
CARTA ABERTA A POPULAÇÃO

O SADA  –  Serviço  de  atenção  às  dificuldades  de  aprendizagem  –  desenvolve  no  SUS 
Campinas há 30 anos a atenção integral às queixas de dificuldades de aprendizagem de crianças e 
adolescentes, através de:

1- Intervenção  direta  aos  usuários  e  responsáveis,  com  a  construção  de  um  projeto 
terapêutico singular, que articule também a rede de proteção intersetorial (escolas, 
núcleos e etc.) buscando a promoção de saúde / qualidade de vida; 

2- Ofertas de espaço de discussão/reflexão das temáticas que envolvem a dificuldade de 
aprendizagem  com  profissionais  da  saúde  e  intersetorialidade  (matriciamento  e 
capacitação) buscando a construção de ampliação do olhar sobre fenômenos sociais 
que tem sido rotulados como individuais (distúrbios, transtornos e etc.). Nesta forma 
de  intervenção  busca  atingir  todos  os  Distritos  de  Saúde  –  respeitando  suas 
singularidades;

3- Participação em espaços de construção de políticas públicas de defesa e promoção de 
direitos de crianças e adolescentes.

É  o  único  dispositivo  público  de  Campinas  que  realiza  este  tipo  de  trabalho,  sendo 
referência para todo o município. A atenção é realizada por equipe interdisciplinar, formada por 
terapeuta ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo. Hoje atende 270 usuários, e conta com uma 
equipe de apenas 5 profissionais; destes, 4 são contratados via Convênio Cândido – PSF, convênio 
que  vencerá  em  julho  de  2012  e  ainda  sem  uma  proposta  de  resolução  para  o  RH  deste 
dispositivo, bem como de toda a rede de saúde coberta por este convênio. É importante frisar 
também que existe uma fila de espera com mais de 300 usuários aguardando a disponibilidade 
de vaga para este atendimento.

O panorama de instabilidade política que Campinas vive põe em risco a integridade do 
sistema de Saúde e, em relação ao núcleo do SADA, fica comprometida tanto a assistência direta 
aos usuários atendidos por este serviço – e os que aguardam em fila de espera – quanto se 
enfraquece uma experiência/tecnologia em saúde de articulação e potencialização das Redes a 
partir de matriciamento.

Solicitamos, portanto:

• A  garantia  da  manutenção  da  estrutura  de  oferta  para  a  atenção  a  crianças  e 
adolescentes com dificuldade de aprendizagem.

• A equalização da estrutura deste dispositivo de saúde a fim de oportunizar  a atenção 
universal a esta demanda, hoje reprimida e/ou não qualificada. 

Contamos com o apoio da população para lutar pelo nosso direito a uma Saúde forte e 
integral, em especial às crianças e aos adolescentes.

Campinas, maio de 2012.

Equipe do SADA, usuários e familiares.


