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COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL

Nome Completo
Segmento (Usuária/o

Trabalhador/a /
Gestor/a)

Região
Administrativa

Coordenação Geral: Paulo Roberto da Silva Júnior
Christiane Kanzler Barbosa Nunes
Rozângela Camapum
Rodrigo de Araújo da Silva
Charmene A. Marques Menezes
Maria Cláudia Camargo de Freitas

Gestor
Gestor
Trabalhador
Trabalhador
Gestor
Gestor

Central
Central
Central
Central
Central
Central

Comissão de Formulação e
Relatoria:

Maírla Soares Rolim Castro Gestor Central

Comissão de Comunicação
e Mobilização:

Jaira Leite Usuária Central
Maria Idalina da Cruz Costa Trabalhador Central
José Arnaldo Pereira Diniz
Conceição de Maria Pires Irineu
Raimundo Nonato Lima
Sônia Inácio dos Santos Rodrigues
Denise de Freitas Marreco

Trabalhador
Trabalhador
Usuário
Trabalhador
Trabalhador

Central
Central
Central
Central
Central



Comissão de
Infraestrutura:

Graziani Izidoro Gestor Central
Alexandra Moreschi de Albuquerque Trabalhador Central

Outros colaboradores:

Nome Completo Segmento (Usuária/o |
Trabalhador/a | Gestor/a)

Região Administrativa

June Corrêa Borges Scafuto Trabalhador Central
Renata Priscila Oliveira Fonseca Trabalhador Central
Taís Souza Trabalhador Central
Mariana Neves Gonçalves de Souza Trabalhador Central
 Lorena Potira Almeida de Macedo Trabalhador Central
Maxsuel Oliveira de Souza Trabalhador Central
Isabel Rodrigues Trabalhador Central
Clara Parente Trabalhador Central
Karolaine dos Santos Trabalhador Central
Stephany Cecília Rocha Damasceno Trabalhador Central
Kaleb Giulia Ribeiro Salgado Trabalhador Central
Brunna Morais Trabalhador Central
Bruna Sousa de Almeida Trabalhador Central
Aline Pereira Almeida Trabalhador Central
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METODOLOGIA DE MOBILIZAÇÃO

Com o intuito de incentivar e garantir a participação social de usuários,

familiares e trabalhadores na Conferência Regional foram realizadas mobilizações

junto a comunidade por meio das conferências livres, confecção de cartazes,

panfletos e murais, informes nas redes sociais, Cine Debates, Rodas de conversa,

intervenções realizadas nos serviços por meio dos Grupos, Oficinas, Coletivos e

Assembleia de usuários, responsáveis e trabalhadores.

Salientamos que nas unidades Adolescentro, Capsi Asa Norte - (Centro de

Atenção Psicossocial Infantojuvenil), CAPS Brasília, CAPS AD Brasília e COMPP

- (Centro de Orientação Médico Psicopedagógica) ocorreram as Assembleias de

usuários e responsáveis aonde foram realizadas atividades em conjunto com outros

dispositivos de cuidado em diferentes áreas de atuação e níveis de atenção com o

intuito de aproximar e fortalecer as ações em rede.

Algumas das ações foram a Roda de conversa dos Capsi Asa Norte, Sobradinho,

Taguatinga e Recanto das Emas para elaboração de propostas conjuntas para a

conferência com a participação de representantes da Atenção Primária, Conselho

Tutelar, Movimento Pró Saúde Mental e Utopia Viva; Conferência Livre “Saúde

Mental e a participação de crianças e adolescentes: construindo caminhos para o

protagonismo”, um evento histórico, marco para a infância e adolescência no Brasil

que não tinham representatividade nas conferências e a partir desse dia o

protagonismo foi conquistado com a presença de crianças e adolescentes que

ocuparam a plenária da Câmara Legislativa do DF.

Cabe salientar o desafio de sustentar a lógica da atenção psicossocial nos

serviços de saúde mental infantojuvenil e adulto na Região Central, visto que cada

serviço possui dificuldades e realidades distintas. Diante deste cenário os desafios



aproximaram as unidades não somente da região central mas ampliamos os debates

e reflexões no DF.

Outrossim, a lógica da intervenção das unidades se baseia no vínculo, tem

caráter interdisciplinar, o que inclui intervenções no âmbito coletivo, individual e

ações de base territorial e domiciliar, construção que se articula na interface da

equipe, do sujeito, família e comunidade e das articulações de rede requisitadas

pelo caso. Durante os coletivos e ações de articulação de rede intersetoriais foram

realizadas reflexões e ações para elaboração de propostas, sensibilização e

fortalecimento do protagonismo dos usuários, responsáveis e demais atores

envolvidos no cuidado em diversas políticas públicas.

ABERTURA

O Superintendente da Região Central Paulo Roberto da Silva Júnior iniciou sua
fala externando sua alegria de participar de tão importante evento, destacou que a
Conferência era um evento muito propício para se refletir sobre a Política de Saúde
Mental e, neste sentido, ajudar todos na busca pela reflexão e construção de estratégias.
Ressaltou os esforços e avanços empreendidos pelos atores envolvidos para melhorar o
atendimento, assim como é uma realidade que essas ações têm contribuído para
dimensionar as demandas e fortalecer a atuação em rede.

Mesa de Abertura

Paco Britto - Vice Governador
Gen. Manoel Luiz Narvaz Pafiadache - Secretário de Saúde
Paulo Roberto da Silva Júnior - Superintendente da Região de Saúde Central e
Presidente Conferência
Vanessa Soublin - Diretora de Serviços de Saúde Mental da SES/DF
Alexandre Fonseca Santos - Médico e Consultor técnico da Coordenação de Saúde
Mental , Álcool e Outras Drogas- Ministério da Saúde
Fátima Lúcia Rôla - Coordenadora - adjunta da Comissão Organizadora da 3ª
Conferência Distrital de Saúde Mental, representando o Conselho de Saúde do Distrito
Federal
Regina Maria Tombini - Pró Reitora Acadêmica do IESB
Rodrigo Silva - Presidente do Conselho Regional de Saúde de Brasília
Terezinha Tocantins - Representante do Conselho Regional de Saúde do Cruzeiro
Maria Fernanda Araújo, Renato Silva e Fabrício Reis - Representantes do segmento
usuário
Denise Lima Moreira - Representante do segmento trabalhador
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Dep. Jorge Vianna
Dep. Arlete Sampaio
Luísa de Marillac - Promotora da Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e
Juventude/ MPDFT

Cerimonialista: Jaira Leite
Hino Nacional: Janette Dornellas

REGULAMENTO

Seguem abaixo as alterações propostas no regulamento aprovado:

1. Art 3º: ficou definido que o superintendente estará presente na plenária final;

2. Art 5º parágrafo 3º: exclusão do nome plenária final;

3. Art 12º: exclusão da letra c;

4. Art 14º: acrescentou fica garantido 1 vaga dos usuários para a população trans,

fica garantido 50% das vagas da conferência para a população negra , 50 %

das vagas para as mulheres contemplando a diversidade e se não tiver

representante as vagas ficam abertas ao segmento;

5. Art 15º: ao invés de ser conferidos ficou serão concedidos os certificados;
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O tema central que orientará as discussões nas distintas etapas

realizadas da 3ª CDSM é: “A Política de Saúde Mental como direito: pela
defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços
da atenção psicossocial no SUS”

O Eixo principal da 3ª CDSM – “Fortalecer e garantir as Políticas
Públicas: o SUS, o cuidado de saúde mental em liberdade e o respeito aos
Direitos Humanos” está dividido em 4 eixos temáticos:

EIXO I - Cuidado em Liberdade como garantia de Direito a cidadania:

a) Desinstitucionalização: Residências terapêuticas, fechamento de

hospitais psiquiátricos e ampliação do Programa de Volta para casa;

b) Redução de danos e atenção às pessoas que fazem uso prejudicial de

álcool e outras drogas;

c) Saúde mental na infância, adolescência e juventude: atenção integral e

o direito à convivência familiar e comunitária;

d) Saúde mental no sistema prisional na luta contra a criminalização dos

(as) sujeitos (as) e encarceramento das periferias;

e) Diversas formas de violência, opressão e cuidado em Saúde Mental;

f) Prevenção e pósvenção do suicídio e integralidade no cuidado;

EIXO II - Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de

serviços de saúde mental:

a) Garantia de financiamento, formação e participação social na garantia

de serviços de saúde mental;

b) Formação acadêmica, profissional e desenvolvimento curricular,

compatíveis à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);

c) Controle social e participação social na formulação e na sua avaliação

da Política de Saúde Mental, Àlcool e outras drogas;

d) Educação continuada e permanente para os (as) trabalhadores (as) de

saúde mental;

e) Acesso à informação e uso de tecnologias de comunicação na

democratização da política de saúde mental;
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f) Financiamento e responsabilidades nas três esferas de gestão (federal,

estadual, distrital e municipal) na implementação da política de saúde

mental;

g) Acompanhamento da gestão, planejamento e monitoramento das ações

de saúde mental;

EIXO III - Política de Saúde Mental e os princípios do SUS: Universalidade,

Integralidade e Equidade:

a) Intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da

Política de saúde mental;

b) Equidade, diversidade e interseccionalidade na política de saúde mental;

c) Garantia do acesso universal em saúde mental, atenção pri e promoção

da saúde e práticas clínicas no território;

d) Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS;

EIXO IV - Impactos na saúde mental da população e os desafios para o

cuidado psicossocial durante e pós-pandemia:

a) Agravamentos da crise econômica, política, social e sanitária e os

impactos na saúde mental da população, principalmente as

vulnerabilizadas;

b) Inovações do cuidado psicossocial durante e pós pandemia;

c) Saúde do (a) trabalhador (a) de saúde e adoecimento decorrente da

precarização das condições de trabalho durante e após a emergência

sanitária;
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PROPOSTAS APROVADAS
EIXO I - Cuidado em Liberdade como garantia de Direito a cidadania

PROPOSTAS:
Abrangência Nacional

1.

Assegurar que as pessoas em situação de rua sejam atendidas no CAPS do

território independente da especificação desse equipamento pela dificuldade de

acesso dessa população e ampliação dos consultórios de rua, assegurando os

atendimentos nas ruas.

2.

Rediscussão da Política Nacional de Drogas prevista na RAPS para ampliar a
parceria com os sistemas penitenciário e socioeducativo para acolher pessoas em
sofrimento egressas das prisões para favorecer a ressocialização.

Abrangência no Distrito Federal

1.

Fechar o hospital psiquiátrico São Vicente de Paula, a Casa de Passagem do ISM e
manicômio judiciário da Papuda, implementando os Serviços Residenciais
Terapêuticos e CAPS 24 horas, comprometendo os serviços da RAPS em garantir
o cuidado em liberdade, implantação de CAPS conforme a lei preconiza no DF,
construção e ampliação dos Centros de Convivência nas regiões administrativas e
ampliação do Programa Volta para casa.

2.

Garantir internação de adolescentes, quando necessário, em ambiente hospitalar
separado de adultos no Distrito Federal seja no Hospital da Criança, HMIB e
demais hospitais regionais. 

Abrangência na região de saúde

1.

Ampliação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e
adolescentes e pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, de acordo
com dimensionamento da área de abrangência no estudo do MPDFT.

2.

Ampliação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e
adolescentes e pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, de acordo
com dimensionamento da área de abrangência no estudo do MPDFT. 

3.
Contratação de profissionais de saúde mental especializados – Concurso específico
e contratação dos facilitadores e implantação dos grupos de ajuda mútua dos CAPS.
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PROPOSTAS DE SUBEIXOS
(opcionais e sem limite mínimo de propostas)

PROPOSTAS
VOTAÇÃO

SIM NÃO ABSTENÇÃO RESULTADO

(a) Desinstitucionalização: residências terapêuticas, fechamento de hospitais
psiquiátricos e ampliação do programa de volta para casa;
Fechar o hospital psiquiátrico São
Vicente de Paula, a Casa de
Passagem do ISM e manicômio
judiciário da Papuda,
implementando os Serviços
Residenciais Terapêuticos e CAPS
24 horas, comprometendo os
serviços da RAPS em garantir o
cuidado em liberdade,
implantação de CAPS conforme a
lei preconiza no DF e construção
e ampliação dos Centros de
Convivência nas regiões
administrativas.

Modalidade: Distrital 

X

Mais 90%

Fechamentos dos Hospitais
Psiquiátricos e mudança da lógica
manicomial dos CAPS para que a
loucura permaneça no território.

Modalidade: Nacional

Fortalecimento do Centro de 18
de Maio por meio da ampliação
do serviço. 

Modalidade: Distrital 

Implementação de diferentes
estratégias de moradia/habitação
(moradia assistida, SRT,
repúblicas, etc) com proximidade
territorial dos serviços de atenção
psicossocial e atenção primária
entre outros.

Modalidade: Nacional

100%
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Assegurar que as pessoas em
situação de rua sejam atendidas no
CAPS do território independente
da especificação desse
equipamento pela dificuldade de
acesso dessa população e
ampliação dos consultórios de rua,
assegurando os atendimentos nas
ruas. 

Modalidade: Nacional

100%

Que o estado através dos agentes
em questão, promova a difusão do
conhecimento das patologias
psicológicas possíveis, para que a
pessoa que possa está sujeita a
esta situação de sofrimento mental
se identifique e busque meios de
se tratar, e que essa difusão seja
feita nas escolas, locais de
tratamento como os CAPSI e
outros que ocorram os grupos
terapêuticos.  

Modalidade: Nacional

Criação do CAPS multidisciplinar
com o objetivo de dar uma maior
atenção à pessoa em situação de
rua.

Modalidade: Distrital

Fortalecimento entre
equipamentos da Rede, como
CAPS, consultório de rua,
abordagem social e saúde pública,
redução de danos e assistência
social.

Modalidade: Nacional

Proposição de aproximação maior
das oportunidades de emprego e
geração de renda nos CAPS do
Distrito Federal.
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Modalidade: Distrital

(b) Redução de danos e atenção às pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e
outras drogas;
Garantir que a SES cumpra a
oferta ao acesso de leitos de
atenção integral em hospitais
gerais no DF, implementar CAPS
AD III, Unidades de Acolhimento
Adultas e Infanto-juvenis,
Consultórios na Rua, Centros de
Convivência e Cultura, Equipes
de redução de danos e projetos de
geração de renda, proibindo o
encaminhamento às Comunidades
Terapêuticas e garantindo o
cuidado integral às pessoas com
necessidades decorrentes do uso
de álcool e outras drogas.

Modalidade: Distrital

100%

Ampliação dos serviços de CAPS
AD no Distrito Federal.

Modalidade: Distrital
(c) Saúde mental na infância, adolescência e juventude: atenção integral e o
direito à convivência familiar e comunitária;
Implementar CAPSi em todas as
regiões administrativas,
reestruturar a internação de
crianças e adolescentes na Ala
psiquiátrica do Hospital de Base
que funciona na lógica
manicomial, implementar
políticas públicas para acesso à
cultura e garantir as assembleias
nos CAPSi para fortalecer o
empoderamento e protagonismo
de crianças e adolescentes.

Modalidade: Distrital 

Qualificação dos profissionais de
saúde da Atenção Básica para o
acompanhamento e acolhimento
precoce de sofrimento psíquico. 

Modalidade: Nacional
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Migração dos leitos do Hospital
São Vicente de Paula para os
hospitais regionais.

Modalidade: Distrital

Na necessidade de internações de
adolescentes em ambiente
hospitalar separado de adultos, no
Distrito Federal seja no Hospital
da Criança ou HMIB e demais
hospitais regionais. 

Modalidade: Distrital

100%

Articulação com a Política de
Educação para a ampliação do
cuidado de crianças e
adolescentes em sofrimento
psíquico e garantia de equipe
psicossocial nas escolas e
capacitação continuada de
profissionais e monitores
escolares em saúde mental.

Modalidade: Nacional

100%

Modalidade: Nacional

Ampliação dos serviços de
convivência e fortalecimento de
vínculos para crianças e
adolescentes. 

Modalidade: Regional

Mais de 75%

Capacitação e ampliação da
Atenção Básica com horas
mínimas para atendimento à saúde
mental por meio da ampliação da
equipe de NASF e aprimoramento
do matriciamento. 

Modalidade: Distrital

Sensibilização e capacitação em
relação ao tratamento de saúde
mental em liberdade do Conselho
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Tutelar e acompanhamento da
pessoa pelo CT durante todo o
atendimento na Rede.

Modalidade: Nacional 

Redução de danos inserido no
serviço de saúde pública, atenção
mais perto para população em
situação de rua, como consultório
de rua, fechamento de manicômio,
CAPS em todas as RIDEs que a
população de rua sejam atendidas
com alternativas na saúde mental.

Modalidade: Regional

Mais de 75%

(d) Saúde mental no sistema prisional na luta contra a criminalização dos(as)
sujeitos (as) e encarceramento das periferias;
Rediscussão da lei das drogas que
está na segurança para uma
perspectiva da saúde. A RAPS
deve trabalhar em parceria com o
sistema penitenciário para acolher
pessoas em sofrimento egressas
das prisões para favorecer a
ressocialização.

Modalidade: Nacional

100%

(e) Diversas formas de violência, opressão e cuidado em Saúde Mental;

Ampliação e consolidação de
serviços de atendimento à vítima
de violência e aos agressores na
saúde. 

Modalidade: Nacional

Integração nos sistemas de
prontuários entre os serviços e
níveis de atenção de forma que
evite a revitimização do usuário.

Modalidade: Distrital

100%

Assistência continuada do
atendido dentro do sistema
multidisciplinar através de um
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prontuário único Nacional
informatizado e compartilhado
entre a Rede de atendimento
institucionalizada.
Modalidade: Nacional

Qualificar profissionais da rede de
saúde e proteção intersetorial para
identificação e notificação das
violências e assistência as
mesmas. 

Modalidade: Distrital

Comunicação entre as redes para
dar atenção às pessoas como
forma de inclusão social
tratamento os danos causados pelo
cárcere a fim de reduzir o retorno
ao crime como contrapartida
teremos a diminuição da
violência.

Modalidade: Nacional

(f) Prevenção e pósvenção do suicídio e integralidade do cuidado

Institucionalizar, equipar e
fortalecer as equipes dos CEPAVS
para que possa atender a
população em geral.

Modalidade: Distrital

Protocolo e equipes especializadas
de atendimento na rede de
urgência e emergência para
atendimento à pessoa que
cometeu tentativa de suicido. 

Modalidade: Distrital

Contratação de profissionais de
saúde especializados – Concurso
específico.

Modalidade: Regional 

100%

Capacitação periódica aos
funcionários da saúde mental com
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o principal objetivo de
humanizar.

Modalidade: Distrital

EIXO II - Gestão, financiamento, formação e participação social na
garantia de serviços de saúde mental

PROPOSTAS:
Abrangência Nacional

1. Garantia da realização de Conferências Nacionais de Saúde Mental a cada 4 anos

2.

 Revogação da Portaria 3.588/17, com retirada do fomento destinado aos HPs e
CTS e redirecionamento da verba aos dispositivos substitutivos e territoriais de
atenção psicossocial (CAPS)

Abrangência no Distrito Federal

1.

Criação de normativas para atendimento da população LGBTQIA+ para todos os
ciclos de vida, que incluam o fortalecimento dos serviços existentes, criação de
novos e capacitação dos profissionais; além de Implementação de normativas para
garantir o acesso às cirurgias inerentes ao processo transsexualizador e
hormonoterapia no âmbito do SUS.  

2.

Criação de gratificação para profissionais da atenção secundária que trabalham

com atenção biopsicossocial e contratação de novos servidores concursados.

Abrangência na região de saúde

1.

Fortalecimento dos CEPAVs – Centros de Especialidades para atenção às pessoas

em situação de violência sexual, familiar e doméstica, ampliando a capacidade de

atendimento e suporte biopsicossocial da população assistida a partir do

estabelecimento de equipe mínima e espaço adequado.
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2.
Financiamento específico para a implantação dos grupos de ajuda mútua dentro dos

CAPS, com remuneração para os facilitadores.

3.
Implantar e garantir a supervisão clínico-institucional em todos os serviços CAPS.

PROPOSTAS DE SUBEIXOS
(opcionais e sem limite mínimo de propostas)

PROPOSTAS
VOTAÇÃO

SIM NÃO ABSTENÇÃO RESULTADO

(a) Garantia de financiamento público para a manutenção e ampliação da
política pública de saúde mental;
(b) Formação acadêmica, profissional e desenvolvimento curricular, compatíveis
à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);
(c) Controle Social e participação social na formulação e na avaliação da Política
de Saúde Mental, Álcool e outras drogas;
(d) Educação continuada e permanente para os (as) trabalhadores (as) de saúde
mental;
(e) Acesso à informação e uso de tecnologias de comunicação na democratização
da política de saúde mental;
(f) Financiamento e responsabilidades nas três esferas de gestão (federal,
estadual/distrital e municipal) na implementação da politica de saúde mental;
(g) Acompanhamento da gestão, planejamento e monitoramento das ações de
saúde mental.
h) Revogação da Portaria 3.588/17, com retirada do fomento destinado aos HPs
e CTS e redirecionamento da verba aos dispositivos dispositivos substitutivos e
territoriais de atenção psicossocial (CAPS) - Nacional
(i)Capacitação dos profissionais para o atendimento de pessoas autistas em todos
os ciclos  de vida - Regional
(j)Implantar e garantir a supervisão clínico – institucional em todos os serviços
CAPS - Regional
(k)Fortalecimento dos CEPAVs – Centros de Especialidades para atenção às
pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica , ampliando a
capacidade de atendimento e suporte biopsicossocial da população assistida a
partir do estabelecimento de equipe mínima e espaço adequado  - Distrital/
Regional
(l)Financiamento específico para a implantação dos grupos de ajuda mútua
dentro dos CAPS , com remuneração para os facilitadores - Regional
(m)Estabelecimento de fomento para associações e movimentos sociais de saúde
mental e canais de diálogo direto entre estes e gestores federais , estaduais e
municipais - Nacional
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(n)Fortalecer as RAPS para a integração entre as políticas intersetoriais , como
saúde e educação , por meio de programas como o PSE - Distrital
(o)Qualificar profissionais de saúde da atenção básica para questões de SM por
meio da instituição de um projeto de educação continuada - Nacional
(p)Ampliação dos CAPS II para CAPS III com aumento da equipe especializada
e adequação do espaço físico – Regional
(q)Garantia da realização de Conferências Nacionais de Saúde Mental a cada 4
anos - Nacional
(r)Aumento das equipes interdisciplinares dos Consultóros de Rua para melhor
atenção às pessoas em situação de rua em serviço itinerante, que inclua a
participação de facilitadores e redutores de danos - Distrital
(s)Ampliação de investimento de recursos públicos em parcerias com instituições
educacionais e universidades , por meio de dispositivos formativos como
instrumento de qualificação para estudantes de graduação e pós graduação , e
das residências em Saúde – com a finalidade de fortalecer a produção de cuidado
qualificado em SM - Nacional
(t)Criação de gratificação para profissionais da atenção secundária que
trabalham com atenção biopsicossocial de contratação de novos servidores -
Distrital
(u)Criação de normativas para atendimento da população LGBTQIA+ para
todos os ciclos de vida , que incluam o fortalecimento dos serviços existentes,
criação de novos e capacitação dos profissionais; além de implementação de
normativas para garantir o acesso às cirurgias inerentes ao processo
transsexualizador e hormonoterapia - Distrital
(v)Ampliação do passe livre para os usuários de serviços de SM com a devida
destinação de verba para a locomoção coo forma de garantir o exercício de sua
cidadania , que inclui o acesso aos serviços da Raps e outros espaços sociais -
Distritais
(w)Ampliação dos CAPSi , pelo menos um para cada região de saúde - Distrital

EIXO III - Política de Saúde Mental e os princípios do SUS:
Universalidade, Integralidade e Equidade

PROPOSTAS:
Abrangência Nacional

1.

Construção de políticas públicas de acesso à dignidade de vida para as populações
(LGBTQIAP+, população negra, em situação de rua) com programas de formação,
capacitação, criação de postos de trabalho e inserção da referida população nos
mesmos; efetivação de leis da educação que preconizam o ensino de diversidade
nas escolas dentre outras políticas intersetoriais que favoreçam a saúde mental de
qualidade.  Implementação e ampliação das PICS com ênfase nas populações
vulneráveis, dentro das Reformas Psiquiátricas e Sanitária Implantação de centros
especializados a nível nacional para atuação às pessoas em situação de violência
sexual, familiar e doméstica, ampliando a capacidade de atendimento e suporte
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biopsicossocial da população assistida a partir do estabelecimento de equipe
mínima e espaço adequado.

2.

Retomada da Rede Cegonha e aprovação da lei contra a violência obstétrica com
campanhas de sensibilização e educação continuada dos trabalhadores de saúde no
combate à violência obstétrica, incluindo a implementação do pré-natal
psicológico.

Abrangência no Distrito Federal

1.

Institucionalização do ambulatório trans com o suprimento das condições
necessárias a seu atendimento: hormonização e regulação para cirurgias do
processo transsexualizador Fornecimento gratuito de hormonoterapia para
população trans. Fornecimento de psicofármacos atuais com ampliação de tipos de
antidepressivos e antipsicóticos disponibilizados pela Farmácia de Alto Custo.

2.
Fortalecimento de CEPAV para atuação às pessoas em situação de violência
sexual, familiar e doméstica, ampliando a capacidade de atendimento e suporte
biopsicossocial da população assistida a partir do estabelecimento de equipe
mínima e espaço adequado.

Abrangência na região de saúde

1.
Ampliação e melhoria dos espaços físicos dos CAPS

2. Inserir proposta aqui.

3. Inserir proposta aqui.

PROSPOSTAS DE SUBEIXOS
(opcionais e sem limite mínimo de propostas)

PROPOSTAS
VOTAÇÃO

SIM NÃO ABSTENÇÃO RESULTADO

(a) Intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da Política
de Saúde Mental
Construção de políticas públicas
de acesso à dignidade de vida para
as populações (LGBTQIAP+,
populações negra, em situação de
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rua) com programas de formação,
capacitação, criação de postos de
trabalho e inserção da referida
população nos mesmos;
efetivação de leis da educação que
preconizam o ensino de
diversidade nas escolas dentre
outras políticas intersetoriais que
favoreçam a saúde mental de
qualidade.

Ampliação e melhoria dos
espaços físicos dos Caps
Fortalecimento de CEPAV para
atuação às pessoas em situação de
violência sexual, familiar e
doméstica, ampliando a
capacidade de atendimento e
suporte biopsicossocial da
população assistida a partir do
estabelecimento de equipe mínima
e espaço adequado.

Atenção especializada em saúde
mental aos adolescentes que
fazem uso prejudicial de álcool e
outras drogas

(b) Equidade, diversidade e interseccionalidade na política de saúde mental);
Institucionalização do
ambulatório trans com o
suprimento das condições
necessárias a seu atendimento:
hormonização e regulação para
cirurgias do processo
transsexualizador Fornecimento
gratuito de hormonoterapia para
população trans. Fornecimento de
psicofármacos atuais com
ampliação de tipos de
antidepressivos e antipsicóticos
disponibilizados pela Farmácia de
Alto Custo.

Retomada da Rede Cegonha e
aprovação da lei da violência
obstétrica com campanhas de
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sensibilização e educação
continuada dos trabalhadores de
saúde no combate à violência
obstétrica, incluindo a
implementação do pré-natal.

(c) Garantia do acesso universal em saúde mental, atenção primária e promoção
da saúde, e práticas clínicas no território;
Reinserção de profissionais da
psicologia na equipe mínima de
Estratégia Saúde da Família

Espaços no SUS de cuidado em
saúde mental da 1ª Infância com
identificação e intervenção
precoces de caráter porta aberta

Atenção especializada em saúde
mental aos adolescentes que
fazem uso prejudicial de álcool e
outras drogas

(d) Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS.

Fechamento dos manicômios,
hospitais psiquiátricos e
comunidades terapêuticas;
revogação da EC 95 e
investimento na construção e
implementação de leitos
psiquiátricos nos hospitais gerais;
ampliação da rede substitutiva de
saúde mental pública (Caps, APS
e outros dispositivos) com a
contratação de servidores
concursados e especializados em
saúde mental  

Implementação e ampliação das
PICS dentro das Reformas
Psiquiátricas e Sanitária 

Cobertura total da Estratégia
Saúde da Família com condições
de funcionamento para o
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atendimento das necessidades
básicas da população  

EIXO IV - Impactos na saúde mental da população e os desafios para o
cuidado psicossocial durante e pós-pandemia

PROPOSTAS:
Abrangência Nacional

1.

Capacitação dos profissionais de saúde mental e demais atores envolvidos/as/es no
cuidado para a assistência de populações vulneráveis, como em situação de rua,
população  negra, infanto-juvenil, pessoas em situação de violência, LGBTQIA+
inclusive  a fim de enfrentar o agravamento das crises econômicas, política, social
e sanitária em decorrência da pandemia.

2.

Implementar um serviço de busca ativa a partir da Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS)  fortalecendo a articulação entre CAPS, Serviço de Abordagem Social e
Consultório na Rua para busca ativa a partir do modelo de redução de danos e
atenção psicossocial.

Abrangência no Distrito Federal

1.

Fortalecimento dos CEPAV diante do agravamento das situações de violência
sobretudo doméstica e familiar em virtude das crises econômica, política, social e
sanitária com estruturação da rede de atenção biopsicossocial a situações de
violência sexual, doméstica e familiar no DF, com assistência específica aos órfãos
de feminicídio e demais familiares.

2.

 Instituir a assistência à população com uso de ferramentas a distância (atividades
terapêuticas virtuais, telessaúde, whatsapp institucional, etc) permitindo a
continuidade de inovação produzidas na pandemia e desburocratizando a
regulamentação, com comitê próprio na saúde mental para ser seguido em todas
regionais que o Estado Forneça equipamento técnico para usuários que não dispõe
de condições econômicas.

Abrangência na região de saúde

1.

Retomar as ações dos ACS nas visitas domiciliares como forma de busca ativa,
especialmente as populações vulneráveis (pessoas em situação de violência, idosos,
crianças, adolescentes etc) oferecendo a ampliação de frota e disponibilização de
carros da SES e aumento de auxílio combustível compatível com a inflação.

2.
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Ampliar e fortalecer o Cepav Caliandra e o Ambulatório da diversidade de gênero

do DF ambos no adolescentro, com garantia de atendimento de portas abertas bem

como ampliar e fortalecer o ambulatório trans do DF, no hospital Dia.

3.
Ampliar a rede de cuidado em saúde mental infanto-juvenil na região central com

ampliação dos dispositivos e profissionais capacitados.

PROPOSTAS DE SUBEIXOS
(opcionais e sem limite mínimo de propostas)

PROPOSTAS
VOTAÇÃO

SIM NÃO ABSTENÇÃO RESULTADO

(a) Agravamento das crises econômica, política, social e sanitária e os impactos na saúde
mental da população principalmente as vulnerabilizadas;
(b) Inovações do cuidado psicossocial no período da pandemia e possibilidade de continuar
seu uso, incluindo-se, entre outras as ferramentas à distância;
(c) Saúde do (a) trabalhador (a) de saúde e adoecimento decorrente da precarização das
condições de trabalho durante e após a emergência sanitária;
(d) Construir uma Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência;

(e) Produzir e acessar dados produzidos por instituições públicas parceiras sobre os
impactos econômicos, políticos, sociais e sanitários na saúde mental que sejam
estratificadas social e racialmente
(f) Implantar atrelando a metodologia do movimento regenerativo tempo de plantar as
PICS e destacando as rodas de TCI no ambiente escolar no cuidado em saúde mental dos
estudantes.
(g) Articular a Atenção Psicossocial com outros dispositivos da rede intra e intersetorial
(escola, cultura, etc.)

PALESTRA
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Palestra: “A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do

cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da

atenção psicossocial no SUS”.

Marcello Souza Santos

Graduado em Serviço Social pela UNB, Especialista em Saúde Mental infanto-juvenil e

Especialista em Saúde Mental Adulto FEPECS/ESCS

Área de Atuação: Graduado em Serviço Social pela UNB

Palestra: “A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em

liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”.

Data: 29/04/22

Local: Auditório IESB ASA SUL

Em 29/04/2022 no auditório da Faculdade IESB Asa Sul foi ministrada palestra
pelo Especialista em Saúde Mental Infantojuvenil e Adulto pela ESCS/FEPECS
Marcello Souza Santos aos participantes da Conferência Regional de Saúde Mental da
Região Central. O palestrante iniciou sua fala narrando experiências iniciais como
residente do Programa de Residência Multiprofissional da ESCS/FEPECS. Para ele, é
preciso perceber as mudanças na relação entre educação e sociedade. Há necessidade de
reflexão sobre as respostas que a sociedade precisa, trouxe contribuições acerca das
vivências em sua prática profissional com o olhar sobre as unidades que necessitam ser
ampliadas e fortalecidas não somente na construção dos serviços mas na revisão e
reflexão sobre os processos de trabalho adotados com o incentivo da gestão. De acordo
com o palestrante, o mensageiro não é o conceito, a mediação, a mensagem, é todo o
contexto, e, diante das possibilidades, não existem receitas, existem desafios.

INTERVENÇÃO CULTURAL

Com intensa participação da plateia foram realizadas as atividades culturais com a
participação dos artistas Grupo Maluco Voador, Tok de Art, MC Camila, Monalisa -
Cantiga de Roda, Aline Ogliari - Hatha Yoga e Leitura de um poema com a adolescente
Isabela.

29



DELEGADAS (OS) TITULARES E SUPLENTES ELEITAS (OS)
PARA A 10ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE:

SEGMENTO DOS USUÁRIOS – TITULARES

Nome Completo
Ivanuza Aparecida Souza de Melo
Adriana B. de Araújo
Isabela Pereira Cardoso
Jaira Leite
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Iara dos Anjos Santana
Aisha Rafaela Bazilio Lopes
Mônica Macedo
Giulia Ribeiro Salgado
Norton Roberto Ferraz
Magda Maria Cardoso da Silva
Raul Souza da Costa
Renato da Silva Guimarães

Ingrid Silva de Carvalho

Davi Silva dos Santos

SEGMENTO DOS TRABALHADORES – TITULARES

Nome Completo
Alissandra Alves Rodrigues
Guaia Monteiro Siqueira
Lorena Potira Almeida de Macêdo
Denise Lima Moreira
Felipe Rosa Lima
Lívia Cintia Andrade Souza Costa
Stephany Cecília Rocha Damasceno

SEGMENTO DOS (AS) GESTOR (AS) – TITULARES

Nome Completo
Christiane Kanzler Barbosa Nunes
Maria Claúdia Camargo de Freitas
Sônia Inácio dos Santos Rodrigues
Maírla Soares Rolim Castro
Gracielle Pollyana Mertens Carvalho
Paulo Roberto da Silva Júnior
Fernando Erick Damasceno Moreira
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SEGMENTO DOS USUÁRIOS – SUPLENTES

Nome Completo

SEGMENTO DOS TRABALHADORES – SUPLENTES

Nome Completo
Clara Parente Barreto Oka
Denise de Freitas Marreco
Lilianny Costa Barros de Deus
Tathiana Acciolly Bezerra

SEGMENTO DOS (AS) GESTOR (AS) – SUPLENTES

Nome Completo
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PROGRAMAÇÃO DA ETAPA REGIONAL
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GALERIA DE FOTOS E MOÇÕES DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE MENTAL ETAPA REGIÃO CENTRAL

1. Fotos da infraestrutura da conferência.

2. Fotos dos palestrantes | expositores.

3. Fotos dos participantes nos eixos temáticos.

4. Fotos da Plenária Final.

5. Moções.
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