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Conselho Regional de Psicologia SP 



COMISSÃO DE SAÚDE CRP/CAMPINAS 
18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL 

O Conselho Regional de Psicologia Subsede Campinas e Região (CRP/06), através de sua 
Comissão de Saúde vem, por meio desta, demonstrar apoio incondicional à realização 
da Plenária Estadual de Saúde Mental, precedendo a almejada IV Conferencia Nacional 
de Saúde Mental. Em especial apoiamos a II Conferência Municipal de Saúde Mental do 
Município de Campinas, realizada em abril de 2010. Compreendendo este momento 
como de efetiva consulta aos maiores interessados nas políticas públicas em saúde 
mental, defendemos que as pactuações advindas destes e de outros fóruns sejam 
analisadas, consideradas, planejadas, implementadas e avaliadas constantemente 
pelos gestores competentes. 
Considerando a cidade de Campinas como vanguardista nas proposições de políticas de 
saúde desde a década de 70, tendo sido protagonista na criação de arranjos 
organizacionais que buscam contemplar o desejo de trabalhadores, usuários e gestores 
por uma saúde publica Universal, Equânime, Integral e com efetivo Controle Social, a 
Comissão de Saúde do CRP/06, órgão representativo da classe dos psicólogos na região, 
vem trabalhando para apoiar a edificação do movimento de Reforma Psiquiátrica no 
bojo da Reforma Sanitária brasileira. 
Durante os anos de 2008/09 foram realizados diversos eventos que visavam discutir 
aspectos inerentes aos movimentos supracitados. Através deste e de outros espaços de 
discussão a Comissão de Saúde, visando a atuação do trabalho do psicólogo em ações 
multidisciplinares, apoia: 

• A atenção integral ao usuário com sofrimento psíquico; 
• Política de saúde mental específica e sua ampliação na rede de atenção primária; 
• Aumento do número de CAPS i e AD na rede de saúde de Campinas; 
• Redimensionamento das equipes dos CAPS III, defasadas ano após ano; 
• Redução progressiva do número de leitos em hospitais psiquiátricos na região; 
• Priorização da internação em Hospitais Gerais para quadros de sofrimento 

psíquico severo; 
• Vigilância constante nos manicômios contemporâneos (comunidades terapêuticas, 

lares abrigados, etc...); 
• Ampliação e qualificação de pactos intersetoriais para maior eficácia e 

responsabilização de problemáticas em que a saúde assume protagonismo 
(desrespeito aos direitos humanos, adicção, violências, abandono, etc); 

• A participação social como indutora de política publica no campo da saúde 
pública; 

• A aproximação das ações e preceitos advindos dos Movimentos de Reforma 
Sanitária e Reforma Psiquiátrica. , 

Rechaçamos: 

Programa "BOM DIA MORADOR DE RUA", parte da Política TOLERÂNCIA ZERO 
implementado pela Prefeitura Municipal de Campinas no ano de 2009/10 por 
considerá-lo de caráter normativo, moralista, antidemocrático, higienista, 
distante do modelo de atenção à saúde que defendemos, além de significar uma 
proposta que desconsiderou os fóruns colegiadas que precedem toda e qualquer 
ação no campo da saúde pública. 

A comissão de Saúde é um coletivo aberto à participação de psicólogos buscando 
sempre a interface com outras profissões se afastando do caráter coorporativo 
predominante nos conselhos de classe. Buscamos apoiar a prática de psicólogos 
nas diversas instituições de saúde endossando irrestrito apoio às práticas de saúde 
desenvolvidas no Sistema Único de Saúde. 

Os encontros são abertos e mensais na segunda-feira do mês na 
subsede de Campinas. ' *; 
Informações enviar e-mail para saudecrpcampinas@yahoogrupos.com.br 
ou campinas@crpsp.org.br 

Subscreve a Comissão de Saúde CRP/Campinas, lutando por um SUS 
de qualidade e Saúde Mental digna para toclosi 

Não Perca!!! 
Evento: " Novos Desafios da Atenção à Saúde Mental com 
Crianças e Adolescentes" 
Data: 27/05/2010 (5^ Feira) - Horário: 14hs às 17hs 

Local: Hotel Vila Rica - Rua Donato Paschoal, 100 

Pq. Itália - Campinas - SP 

Informações e inscrições: campinas@crpsp.org.br 
Fone: (19) 3243-7877 / 3241-8516 


