve assumir a dispensação 

dos medicamentos de alto custo, exigindo do Governo Estadual o respectivo recurso 

financeiro. 
 

19. Consolidar a rede de cuidados para a criança e o adolescente, respeitando o ECA, através de 

ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação psicossocial, integrando Centros de 

Saúde, CAPS-i, do SADA e dos Centros de Convivência, inclusive nas situações em que 

estiverem presentes uso de drogas, violência e conflitos com a lei. Apontamos a necessidade 

da realização de um seminário intersetorial, ainda em 2010, para estabelecer estratégias 

exeqüíveis de atenção. 
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20. Garantir o funcionamento e legitimidade dos fóruns coletivos e ampliados das redes de saúde 

da criança e adolescente, álcool e drogas e transtornos mentais para que estes espaços 

sejam os articuladores das ações de cuidado em saúde mental e não apenas os Serviços de 

Referência (CAPS). 
 

21. Garantir estrutura adequada na Rede de Saúde por distrito para atendimento de 

crianças/adolescentes/adultos que passaram por situações de violência familiar e para os 

agressores, através da implantação de equipes suficientes e capacitadas, já que este cuidado 

não pode ser efetuado pelo mesmo profissional. 
 

22. Implantar projetos de saúde mental e trabalho no município em conjunto com o Centro de 

Referencia de Saúde do Trabalhador (CEREST) seguindo o plano de ação e metas desta 

área: 

a. Ampliar e qualificar o diagnóstico de distúrbios mentais, relacionados ao trabalho em toda 

a Rede de Saúde, considerando que o trabalho pode ser um fator de risco importante para 

o surgimento de agravamento dos sofrimentos mentais 

b. Capacitar os profissionais da Rede de Saúde (Atenção Básica, Saúde Mental e CEREST) 

em relação a saúde mental e trabalho por meio de curso a ser planejado em conjunto 

c. Notificar no SINAN todos os casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho 

d. Para os trabalhadores do mercado formal, notificar por meio de CAT os casos de 

transtornos mentais relacionados ao trabalho, mesmo na suspeita desta relação como 

ocorre para os demais agravos a saúde decorrentes do trabalho. 
 

23. Garantir e fortalecer os espaços de cuidados para os trabalhadores, muitas vezes adoecidos 

pelo processo de trabalho e pela precariedade das condições de trabalho através da 

formalização de projetos que contemplem a saúde do trabalhador envolvendo o Serviço 

Médico, INSS e a área de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde. (Cuidando do 

cuidador) 
 

24. Garantir a regulação dos leitos da enfermaria de psiquiatria da PUC pela Central de Vagas do 

município 
 

25. Ampliação da rede de CAPS-i e CAPS-Ad no município, garantindo um equipamento de cada 

para cada distrito 
 

26. Qualificar as ofertas de cuidado e capacitar as equipes dos Centros de Saúde e Serviços 

Especializados para o atendimento de usuários portadores de autismo ou deficiência 

intelectual/mental. Resgatar os convênios dos prestadores de serviço a esta população, 

ampliando suas ações com participação da saúde neste processo. 
 

27. Elaboração de Protocolos pela Câmara Técnica de Saúde Mental para a atenção a 

emergências psiquiátricas com risco iminente de vida própria ou de outrem, que possam ser 

executados por todos os profissionais de saúde. 
 

28. Garantir as internações de crianças e adolescentes mediante avaliação e indicação técnica, 

sendo garantida internação específica qualificada nos Hospitais Gerais, respeitando eca e os 

princípios do Sistema Único de Saúde. 
 

29. Criação de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) em todos os distritos, com 

composição de acordo com as necessidades de cada distrito, contemplando a existência de 

profissionais contratados exclusivamente por concurso público, tanto da saúde mental, quanto 

dos eixos de reabilitação física e nutrição/atividade física, que podem também trazer 
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repercussões positivas para os projetos terapêuticos individuais dos usuários de saúde 

mental. 
 

30. Garantir a criação de serviços de atendimento intensivo para adultos, crianças e adolescentes 

com deficiência intelectual/mental grave e severa, através de parcerias intersetoriais que 

complementem as ações já existentes na Rede de Saúde do Município. Monitorar o convênio 

entre Secretaria Municipal de Saúde e APAE na assistência de pessoas com deficiência 

mental, especialmente a população adulta. 
 

31. Criar Casas de Passagem de curta permanência, sob gestão dos CAPS-Ad, como recurso de 

tratamento e ações intersetoriais para cuidar de usuários com problemas de álcool e drogas, 

com potencial para autonomia e em vulnerabilidade social. O usuário deverá estar em 

tratamento no CAPS-Ad e a inserção na casa de passagem deverá ser decidida a partir da 

construção do Projeto Terapêutico. Realizar avaliação do projeto a cada 4 meses para 

readequação do mesmo (objetivo da proposta e recursos humanos). 
 

32. Garantir que a regulação de leitos psiquiátricos se inicie a partir das 10:00, a fim de reduzir o 

tempo de espera dos usuários que aguardam vaga desde o início da manhã. 
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EIXO 3 - A Saúde Mental e a Gestão, Processos de Trabalho e Participação Social 

EEIIXXOO  33::  

AA  SSaaúúddee  MMeennttaall  ee  aa  GGeessttããoo,,  PPrroocceessssooss  ddee  TTrraabbaallhhoo  ee  

PPaarrttiicciippaaççããoo  SSoocciiaall  
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EIXO 3 - A Saúde Mental e a Gestão, Processos de Trabalho e Participação Social 

1. Garantir a contratação de profissionais preferencialmente via Concurso Público, com perfil 

para trabalhar no SUS a fim de estimular a fixação do profissional e o vínculo deste com o 

usuário da saúde mental estabelecendo um calendário anual de concurso. 
 

2. Garantir que os trabalhadores contratados pelo Serviço de Saúde Cândido Ferreira (SSCF), 

independente de gestão direta da Prefeitura ou do Cândido, tenham isonomia salarial e os 

direitos, como por exemplo, recebimento de horas de plantão de final de semana e adicional 

para cargo de gestão, garantidos, até que a Secretaria Municipal assuma seus contratos via 

concurso. 
 

3. Redimensionar a rede pública de saúde e garantir agilidade na substituição dos profissionais 

que se demitem ou se aposentam (com transparência nos processos seletivos), suprindo a 

necessidade de recursos humanos e investindo na contratação preferencialmente por 

concursos públicos de outros profissionais da equipe de saúde mental e das Equipes de 

Saúde da Família (Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Agente Comunitário 

de Saúde, por exemplo) para inversão do modelo médico-centrado e ampliação das ofertas 

para além da consulta médica 
 

4. Ampliar o número de Equipes de Saúde da Família, reduzindo o número de pessoas adscritas 

por equipe e garantindo recursos humanos suficientes para ser possível o atendimento 

integral a saúde, fortalecendo a estratégia de saúde da família conforme diretrizes apontadas 

na oficina da atenção básica (2009) 
 

5. Definir fluxos e compartilhar projetos terapêuticos entre as Unidades de Saúde e Instituições 

de abrigamento, garantindo a atenção à saúde das pessoas abrigadas segundo as diretrizes 

do SUS e do SUAS. 
 

6. Reorganizar os processos de trabalho na unidade com o apoio da gestão local para garantir 

que os profissionais tragam as experiências e casos discutidos nas reuniões intersetoriais 

para definição das estratégias de continuidade na unidade, estimulando as outras Secretarias 

(Educação, Assistência Social e outras) a valorizarem essas reuniões como espaço 

importante na construção de políticas intersetoriais. 
 

7. Adequar os sistemas de informação, mecanismos de registro e faturamento (planilhas de 

produção, Autorização de Procedimento de Alto Custo - APAC) para que estes permitam 

avaliar as diversas atividades extra serviço que não estão diretamente relacionados ao 

usuário em forma de procedimento (ex- matriciamento).  Garantir para os serviços o acesso a 

recursos materiais para que esses procedimentos sejam feitos de forma mais eficaz e menos 

burocráticos (computadores, impressoras e insumos) 
 

8. Retomar os Núcleos de Saúde Coletiva nos Centros de Saúde, com a inclusão formal da 

saúde mental, a fim de discutir instrumentos/indicadores e dados epidemiológicos, atuando 

como importante espaço para o redimensionamento da rede de saúde mental e construção de 

estratégias de enfrentamento ao sofrimento mental. 
 

9. Discutir de forma ampliada a política nacional das práticas integrativas, visando uma 

estratégia de ampliação das ofertas de práticas integrativas nos serviços de saúde como 

potente recurso de cuidado e qualificação das ofertas tradicionais da saúde mental: 

atendimento individual, grupal e prescrição de psicofármacos. 
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10. Garantir a ampliação de recursos próprios/Municipais, Estaduais e Federais no financiamento 

para saúde mental no Município e efetivar o controle social para sua operacionalização. 
 

11. Garantir leitos em Hospitais Gerais para assegurar a retaguarda clínica e mental dos usuários 

em sofrimento psíquico, facilitando o acesso a esses serviços através de regulação com 

funcionamento 24 horas. 

a. Ampliar o número de leitos em hospitais gerais para os casos de urgência e emergência e 

que necessitem de internação. 

b. Garantir a regulação de 100% das vagas nos Hospitais Gerais (Hospital e Maternidade 

Celso Pierro - PUC, Complexo Hospitalar Ouro Verde (CHOV), Hospital Municipal Dr. 

Mario Gatti, Hospital das Clínicas - UNICAMP), com participação social em todas 

instituições; 

c. Garantir que crianças e adolescentes com sofrimento mental tenham acesso aos leitos de 

pediatria nos Hospitais Gerais 

d. Garantir que os protocolos de fluxo sejam claros e pactuados com representantes das 

Unidades de Saúde e Controle Social, 

e. Que os usuários em sofrimento psíquico tenham igualdade de acesso às enfermarias 

clinicas em relação a todos os usuários do SUS 

f. Garantir que a regulação de leitos psiquiátricos se inicie a partir das 10:00, a fim de reduzir 

o tempo de espera dos usuários que aguardam vaga desde o início da manhã. 

 

12. A Prefeitura Municipal de Campinas deve ter como meta assumir integralmente a gestão e a 

assistência dos Serviços de Saúde do SUS, sendo inadmissível a terceirização/privatização 

em qualquer nível de complexidade. 

 

13. Potencializar e legitimar espaços de discussão e avaliação da gestão, proporcionando 

circulação de poderes e tomadas coletivas de decisões. Estabelecer periodicidade, objetivos, 

número de participantes para estes espaços. 
 

14. Instituir uma cultura avaliativa de todos os atores e serviços envolvidos no cuidado em saúde 

mental 

a. Criar instrumentos de avaliação da política de saúde mental com a participação dos 

trabalhadores, usuários, gestores, CLS e prestadores parceiros, estimulando o controle 

social; 

b. Instituir processos de avaliação sistemática dos trabalhadores (além do estágio probatório); 

c. Pactuar indicadores e metas de produção e qualidade claras para a atenção à saúde 

mental nos seus vários níveis 

d. Ampliar o levantamento de dados quantitativos e qualitativos das ações realizadas nas 

unidades para dar visibilidade às experiências exitosas e apontar necessidades de 

intervenção no processo de trabalho. 

e. Possibilitar aos usuários acesso a instrumentos de sugestões, críticas e elogios nos 

serviços do SUS. 

 

15. Que a Secretaria Municipal de Saúde explicite com um documento formal de plano de 

trabalho, construído de forma participativa, qual é a política de saúde mental pensada para o 

município e suas formas de financiamento, para que o processo de trabalho nos Serviços de 

Saúde seja coerente com essa política. Esse documento deve respeitar as deliberações 

dessa Conferência e da Oficina de Atenção Básica 
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16. Os gestores municipais, distritais e locais deverão assumir o compromisso de instituir o 

trabalho interdisciplinar e intersetorial da equipe de saúde e promover a capacitação dos 

profissionais e a reorganização do processo de trabalho para isto. 

 

17. Fazer valer já as deliberações da 7ª Conferência Municipal de Saúde, atualizadas com as 

deliberações desta 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental 

 

18. Co-responsabilizar efetivamente a Prefeitura e o Cândido Ferreira pela co-gestão da saúde 

mental em Campinas, de acordo com os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica, 

debatendo, revendo e pactuando diferenças de concepção e organização dos serviços, de 

forma ascendente e democrática. 

 

19. Que seja potencializada e implementada a política de saúde mental da criança e adolescente, 

com a inserção dos CAPS Infantil e outros serviços na Rede Municipal, de forma 

territorializada (1 CAPS-i por Distrito), conforme preconiza o Ministério da Saúde. 

 

20. Implementar a descentralização das ações do Serviço de Atenção às Dificuldades de 

Aprendizagem (SADA), adequando a equipe de acordo com as necessidades de assistência e 

matriciamento, no município. 

 

21. Incluir na Câmara Técnica de Saúde Mental a participação de representantes do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Vagas, representante dos Hospitais 

Gerais referencia em leitos psiquiátricos, representante de UBS Distritais. Nesse espaço deve 

ser feita a discussão de casos sentinelas pertinentes a saúde mental (internação de longa 

permanência, compulsórias, óbitos, fugas, entre outros) 

 

22. Garantir recursos materiais e de infra-estrutura para o desenvolvimento dos projetos e ações 

da saúde mental:  

a. Sede própria e adequada para todos os equipamentos públicos de saúde, em locais de 

fácil acesso; 

b. Transporte em tempo integral para todos os equipamentos de saúde mental, de acordo 

com seu horário de funcionamento; 

c. Garantir o suprimento de materiais básicos e para atividades terapêuticas necessários para 

o trabalho, incluindo-os no Boletim de Estoque e Consumo (BEC); 

d. Garantia de manutenção da estrutura física de todas Unidades de Saúde do município; 

e. Garantir a transparência e descentralização de recursos financeiros e materiais por parte 

de todos os níveis de gestão. 

 

23. Implementar novos serviços sob gestão municipal e ampliar os recursos humanos já 

existentes em especial dos CAPS III, CAPS-i, CAPS-Ad, Serviços Residenciais Terapêuticos 

e CECO, levando-se em consideração as características sócio-econômicas, populacionais e 

culturais de cada território, ampliando o acesso. No caso dos SRT e CECO, garantir que os 

recursos financeiros sejam intersetoriais. A escolha do distrito que será contemplado com 

novos serviços (CAPS-Ad e CAPS-i) deve ser feita baseada em critérios avaliativos que 

incluem levantamento de dados epidemiológicos e graus de risco e vulnerabilidade de cada 

região. 

 

24. Garantir a ampliação do numero de unidades territorializadas e do horário de funcionamento 

do CAPS-Ad, de forma a favorecer a inserção do trabalhador no tratamento e do usuário no 

mercado de trabalho, bem como a participação da família no tratamento. Fortalecer a rede 
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intersetorial e a comunicação entre os serviços de saúde de diferentes complexidades (UBS, 

CAPS, PS, PA) para aumentar a resolutividade do tratamento. Adequar a equipe para esta 

ampliação. 

 

25. Incentivar que a alimentação distribuída para os serviços de saúde mental proceda, 

preferencialmente, de projetos de geração de renda do próprio município (ex: Casa das 

Oficinas). 

 

26. Estimular/motivar/capacitar os trabalhadores, gestores, usuários e estudantes (inclusive 

participantes de movimentos sociais) a participarem das reuniões dos conselhos para 

acompanhar os rumos da política de saúde, fortalecendo o controle social: 

a. Avaliar e receber os devidos esclarecimentos das propostas de parcerias e co-gestão na 

área da saúde publica municipal. 

b. Discutir os temas nos espaços dos conselhos com a garantia de sua fiscalização. 

c. Garantir a participação de usuários na comissão gestora de acompanhamento dos serviços 

conveniados e próprios. 

d. Garantir a manutenção e fortalecimento dos espaços formais de encontro e discussão 

entre conselhos, como o encontro de Conselhos Locais de Saúde Mental e a Comissão de 

Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde 

e. Garantir que a SMS respeite e execute as deliberações dos espaços de Controle Social. 

 

27. Incentivar a criação de novas associações de usuários e familiares e fortalecer as já 

existentes - por exemplo a Associação de Familiares e Usuários de Saúde Mental (AFLORE) - 

com incentivo de recursos públicos ou privados, acesso as informações e assessorias, uma 

vez comprovado seu caráter publico e a sua consonância com os princípios do SUS. 

 

28. Criar jornal informativo municipal para divulgar o trabalho desenvolvido pelos serviços de 

saúde mental, incluindo notícias no jornal “O Conselheiro” do CMS 

 

29. Fortalecer os Conselhos Locais de Saúde (CLS) através da educação permanente dos 

conselheiros (usuários, gestores e trabalhadores) no que concerne ao controle social, suas 

implicações e importância para a proposição de políticas públicas de saúde. 

 

30. Instituir colegiado gestor (eleito democraticamente pelos trabalhadores) e CLS em todas as 

Unidades de Saúde, inclusive nos Centros de Convivência e projetos de geração de renda, 

garantindo canais de troca entre conselheiros (locais e municipais) e segmentos 

representados e estabelecer mecanismo de incentivo à participação de adolescentes nas 

instâncias de controle social. 

 

31. A saúde mental precisa para sua implementação de amplos recursos financeiros, que só 

podem ser obtidos a partir da regulamentação imediata da Emenda Constitucional 29 (EC 29) 

e a superação dos entraves gerados pela lei de responsabilidade fiscal, principalmente nos 

setores sociais. 

 

32. Definição de diretrizes assistenciais únicas, através da Câmara Técnica de Saúde Mental, 

para os serviços de saúde mental, independente da gestão ser realizada pela SMS ou por 

serviços parceiros. 

33. Discutir junto às instâncias municipais, estaduais e nacionais a viabilização da eleição de 

conselheiros usuários a partir de 16 anos. 
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34. Inclusão de profissional psiquiatra nos equipamentos de Pronto Atendimento (PA) para 

avaliação e direcionamento desses usuários. 

 

35. Avaliar a necessidade de criação de CAPS-Ad Infantil, no decorrer da implantação das 

modificações da rede de saúde mental infantil. 

 

36. Legitimar o papel legal do Conselho Municipal de Saúde garantindo que as deliberações 

desse espaço sejam executadas pelo poder público e que o conselho conte com o suporte de 

uma comissão definida nesta plenária para avaliar a implementação das propostas 

deliberadas nesta conferência 

 

37. Construção de uma instancia de controle social e discussão técnica das determinações que 

regulam a liberação de medicamentos excepcionais - farmácia de alto custo. 

 

38. Que a Conferencia Municipal de Saúde Mental de Campinas seja realizada com periodicidade 

definida nesta Conferência, a cada 4 anos. 
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Moções 

MMOOÇÇÕÕEESS  AAPPRROOVVAADDAASS  
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Moção n° 01 

Solicitação Fórum dos Centros de Convivência Campinas 

  
 Nós, do Fórum dos Centros de Convivência de Campinas, participantes da 2ª Conferência 

de Saúde Mental de Campinas, solicitamos da Gestão municipal de Campinas, a implantação da 

política de Centro de Convivência de Campinas-SP. Hoje o município conta com 10 Centros de 

Convivência elencados pela Secretaria Municipal de Saúde. Assim: 

 Solicitamos a efetiva implantação de 06 Centros de Convivência que funcionam sem 

equipe mínima recomendada pelo documento elaborado pelo Fórum em 2009 e apresentam 

problemas diversos tais como: inadequação do espaço físico, ausência de gestores entre outros. 

São eles: Distrito Sul - Centro de Convivência Bem-Viver e Centro de Convivência Portal das 

Artes; Distrito Norte - Centro de Convivência João de Barro, Centro de Convivência Alegria de 

Conviver (Boa Vista) e Centro de Convivência Aurélia; Distrito Noroeste - Centro de Convivência 

Toninha. 

 Solicitamos potencializar, adequar estrutura física e aumentar equipe de trabalho dos 

Centros dos Centros de Convivência já existentes de acordo com os projetos oferecidos e 

necessidades de território. São eles: Distrito Leste - Centro Comunitário e de Convivência Espaço 

das Vilas e Centro Cultural Cândido FUMEC; Distrito Sul - Centro de Convivência Rosa dos 

Ventos; Distrito Sudoeste - Centro de Convivência e Cooperação Tear das Artes. 

 Solicitamos a criação de novos Centros de Convivência conforme necessidade do território 

potencializando a rede integral de saúde e a intersetorialidade. 

 

 

Moção n° 02 

Apelo pela reposição de funcionários dos CAPS III sob gestão da Prefeitura  

 
Considerando que os CAPS III foram criados como forma de substituição aos grandes 

manicômios e que cada um deles atende mais de 300 usuários em regiões extremamente 

vulneráveis do nosso município 

A 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Campinas vem exigir a reposição imediata 

dos funcionários de todos os CAPS III sob gestão da Prefeitura que estão com quadro de 

funcionários defasados, causando desassistência e privando-os de ofertar um atendimento de 

qualidade a população conforme as diretrizes do SUS e da Reforma Psiquiátrica; 

 

Moção n° 03 

Solicitação de CAPS-Ad no Distrito Nororeste 

 
 Nós usuários, trabalhadores, familiares, gestores e serviços parceiros do Distrito de Saúde 

Noroeste, vimos através desta Conferência de Saúde Mental reafirmar a importância da 

implantação do CAPS-Ad para a região do Campo Grande, pelo fato de vivenciarmos por muito 

tempo a desassistência dos nossos usuários. 

 

Moção n° 04 

Apelo pela Legitimidade do Conselho Municipal de Saúde 

 
Considerando o descaso da gestão em relação às últimas decisões do Conselho Municipal 

de Saúde, que não foram respeitadas, exigimos que o poder público LEGITIME E EXECUTE AS 

DELIBERAÇÕES DO CMS, GARANTINDO, ASSIM, SEU PAPEL LEGAL. 
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Moção n° 05 

Contra a operação “Bom dia, morador de rua” 

 

 Nós, trabalhadores, gestores e usuários do SUS, cidadãos de Campinas, participantes da 

2ª Conferência Municipal de Saúde Mental, queremos expressar nosso completo desacordo com 

a operação “Bom dia, morador de rua”, que o governo Hélio vem executando em nossa cidade 

com o objetivo declarado de “inibir a criminalidade e promover a auto-estima do morador de rua”. 

 Esta operação consiste no recolhimento compulsório, pela polícia militar, de qualquer 

sujeito com o estereótipo de “morador de rua” que se encontre na região central da cidade. A 

seguir, estes sujeitos são “cadastrados, higienizados e encaminhados para as áreas de saúde, 

assistência social, trabalho e renda”. 

 A liberdade de ir e vir é um direito do cidadão livre. A rua é um espaço público e pode 

tornar-se alternativa de moradia, trabalho e formação de redes sociais e de solidariedade. A 

abordagem proposta criminaliza a circulação da população pobre em uma região que pretende ser 

“revitalizada” - no sentido de higienização, valorização comercial e imobiliária. O cuidado da 

cidade é desejável e importante para que TODOS vivam melhor. Os espaços eleitos para a 

chamada revitalização são habitados por sujeitos em sofrimento, com poucas possibilidades de 

escolha. Interessa-nos, antes da preocupação estética, o CUIDADO dessas pessoas. 

 Esse cuidado é complexo e de responsabilidade pública. Em Campinas, existe uma rede 

de instituições que investem nesses sujeitos, criando possibilidades de uma participação social 

menos sofrida e mais digna. Em junho de 2009, foi elaborado um Plano Municipal de Atenção 

Intersetorial para a População em Situação de Rua, que foi descaradamente “engavetado”. Em 

seu lugar, o Governo Municipal impôs uma política pública que viola direitos humanos, como o 

direito de ir e vir e o direito ao espaço público, além de agredir física e moralmente os sujeitos aos 

quais se aplica, conforme testemunhado por usuários e trabalhadores da rede (estes últimos 

obrigados a participar da operação através de um decreto baixado pelo Prefeito). 

 É sabido que desde o século XIX a pobreza e o sexo que não podem ser administrados 

devem ser escondidos para que a cidade permaneça limpa, asséptica, aparentemente livre das 

drogas, da prostituição e do tráfico. O mito das “classes perigosas” serve para legitimar ações 

como esta que estamos repudiando. Para que certos territórios possam ser valorizados, é 

necessário expulsar a pobreza para territórios periféricos e, quando for o caso, “devolvê-las à sua 

cidade de origem” - e a saúde é convocada a realizar seu papel higienista. 

 Pelos motivos expostos acima, anunciamos nossa retirada da operação “Bom dia, 

morador de rua” e exigimos a suspensão imediata da mesma! 

 Para finalizar, deixamos uma pergunta: Por que apenas a região central da cidade é alvo 

da “preocupação” do governo, se em muitos lugares de Campinas vivem pessoas em situação de 

extrema vulnerabilidade social? 

 
 
Moção n° 06 
Apelo pela Revisão do Funcionamento das Farmácias Estaduais de Alto Custo  

 

Considerando a grande dificuldade de diálogo entre a rede municipal de saúde e as 

Farmácias Estaduais de Alto Custo; 

Considerando que o funcionamento das Farmácias é bastante burocratizado, 

desconsiderando projetos terapêuticos e baseando a dispensação apenas em uma lista de CIDs 

que não contempla todas as necessidades; 

Considerando que tais questões frequentemente resultam em prejuízo ao tratamento 

farmacológico, parte integrante da terapêutica em Saúde Mental; 
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A 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Campinas apela à Secretaria de Estado 

da Saúde para reivindicar: 

Que se aprimore o funcionamento das Farmácias Estaduais de Alto Custo e sua 

articulação com as redes municipais; 

Que seja garantida a não interrupção do fornecimento de medicações, em especial as de 

uso contínuo; 

Que sejam ampliados os critérios de dispensação dos medicamentos, para além da lista 

restritiva de códigos CID-10, de forma a contemplar as reais necessidades dos usuários; 

Que sejam criadas estratégias de comunicação com os equipamentos de saúde, 

garantindo a publicização de informações sobre quaisquer mudanças em protocolos e critérios; 

Que seja garantido o controle social das Farmácias de Alto Custo; 

 

Moção n° 07 
Apelo pela Convocação e Realização da 4ª Conferência Estadual de Saúde Mental de São Paulo 

 

Considerando a importância da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial 

como reivindicação dos movimentos sociais; 

Considerando que a Conferência Nacional conta com etapas municipais e estaduais 

prévias, como sempre ocorre em conferências de saúde; 

Considerando que se não houver Conferência Estadual de Saúde Mental, a participação 

de Campinas e dos demais municípios na definição da política estadual e nacional vai ser 

prejudicada ou mesmo inviabilizada; 

Considerando que até o presente momento não foi convocada a Conferência Estadual de 

Saúde Mental, e que as informações disponíveis até o momento apontam para sua não 

realização; 

A 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Campinas: 

Reivindica a imediata convocação e realização da 4ª Conferência Estadual de Saúde 

Mental por parte do Conselho Estadual de Saúde, com ou sem o aval do governo estadual; 

Convoca os movimentos sociais e entidades organizadas da Saúde Mental a pressionar o 

Conselho Estadual de Saúde e o governo estadual nesse sentido; 

Propõe que tais movimentos e entidades avaliem a possibilidade de convocar e realizar a 

4ª Conferência Estadual de Saúde Mental de forma autônoma, caso o Conselho Estadual de 

Saúde recuse esse papel. 

 

Moção n° 08 

Apelo pela regulamentação da EC 29 e pela revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

 Considerando que a consolidação do Sistema Único de Saúde demanda um arcabouço 

jurídico-institucional e recursos financeiros adequados e que esta não tem sido a realidade do 

sistema desde sua fundação, os delegados da 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental de 

Campinas vêm por meio desta moção demandar a imediata regulamentação da Emenda 

Constitucional 29 e a revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito ao limite de 

gasto com pessoal. 
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Moção n° 09 
Contra o “Ato Médico” 

 

 Nós trabalhadores da Saúde, usuários do SUS, participantes da 2ª Conferência de Saúde 

Mental do Município de Campinas vimos por meio desta Moção de Repúdio nos colocar contr o 

Projeto de Lei n° 7.703/2006 que de forma deselegante, desrespeitosa, inadequada e 

constrangedora coloca os mais de 4 milhões de profissionais da saúde que responsávelmente 

vem exercendo suas funções em suas especialidades como, Enfermeiros, Laboratoristas, 

Biólogos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais, Assistentes Sociais entre outros, ao impedi-los 

de exercer seu ofício na totalidade de suas competências. 

 Esse projeto estabelece que, entre outras questões, todos estes profissionais somente 

poderão atender pacientes com encaminhamentos e prescrição médica, como se fosse possível 

aos médicos deter o conhecimento de todas as especialidades da saúde para diagnosticar, propor 

tratamento e realizar prognóstico que atendam integralmente as necessiadades de uma pessoa. 

 Além de ferir princípios básicos e importnates ao impedir as pessoas de livremente 

procurar estes profissionais é uma atitude difícil de compreender numa sociedade democrática 

como a nossa. 

 Entendemos que o Estado coloca em risco a saúde das pessoas e engessa o 

desenvovimento das outras profissões de saúde. Importante lembrar da necessidade de uma 

Política de avaliação e controle social na gestão dos recursos para saúde. 

 Portanto, exigimos a imediata revisão do texto deste Projeto de Lei n° 7.703/2006 e abrir 

amplamente o debate com a participação popular e de todos os segmentos da sociedade para 

reverter essa situação, preservar a democracia e reafirmar e fortalecer os princípios do SUS, 

assim preservando a saúde da população pela vida. 

 

 

Moção n° 10 

Comunidades Terapêuticas 
 

 Atendendo a Política Nacional sobre Drogas, a Política do Ministério da Saúde para a 

Atenção Integral à Usuário de álcool e outras drogas e a ANVISA, que a abordagem psicossocial 

Comunidades Terapêuticas (Licenciadas pela Vigilância Sanitária) seja efetivamente reconhecida 

e incluída (com recursos técnicos e financeiros) como um serviço da Rede de Atenção às pessoas 

com transtornos decorrentes do uso, abuso e dependência do uso de substâncias psicoativas 

(SPA) e aos respectivos familiares no Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência 

Social. 
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REGIMENTO INTERNO 
 

Artigo 1º A 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental terá como tema central: A Integração da 

Saúde Mental na Saúde Coletiva e terá o título de “A Saúde Mental é de Todos” 

Artigo 2º A 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental terá participação paritária do setor saúde, 

constando de 50% de usuários do SUS Campinas, 25% de trabalhadores e 25% de gestores do SUS 

Campinas. Além disso, contará com a participação entre os delegados dos conselhos municipais de 

educação e assistência social, alem de outras secretarias com o intuito de ter participação intersetorial. 

§ 1º O critério da paridade se aplica apenas ao setor saúde. 

§ 2º Entre os delegados do setor saúde podem constar representantes inter-setoriais contanto 

que se enquadrem na classificação de usuários, trabalhadores ou gestores. 

§ 3º Os delegados do segmento trabalhador titulares e suplentes deverão ser obrigatoriamente 

eleitos nas pré-conferencias distritais de saúde mental. 

§ 4º Os delegados do segmento gestor titulares e suplentes deverão ser obrigatoriamente 

indicados pelo gestor distrital. 

§ 5º Os delegados do segmento usuários titulares deverão ser obrigatoriamente eleitos nas pré-

conferencias distritais de saúde mental. 

§ 6º Os delegados do segmento usuários suplentes poderão ser eleitos nas pré-conferencias 

distritais de saúde mental como também em outros conselhos locais de saúde. 

Artigo 3º Participarão da 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental, mantendo a paridade de 
representação, 258 Delegados com direito a voz e voto, assim distribuídos: 
 

I) 104 Delegados Usuários, assim distribuídos: 
 Distrito Norte  - 18 eleitos na conferência distrital respectiva que contemple as seguintes 

unidades entre os candidatos: Anchieta, Barão Geraldo, Boa Vista, Jd. Aurélia, Jd. Eulina, 

Sta. Bárbara, Sta. Mônica, São Marcos, Cassio Raposo, Village, Rosália, CAPS Estação, 

CECO Aurelia, CECO Boa Vista, CECO Anchieta e UNICAMP. 

 Distrito Sul - 26 eleitos na conferência distrital respectiva que contemple as seguintes 

unidades entre os candidatos: Carvalho de Moura, Esmeraldina, Orozimbo Maia, 

Paranapanema, Pq. Figueira, Sta. Odila, São Domingos, São José, São Vicente, Vila Rica, 

Vila Ipê, Oziel, Monte Cristo, Jd.Fernanda,  Jd. Nova América, Campo Belo, CAPS Toninho, 

CAPS Independência, CECO Portal das Artes, CECO Rosa dos Ventos, CECO Bem Viver, 

Hospital Mario Gatti e outros serviços de referencia. 

 Distrito Leste - 20 eleitos na conferência distrital respectiva que contemple as seguintes 

unidades entre os candidatos: Centro, 31 de Março, Conceição, Taquaral, São Quirino, Costa 

e Silva, Sousas, Joaquim Egidio, Carlos Gomes, Boa Esperança, CAPS-i Cevi, CAPS 

Esperança, CECO Espaço das Vilas, CECO Cândido Fumec, PA Centro, Serviço de Saúde 

Cândido Ferreira e outros serviços de referencia. 

 Distrito Noroeste - 20 eleitos na conferência distrital respectiva que contemple as seguintes 

unidades entre os candidatos: Balão do Laranja, Integração, Valença, Floresta, Jd. Florence, 

Ipaussurama, Perseu, Itajaí, Rossim, Satélite Iris, Lisa, Campina Grande, CAPS Integração, 

CECO Toninha, Casa das Oficinas, PA Campo Grande, Hospital Celso Pierro e outros 

serviços de referencia. 

 Distrito Sudoeste - 20 eleitos na conferência distrital respectiva que contemple as seguintes 

unidades entre os candidatos: Aeroporto, Complexo Ouro Verde, Capivari, DIC I, DIC III, 

Itatinga, Sta. Lúcia, São Cristóvão, Tancredão, União de Bairros, Vista Alegre, CAIC, CAPS 

David Capistrano, CAPS Novo Tempo, CECO Tear das Artes, CAPS-i CRAISA e outros 

serviços de referencia. 
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II) 52 Trabalhadores do SUS, assim distribuídos: 
 Distrito Norte - 9 eleitos na conferência distrital respectiva e que contemple as unidades 

descritas no item anterior entre os candidatos. 

 Distrito Sul - 13 eleitos na conferência distrital respectiva e que contemple as unidades 
descritas no item anterior entre os candidatos. 

 Distrito Leste - 10 eleitos na conferência distrital respectiva e que contemple as unidades 
descritas no item anterior entre os candidatos. 

 Distrito Noroeste - 10 eleitos na conferência distrital respectiva e que contemple as 
unidades descritas no item anterior entre os candidatos.  

 Distrito Sudoeste - 10 eleitos na conferência distrital respectiva e que contemple as 
unidades descritas no item anterior entre os candidatos. 

 

III) 52 Gestores do SUS, assim distribuídos: 
 Distrito Norte - 9 eleitos na conferência distrital respectiva e que contemple as unidades 

descritas no item anterior entre os candidatos. 

 Distrito Sul - 13 eleitos na conferência distrital respectiva e que contemple as unidades 
descritas no item anterior entre os candidatos. 

 Distrito Leste - 10 eleitos na conferência distrital respectiva e que contemple as unidades 
descritas no item anterior entre os candidatos. 

 Distrito Noroeste - 10 eleitos na conferencia distrital respectiva e que contemple as 
unidades descritas no item anterior entre os candidatos.  

 Distrito Sudoeste - 10 eleitos na conferência distrital respectiva e que contemple as 
unidades descritas no item anterior entre os candidatos. 

 

IV) 20 representantes do Nível Central e Conselho Municipal de Saúde e outras entidades a 
dizer: 
a) Conselho Municipal de Saúde 

 06 representantes do segmento usuário 
 03 trabalhadores 
 03 para o Nível Central da SMS 

 
b) Centros de Referencia do Nível Central (Serviço de Atendimento e Internação 

Domiciliar, Centro de Referencia do Idoso, Reabilitação, Saúde do Trabalhador, DST/AIDS 
e outros centros de referencia) 
 04 representantes de usuários 
 02 representante dos trabalhadores 
 02 representante dos gestores 

 

V) 30 Representantes Intersetoriais. 
 08 representantes da Secretaria de Assistência Social 
 08 representantes de ONGs parceiras 
 04 representantes da Secretaria de Educação 
 02 representantes da Secretaria de Esportes 
 02 representantes da Secretaria de Habitação 
 02 representantes da Secretaria de Transportes 
 02 representantes da Secretaria de Trabalho e Renda 
 02 representantes da Secretaria de Cultura  

 

§ 1º Participarão ainda convidados com direito a voz. 

§ 2º Cada serviço poderá ter no máximo dois representantes do seguimento de usuário com o 

intuito de garantir maior representatividade possível para a conferência em caso maior 

número de candidatos do que de vagas. 
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Artigo 4º - A 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental será realizada nos dias 09, 10 e 11 de abril de 
2010, com a seguinte programação: 
 

Dia 09 de abril 

17:00 Credenciamento dos delegados 

18:30 Solenidade de Abertura 

19:00 Leitura e aprovação do Regimento Interno 

19:30 Mesa Redonda e Debate sobre os desafios da integração da saúde mental no SUS 

Dia 10 de abril 

08:30 Continuação do Credenciamento 

09:00 Discussão em grupos 

12:30 Almoço 

14:00 Continuação da discussão em grupos 

  

Observação: A inscrição dos suplentes como delegados ocorrerá até às 9:30 deste dia, quando 

será encerrado esse processo e ocorrerá por ordem de chegada. 

Dia 11 de abril 

09:00 às 12:30     Plenária Final 

12:30   Encerramento 

 

Artigo 5º - Está prevista a organização de 9 grupos de trabalho que discutirão 3 temas. Isto é, haverá três 

grupos separados para cada tema a seguir: 

1) A Saúde Mental e Intersetorialidade  

2) A Saúde Mental e a integralidade do cuidado 

3) A Saúde Mental e a gestão, processo de trabalho e Controle Social. 

 

§ 1º Cada tema contará com roteiro específico para subsidiar a discussão elaborado a partir da 

síntese das propostas das pré conferencias distritais de saúde mental, este documento será 

denominado de “documento-guia”. 

§ 2º Os grupos serão compostos pelos Delegados e Convidados presentes. 

§ 3º Na formação dos grupos buscar-se-á uma representatividade entre os segmentos, para que 

seja garantido o aprofundamento dos temas. 

§ 4º Os grupos deverão produzir propostas em que haja viabilidade na sua implementação. 

§ 5º A Comissão Organizadora indicará um coordenador, um facilitador e um relator para cada 

grupo. Estes serão os responsáveis por preparar o Relatório a ser encaminhado à 

Comissão de Relatoria. 

§ 6º Os destaques e alterações das propostas do documento guia a serem encaminhadas para a 

Plenária Final deverão ser aprovadas por no mínimo 40% dos Delegados presentes no 

grupo. 

Artigo 6º A Comissão de Relatoria, terá a função de sistematizar as propostas oriundas dos grupos 

de trabalho para apresentação em Plenária Final. Este trabalho será acompanhado pelos relatores dos 

grupos. 
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Artigo 7º Caberá à Plenária Final da 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental proceder a votação 
das propostas sistematizadas pela Comissão de Relatoria, as quais, uma vez aprovadas, integrarão o 
Relatório Final da Conferência. 
 

Parágrafo único O processo de votação em Plenária somente será iniciado com o quórum mínimo 
de 50% dos Delegados credenciados. 

 
Artigo 8º A Plenária Final da 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental será conduzida por uma 
Mesa Coordenadora composta por 4 membros, indicados pela Secretaria Executiva do Conselho Municipal 
de Saúde. 
 

§ 1º Serão consideradas aprovadas em Plenária as propostas que obtiverem maioria (50% + 1) 
dos votos válidos. 

 
§ 2º No processo de encaminhamento da votação, todas as propostas aprovadas pelos grupos 

serão lidas e apenas as que a Plenária levantar destaque serão aprovadas em separado. 
 
§ 3º Durante o processo de encaminhamento das propostas que foram destacadas será 

permitida a intervenção de dois participantes, um para defesa e outro para contestação, 
tendo cada um 2 minutos para manifestar-se. Caberá à Mesa Coordenadora definir a 
oportunidade de conceder réplica ou tréplica de mais 1 minuto cada, se assim considerar 
necessário. Na seqüência a proposta será colocada em votação. 

 
§ 4º Durante o processo de votação os Delegados deverão manifestar-se levantando o crachá. 
 
§ 5º A contagem de votos será feita pela Mesa Coordenadora com auxílio da equipe de apoio. 

 
Artigo 9º A Mesa Coordenadora da Plenária Final assegurará o direito à manifestação, aos 
Delegados, por questão de ordem, sempre que qualquer um dos dispositivos deste Regimento não estiver 
sendo observado. 
 

Parágrafo Único As questões de ordem e de esclarecimento não serão permitidas durante o 
regime de votação. 

 
Artigo 10º As questões de encaminhamento somente serão acatadas quando se referirem às 
propostas de encaminhamento sob o processo de votação feito pela Mesa Coordenadora. 
 
Artigo 11º Serão aceitas Moções com um mínimo de 10% de assinaturas dos credenciados para a 
Conferência. 
 

§ 1º As Moções deverão ser apresentadas até às 17 horas do dia 10.04.10, redigidas em, no 

máximo, 1 (uma) lauda, fonte Arial 12, espaço simples. 

§ 2º As Moções, após leitura, serão votadas pelo Plenário. 

 
Artigo 12º Será produzido um Relatório Final da 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental, sob 
responsabilidade da Comissão Organizadora. 
 
Artigo 13º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Saúde, 
que estará em reunião permanente durante todo o tempo de realização da Conferência. 
 
Artigo 14º Artigos omissos neste regimento serão julgados pela Comissão Organizadora da 

Conferência. 

 
Artigo 15º A comissão Organizadora é composta por: 

 Deivisson Vianna Dantas dos Santos - Secretaria Municipal de Saúde 

 Eduardo Camargo Bueno - Secretaria Municipal de Saúde 

 Alóide Ladeia Guimarães - Centro Educação dos Trabalhadores da Saúde 

 Francisco Mogadouro da Cunha - Representante do CEBES 

 Liana dos Santos Colaço - Conselheira Local de Saúde - Segmento Usuário 

 Cristiane Ramos de Matos Marçal - Segmento Trabalhador 

 Gabriela Checchia Machado de Campos - Segmento Trabalhador 
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 Sabrina Helena Ferigato - Segmento Intersetorial 

 Luiz Carlos da Silva - Conselheiro Local de Saúde - Segmento Usuário 

 Marcos Ferreira Barros - Conselheiro Local de Saúde - Segmento Usuário 

 Marcelo Antonio de Freitas - Centro de Documentação 

 Maria de Lourdes Lemos Saldini - Apoio do Conselho Municipal de Saúde 

 José Carlos Bortotto Junior - Sec. Executivo do Conselho Municipal de Saúde 

 
Artigo 16º Na Plenária Final eleger-se-ão delegados para a IV Conferencia Nacional de Saúde Mental. 
 

§ 1º As inscrições para a candidatura à delegados da conferencia estadual deve ocorrer no 

transcurso dos grupos de discussão com os facilitadores de cada grupo, no dia 10 de abril 

de 2010. 

§ 2º Serão eleitos 10 delegados do ramo dos usuários. 

§ 3º Serão eleitos 5 delegados do ramo dos trabalhadores. 

§ 4º Serão indicados 5 delegados do ramo dos gestores. 

§ 5º Serão eleitos 8 delegados do ramo intersetorialidade. 

§ 6º A eleição dos delegados ocorrerá ao final da plenária. 

§ 7º Cada delegado poderá votar em um representante do seu setor, utilizando o crachá como 

cédula de votação. 

§ 8º Cédulas com mais de um candidato serão anuladas. 

§ 9º A homologação dos candidatos apenas ocorrerá com a presença dos delegados no final da 

plenária. 

§ 10º A comissão de apuração dos votos é a própria comissão de organização da conferencia de 

saúde mental. 
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Comissão Organizadora 

 

Coordenação Geral 

Deivisson Vianna Dantas dos Santos  

Eduardo Camargo Bueno 

 

Comissão Organizadora 

Alóide Ladeia Guimarães 

Cristiane Ramos de Matos Marçal 

Deivisson Vianna Dantas dos Santos  

Eduardo Camargo Bueno 

Francisco Mogadouro da Cunha 

Gabriela Checchia Machado de Campos 

José Carlos Bortotto Junior 

Liana dos Santos Colaço  

Luiz Carlos da Silva  

Marcelo Antonio de Freitas 

Marcos Ferreira Barros 

Maria de Lourdes Lemos Saldini  

Sabrina Helena Ferigato  

 

Comissão de Relatoria 

Alóide Ladeia Guimarães 

Cristiane Ramos de Matos Marçal 

Deivisson Vianna Dantas dos Santos 

Eduardo Camargo Bueno 

Francisco Mogadouro da Cunha 

Marcelo Antonio de Freitas  

 

Facilitadores e Redatores dos grupos de discussão 

Angela Stockler Vilela  Luiz Carlos da Silva   

Bianca Vitullo Bedin  Marina Fernandes dos Santos   

Clarice Scopin Ribeiro  Nilton Pereira Junior   

Cristiane Ramos de Matos Marçal  Patricia Bichara   

Dalva Paula Moura L Souza  Pedro C. L. B. de Andrade   

Denise Castanho Antunes  Regina M. Sampaio Tavares   

Fabrizia de Aquino  Rosangela Chiavegati Soqueti   

Francisco Mogadouro da Cunha  Sabrina Helena Ferigato   

Gabriela Checchia Machado de Campos  Sander Cavalcante Alburquerque   

Georgia Soares de Sordi  Sara Maria Teixeira Sgobin   

Juliana Cristina Fernandes  Sibele Martins Campos   

Liana dos Santos Colaço  Thiago Lavras Trape   

Lúcia Helena Frizarin  Wellington de Almeida   
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Participantes da 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental 
 

Segmento Usuários 
  

Alcides Antonio Tronquini  Joao Xavier  Maria Regina do Nascimento 

Ana Maria Gonçalves de O. Santos  José Carlos Caetano  Marilúcia Ribeiro 

Anita Bezerra Santana  Kurt Keller  Marleide Batista Chagas 

Antonia Lucia Souza Ferreira  Laurinda Meira de Almeida  Maura Sílvia Bonfim 

Armando Bota  Leandro Henrique Martins  Melquíades J. Bonfim 

Benedito Silveira Dias  Liana dos Santos Colaço  Milton Amâncio da Silva 

Caio Roberto Bonfim  Lourdes Pontes  Neide Aparecida F. Alves 

Carlos Alberto Barco  Luciano Marques Lira  Neli de Oliveira Rossi 

Carolina Ribeiro  Luis Antônio dos Reis  Olício dos Santos Augusto 

Cosme Damião dos Santos  Luis Carlos da Silva  Paulo Martins 

Edivan Nascimento de Oliveira  Luzicléia Firmino Da Silva  Pedro Giacomelo 

Eduardo Grimori  Maira Calu de Isma  Regina Célia Solino Araújo 

Eleni Guimarães Silva  Manuel Silvênio Teodoro  Renato Ferreira Felix de Oliveira 

Érica da Silva Vitorino  Márcio Rogério Dias  Sandra Maria M. dos Santos 

Fábio A. F. Silva  Marcos Ferreira de Barros  Sidnei Enedes Uredes 

Fernando Medeiros  Maria Andrade Gil  Silvana de Fátima Borges 

Francisco das Chagas V. Ferreira  Maria Andréia Ferreira de Lima  Teresita Del Niño J. Quintana 

Gilberto Luiz Santana  Maria Aparecida da Cruz  Terezinha Tibúcio Mata Oliveira 

Gilberto Prado  Maria Aparecida F. de Oliveira  Valdemir Antonio Mariano 

Gisele de Fátima Assuni  Maria Canossa  Valmir Domingos 

Ideraldo O.Arantes  Maria Cristina Souza de Oliveira  Vânia Lando de Carvalho 

Ivanice da Silva Mateus  Maria da Paz P. Silva  Wilson Mariano Mussinhatti 

Ivaniora Aparecida Aires  Maria de Lourdes Silva da Costa  Zenaide de Oliveira Dias 

Ivone Crescêncio S. Mendonça  Maria do Carmo Marques Lira  Zilda Pereira Colombo 

João Almeida Silva  Maria José Marta da Costa   
 

Segmento Gestores 
  

Alexandra Paterno Moretti  Eduardo Camargo Bueno  Maria Ap. de Fátima Cardoso 

Alóide Ladeia Guimarães  Emelice Pereira Prado Bagnola  Maria Mônica M. França Madeira 

Ana Carla Caetano Lefebvre  Fabrizia de Aquino  Marina Fernandes dos Santos 

Angela de Andrade Pinto Belchior  Fernanda M. M. Reynaldo  Nayara Lucia Soares 

Ângela Stockler Vilela  Fernando _ierr Chacra  Patrícia Ferrenti Bichara 

Antonio Angelo Corte  Francisco Eri  Pedro Humberto Scavariello 

Bianca Vitullo Bedin  Gal Soares de Sordi  Rosana Romanelli 

Carla A. Siqueira Machado  Georgia Soares de Sordi  Sander Cavalcante Alburquerque 

Carla Aparecida S. Machado  Gisele Fabiana Faninha  Sara Maria Teixeira Sgobin 

Carolina Lopes Crof Silva  Ivanei Felix  Sibele Martins Campos 

Clarice Scopin Ribeiro  Janaina Franco  Simone Vanzetto Minari 

Claudia Agreli de Brito  José Francisco Kerr Saraiva  Sônia Aparecida Lima O. Adorno 

Claudia de Santana Vitor Galoro  Karine Cambuy  Sônia Falcão de Souza Bianchin 

Cleusa Ogera Cayres  Leyla Viviane P. Viegas Demucci  Tânia Maria C. Marcucci Oliveira 

Cristoph Surjus  Lúcia Helena Frizarin  Teresa C. Evangelista 

Deise Fragni Hadich  Luciana Cristina Salles  Thiago Lavras Trape 

Deivisson Viana Dantas  Márcia Genisselli  Valéria A. Aguiar Ceriani 

Denise Castanho Antunes  Márcia Gimenez Silva Fernandes  Valéria Augusta Aquiar Ceriani 

Denise Cury  Márcia Ortiz M. T. Camargo  Valéria Cristina J. Figueiredo 

Denise Pierro Postal  Marcos Aparecido F. dos Santos  Valéria de Souza V. Romero 

Doris Gouveia  Maria Angela Sant’anna   
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Segmento Trabalhadores 
  

Alex Muniz  Gabriela Checchia M. Campos  Monica Catarina Queiroz Batista 

Ana Carolina Diniz Rosa  Giovana P.A.Lopes  Mônica Magalhães Leite 

Ana Maria Chirelli  Giovana Pellatti D. Lopes  Ney Moraes Filho 

Anna Elisa Scotoni  Giselle S. T. Enes  Patrícia Borguezan 

Bruna Caroline F. Luz  Izaura Cunha de Brito  Paulo André Sawaski 

Bruno Ferrari Emerich  Jaime O. Santos  Paulo Bonilha 

Camila Cristina de O. Rodrigues  Jaqueline Minzon  Pedro C. L. B. de Andrade 

Camila Ramos Pereira  Jose Carlos Junior  Priscila Ávila Reis Souza 

Carlos Augusto R. Souza  José Carlos Loureiro  Raquel Godinho Hokama 

Cecília Ferreira  Josiene Cecília Martins  Regina M.S. Tavares 

Cleusa de Oliveira Kamada  Juliana Cristina Fernandes  Regolina A. Magalhães 

Cristiane Ramos de Matos Marçal  Juliana R. Enge Araújo  Renata Albuquerque Tosta 

Cristina Pini Gruo  Juliana Ruiz Marques  Renata Hori Yonamine 

Dalva Paula Moura L Souza  Keslie R. B. Pinto  Rodrigues Presotto 

Daniel V. Dobies  Larissa Nadine Rybka  Rosalva de A. Mendonça 

Débora C. L. Oliveira  Leda de Andrade Marques  Rosangela Villar 

Elisa Alvez O. Silva  Liliane Maria Oliveira  Sabrina Ferigato 

Eliza L. M. Picoli  Lívia M. Moraes Vieira  Silvana da Silva Santos 

Elizabete Medeiros  Ludimila Palucci Calsan  Simone Bonavita Manbrini 

Elizabeth Wagner Ernest  Margareth Morelli  Simone Ribeiro Bacau 

Elizabeth Wagner Ernst  Maria Benedita C. Melo  Tânia Duque Lopes 

Eni Maçal de Brito  Maria Carolina S. T. Brito  Tatiana Pádua 

Eugênia Piovan  Maria Regina Rocha Ramos  Viviane Marcondes Nagata 

Fernanda Pastori  Maristela Pereira S. Borges  Wellington de Almeida 

Francielly Damas  Mauricio Verreschi   

Francisco Mogadouro da Cunha  Meilyn Chiu de Santis   

 

Segmento Convidados 
  

Adelia da Silva Cruz  Carolina de Carvalho  Jonatas Pelisson 

Adriana Cristina Gatti  Daniel Gimenes  Jose Augusto de Sousa 

Adriano Henrique dos Santos  Daniel Luca Dassan da Silva  José Fernando Rocha Aranha 

Alberto Diaz  Danielli Cristina Messias Borges  Juliana Durmo da Silva 

Alexandra Correa Machado  David Campos  Julio Cesar da Silva 

Alexandre Junior Batista  Denise Aparecida de Freitas  Katia Liane Rodrigues 

Alexsandro Ribeiro Godoi  Ed Carlos Correa de Faria  Keli Cristina Bevilacqua 

Ana Carla Albuquerque Santos  Eduardo Roberto Laloni  Lara de Souza Blanes 

Ana Carolina R. Castelhano  Eliane de Fátima T. Nogueira  Leni Aparecida Franco Ceschi 

Ana Dourado   Erika Jane Miranda  Lindaura Souza de Santana 

Ana Paula Donizete  Evelyn Aline Bertazoni   Livia Nazato 

Ana Tereza Coutinho Penteado  Felipe Monte Cardoso  Luciano Silva 

Andrea Belchior  Fernanda Magagina  Luiz Celso da Aparecida 

Anna Isadora Correa  Flavia Seidinger  Marcia Aparecida Filier 

Antonio Jamil Casarin  Flavia Trevisan Marcondes  Marcia Pantaleão de Lima 

Ariane Cristine C. dos Santos  Flavio Davi Gouzdes Peres  Marcus V. B. Leite 

Bianca Freitas Monteiro Urbano  Gerson Canuto Paiva  Maria C. Damião Pereira 

Bianca Hueara Trava  Gisele de Fatima Assoni  Maria Eliane Del Duque 

Caio Henrique Gerin  Gustavo Zuliani de Oliveira  Maria Elizabete Moreira 

Camila Doris Rodrigues  Iara Monteiro Smecke Miranda  Maria Noemia Santa Rosa 

Carina A. Barjeid  Izabel Santiago Zacharias  Maria Silva Belete 

Carla Akemi Mendes Saito  Jan Fernandes  Mariana Barbosa Pereira 
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Segmento Convidados (continuação) 
  

Mariana Conti Takahashi  Pedro Tourinho de Siqueira  Tais Atanari 

Mariana Pereira Teixeira  Rafael Goldschmidt  Tania Marques Cardoso 

Marilia Sper de Albuquerque  Raimundo Carvalho  Tatiana Scala Lopes 

Michele Chanchetti  Raquel Batista  Tiago Santa Cruz de Andrade 

Mirian E. Araujo  Renato Ferreira Feliz  Valéria Correa 

Monica Klarieck  Renato Gazzaneo Broga  Vera Lucia Viola 

Nilton Pereira Junior  Roberto do Nascimento  Vera Ursula Casarin 

Oswaldo Ferreira de Souza  Rosana Do Socorro S. Araujo   

Paula M. Barione  Roseli Maria Barbieri   
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Delegados Eleitos para a Conferência Estadual de Saúde Mental 

 

Segmento Usuários 

Luciano Marques Lira - Titular 

Terezita Nino J. Quintana - Titular 

Maria José Marta da Costa - Titular 

Ivone Mendonça - Titular 

Liana Colaço - Titular 

Luiz Carlos - Titular 

Maria Helena Nogueira - Titular 

Benedito Silvério Dias - Titular 

Carolina Ribeiro - Titular 

Luiz Carlos Antonio dos Reis - Titular 

Ideraldo Oliveira Arantes - Suplente 

Maria Andrade Gil - Suplente 

Maria Regina do Nascimento - Suplente 

Maura Sílvia Pereira Bonfim - Suplente 

Melquíades Juarez Bonfim Junior - Suplente 

 

Segmento Trabalhadores 

Francisco Mogadouro Cunha - Titular 

Fernanda Pastori - Titular 

Bruno Ferrari Emerich - Titular 

Larissa Nadine Rybka - Titular 

Vanessa Nascimento Monteiro da Silva - Titular 

Giovana Pellatti D. Lopes - Suplente 

Karine Cambuy - Suplente 

Elizabeth Wagner Ernest - Suplente 

Marilúcia Ribeiro - Suplente 

 

Segmento Intersetorialidade 

Mirian E. Araújo - Titular 

Adriana Cristina Gatti - Titular 

Catia Rose Gonçalves da Silva - Titular 

Rosemary Aparecida Gimenes - Titular 

Marlene Feliciano de Oliveira - Titular 

 

Segmento Gestão 

Clarice Scopin Ribeiro - Titular 

Deivisson Vianna Dantas - Titular 

Eduardo Camargo Bueno - Titular 

Karine Cambuy - Titular 

Marina Fernandes dos Santos - Titular 

Sara Maria Teixeira Sgobin - Suplente 

Thiago Lavras Trapé - Suplente 

 

 


