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COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL

                                                    Nome Completo
Segmento (Usuária/o 

Trabalhador/a | 
Gestor/a)

Região 
Administrativa 

Coordenação Geral: Helia Maria da Silva Morato Trabalhadora Taguatinga
Comissão de Formulação e 
Relatoria:

Aroldo Pinheiro de Moura Neto Trabalhador Taguatinga
José Ferreira Simões Usuário Taguatinga
Leila Cristina da Silva Peres Gestora Taguatinga

Comissão de Comunicação 
e Mobilização:

Kelly Cristina Vieira Silva Trabalhadora Taguatinga
Marta Regina de Souza da Silva Trabalhadora Taguatinga
Silvia Lucas Ricardo Trabalhadora Taguatinga

Comissão de Infraestrutura: 
Maristela Fernandes de Lacerda Usuária Taguatinga
Aridelma Maria de Fátima Santos Usuária Taguatinga
Luciano Gomes Almeida Gestor SRSSO
Shirlene Pinheiro de Almeida Gestora SRSSO
Joel dos Santos Abreu Usuário Samambaia
Ana Cláudia Rodrigues da Silva Trabalhadora Rec. das Emas

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

Região Administrativa 

Camila Prenholatto da Costa Gestora Taguatinga
Ana Delian Nunes Pereira Motta Trabalhadora NASF/UBS 01 Taguatinga
Suzy Yurimi kusakama Mashuda Trabalhadora NASF/UBS 01 Taguatinga
Odeth Maria Vieira Oliveira Trabalhadora NASF/UBS 01 Taguatinga
Elmo Alves Arruda Trabalhadora NASF/UBS 01 Taguatinga
Liliane Santos da Purificação Moraes Trabalhadora NASF/UBS 01 Taguatinga
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METODOLOGIA DE MOBILIZAÇÃO

 A Coordenação de Organização do evento mobilizou a sociedade civil através 

de reuniões orientativas nas unidades assistenciais, aglutinação dos conselhos de 

saúde da Região Sudoeste, divulgação do evento pelas mídias sociais do conselho 

de saúde de Taguatinga, criação de Cards de divulgação em grupos de mensagens, 

links de compartilhamentos de dados, etc. 

Para viabilizar o processo de participação na conferência, foi organizada 

inscrição em múltiplos meios de comunicação (e-mail, google forms, telefone) ou 

presencial na sede do Conselho de Taguatinga, disponibilizando transporte e 

alimentação ao conferencista das cidades de Samambaia e Recanto das Emas. 

As principais dificuldades encontradas foram no campo do financiamento do 

evento, pois não havia recurso financeiro disponível, obrigando a comissão a buscar 

parcerias econômicas para viabilizar a infraestrutura necessária. Felizmente, pelo 

histórico de atuação na região de saúde, tivemos bons resultados de parceiros, 

inclusive com alta adesão de participantes. 

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 as garantir 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.

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

serviços de saúde mental.

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

Integralidade e Equidade.

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

psicossocial durante e pós-pandemia.
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EIXO I - Cuidado em Liberdade como garantia de Direito a cidadania
PROPOSTAS:

Abrangência Nacional 

1.

Ampliar o acesso a pessoas em situação de rua aos serviços de saúde 

mental ampliando o consultório de rua e construção de residências 

terapêuticas.

2.

Buscar fortalecimento das políticas de cultura, esporte e lazer que são 

essenciais à atenção a saúde mental da juventude contribuindo também 

na formação de profissionais direcionados ao melhor atendimento da 

comunidade LGBTQI+.

Abrangência no Distrito Federal

1.

Fortalecer os CAPS existentes e criar unidades de CAPS i CAPS AD e 

CAPS 1, 2 e 3 em todas as cidades que não possuem esse serviço de 

saúde mental. 

2.
Implantar as residências terapêuticas no DF e intensificar as fiscalizações 
das comunidades terapêuticas e clínicas da iniciativa privada.

Abrangência na região de saúde

1

.

A implementação das três unidades de acolhimento do DF. Criação de 
CNES e cargo de coordenação dessa unidade e RH própria, vinculada ao 
CAPS AD da região.

2

.

Fortalecer e ampliar os CAPS existentes e criar unidades de CAPS i, 
CAPS AD e CAPS 1, 2 e 3 em todas as cidades que não possuem esse 
serviço de saúde mental. Priorizando Vicente Pires, Recanto das Emas, 
Samambaia, Águas Claras e Arniqueiras. 

3

.

Melhorar e desburocratizar o fluxo de encaminhamento e atendimento a 

crianças encaminhadas pelas escolas do DF, instalando um sistema de 

referência e contrarreferência entre serviços de saúde e educação.

PROPOSTAS APROVADAS

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

PROPOSTAS

(a) Desinstitucionalização: residências terapêuticas, fechamento de 
hospitais psiquiátricos e ampliação do programa de volta para casa;
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Ampliar o quadro de geriatras para assistir a população idosa, devido o aumento 
de casos de demência e similares, com o fortalecimento das PIS.

Que todas as leis de saúde sejam políticas de Estado, e não apenas de governo.

Fechamento do Hospital São Vicente de Paula, com criação e ampliação dos 
leitos psiquiátricos nos hospitais gerais.

(b) Redução de danos e atenção às pessoas que fazem uso prejudicial de 
álcool e outras drogas;

Garantir nas unidades de tratamento de saúde mental, a opção de um tratamento 
holístico e miasmático para pessoas em sofrimento mental.

(c) Saúde mental na infância, adolescência e juventude: atenção integral e o 
direito à convivência familiar e comunitária;

Garantir no DF criação e qualificação de rede ou serviço de cuidado 
interdisciplinar e intersetorial na avaliação e intervenção precoce a recém-
nascidos de 0 a 18 meses e crianças em todos os níveis de atenção.

Buscar fortalecimento das políticas de cultura, esporte e lazer que são essenciais 
à atenção a saúde mental da juventude.

(d) Saúde mental no sistema prisional na luta contra a criminalização dos(as) 
sujeitos (as) e encarceramento das periferias;

Encaminhamento de adolescentes em conflito com a lei para profissionais de 
saúde para avaliação do nível de transtorno mental para que receba medicação e 
tratamento pertinentes.

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

Enfrentamento de todas as formas de violência/fortalecendo os serviços dos 
CEPAVS, ampliando os serviços e equipamentos que prestam assistência às 
vítimas de violência, promovendo a qualificação continuada dos profissionais de 
saúde e da rede de proteção intersetorial para identificação, notificação e 
assistência as múltiplas formas de violência, desenvolvendo ações e 
matriciamento em todos os níveis de atenção à saúde. Fortalecimento dos 
CEPAVs ampliando a capacidade de atendimentos e suporte psicossocial às 
vítimas de violência com ampliação do quadro pessoal (RH) e melhoria da 
infraestrutura para os atendimentos.

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

Institucionalização do Núcleo de Saúde Mental no organograma do SAMU por 
meio de discussão técnica com os profissionais que compõem o Núcleo, a RAPS,  
a DISAM,  o Conselho de Saude do DF, afim que ele seja unidade e gerência de 
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referência adm e técnica dos agravos psicossociais e toxicológicos, de urgência e 
emergência aos usuários de saúde mental e a rede de atendimento de saúde 
psicossocial e outras. E sua ampliação do núcleo de saúde mental e outras 
unidades da federação com apoio do ministério da saúde.

COORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO EIXO I: JEFERSON DE SOUZA 
BULHOSA JÚNIOR

RELATORIA: JOSÉ WANDERSON SILVA DO NASCIMENTO E DANIELLE 
RODRIGUES GONTIJO 

FACILITADORES:  LILIANE SANTOS DA PURIFICAÇÃO MORAES

COMPOSIÇÃO DO GT: 
USUÁRIOS
TRABALHADORES 
GESTORES PRESTADORES DE SERVIÇOS
TOTAL DE MEMBROS 60

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

PROPOSTAS:
Abrangência Nacional 

1.

Propor que os gestores sejam capacitados com experiência para 

gerenciar os CAPS sem indicação política com participação dos usuários 

e familiares.

 NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS!

2.

Suspensão da portaria 3588/2017, revisão com aumento dos valores de 

incentivo para cada    tratamento de CAPS e nova edição do Saúde 

Mental em Dados.

Abrangência no Distrito Federal

1.

Suspensão do financiamento do IGES, comunidades terapêuticas, 

hospital psiquiátrico público e particulares e redirecionamento de recurso 

para CAPS, APS, SRTs e leitos de saúde mental em hospital geral, 

garantindo enquanto estado laico, liberdade e acolhimento religioso 

conforme o credo do usuário em cuidado no SUS.

2. Garantia de financiamento da política de Educação Permanente em 
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Saúde e organização dos serviços com articulação do ensino, serviço, 

gestão e controle social para realizar a formação crítica-reflexiva na 

aprendizagem no trabalho, transformação das práticas em saúde mental, 

efetivação da reforma psiquiátrica e garantia e respeito às atividades inter-

setoriais, ampliadas e territoriais no manejo dos determinantes sociais em 

saúde mental.

Abrangência na região de saúde

1

.

Fechamento do Hospital São Vicente de Paulo em cumprimento a Portaria 

3088/2011 e Lei Distrital 975/1995 e redirecionamento de recursos 

financeiros e humanos para transformação do CAPS II Taguatinga em 24 

horas, adequação do espaço físico do CAPS i Recanto, constituição de 

todas as equipes NASF, aumento dos leitos de saúde mental no HRT e 

qualificação das equipes para atender crise.

2

.

Ampliação das capacidades físicas e operacionais das equipes de saúde 

da família, núcleos ampliados de saúde da família na Região Sudoeste de 

Saúde, além de garantir o controle social, principalmente na região de 

Águas Claras, Areal, Arniqueiras e Samambaia Norte.

3

.

Implementação do acompanhamento em saúde mental com devida 

capacitação nas equipes de saúde da família e nos núcleos ampliados de 

saúde da família, com participação dos agentes comunitários de saúde 

para atenção de sofrimento psíquico e ordenamento do acesso a RAPS 

caso necessário.

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

PROPOSTAS

(a) Garantia de financiamento público para a manutenção e ampliação da 
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política pública de saúde mental;

Admissão de novos profissionais de saúde a partir de concursos públicos que 
valorizem as formações profissionais em serviço e para o SUS como as 
residências multiprofissionais fomentando em currículo mínimo disciplinas de 
saúde mental e desigualdades em saúde observando as especificidades das 
identidades negras, quilombolas, de terreiro e outros povos tradicionais 
LGBTQIA+, pessoas com deficiência e sofrimento psíquico.

Criação de benefícios sócio-assistenciais em saúde mental como auxílio 
financeiros às cuidadoras de pessoas em sofrimento mental, passe livre para 
realização de tratamento, auxílio saúde-mental e para custeio e suporte de 
demandas específicas dos usuários 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;

Garantir a participação social da comunidade em geral, especialmente dos 
usuários nos mecanismos de controle social, levando em consideração os 
determinantes sociais de saúde que dificultam a participação da sociedade: 
disponibilizar acesso aos serviços e aos encontros, observar as necessidades de 
segurança alimentar, de acesso ao mercado de trabalho.

(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;

Implementar parâmetros equitativos de distribuição orçamentário para assegurar 
que todo financiamento destinado a saúde mental seja executado considerando a 
sobreposição de vulnerabilidades observando as especificidades das identidades 
negras, quilombolas, de terreiro e outros povos tradicionais LGBTQIA+, pessoas 
com deficiência e sofrimento psíquico., também investindo em ações de vigilância 
em saúde voltados para as relações raciais contando com a contratação, 
formação de gestores e equipes para reconhecer e responsabilizar dentro dos 
serviços de saúde os responsáveis pela perpetuação e consumação do racismo 
institucional e retomando 136 como espaço de denúncia e coleta de casos de 
racismo no SUS.

(g) Acompanhamento da gestão, planejamento e monitoramento das ações 
de saúde mental.
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Garantir que as unidades de saúde mental da atenção secundária (CAPS) sejam 
unidades sentinela para notificação do agravo de transtornos mentais 
relacionados ao trabalho, conforme portaria de consolidação GM/MS Nº 2, de 
2017.

Ampliação dos serviços em saúde mental com a implementação de CAPS para as 
regiões administrativas da região Sudoeste considerando parâmetros 
epidemiológicos e ministeriais

COORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO EIXO II: KELLY CRISTINA 
VIEIRA SILVA 

RELATORIA: TATIANA OLIVEIRA CHAVES FONTES

FACILITADORES: ODETH MARIA VIEIRA OLIVEIRA E ELMO ALVES 
ARRUDA

COMPOSIÇÃO DO GT: 
USUÁRIOS 15
TRABALHADORES 12
GESTORES PRESTADORES DE SERVIÇOS 4
TOTAL DE MEMBROS 31

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

PROPOSTAS:
Abrangência Nacional 

1. Gestão, financiamento e ampliação do NASF.

2.
Benefício vinculado ao auxílio transporte, para os usuários da saúde 

mental para garantir suporte, adesão, integralidade no acesso a saúde.

Abrangência no Distrito Federal

1.
Edificação do CAPS do Recanto das Emas. Inclusão de médicos 

psiquiatras infantis e criação de CAPS AD, 1, 2 e 3 (adultos e idosos).

2.
Informatização dos serviços para integrar o cuidado em todos os serviços 

da RAPS da região sudoeste; Ex. O CAPS não tem prontuário eletrônico.

Abrangência na região de saúde
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1

.

Fechamento do HSVP e redirecionamento da equipe para os 3 níveis de 

atenção.

2

.

Instituir uma câmara técnica para dimensionar todos os serviços que 

compõem a RAPS da região Sudoeste, elencando os déficits de 

profissionais, espaços físicos e qualidade dos serviços ofertados a 

população, além da criação de programas de educação permanente para 

os profissionais que compõem a RAPS em seus níveis de assistência.

3

.
Ampliação das equipes de saúde mental da RAPS e APS, conforme 

parâmetros estabelecidos.

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

PROPOSTAS

(a) Intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da Política de 
Saúde Mental

 Prioridade na regulação de pacientes que chegam em crise em serviços de 
urgência e emergência.

Produção de indicadores de saúde mental nas portas de entrada das 
emergências.

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

Materialização das políticas de pessoas negras, LGBTQIA+, pessoa com 
deficiência e mulheres.

Ampliação de políticas de acolhimento institucional para pessoas com problemas 
decorrentes de álcool e outras drogas na Samambaia.

A Saúde Mental deve fazer parte da base curricular na rede educacional de todos 
os profissionais de saúde.

(c) Garantia do acesso universal em saúde mental, atenção primária e promoção da 
saúde, e práticas clínicas no território;
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Melhoria dos Fluxos assistenciais entre os CAPS e UBS´s. Redefinindo critérios e 
fluxos de encaminhamento dos pacientes com indicação de avaliação da saúde 
mental.

Garantir um NASF consistido a cada 6 equipes de saúde da família com 
funcionamento pleno no DF com apoio e incentivo, garantia e qualificação do 
matriciamento da saúde mental.

Criação de mais centros de Referência com práticas integrativas em todas as 

regiões de saúde e Criação de Centros de Referência para população LGBTQIA+.

Criação de um centro de referência em práticas integrativas em saúde para a 
região sudoeste para o apoio e matriciamento as ofertas de PIS, com foco na 
saúde mental dos servidores e usuários nos postos de RAPS, além da 
implementação de CAPS adulto na região do Recanto das Emas.

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

COORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO EIXO III: ARIDELMA MARIA DE 
FÁTIMA SANTOS (Usuária) 

RELATORIA: BRENDA GONÇALVES GOMES E DANIEL ANDRADE LIMA

FACILITADORES: SUZY YURIMI KUSAKAMA MASHUDA (Integrante NASF - 
UBS 01 Taguatinga) e PATRÍCIA PINHEIRO SOUZA (CAPS 02)

COMPOSIÇÃO DO GT:
USUÁRIOS
TRABALHADORES 
GESTORES PRESTADORES DE SERVIÇOS
TOTAL DE MEMBROS 40

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

PROPOSTAS:
Abrangência Nacional 

1.

Qualificar profissionais de saúde e da Rede de Proteção intersetorial para 

identificação, notificação e assistência às múltiplas violências e saber lidar 

enquanto profissional de saúde mental.

2. Criação de um sistema de informação unificado entre UBS, UPAS, CAPS 

E HOSPITAIS que visa simplificar o atendimento acompanhamento e 

controle de indicações e uso do tratamento alternativos e 
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compartilhamento familiar.

Abrangência no Distrito Federal

1.

Fortalecimento de Atendimento humanizado com triagem adequada para 

estratificação de risco em saúde mental UBS, UPAS e hospitais 

acompanhada com a contratação de profissionais especializados para 

essa triagem

2.

Construção de Residência Terapeutica com profissionais, servidores e 

recursos materiais e financeiros para um bom desenvolvimento, 

acolhimento e principalmente tratamento de adoecimento grave. Para 

pacientes usuários, que não tem família, e não tem para onde ir, e com 

sofrimento mental grave crônica

Abrangência na região de saúde

1.

Fortalecimento do  CEPAV ( Centro de Especialidades para Atenção 

às pessoas em Situação de Violência) ampliando a capacidade de 

atendimento e suporte psicossocial às vítimas de violência

2.

Aumentar e direcionar a alocação de recursos orçamentários para 

melhorar a qualidade e a quantidade dos atendimentos em saúde mental; 

ampliar o quadro de recursos humanos para melhor atender à população 

quanto aos traumas e efeitos psíquicos provocados pela pandemia.

3. Fortalecimento e ampliação de práticas integrativas nas UBS.

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

PROPOSTAS

(a) Agravamento das crises econômica, política, social e sanitária e os impactos na 
saúde mental da população principalmente as vulnerabilizadas;
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Mais psicólogos nas escolas

(b) Inovações do cuidado psicossocial no período da pandemia e possibilidade de 
continuar seu uso, incluindo-se, entre outras as ferramentas à distância;

Fortalecimento dos NASF no DF

Reestruturação e Fortalecimento dos NASF com sua completa composição

(c) Saúde do (a) trabalhador (a) de saúde e adoecimento decorrente da 
precarização das condições de trabalho durante e após a emergência sanitária;
Inserir proposta aqui.

COORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO EIXO IV: JOSÉ FERREIRA 
SIMÕES

RELATORIA: ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS, CLARISSA MARIA PACHECO 
SIQUEIRA ARAÚJO BENICIO

FACILITADORES: ANA DELIAN NUNES PEREIRA MOTTA

PALESTRANTE: JUSSIANE CABRAL MENDONÇA

COMPOSIÇÃO DO GT:

USUÁRIOS 14
TRABALHADORES 15
GESTORES PRESTADORES DE SERVIÇOS 2
TOTAL DE MEMBROS 31
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PALESTRANTES | EXPOSITORES DA ETAPA REGIONAL: 
(SE HOUVER)

EIXO TEMÁTICO I - Cuidado em Liberdade como garantia de Direito a 
cidadania.
Nome do (a) palestrante | expositor (a): WALESKA BATISTA FERNANDES.

Formação Acadêmica: Assistente Social

Área de Atuação: CAPS AD 3 Samambaia - Especialista em Políticas Públicas de 

Direito Social e Mestranda em Ciências da Saúde. 

Título da Exposição | Apresentação: Cuidado em Liberdade como garantia de Direito 

a Cidadania

Data: 27/04/2022

Local: Faculdade Estácio – Taguatinga Sul

EIXO TEMÁTICO II - Gestão, financiamento, formação e participação social na 
garantia de serviços de saúde mental.
Nome do (a) palestrante | expositor (a): CLAUDIA REGINA DE CARVALHO 
SOUSA 

Formação Acadêmica: Psicóloga

Área de Atuação: Centro de Atenção Psicossocial II de Taguatinga -   Saúde 

Pública, com ênfase em Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Trabalha com grupos 

nas áreas de cidadania, reabilitação psicossocial e arte terapia.  

Título da Exposição | Apresentação: Gestão, financiamento, formação e participação 

social na garantia de serviços de saúde mental. 

Data: 27/04/2022

Local: Faculdade Estácio – Taguatinga Sul
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EIXO TEMÁTICO III – Política de Saúde Mental e os princípios do SUS: 
Universalidade, Integralidade e Equidade.
Nome do (a) palestrante | expositor (a):  PATRÍCIA PINHEIRO SOUZA
Formação Acadêmica: Fisioterapeuta

Área de Atuação: Supervisora CAPSI - Taguatinga
Título da Exposição | Apresentação: Política de Saúde Mental e os princípios do 

SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade

Data: 27/04/2022

Local: Faculdade Estácio – Taguatinga Sul

EIXO TEMÁTICO IV- Impactos na saúde mental da população e os desafios 
para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia.
Nome do (a) palestrante | expositor (a):  JUSSANE CABRAL MENDONÇA
Formação Acadêmica: Psiquiatra

Área de Atuação: HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/HSVP
Título da Exposição | Apresentação:  Impactos na Saúde Mental da população e os 

desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia 

Data: 27/04/2022

Local: Faculdade Estácio – Taguatinga Sul

DELEGADAS (OS) TITULARES E SUPLENTES ELEITAS (OS) PARA 
A 3ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE MENTAL:
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SEGMENTO DOS USUÁRIOS – TITULARES

Nome Completo

1. Ana Francisca Mendonça Nina
2. Bruna Nunes Vidal
3. Dandara Barçã de Jesus Lima
4. Daria Maria Rodrigues
5. Dataniel da Silva Duarte
6. Elinalva Pereira Alves Meneses
7. Genival Martins da Silva
8. Ione Rosa de Jesus
9. Janaina  F. Scartazzini
10.Joel dos Santos Abreu
11.Joilma Brandão de Oliveira

Souza
12.José Alves Ribeiro
13.Jose Sobrinho Barros
14.José Wanderson Silva do

Nascimento  

15.Jovita José Rosa
16.Luciana dos Anjos Claudino
17.Nárrima Damascena
18.Neusa Barbosa
19.Paulo Cesar Pereira Meneses
20.Roberio Mota Gonçalves
21.Ronaldo Seggiaro de Almeida
22.Sarah Guerra Gama Tinoco
23.Simone Maria Lima Uchoa
24.Vanderson Sousa Nascimento
25.Walquiria Alves de Oliveira
26.Zenon Luz Ribeiro

SEGMENTO DOS TRABALHADORES – TITULARES

Nome Completo
1. Ana Claudia Rodrigues da Silva
2. Aroldo Pinheiro de Moura Neto
3. Carla Martins da Silva
4. Helia Maria da Silva Morato
5. Leila Cristina da Silva Peres
6. Luciano Gonçalves dos Santos
7. Luiz Carlos Teixeira
8. Marcela Reis da Silva
9. Maria de Lourdes Dias de

Moraes

mailto:jacklribeiro@hotmail.com
sodf2
Riscado
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10.Renata Priscila Oliveira 
Fonseca

11.Silvia Lucas Ricardo
12.Sônia Maria Souza dos Santos

Abreu
13.Waleska Batista Fernandes

SEGMENTO DOS (AS) GESTOR (AS) – TITULARES

Nome Completo
1. Analda Lima dos Santos
2. Claudia Beatriz Nogueira Costa
3. Cleunici Godois Freire Ferreira
4. Débora Thais Timóteo Ferreira
5. Emanuelle Cristine Silva
6. Janaina Oliveira de Alcantara
7. Joselandia Nunes de Araujo

Vieira
8. Kelly Cristina Vieira Silva
9. Luciano Gomes Almeida
10. Patrícia Pinheiro Souza
11. Shirlene Pinheiro de Almeida
11.Stefany Claire Sousa Soares
13.Tatiana Maldotti

SEGMENTO DOS USUÁRIOS – SUPLENTES

Nome Completo
1. Idelma Rosa de Oliveira
2. Jose Ferreira Simões
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SEGMENTO DOS TRABALHADORES – SUPLENTES

Nome Completo
1. Claudia Regina de Carvalho
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Sousa
2. Dalilla Matilde Ferreira de

Rezende
3. Rosana Suely de Sousa
4. Rosangela Tavares dos Santos

Pereira

SEGMENTO DOS (AS) GESTOR (AS) – SUPLENTES

Nome Completo
1. Camila Prenholatto da Costa
2. Iraquitania Bernardo Barbosa
3. Ivanilde Maria Pereira da silva
4. Juliana Felix Silveira

PROGRAMAÇÃO DA ETAPA REGIONAL

Programação
07:00h – Início da efetivação de inscrição / 09:30h ás 10:00h – preenchimento das vagas 

remanescentes

08:30h – Solenidade de abertura

09:00h - Leitura do regulamento

09:40h – Tema Central:    "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. “

– Eixo Principal: "Fortalecer e garantir Políticas Públicas: “O SUS, o cuidado de saúde
mental em liberdade e o respeito aos Direitos Humanos. ”

Palestrante:  Enfermeira, Dra. Andressa de França Alves Ferrara

10:30h ás 12:00h - GRUPOS DE TRABALHO

 Eixo I - Cuidado em liberdade como garantia de Direito a cidadania.

Palestrante: Assistente Social, Dra. Waleska Batista Fernandes

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

Palestrante:  Psicóloga, Dra. Claudia Regina de Carvalho Sousa  
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 Eixo III - Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade,
Integralidade e Equidade.
             Palestrante: Fisioterapeuta, Dra. Patrícia Pinheiro Souza



 Psicossocial durante e pós-pandemia.
Palestrante: Psiquiatra, Dra. Jussane Cabral Mendonça  

Mesa Redonda - Perguntas e Respostas ao palestrante (dentro dos Grupos de Trabalho).

12:00h às 13:40h – Intervalo para almoço

13:40h 14:00h - Práticas Integrativas em Saúde – (PIS) - Mestre Gilvan

14:00h ás 16:00h -  Plenária Final - Consolidação das Propostas

16h00 – Eleição de Delegados para a 3ª Conferência Distrital de Saúde Mental,

18h00 – Encerramento

MOÇÕES APRESENTADAS E APROVADAS

Moção: 01
Objeto:  REPUDIO
Propositor:  Márcia Costa Pinheiro Nery

Repúdio ao corte de recursos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) por meio de portaria 
editada pelo Ministério da Saúde (Portaria 596 de 22 de março de 2022), uma vez que a 
portaria ofende toda luta anti-manicomial e incorre na possibilidade de retorno dos 
manicomial e incorre na possibilidade de retorno dos manicômios enfraquecimento da rede 
de saúde mental como um todo.

Moção: 02
Objeto: APELO
Propositor: Bruna Nunes 

A portaria nº. 336 de 19/02/02 afirma no item 4.1 sobre recursos humanos que os CAPS 
devem ter, um médico com formação em saúde mental, sendo assim escrevo essa moção de 
apelo representando o CAPSi do Recanto das Emas que apresenta reais necessidades de 
um médico psiquiatria na equipe, pois desde sua criação em 2014 não temos profissional 
médico com formação em saúde mental.       

Moção 03
Objeto: APELO
Propositor: Ana Cláudia Rodrigues da Silva

O CAPSi do Recanto das Emas, funciona de forma inadequada, dentro de 05 salas em uma 
UBS (UBS 01Recanto), onde devem ser atendidos a população de 08 regiões 
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administrativas-local totalmente inadequado, insalubre – O CAPSi do Recanto das Emas, e 
infanto juvenil, necessitando urgentemente de ser estruturado – Já há um processo de 
Edificação em andamento – No qual precisa ser priorizado pela SES/DF E 
NOVACAP/TERRACAP e que saia do papel esse Projeto de Edificação/Processo SEI Nº 
00060 – 00396244/2020 – 15  

Moção 04
Objeto:  REPÚDIO
Propositor:  Cláudia Regina de Carvalho Sousa (Continuação Coletiva)

Repúdio aos atos de violência contra usuário nas etapas Distritais de Conferência de Saúde 
Mental. Na etapa Central – Sul a usuária sofreu violência Psicológica, ameaça, coerção com 
apoio da Polícia Militar e Segurança do Clube da Saúde. A violência contra a usurária 
Luciana somente foi realizada sem pudor diante da plenária por ela ser uma mulher preta em 
tratamento mental e adoecimento mental no Instituto de Saúde Mental. A violência racista e 
misógina causou sofrimento à usuária gerando gatilhos de ansiedade ao ver viaturas da PM 
e medo de ser retirada do acompanhamento de saúde por represália da Superintendência. 

Moção: 05
Objeto: Repúdio
Propositor: Dantara Baçã de Jesus Lima

Repúdio à fraca e débil execução do Plano Diretor de Saúde Mental do Distrito Federal 2020 
– 2023 e a ausência da Consideração dos dados epidemiológicos do Distrito Federal que
inserem a população negra entre os mais vulneráveis ao adoecimento mental, sobretudo
tentativa e consumação do suicídio.
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Moção: 06
Objeto: Repúdio
Propositor: Dandara Baça de Jesus Lima

Repúdio à criação de imunidade tributária, destinação de recursos parlamentares, editais, 
licitações, orçamento do Ministérios da Cidadania e Saúde à comunidades terapêuticas. As 
comunidades utilizam de recursos públicos para forçar o usuário à abstinência o que 
contradiz as evidências cientificas e não dispõem de atendimento multiprofissional, forçando 
evangelização cristã, leitura da bíblia, encarceramento e trabalhos forçados e exclusão 
geográfica. A destinação também fere a laicidade do Estado e inúmeros direitos humanos.

Moção: 07 
Objeto: Repúdio
Propositor: Sem identificação (nome do primeiro assinante: ANDRESSA DE 
FRANÇA ALVES FERRARI)

Repúdio a fala do Presidente do Conselho de Saúde (Joel) na desvalorização do trabalho do 
UBS 11 de Samambaia na Conferência de Saúde com organização do serviço para 
matriciamento com CAPS e educação permanente.

Moção: 08 
Objeto: Apelo
Propositor: Eixo II – Cristina Matos

Estrutura física do CAPSi – Recanto das Emas
Psiquiatra no CAPSi – Recanto das Emas

Moção: 09 
Objeto: Apóio
Propositor: Juliana de Oliveira S. S. Oveiroga

Construção de grupo de trabalho para institucionalizar o Núcleo de Saúde Mental (NOSAM), 
com a participação dos profissionais que compõem o Núcleo, PAPS, DISAM e Conselho de 
Saúde para servir como unidade de referência de Urgência e Emergência em Saúde Mental.

Moção: 10
Objeto: Apoio
Propositor: Luiz Carlos Teixeira (Lula)

Apoio total e integral a 3ª Conferencia de Saúde Mental as propostas de fortalecimento, 
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expansão e democratização ao acesso de Saúde Mental.
Que propostas aqui aprovadas sejam Política de Estado e não de governo

Moção: 11 
Objeto: Apelo 
Propositor: Residente de Saúde Mental

Realização de concursos específicos para Saúde Mental, onde a residência Multiprofissional 
(Pós-graduação Lato – Sensu) tem significativa pontuação na prova de título, contribuindo 
para assistência qualificada para os frequentadores do serviço e a absorção desses 
profissionais que são formados para o SUS. Ressaltamos que há um investimento financeiro 
importante nesse processo de formação não havendo a valorização e utilização desses 
recursos para a efetivação do SUS.

RELAÇÃO DE COLABORADORES

 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TAGUATINGA - ACIT
 BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB
 CAESB
 CLUBE DA SAÚDE
 FACULDADE ESTÁCIO TAGUATINGA SUL
 KIJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS
 LIONS CLUBE TAGUATINGA – BRASÍLIA
 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DF
 SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL - SODF
 SINDSAÚDE
 UNICOMED

GALERIA DE FOTOS DA CONFERÊNCIA REGIONAL (OPCIONAL)

Inserir fotos da Conferência Regional, considerando os seguintes aspectos:

1. Fotos da infraestrutura da conferência. ( Auditório da conferência )
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(Abertura Solene )
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(Mesa de Credenciamento)
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(Ônibus de transporte) 
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( Equipe de trabalho )
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2. Fotos dos palestrantes | expositores.
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3. Fotos dos participantes nos eixos temáticos.

4. Fotos da Plenária Final.
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