
  CARTA DOS TRABALHADORES DA SAÙDE MENTAL - FORTALEZA  

 Nós, trabalhadores do SUS , atuantes na  Saúde Mental do município de Fortaleza, 

integrantes do Fórum dos Trabalhadores da Saúde Mental de Fortaleza, assumimos um 

forte compromisso com a defesa intransigente da Saúde Mental e respeito aos princípios 

constitucionais da universalidade, integralidade, equidade e da defesa da vida. Nesta 

mesma perspectiva, reafirmamos o nosso compromisso com os princípios da Política 

de Saúde Mental nacional  que preconiza o cuidado em liberdade, pautado no respeito 

e na defesa dos direitos humanos, em uma rede territorializada e substitutiva aos 

manicômios, o atendimento de qualidade aos usuários da rede de atenção psicossocial 

e a implementação de políticas públicas em Saúde Mental do trabalhador, através da 

valorização da importância do trabalhador de Saúde Mental na construção de práticas 

integrais de cuidado  

Defendemos a consolidação de uma política adequada de recursos humanos de acordo 

com os princípios da Saúde Mental, garantia aos profissionais de capacitação e 

qualificação continuada, condições de trabalho adequada, garantia de equipe 

multiprofissional que atenda a crescente demanda do serviço de Saúde Mental. 

Atualmente os CAPS tornaram-se atendimentos ambulatoriais , encontram-se  

estrangulados, perdendo o foco da atenção psicossocial, sem responder as 

necessidades de saúde da população. 

As estruturas estão precarizadas e a rede de atendimento muito fragilizada, não 

proporciona retaguarda aos demais serviços necessários a atenção integralizada 

.  A Rede de Atenção Psicossocial não possue processo de trabalho e alinhamento  e 

diretrizes de trabalho, um  norte do trabalho e a Prefeitura não apresenta  o modelo de 

saúde mental que desenvolve, sendo materializado no cotidiano  apenas medicalização 

com ações voltadas prioritariamente para esse fim, o que gera processo de adoecimento 

dos trabalhadores defensores da lógica antimanicomial além de sobrecarga por ter 

contingente insuficiente para quantidade de serviços demandados 

 Ressaltamos que durante a pandemia, não teve protocolo sanitário específicos para 

natureza de trabalho nos serviços de saúde mental,  vivenciando-se aglomeração e 

tensão, sem nenhuma capacitação por parte da gestão municipal para lidar com a 

doença covid 19. 

Estamos diante de cenário de  perdas de direitos, com cortes realizado após reforma 

previdência, aumento da carga de trabalho e desvalorização dos servidores públicos e 

consequente   fragilização da vida nos serviços de saúde mental.  

Nos CAPS 24h as condições de trabalho estão inadequadas e não dispõe de equipe 

multiprofissional , nem de enfermeiros  suficientes para os turnos..  

Infelizmente os Caps têm portas abertas porém não se consegue  atender e encaminhar 

a demanda crescente  e a sensação é de impotência da equipe, com um grande 

ambulatório sem conseguir fazer trabalho de equipe porque estão fragmentadas.  

Informamos que a gestão utiliza a justificativa da  pandemia do coronavírus  a fim de  

justificar as dificuldades de forma ilógica, como se a pandemia fosse a única 



responsável.  Há  Caps passando  por uma série de dificuldades desde a casa que 

ocupa e risco de despejo,o que gerou  um processo de adoecimento na equipe de 

profissionais .  

Ressaltamos que diante de todas as situações de fala de estrutura, equipes incompletas 

, as equipes tem enfrentado assédios por parte da gestão contribuindo para o 

adoecimento dos profissionais , afastamentos , transtornos mentais etc  

Propomos que as coordenações dos CAPS sejam compostas por servidores devido as 

atuais não serem avaliadas pelos gestores. Percebemos  adoecimento dos profissionais 

por causa de gestões autoritárias.  

Ressaltamos a  ausência da gestão na ponta, nos serviços,  no que concerne a 

supervisão e acompanhamento das equipes de Saúde Mental mas os coordenadores 

tem ciência de tudo que ocorre.  

Ressaltamos que os trabalhadores da Saúde Mental necessitam de estabelecer diálogo 

com a gestão a fim de que escutem e busquem soluções as demandas apresentadas 

,sendo urgente estabelecer processos de trabalho a fim de possibilitar a qualidade dos 

serviços oferecidos pela Saúde Mental. O trabalho é alienado, não se consegue 

acompanhamento e resultados, segue sem rumo e diretrizes e sobretudo, o que ocorre 

é negação de direitos dos trabalhadores.  

Importa ressaltar que as demandas dos trabalhadores da Saúde Mental foram 

apresentadas a Célula de Saúde Mental de Fortaleza e até a presente data não 

obtivemos retorno das demandas referidas: 

1 – Recursos humanos: 

● Convocação do cadastro de reserva CAPS do Concurso Público de 2018 

● para suprir as vagas hoje ocupadas por profissionais temporários, celetistas ou 

RPA; 

● Garantia de equipes completas nos CAPS 

● Supervisão clínico-institucional; - Inclusão de supervisão Clinico-Institucional 

mensal nos serviços, com retomadas de práticas territoriais e integrais nos 

CAPS, com priorização de processos grupais, em concepções diversas e 

comunitárias. 

● Viabilizar suplementação de carga horária e plantão extra na RAPS e em 

outros pontos da atenção à saúde aos profissionais interessados; 

● Garantia de Educação Permanente, tal qual na Atenção Primária: - Programa 

de Educação Continuada. Parte da carga horária semanal dedicada a 

aperfeiçoamento profissional com retorno direto pros serviços. 

 

2 – Infraestrutura dos CAPS: 

● Garantia de repasse de suprimento de fundos aos CAPS; 

● Garantia de espaços para atendimentos com condições éticas e técnicas que 

garantam o sigilo profissional; 

● Viabilização de reformas estruturais; 



● Viabilização de Prontuário Eletrônico em todos os CAPS; 

3 – Distribuição de Carga Horária e utilização das folgas: 

● Profissionais de 20 horas semanais poderem distribuir suas cargas horárias em 

2 dias e meio, desde que não haja prejuízo para o serviço, priorizando essa 

escala aos servidores públicos e não aos celetistas, como tem sido feito 

atualmente; 

● Utilização das folgas adquiridas de forma seguida, conforme avaliação e 

possibilidade de cada serviço.  

4 – Remuneração e Gratificações: 

● Equiparação do valor das GED’s. Existem servidores do mesmo edital 

recebendo valores diferentes de GED; 

● Profissionais do concurso anterior, que já recebiam 35% de GED e passaram a 

receber 20%; 

● Maior clareza no processo das Produtividades: -Desvinculação da gratificação 

da Produtividade com os atrasos e faltas e vinculação deste com a produção 

de cada profissional. 

 

● Comissão de Produtividade: comissões locais de produtividade em todas as 

Unidades 

 

● Remuneração especial por termos trabalhado na Pandemia, sem direito a 

home office, nem revezamento de equipe.  Os Caps não foram considerados 

linha de frente, apesar de ter atendido durante  todos os períodos da 

Pandemia. 

 

5 – Processos de transferências e permutas: 

● Servidores já lotados terem primazia nos processos de transferência; 

● Não permitir transferência caso não haja imediata lotação no CAPS de origem 

do profissional, evitando desta forma que equipes fiquem desfalcadas.  

 Diante do exposto, nós enquanto trabalhadores da Saúde Mental, reafirmamos nosso 

compromisso com a Política da Saúde Mental primando pela qualidade do 

atendimento destinado ao usuário e pela valorização dos trabalhadores 
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