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PAUTA

Rede de saúde mental do município de Londrina.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

Discorrido sobre o relatório produzido a partir da reunião ocorrida no dia 12/05/2021 da Comissão de Seguridade
Social da Câmara de Vereadores. Atrelado a isso, foi feito alguns apontamentos referentes ao documento Plano de
Implementação da Rede de Atenção à Saúde Mental tratando da proposição sobre a rede de saúde mental do
município de Londrina, que será discutida na reunião do Conselho Municipal de Saúde no dia 20/05/2021. Avaliou-
se que as propostas não foram discutidas e nem elaboradas pelos trabalhadores dos três CAPS, trabalhadores da
Atenção Básica, Associação de Saúde Mental Londrinense e o COMAD. Foi observado dados inconsistentes e que
necessitam de esclarecimentos. Destacou-se a proposta presente no documento sobre a implantação do
Ambulatório de Psicologia e Ambulatório de Psiquiatria, pois há controvérsia nas formas de contratação de recursos



humanos e incongruência com o paradigma da atenção psicossocial, pois tais recursos poderiam ser destinados
para a criação de mais equipamentos de CAPS, fortalecimento das equipes da Atenção Básica, ampliação de
recursos humanos nos equipamentos já existentes e investimento em capacitação para os profissionais da rede.
Constatou-se as seguintes necessidades no documento: número de usuários que utilizam haldol e demais
medicações, tempo de internação nos Hospitais Vida e Vida Nova, revisão do Pronto Atendimento de Saúde Mental,
que acabou se transformando em porta de entrada, necessidade do fortalecimento das redes dos serviços nos
territórios. Sendo assim, elaborou-se uma contra-proposta para a rede de saúde mental do município considerando
propostas já elaboradas e escritas pelas redes de serviços e pela Comissão de Seguridade Social.

ENCAMINHAMENTOS

sugestão de auditoria quanto ao convênio com o CISMEPAR (vagas para atendimento psiquiatria adulto e infanto-
juvenil); auditoria sobre as internações no Hospital Vida e Vida Nova; vistas do relatório final da última Conferência
Municipal de Saúde; apresentação de contra-proposta desta Comissão para a elaboração da rede de saúde mental
do município na reunião do Conselho Municipal de Saúde.
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