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Seja bem-vinda (o) delegada (o), 

 

Neste relatório consolidado encontram-se as propostas aprovadas 
nas etapas regionais da 3ª. Conferência Distrital de Saúde Mental, 
separadas em seus 4 eixos temáticos, registrados na seguinte 
sequência das regiões de saúde: Central, Centro-Sul, Leste, Norte, 
Oeste, Sudoeste e Sul.  

 

Ao realizar o debate nos grupos de trabalho, por eixos temáticos, 
serão possíveis os seguintes tipos de destaques para as propostas: 
inclusivo de trecho (desde que seja preservado o mérito da proposta 
original), supressão parcial e supressão total.  

 

Você participará de um grupo de trabalho para um determinado eixo 
temático. Ao final as 5 propostas mais votadas em âmbito nacional 
e as 5 propostas mais votadas em âmbito do Distrito Federal, serão 
encaminhadas para a plenária final.  

 

Na plenária final serão escolhidas até 3 propostas por eixo temático, 
em âmbito nacional, de forma que sejam encaminhadas até 12 
propostas do Distrito Federal para a Comissão Organizadora da 5ª. 
Conferência Nacional de Saúde. Já as propostas no âmbito do 
Distrito Federal também serão até 3, por eixo temático e irão compor 
o Relatório Final da 3ª. Conferência Distrital de Saúde Mental. 

 

Desejamos uma ótima Conferência! 

Comissão Organizadora. 



 

 
 
 

 

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. 

3. Propiciar treinamento aos profissionais da atenção básica, para que todas 
as UBS estejam preparadas para receber questões relacionadas à saúde 
mental (transtorno, autismo, etc.) para não sobrecarregar os CAPS. 

4. Fortalecer a estratégia de redução de danos como a base das políticas 
públicas voltadas às pessoas usuárias de álcool e outras drogas. 

5. Capacitação: (1) dos profissionais da saúde e do CVV para o atendimento 
de pessoas em situação de suicídio, de forma a combater os preconceitos 
e discriminação em relação ao suicídio, (2) Capacitação continuada e 
educação permanente, seguindo os princípios da reforma psiquiátrica e o 
paradigma da redução de danos, voltadas aos profissionais de saúde para 
o atendimento das pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool 
e outras drogas, compreendendo as demandas de manejo de crise, nos 
diferentes equipamentos da RAS; E Qualificação: (1) profissionais de 
saúde para o atendimento das pessoas transgênero e população 
LGBTQIA+, (2) continuada dos agentes de segurança pública para lidarem 
com questões relacionadas à saúde mental. 

6.  Revisão e aprimoramento da ficha de notificação do SINAN, facilitando o 
seu preenchimento. Fortalecer a política de redução de danos em 
detrimento da política de internação compulsória e das comunidades 
terapêuticas, bem como garantir os direitos de proteção social dos 
usuários da saúde mental com problemas relacionados ao uso de álcool e 
outras drogas. Ampliar e qualificar as ações de apoio integral e 
fortalecimento aos familiares dos usuários dos serviços de saúde mental 
e das pessoas que receberam alta de internações psiquiátricas, ajudando-
os a lidar com as situações enfrentadas, com vistas a evitar futuras 
internações psiquiátricas. 

7. Capacitação em saúde mental para equipes de atenção primária e 
secundária com efetivação e intensificação de ações de matriciamento, 
incluso para prevenção e pósvenção de tentativa de suicídio, cuidado a 
população de rua, questões étnico-raciais e LGBTQIA+. 
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8. Fortalecer estratégias multisetoriais para atenção preventiva de questões 
de saúde mental e álcool e outras drogas em escolas, ampliar o PSE e 
efetivar a lei 13.935/19. 

9.  Constituir uma campanha Federal sobre denúncias de criminalização, 
exclusão e racismo estrutural de dependentes químicos em geral, pessoas 
em sofrimento psíquico, em regime socioeducativo, medidas protetivas, 
em situação de rua, profissionais do sexo, população LGBTQIA+, dentre 
outras pessoas em situação de vulnerabilidade 

10. Constituir campanhas, em nível federam sobre o funcionamento dos 
serviços de saúde mental dentro de um modelo de atenção psicossocial 
em meio aberto. 

11. Ampliar o acesso a pessoas em situação de rua aos serviços de saúde 
mental ampliando o consultório de rua e construção de residências 
terapêuticas. 

12. 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+. 

13. Ampliação das ações de promoção da saúde direcionadas a prevenção e 
pósvenção ao suicídio com recorte racial, etário, gênero e outras 
vulnerabilidades.  

14 Fechamento dos hospitais psiquiátricos e criação e ampliação dos 
serviços substitutivos e retirada dos incentivos financeiros às comunidades 
terapêuticas. 

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. 

3. Enfrentamento de todas as formas de violência fortalecendo os serviços 
dos CEPAV, 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 às múltiplas formas de violência, 
desenvolvendo ações de matriciamento em todos os níveis de atenção à 
saúde. 

4. Estabelecimento de um grupo de trabalho na Secretaria de Saúde DF com 
vistas à reestruturação e fortalecimento do Serviço de Saúde Mental no 
SAMU/DF com a participação do Conselho de Saúde, DISSAM e 
representantes da RAPS. 
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5. Promover ações de capacitação, treinamento e supervisão para os 
profissionais que atuam em todos os equipamentos de saúde da SES (não 
só os de saúde mental) no sentido do enfrentamento à estigmatização, 
preconceito e violência contra usuários dos serviços de saúde mental. 
Essas ações devem ser direcionadas não só aos profissionais 
especificamente da SES, mas também aos vigilantes e equipes de 
serviços gerais. 

6. Qualificar e ampliar as articulações intersetoriais da rede de serviços da 
saúde mental com as demais políticas públicas. 

7. Reconstituir o NUSAM do SAMU e garantir atendimento em crise de saúde 
mental, intoxicação de Substância Psico Ativa e tentativa de suicídio de 
acordo com a Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

8. Fechamento dos manicômios (HSVP/ATP) e Comunidades Terapêuticas 
com ampliação do número de Caps, também na modalidade AD e infanto 
juvenil, obedecendo parâmetros de cobertura ministerial com 
transformação dos Caps 2 em Caps 3 (24h) adequados e credenciados, 
bem como abertura de Serviços Residências Terapêuticos em números 
suficientes à demanda de desinstitucionalização no DF. 

9. Garantir ações em redução de danos através do estabelecimento de 
parceria entre as equipes dos serviços especializados (CAPS) e as 
equipes de Consultório de Rua com instituições do terceiro setor e 
instituições acadêmicas. 

10. Garantir a quantidade de CAPS e outros serviços da RAPS, segundo 
dimensionamento populacional do Distrito Federal.  

11. 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. 

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

13. Concurso público para seleção de especialistas de saúde mental para a 
região sul. 

14. Criação de UBS, CAPS transtorno e CAPSi e Residências terapêuticas na 
Região Sul. 
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PROPOSTAS DOS SUBEIXOS 
(propostas opcionais e sem limite mínimo) 

(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. 
Fechamentos dos Hospitais Psiquiátricos e mudança da lógica manicomial dos 
CAPS para que a loucura permaneça no território. 
Fortalecimento do Centro de 18 de Maio por meio da ampliação do serviço. 
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. 
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. 
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. 
Criação do CAPS multidisciplinar com o objetivo de dar uma maior atenção à 
pessoa em situação de rua. 
Fortalecimento entre equipamentos da Rede, como CAPS, consultório de rua, 
abordagem social e saúde pública, redução de danos e assistência social. 
Proposição de aproximação maior das oportunidades de emprego e geração de 
renda nos CAPS do Distrito Federal. 
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 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. 
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Ampliação dos serviços de CAPS AD no Distrito Federal. 
Garantir nas unidades de tratamento de saúde mental, a opção de um 
tratamento. 
(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. 
Qualificação dos profissionais de saúde da Atenção Básica para o 
acompanhamento e acolhimento precoce de sofrimento psíquico. 
Migração dos leitos do Hospital São Vicente de Paula para os hospitais 
regionais. 
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. 
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. 
Ampliação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para 
crianças e adolescentes. 
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. 
Sensibilização e capacitação em relação ao tratamento de saúde mental em 
liberdade do Conselho 18 Tutelar e acompanhamento da pessoa pelo CT 
durante todo o atendimento na Rede. 
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 e que a população de rua seja atendida 
com alternativas na saúde mental. 
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 

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. 
Formação e monitoramento das forças policiais e sistema de justiça nas 
interações com a política de saúde mental em questões AD, LGBTQIA+ e ético-
raciais. 
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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. 
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. 
Criação de políticas que visem o cuidado equânime de pessoas com 
adoecimento mental dentro do sistema socioeducativo e prisional. 
Abertura de novos serviços para atendimentos especializado em saúde mental 
(CAPS transtorno, Capsi e ambulatórios multiprofissionais)  

(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. 
Integração nos sistemas de prontuários entre os serviços e níveis de atenção 
de forma que evite a revitimização do usuário. 
Assistência continuada do atendido dentro do sistema multidisciplinar através 
de um prontuário único Nacional informatizado e compartilhado entre a Rede 
de atendimento institucionalizada. 
Qualificar profissionais da rede de saúde e proteção intersetorial para 
identificação e notificação das violências e assistência as mesmas. 
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. 
Efetivar e ampliar a política de saúde mental no sistema prisional e sócio-
educativo, aumentar as equipes de atenção prisional (EAP) e equipes 
multiprofissionais externas, garantindo prevenção ao suicídio, redução de 
danos em questões AD com capacitações e supervisões para romper a lógica 
punitivista e efetivar a ressociolização. 
Ampliar e fortalecer a política de assistência à vítima de violência para 
prevenção e atenção abrangente com adequação e instrumentalização das 
equipes e garantir ações coletivas com a política de saúde mental. 
Garantir atendimento em Saúde mental para pessoas em idade avançada de 
acordo com as especificidades dessa população, assegurando transporte e 
acesso. 
Programa de redução de danos integrado a saúde do trabalhador  
Melhora de fluxo interestadual na rede, com profissional realizando registro em 
prontuário unificado do atendimento realizado.  
Ampliar a padronização de medicamentos controlados a serem dispensados na 
rede pública. 
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(f) Prevenção e pósvenção do suicídio e integralidade do cuidado 
Institucionalizar, equipar e fortalecer as equipes dos CEPAVS para que possa 
atender população em geral. 
Protocolo e equipes especializadas de atendimento na rede de urgência e 
emergência para atendimento à pessoa que cometeu tentativa de suicido. 
Contratação de profissionais de saúde especializados – Concurso específico. 
Capacitação periódica aos funcionários da saúde mental com o principal 
objetivo de humanizar. 
Incentivar e monitorar estratégias de formação permanente e especialização 
para profissionais da saúde mental de acordo com a atenção psicossocial e 
Reforma Psiquiátrica Brasileira, prevendo também direcionamento de 
profissionais específicos em concursos públicos. 
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  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. 
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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). 

3. 

Verbas Federais descentralizadas destinadas exclusivamente à saúde 
mental para recursos humanos: Capacitação continuada dos servidores 
em saúde mental, respeitando os preceitos trazidos na lei 10.216 e de 
humanização do SUS. Criação de projeto de carreira e remuneração dos 
facilitadores do projeto de ajuda mútua. Redimensionamento constante 
dos recursos humanos na saúde mental, considerando dados 
epidemiológicos e sociodemográficos. 

4. 

Incentivo fiscal federal destinado exclusivamente a saúde mental e que 
viabilizem possibilidades de autonomia financeira e participação social: 
Criação de parceria entre SUS e SUAS no intuito de criação de um 
programa de benefícios exclusivos à saúde mental, que tenham por 
garantia o respeito a autonomia, a cidadania e a participação social ativa. 
Incentivo fiscal federal para oficinas de geração de renda. 

5. 

Retirada completa do Hospital Psiquiátrico como Componente da RAPS, 
garantindo que as verbas já destinadas aqueles Hospitais e Comunidades 
Terapêuticas sejam devolvidas para os serviços de Base comunitária da 
RAPS, inclusive os 10 milhões destinados aos Hospitais Psiquiátricos por 
meio do edital 03/2022 da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social 
do Ministério da Cidadania. 

6. 

Revogação do teto de gasto para a saúde E Considerando a determinação 
social da saúde, inserir temáticas tais como machismo, LGBTQIA+fobias, 
desigualdades sociais e econômicas, funcionalismos, “loucofobia” e outras 
questões impactantes para saúde mental, nos processos de formação e 
educação permanente do SUS. 

7. 
Retirar hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas da raps, 
inclusive no que diz respeito ao financiamento, garantindo que os recursos 
financeiros públicos sejam investidos na rede psicossocial pública, de 
base comunitária e laica. 

8. Investir na política pública de fechamento dos hospitais de custódia e 
tratamento (manicômios judiciários). 

9. 
 Retomar o financiamento a nível de Ministério da Saúde para NASF, 
garantindo que todas as equipes de saúde estejam cobertas nacionalmente, 
de acordo com o perfil epidemiológico e indicadores do território. E Revogar 
a portaria 3588 de 2017 do MS 

10. Instituir um percentual de financiamento no PPA para a saúde mental a 
partir da portaria 3088 de 2011, do Ministério da Saúde  
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11. 
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! 

12. 
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. 

13. 
Redução progressiva do financiamento direcionado às Comunidades 
Terapêuticas e Hospitais Psiquiátricos e transferência destes valores para 
a ampliação de serviços de saúde mental de base territorial e comunitária, 
que promovam cuidado de acordo com a Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

14. 
Promover campanhas nacionais de sensibilização e conscientização para 
reduzir estigmas sociais em relação ao sofrimento psicossocial, a ser 
veiculada amplamente nas políticas de saúde, educação, segurança, 
moradia e outras. 

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. 

3.  
Ampliação e adequação da RAPS, aliado a uma política de saúde do 
trabalhador e formação permanente, contemplando as questões raciais, 
LGBTQIA+, população de rua, de acordo com os princípios da reforma 
psiquiátrica. Incentivo em forma de gratificação. 

4.  
Reativação e fortalecimento de saúde mental do SAMU e ampliação das 
políticas públicas de urgência e emergência que envolvam o SAMU na 
rede. 

5. 
No Plano Plurianual se incluam as ações de saúde mental de forma 
descentralizada e regionalizada, de acordo com o plano diretor de saúde 
mental. 

6. 

Garantia de transporte para usuários e familiares dos serviços de base 
comunitária da RAPS, de acordo com a realidade de cada território 
(ônibus, transportes específicos etc.), inclusive para pessoas em situação 
de rua e outras vulnerabilidades que comprometam a locomoção e o 
acesso. 

7. 
Financiamento para implantação/ implementação de grupos de ajuda 
mútua na raps, com vistas a garantir geração de trabalho e renda para 
usuários facilitadores. 
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8. 

Garantir financiamento para implantação/ampliação da raps do DF, 
especialmente de caps iii, caps ad iii, unidades de acolhimento adulto e 
infanto juvenil, cnr, leitos de saúde mental em hg, caps i e serviços 
residenciais terapêuticos, com garantia de contratação de equipes 
multidisciplinares/multiprofissionais para atuar nesses pontos de atenção. 

9. 

Portaria que institua programa de educação permanente para qualificar 
trabalhadores do SUS no atendimento a saúde mental baseado na atenção 
psicossocial, nas pautas identitárias em todos os ciclos de vida por meio de 
grupo de trabalho instituído oficialmente; E Concurso específico para saúde 
mental no DF e para psiquiatra na Regional. 

10. 
Fechamento do HSVP em cumprimento da lei 975/1995 para 
redirecionamento dos recursos públicos para transformação de CAPS II em 
III no DF e leitos de saúde mental em hospital geral;  

11. 

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. 

12 

Garantia de financiamento da política de Educação Permanente em 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 intersetoriais, 
ampliadas e territoriais no manejo dos determinantes sociais em saúde 
mental. 

13. 
Cumprimento da legislação que oferta leitos de saúde mental para atenção 
integral em hospitais gerais pelo GDF, a ser acompanhado pelos 
Conselhos de Saúde por intermédio da comissão intersetorial de saúde 
mental. 

14. Garantir transporte público livre para os usuários de saúde mental. 
PROPOSTAS DOS SUBEIXOS 

(propostas opcionais e sem limite mínimo) 

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

Gratuidade dos psicotrópicos 3ª geração. 
Respeitar o princípio da descentralização financeira do sus, garantindo recursos 
financeiros destinados à raps (prioritariamente os serviços públicos de base 
comunitária, como o NASF, CAPS, CEPAV), para superintendências 
administrarem/gestarem, de acordo com as realidades/necessidades sanitárias 
(de saúde mental), destinando efetivamente os recursos para a sustentabilidade 
concreta da raps, de acordo com as necessidades e realidades das 
comunidades e dos territórios. 
Garantir financiamento de equipes multiprofissionais para atuarem no cuidado 
de pessoas em sofrimento psíquico, inclusive aquelas com demandas e/ou 
necessidades relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas, na atenção 
básica. 
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Garantir financiamento de alimentação para os usuários, familiares, 
acompanhantes e/ou responsáveis legais da raps do distrito federal 
frequentarem os serviços da RAPS, inclusive CEPAV E NASF. 
Garantir financiamento para implantação de política pública de mobilidade para 
usuários, familiares, acompanhantes e/ou responsáveis legais da RAPS do 
Distrito Federal, inclusive CEPAV E NASF, garantindo financiamento do passe 
livre para acesso ao cuidado. 
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. 
Fortalecimento para os projetos de geração de renda para os usuários. E 
incentivar e destinar recursos financeiros para uma construção da política de 
formação profissionalizante aos usuários do serviço de saúde mental, com 
incentivo nas três esferas de governo. 

(b) Formação acadêmica, profissional e desenvolvimento curricular, 
compatíveis à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); 

Criação de especialidades na psiquiatria e psicologia para atendimento 
específico de questões raciais; questões de gênero; e prevenção a violências, 
respectivamente. 
Garantir educação permanente sobre populações específicas: população 
negra; LGBTQIA+; pop rua; pop. tradicionais; pop. do campo; entre outras. 
garantindo que se leve em consideração a interseccionalidade nesse processo. 
Garantir concurso público com ênfase na capacitação de servidores com 
formação na área de saúde mental, garantir quadro profissional e suprir a 
demanda da região sul.  
(c) Controle Social e participação social na formulação e na avaliação da 

Política de Saúde Mental, Álcool e outras drogas; 
Inclusão e monitoramento das condições de saúde mental dos trabalhadores 
competentes a serem reportados mensalmente à saúde do trabalhador no 
Ministério da Saúde, a fim de compor monitoramento. 
Investir efetivamente no controle social da RAPS  do distrito federal, de forma a 
implantar e/ou fortalecer os conselhos de saúde locais, os espaços coletivos 
nos serviços, para o fortalecimento da participação dos usuários (assembleias, 
debates, formações, entre outras) e a participação dos gestores locais na 
definição da aplicação orçamentária na RAPS. 
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. 
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(d) Educação continuada e permanente para os (as) trabalhadores (as) de 
saúde mental; 

Fortalecer educação permanente/continuada/formação dos trabalhadores da 
raps, com garantia de financiamento e espaço na agenda de trabalho para esse 
fim. 
Fortalecer matriciamento em saúde mental em todos os níveis de atenção da 
RAS do DF, promovendo educação permanente/continuada nesta rede. Assim 
como, garantir financiamento para implantar / implementar matriciamento/ 
educação permanente/educação continuada em saúde mental no DF, numa 
perspectiva intersetorial, investindo na troca e corresponsabilização no cuidado. 
Ampliação da intersecção entre a política de saúde mental e de educação 
permanente para atendimento de casos com demandas de saúde mental e 
pessoas com deficiência. 

(f) Financiamento e responsabilidades nas três esferas de gestão 
(federal, estadual/distrital e municipal) na implementação da política de 

saúde mental; 
Renegociação de dívidas de financiamento estudantil, através da prestação de 
serviços ao Estado. 
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 como 
espaço de denúncia e coleta de casos de racismo no SUS. 

(g) Acompanhamento da gestão, planejamento e monitoramento das 
ações de saúde mental. 

Inclusão das condições de saúde mental dos trabalhadores na admissão e 
demissão. 
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. 
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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 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. 

3. Instituir equipe especializada em saúde mental nos serviços móveis de 
urgência do SAMU em todo território nacional. 

4. 
Redimensionar o número de usuários cadastrados por equipe de 
estratégia de saúde da família das unidades básicas de saúde, para 2.500 
pessoas para áreas com maior risco de vulnerabilidade, para que seja 
viável a realização de atividades de promoção em saúde mental. 

5. 
Instituição de equipes volantes dos Caps para realização contínua de 
ações matriciais junto às equipes de atenção básica das zonas rurais do 
país. 

6. (Região só enviou uma proposta) 

7. 
Garantir, através de políticas e programas intersetoriais, as condições de 
vida digna e produtoras de saúde mental com oferta de formação, 
capacitação profissional, criação de postos de trabalho e inserção dos 
usuários do serviço de saúde mental nos mesmos. 

8. 
Criar condições de articulação por meio de ações de capacitação, 
fortalecimento, ampliação entre serviços de saúde mental e outras 
políticas públicas (educação, cultura, assistência social). 

9. 
Proporcionar o acesso integral do usuário em sofrimento mental aos 
serviços de saúde, desde o deslocamento ao serviço até a garantia de 
acolhimento e cuidado integral. 

10. (Região só enviou uma proposta) 
11. Gestão, financiamento e ampliação do NASF. 

12. Benefício vinculado ao auxílio transporte, para os usuários da saúde 
mental para garantir suporte, adesão, integralidade no acesso a saúde. 
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13. Desburocratizar o acesso a unidades de saúde. 

14. Ampliar recursos para os centros de convivência e residência terapêutica. 

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 transexualizador. 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. 

3. 
Fortalecimento dos CEPAVs (CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA 
ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL, 
FAMILIAR E DOMÉSTICA) ampliando a capacidade de atendimentos e 
suporte psicossocial às vítimas de violência. 

4. Reativar o núcleo de saúde mental do SAMU no Distrito Federal com 
equipe especializada e viatura própria. 

5. Instalação de serviço Caps II na região administrativa de São Sebastião 
– DF. 

6. Instalação de serviço Caps i na Região Leste de Saúde - DF 

7. 
Consolidação do plano de expansão dos CERPIS (Centro de Referência 
de Práticas integrativas em saúde) bem como ampliação ou formação para 
profissionais de saúde a fim de garantir o acesso ao cuidado e saúde 
mental. 

8. 
Estruturar unidades de saúde mental para que sejam pactuadas como 
unidades sentinela para notificação compulsória de sofrimento mental 
relacionado ao trabalho e sensibilizar demais unidades de saúde para 
também realizar notificação compulsória em saúde do trabalhador. 

9. Fortalecer e estruturar os serviços que compõem a RAPS. 

10. Capacitar por meio da educação permanente, todos os profissionais da 
RAPS para o atendimento humanizado de usuários de saúde mental 

11. Edificação do CAPS do Recanto das Emas. Inclusão de médicos 
psiquiatras infantis e criação de CAPS AD, 1, 2 e 3 (adultos e idosos). 

12. Informatização dos serviços para integrar o cuidado em todos os serviços 
da RAPS da região sudoeste; Ex. O CAPS não tem prontuário eletrônico. 

13. Abertura de concurso e nomeação de especialistas (TO, psicologia, 
assistente social, farmacêutico). 

14. 
Ampliar a quantidade de vagas nas casas de passagem, unidade de 
acolhimento.  
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PROPOSTAS DOS SUBEIXOS 
(propostas opcionais e sem limite mínimo) 

(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  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. 
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); 

Institucionalização do ambulatório trans com o suprimento das condições 
necessárias a seu atendimento: hormonização e regulação para cirurgias do 
processo transexualizador. 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  sensibilização e educação continuada dos trabalhadores de 
saúde no combate à violência obstétrica, incluindo a implementação do pré-
natal. 
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 

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. 
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Atenção especializada em saúde mental aos adolescentes que fazem uso 
prejudicial de álcool e outras drogas. 
Fortalecer a ampliação do curso de matriciamento em saúde mental com 
formação de agentes multiplicadores dos cuidados em saúde mental em todos 
os pontos da rede intersetorial. 
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. 
Garantir a inserção dos profissionais na equipe do NASF consistida. 
Universalização dos sistemas de informações dos SUS, prontuários.  
Fortalecer a articulação da saúde e escola (cumprimento da lei 13.935, trazer  
práticas integrativas, educação continuada para os profissionais).  
Criação de um cartão para o usuário de saúde mental de acordo com o seu PTS 
para DF e entorno.  

(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  atendimento das necessidades básicas da população. 
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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. 

3. Criação de políticas inclusivas dos usuários em saúde mental para o 
trabalho. 

4. Implementar políticas de inclusão digital dos usuários em saúde mental 
para a realização de atendimentos e grupos virtuais. 

5. Criar e fomentar de forma sustentável grupos de geração de renda de 
usuários dos serviços de saúde mental no formato de economia solidária. 

6. 

Ampliação da rede de atendimento profissional da atenção primária e 
secundária: ESF, NASF com ênfase no atendimento psicossocial, 
incluindo a capacitação dos profissionais para desenvolverem um olhar 
mais sensível para o atendimento à saúde mental da população negra; 
promover a habilitação e financiamento dos CAPS em nível nacional. 

7. Garantir a qualificação dos profissionais que trabalham na rede de saúde, 
através do fortalecimento do matriciamento. 

8.   Implementar o programa de cuidado continuado dos profissionais de 
saúde nos seus locais de trabalho com práticas integrativas e autocuidado. 

9. 
Incluir na grade curricular dos profissionais que estão se formando em 
cursos da área da saúdem incluindo os técnicos, matérias relacionadas a 
eventuais desastres naturais; E Revisão dos incentivos financeiros e de 
custeio voltados à saúde mental. 

10. 
Criação de modalidade de serviços na RAPS para atender TDAH, 
ansiedade, stress pós-traumático, manejo do luto, impactos mentais do 
racismo e outros agravos à saúde mental e da pandemia de Covid-19; E 
Inserção de profissionais de educação física dentro do NASF. 

11. 
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. 

12. 
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 
compartilhamento familiar. 

13. Fortalecimento dos serviços em saúde mental para população negra, 
pessoas em situação de rua , LBGTQIA+. 

14. Revogação da Emenda 95 
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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. 

3. Implantação de Residências Terapêuticas no Distrito Federal. 

4. 
Melhorar o acesso na Atenção Básica, fortalecendo as equipes dos 
NASF, para atendimento dos usuários em sofrimento psíquico em casos 
leves e moderados que não são perfis para o CAPS. 

5. Criação de residências terapêuticas e centros de convivência no DF 

6. 
Aumento dos CREAS e CRAS com ampliação da estrutura do serviço e 
fortalecimento dos recursos humanos do atendimento psicossocial. 
Garantir o seu funcionamento ininterrupto. 

7. 
Garantir a formação de grupos de ajuda mútua e suporte mútuo formados 
por usuários, profissionais e familiares para troca de experiências, 
acolhimento e cuidado compartilhado. 

8. Fortalecimento e revisão do fluxo entre as Secretarias de Saúde e de 
Assistência Social. 

9. Inserção do grupo de ajuda mútua em todos os CAPS do Distrito Federal. 

10. 
Obrigatoriedade das comunidades terapêuticas que recebem 
financiamento público que contratem equipe multidisciplinar, psicológicos, 
assistentes sociais, enfermeiros, terapeuta ocupacional, profissional de 
educação física e outros para a composição do quadro de atendimentos;  

11. 
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. 

12. 

Construção de Residência Terapêutica 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 

13. Implementação de geração de renda dentro dos CAPS para mulheres do 
Distrito Federal. 

14. Implementação de gratificação para servidores atuantes nos serviços de 
saúde mental. 
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PROPOSTAS DOS SUBEIXOS 
(propostas opcionais e sem limite mínimo) 

(a) Agravamento das crises econômica, política, social e sanitária e os 
impactos na saúde mental da população principalmente as 

vulnerabilizadas; 
Viabilização de transporte público e alimentação para as/os usuárias/os com 
transtorno mental. 
Implantação do consultório na rua. 
Mais psicólogos nas escolas 
Implementação de recursos para trabalhar redução de danos.  
Implementação de CAPS transtorno na região Sul  

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

ferramentas à distância; 
Continuação dos teleatendimentos e ações de  saúde no campo de saúde 
mental. 
Criação do Núcleo de psicologia na Região Norte de Saúde 
Fortalecimento dos NASF no DF 
Reestruturação e Fortalecimento dos NASF com sua completa composição 
Fortalecimentos dos fluxos setoriais através do instrumento de matriciamento 
entre as diferentes secretarias.  

(c) Saúde do (a) trabalhador (a) de saúde e adoecimento decorrente da 
precarização das  condições de trabalho durante e após a emergência 

sanitária; 
Ofertar editais/concursos voltados aos profissionais com especialização em 
saúde mental. 
Ampliação do NASF na região Norte 
Capacitação continua para profissionais da saúde mental, com convênios entre 
instituições de ensino e a secretaria de saúde, promovendo as pesquisas em 
saúde mental.  
 


