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3ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE MENTAL
“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”

Relatório da Conferência Regional de Saúde Mental 

da Região de Saúde Norte

Região de Saúde: Norte

Superintendente: Sabrina Irene de Castro Gadelha

Local  da Conferência:  Complexo  Cultural  de  Planaltina  –  Avenida  Uberdan
Cardoso, St. Administrativo, lote 02.

Data de Realização da Etapa Regional: 26/04/2022

Total de participantes: 

Número de participantes do segmento USUÁRIO (A): 28

Número de participantes do segmento TRABALHADOR (A): 98

Número de participantes do segmento GESTOR (A): 17



Obs: Foram inscritos  33 gestores, 92 usuários e 137 trabalhadores

O Relatório Final da Conferência Regional de Saúde Mental deverá ser enviado até 5 dias úteis
após a sua realização para o email conselho.saudedf@gmail.com
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COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL

                                                    Nome Completo
Segmento (Usuária/o

Trabalhador/a |
Gestor/a)

Região
Administrativa 

Coordenação Geral: Elzileide de Albuquerque Silva Gestor Sobradinho
Pedro Bezerra Usuário Planaltina

Comissão de Formulação 
e Relatoria:

Carla Cristina Alves da Silva Gestor Sobradinho
Luiz Ricarte Serra Filho Trabalhador Sobradinho
Kelen Cristina de Oliveira Gestor Sobradinho

Comissão de 
Comunicação e 
Mobilização:

Kleidson Oliveira Beserra Usuário Sobradinho II
Nathália Alencar Brito de Oliveira Gestor Sobradinho II

Marina Lessa Gomes Trabalhador
Sobradinho II

Comissão de 
Infraestrutura: 

Janeide Lopes de Lima Trabalhador Planaltina
Raquel Koling Trabalhador Planaltina



Outros colaboradores: 

Nome Completo
Segmento (Usuária/o |

Trabalhador/a | Gestor/a)
Região Administrativa 

Lícia Maria Gomes Ribeiro de Sousa Trabalhador Planaltina
Maxsuel Oliveira Costa Bezerra Trabalhador Planaltina
Caroline Barbosa Toledo Trabalhador Sobradinho II
Ainás Emanuele da Costa Silva Trabalhador Sobradinho II
Lorena Portira Almeida de Macêdo Trabalhador Sobradinho II
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METODOLOGIA DE MOBILIZAÇÃO

Houve diversas mobilizações na região Norte de Saúde. 

O  Caps  Ad  realizou  4  assembleias,  sendo  a  primeira  em janeiro,  onde

começaram a falar sobre o tema. Na primeira assembleia foi explicado como

funcionam as conferências, qual a finalidade. Foi feita sensibilização sobre a

importância da participação nas etapas anteriores à Conferência Nacional de

Saúde Mental e divulgado seu cronograma. 

No  segundo  e  terceiro  encontro  o  grupo  foi  dividido  em  usuários  e

profissionais para novamente explicar como se organiza a conferência e pensar

e propor ideias coerentes com o documento orientador da CNSM. 

Ao final, cada grupo apresentou as propostas. Na última assembleia foram

tiradas as dúvidas restantes, dado recados e houve momento de apoio para as

inscrições.

O Capsi realizou assembleia no dia 08/03/2022 e falou sobre o que é uma

Assembleia,  o  que  é  um  Caps  e  sobre  o  dia  internacional  das  mulheres.

Abordaram também sobre  a  importância  da  participação  da  população  nas

decisões por meio das Assembleias e Conferências. 

Explicaram sobre  as  Conferências  de Saúde que acontecem a cada 04

(quatro) anos, e sobre a Conferência de Saúde Mental que não acontece há

mais de 10 anos e também sobre a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental.

Foram informadas as datas de todas as etapas bem como a temática da última.

O  usuários  participantes  do  Capsi  falaram  sobre  as  dificuldades  e

demandas deles. 

As assembleias do CAPS II  de Planaltina DF, foram realizadas nos dias

09/02, 17/02 e 03/03 do ano em curso, na tenda do complexo hospitalar da

Região  administrativa  de  Planaltina,  Distrito  Federal,  todas  as  assembleias

foram convocadas através de cartazes afixado nas dependências do CAPS II,

bem como entregue convite pessoalmente durante os grupos e atendimentos



individuais e familiares. Com apresentação de propostas e votação por maioria

simples.

A finalidade da 1ª assembleia foi informar a todos sobre as assembleias que

irão  acontecer  na  primeira  quinta  feira  de  cada  mês,  com a  discussão  de

melhorar o serviço ofertado pelo CAPS II, e também informar a todos sobre a

5ª Conferência Nacional em Saúde Mental que acontecerá em novembro de

2022, que haverá outras etapas. Na 1ª assembleia foram apresentados o 1ª

eixo e os subeixos, e eles contaram com a presença de 52 pessoas, entre

usuários,  familiares,  funcionários  do  CAPS  II  Planaltina  DF,  residentes  e

representante da DIRASE Srª Carla. 

Na 2ª Assembleia contou com a presença de 28 pessoas, devido à forte

chuva. Foi discutido somente o 2ª eixo e seus subeixos. 

Na 3ª e última assembleia, tiveram a presença de 17 pessoas, pois também

estava chovendo muito, e foram apresntados o 3ª e 4º eixo e subeixos.

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

PROPOSTAS:
Abrangência Nacional 

1.

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+.

2.
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.

Abrangência no Distrito Federal

1.

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.

2.

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 Residencias Terapêuticos 

em números suficientes à demanda de desinstitucionalização no Df. 

Abrangência na região de saúde

1

.

Criar serviços para atendimento à população em situação de rua, credenciando 2 

Equipes de Consultório na Rua de acordo com parâmetros ministeriais e de acordo com a

perspectiva de redução de danos para a Região Norte de saúde. 

2

.

Habilitar leitos de saúde mental nos hospitais regionais HRS e HRPL com 

capacitação/ambiência e articulação com SAMU para atenção às situações de crises, 

intoxicação por Substância Psico Ativa e cuidado para casos de tentativa de 

autoextermínio em atendimento psiquiátrico multiprofissional.

3

.
Adequar o espaço físico do Caps 2 de Planaltina.

PROPOSTAS DOS SUBEIXOS
(propostas opcionais e sem limite mínimo)

Subeixo Propostas
d Formação e monitoramento das forças

policiais e sistema de justiça nas interações
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com a política de saúde mental em questões
AD, LGBTQIA+ e ético-raciais. 

e

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. 

f

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. 

e

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. 

e
Garantir atendimento em Saúde mental para
pessoas em idade avançada de acordo com

as especificidades dessa população,
assegurando transporte e acesso.

Para cada eixo temático serão encaminhadas duas propostas prioritárias
de abrangência nacional e duas de abrangência no Distrito Federal, visando
compor o conjunto de propostas para debate na etapa distrital. As propostas
para a região de saúde podem ser até 3. Não há limites de propostas para os
subeixos.

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

PROPOSTAS:
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Abrangência Nacional 

1.
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.

2.
Investir na política pública de fechamento dos hospitais de custódia e tratamento 

(manicômios judiciários).

Abrangência no Distrito Federal

1.
Financiamento para implantação/ implementação de grupos de ajuda mútua na raps, 

com vistas a garantir geração de trabalho e renda para usuários facilitadores.

2.

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.

Abrangência na região de saúde

1

.

Financiamento para fortalecimento e/ou implantação dos nasf da região norte, de caps iii 

e caps ad iii em sobradinho, assim como capsi, caps iii e ad iii em planaltina df.

2

.

Garantir financiamento das equipes de avaliação e acompanhamento de medidas 

terapêuticas aplicáveis às pessoas em sofrimento psíquico em conflito com a lei (eap), 

assim como implantar serviços residenciais terapêuticos com o objetivo de 

desinstitucionalizar as pessoas que estão na ala de tratamento psiquiátrico do complexo 

penitenciário do df.

3

.

 Volta do colegiado ampliado da região norte, ampliando a gestão e incluindo os atores
sociais envolvidos no trabalho no território.

PROPOSTAS DOS SUBEIXOS
(propostas opcionais e sem limite mínimo)

Subeixo Propostas
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a

 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  adminitrarem/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.

c

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
(assembléias,  debates,  formações,  entre
outras) e a participação dos gestores locais na
definição da aplicação orçamentária na raps.

a

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.

a

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.

a

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.

d

Fortalecer  educação
permanente/continuada/formação  dos
trabalhadores  da  raps,  com  garantia  de
financiamento e espaço na agenda de trabalho
para esse fim.
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d

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
permantente/educação  continuada  em saúde
mental  no df,  numa perspectiva  intersetorial.
investindo na troca e corresponsabilização no
cuidado.

b

 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.

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

PROPOSTAS:

Abrangência Nacional 
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1.

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. 

2.

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).

Abrangência no Distrito Federal

1.

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.

2.

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. 

Abrangência na região de saúde

1

.

Ampliar o número de CRAS para possibilitar o acesso da população ao serviço 

socioassistencial e ao cadastro único. 

2

.

Ampliar a cobertura de equipes da Estratégia de Saúde da Família; saúde bucal; nasf até 

atingir 100% de cobertura e capacitar em saúde mental para construir grupos de 

psicoeducação para assistência à população. 

3

.

Ampliação da oferta de transporte público para garantir o deslocamento dos usuários 

entre os serviços de saúde a fim de garantir a integralidade do cuidado em saúde mental.

PROPOSTAS DOS SUBEIXOS
(propostas opcionais e sem limite mínimo)

Subeixo Propostas

c

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.
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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 
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1.
Garantir a qualificação dos profissionais que trabalham na rede de saúde, através do 

fortalecimento do matriciamento.

2.
Implementar o programa de cuidado continuado dos profissionais de saúde nos seus 

locais de trabalho com práticas integrativas e autocuidado.

Abrangência no Distrito Federal

1.

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. 

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

Abrangência na região de saúde

1

.

Revisão do fluxo entre o Caps, abrigos e abordagens de equipes de rua da Região Norte 

para fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial.  

2

.

Criação do Capsi em Planaltina-DF.

3

.
Criação de Caps 3 na Região Norte.

PROPOSTAS DOS SUBEIXOS
(propostas opcionais e sem limite mínimo)

Subeixo Propostas

a
Viabilização de transporte público e

alimentação para as/os usuárias/os com
transtorno mental

c
Ofertar editais/concursos voltados aos

profissionais com especialização em saúde
mental

b Continuação dos teleatendimentos e ações de
saúde no campo de saúde mental

c Ampliação do NASF na região Norte

a Implantação do consultório na rua 

b Criação do Núcleo de psicologia na Região
Norte de Saúde. 

14



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

SEGMENTO DOS USUÁRIOS – TITULARES

Nome Completo
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Justino de Souza Bezerra
Paulo Hiram da Silva
Raynara Lucia Martins Ferreira
Eduardo Rios Costa
Luiz Alberto da Silva Carneiro Junior
Laurianna  Alexandrina  Neves de
Souza Vieira

Jorge Luis de Oliveira Amorim

Pedro Bezerra
Luiza Helena de Sousa Boretes
Kleidson Oliveira Bezerra
Ana Celia Bandeira de Souza
Joel Fonseca Curado

SEGMENTO DOS TRABALHADORES – TITULARES

Nome Completo
Sheila Rosa da Silva
Leticia de Amorim Mota Coelho
Ian Jacques de Souza
Luana Karoline Gonsaga

Lilian Carolina de Araújo Santana

Keliany Souza Costa Leite

SEGMENTO DOS (AS) GESTOR (AS) – TITULARES

Nome Completo
Débora Homem de Mello Nogueira
Joyce Vieira Dantas
Charles Ricardo Franco

Luciana Barros D. Rodrigues 

Soraia G. Siqueira Jardim 
Kelen Cristina de Oliveira

SEGMENTO DOS USUÁRIOS – SUPLENTES

Nome Completo
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SEGMENTO DOS TRABALHADORES – SUPLENTES

Nome Completo
Marilia Sobral Benjamin
Lorrana Nascimento Grimes

SEGMENTO DOS (AS) GESTOR (AS) – SUPLENTES

Nome Completo

Márcia Rodrigues Xavier

PROGRAMAÇÃO DA ETAPA REGIONAL 

CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE

LOCAL: Complexo Cultural de Planaltina – Avenida Uberdan Cardoso, St. 
Administrativo, lote 02.
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HORÁRIO: 08:00 às 18:00

DATA: 26/04/2022

ATIVIDADES

08:00 – Recepção, Credenciamento e café da manhã

Tempo: 55 minutos

08:55 – Organização dos presentes no local

09:00 – Apresentação da banca 

● Integrantes da banca:

Superintendente de Saúde da Região Norte – Sabrina Irene de Castro Gadelha

Presidente do Conselho de Saúde de Planaltina - Pedro Bezerra

Presidente do Conselho de Saúde de Sobradinho - Aécio Alves do Nascimento

Representante dos usuários de saúde mental -

Representante do complexo Cultural de Planaltina -

Coordenador da banca – Kelen Cristina de Oliveira

Tempo de fala de cada integrante: 02 minutos

09:30 – Evento cultural (poesia) – Ana Célia – usuária 

Tempo: 05 minutos

09:35 – Palestrante convidada -  Andressa França

Tempo de fala: 20 minutos

09:55 – Organização dos grupos

O coordenador da banca irá orientar o andamento dos grupos

10:00 – Discussão dos Eixos
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● Serão 02 organizadores para cada grupo

● Dividir os presentes em 04 grupos

● Cada grupo discutirá um eixo

● Plenárias em grupo

● Cada grupo elaborará 5 propostas do seu respectivo eixo

● Escrever as propostas de forma clara e concisa

12:00 – Almoço

14:00 – Evento cultural (grupo de dança do CAPS i)

Tempo: 15 minutos

14:15 – Plenária – Luiz Ricarte irá coordenar

De cada grupo 1 pessoa irá defender uma proposta, as pessoas já serão definidas no
grupo durante as discussões. 

 Tempo de defesa: 2 minutos para cada proposta

Réplica: 1 minuto (apenas 1 pessoa)

Voto: 2 minutos

16:15 – Apresentação das propostas votadas

17:00 – Eleição dos delegados – dividir em grupos de cada categoria

Usuários - coordenadores: Kleidson e Pedro - 12 delegados  

Gestores - coordenador: Elzileide - 06 delegados 

Profissionais - coordenador: Janeide - 06 delegados

17:30 – Conclusão da Conferência 

● Fala do coordenador da banca
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● Divulgação das datas dos próximos eventos – Conferências Regionais e Distrital

● Lanche

GALERIA DE FOTOS DA CONFERÊNCIA REGIONAL (OPCIONAL)
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