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Funcionários da rede de saúde mental
de BH denunciam falta de
medicamentos

OUÇA NA
ÍNTEGRA 00:00 00:00

Depois de trabalhadores de diversos

hospitais públicos em Belo Horizonte

denunciarem a falta de medicamentos

e de instrumentos básicos, agora é a

vez de funcionários da rede de saúde

mental da capital reclamam de

sucateamento.

O assunto foi debatido nessa quinta-

feira pelo Conselho Municipal de

Saúde, em reunião que ficou lotada.

Uma trabalhadora da rede, Ana Laura de Almeida, questiona também o fato de os

Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAMs), com a Reforma

Administrativa, ficarem subordinados aos serviços de urgência e emergência.

“Essa rede, que funciona de maneira articulada, corre o risco de se fragmentar

quando você passa os CERSAMs a não responderem mais à coordenação de
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belo horizonte prefeitura medicamento Cersam saúde mental

saúde mental, não trabalharem mais com os demais serviços”, explicou.

A prefeitura de BH admite a falta de medicamentos, mas alega que o problema,

herdado da gestão anterior, está sendo resolvido. “Há realmente uma certa falta de

alguns produtos, que nós estamos trabalhando com muita intensidade para

resolver. Em janeiro, nosso fornecimento de medicamentos era próximo de 60%. A

nossa expectativa é de fechar o ano com 90%, exatamente pela melhora dos

nossos processos de compra”, explicou o Secretário Municipal de Saúde, Jackson

Machado.

Ainda de acordo com o secretário, o número de funcionários da rede de saúde

mental cresceu na atual gestão. “Em relação ao quadro de pessoal, não houve

diminuição. Pelo contrário, houve aumento do pessoal que trabalha no programa

de saúde mental. Contratamos diversos psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais

e pessoal de enfermagem para dar apoio ao programa”, disse Jackson Machado.

Ouça acima a reportagem completa da Itatiaia.
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