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Região de Saúde: Sul 

Superintendente: Roberto dos Reis Ferreira Cortes 

Local da Conferência: Centro de Ensino Especial nº01 de Santa Maria 

Data de Realização da Etapa Regional: 08/04/2022 

Total de participantes: 123 

Número de participantes do segmento USUÁRIO (A): 62 

Número de participantes do segmento TRABALHADOR (A): 49 

Número de participantes do segmento GESTOR (A): 12 
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COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                    Nome Completo 

Segmento (Usuária/o 

Trabalhador/a | 

Gestor/a) 

Região 

Administrativa  

 

Coordenação Geral: 
 

Rosalina Aratani Sudo Usuário Sul 

Darly Dalva Maximo Usuário Sul 

Comissão de 
Formulação e 
Relatoria: 
 

Adriana Gomes da Câmara Gestor Sul 

Halina Carvalho Alves Gestor Sul 

Eurides de Jesus Domingos Usuário Sul 

Ângela Maria da Silva Usuário Sul 

Iane Oliveira Amorim Trabalhador de Saúde Sul 

Comissão de 
Comunicação e 
Mobilização: 

Ricardo Rodrigues Santos Trabalhador de Saúde Sul 

Ascon Região Sul Trabalhador de Saúde Sul 

Eliane Simeão de Oliveira Trabalhador de Saúde Sul 
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 Dalvani Zimmermann Usuário Sul 

Comissão de 
Infraestrutura:  
 

Enóquio Sousa Rocha Usuário Sul 

Terezinha da Silva Rocha Usuário Sul 

Denise Tereza Tavares Trabalhador  Sul 

 Sara Rodrigues Alves Usuário Sul 

    

 

 

Outros colaboradores:  

 

Nome Completo 
Segmento (Usuária/o | 

Trabalhador/a | Gestor/a) 

Região Administrativa  

 

   

   

   

   

   

   



 

 

 
 

 

 

METODOLOGIA DE MOBILIZAÇÃO 
 

Desde a convocatória da Conferência Nacional de Saúde Mental e as 

definições de datas e etapas, a Regional Sul de Saúde, por meio de 

representantes dos diversos setores sociais, parceiros da rede e usuários SUS, 

tem participado ativamente dos grupos de mobilização da Conferência. Para 

preparação e construção do grande encontro ao final do ano, até o momento já 

foram realizadas Assembleias de Pacientes, Grupos Temáticos, Reuniões 

Intersetoriais, Conferências Livres e as Conferências Regionais. No que 

concerne à Região Sul, que conta com apenas o CAPS ad Flor de Lótus, em 

Santa Maria, que atende a população do Gama, de Santa Maria e do Entorno 

Sul, foram realizadas, semanalmente, desde fevereiro deste ano, Assembleias 

(presenciais e online) e Grupos Temáticos que abordaram os eixos da 

Conferência. A partir das discussões, a equipe do CAPS construiu um 

documento que norteou outras ações, tais como: Reunião das Redes 

Intersetoriais do Gama e de Santa Maria, construção de um Formulário Google 

para levantamento de demandas e avaliação da situação atual da Rede 

Psicossocial do DF e debates nos Grupos de Trabalho da Conferência Regional 

Sul. As Assembleias dos Pacientes e Grupos Temáticos, além de terem sido 

espaço educativo e político de participação cidadã dos usuários, serviu como 

estratégia para mobilizar a participação das pessoas nos demais tipos de 

encontros, no caso, as Conferências Livres. Muito embora nenhuma delas tenha 

sido de responsabilidade exclusiva da Regional Sul, levamos um número de 

usuários e trabalhadores da saúde. As Conferências Livres foram as seguintes: 

Conferência Livre de Saúde Mental da População do Campo do DF; Conferência 

Livre de Saúde Mental da População Negra; Conferência Livre de Saúde Mental 

da População em Situação de Rua; Conferência Livre de Saúde Mental e Ensino 

Superior; Conferência Livre de Saúde Mental de Práticas Integrativas; 

Conferência Livre de Saúde Mental do DF; Conferência Livre de Saúde Mental 
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da População LGBTI+. Também nas reuniões intersetoriais, buscou-se a 

sensibilização da participação de outros profissionais nas Conferências Livres, 

uma vez que se deparam em seu cotidiano com demandas de saúde mental e 

precisam acessar a RAPS, tendo, portanto, conhecimento prático e 

posicionamento crítico em relação aos retrocessos da Política de Saúde Mental 

e sobre os caminhos que ainda faltam ser percorridos para a consolidação de 

uma Política Nacional realmente inclusiva, universal e que respeite os direitos 

humanos e a liberdade.   

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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Relatório da Conferência Regional de Saúde Mental  

da Região de Saúde Sul 

 

No dia oito do mês de abril do ano de 2022 deu início as 12h nas 

dependências do Centro de Ensino Especial nº1 de Santa Maria, CCE 01, Cl 208 

Santa Maria-DF, a 3º conferência de Saúde Mental da Região Sul tendo como 

tema “A política de saúde mental como direito: pela defesa do cuidado em 

liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços de atenção psicossocial no 

SUS”. A conferência foi convocada pelos conselhos de saúde do Gama e Santa 

Maria, como cumprimento da etapa regional da 3º Conferência Distrital de Saúde 

Mental e 5º Conferência Nacional de Saúde Mental. As 12h iniciou o 

credenciamento, com assinaturas dos participantes na lista de presença, entrega 

de crachá, pastas e certificados. As 13:25 houve a mesa de abertura presidida 

pelo presidente do conselho de Saúde do Gama, Enóquio Rocha e presidente 

do Conselho de Santa Maria, Terezinha da Silva Rocha,  e componentes da 

mesa: representando o Conselho de Saúde do Df, Fátima Rola, representante 

da administração de Santa Maria, Daniel Henrique, representante da 

Superintendência do Hospital de Santa Maria, Guilherme Lisboa, Representante 

da Diretoria de Saúde Mental, Rubia Marinaria, Representante da População 

negra, Dandara B. de Jesus, Superintendente da Região Saúde Sul, Roberto 

Cortes, Deputado Distrital Jorge Viana, Deputada Federal Erica Kokay, 

Representante da Administração do Gama, José Elias, Secretário Adjunto via 

meet Pedro Costa Zancanaro. Todos os membros da mesa se apresentaram e 

agradeceram a presença de todos. Logo após os psiquiatras do CAPS AD Santa 

Maria, Aníbal Okamoto e Maria Helena Pereira proferiram uma pequena palestra 

sobre a Política nacional de Saúde Mental e sobre o tema central da conferência. 

Após teve uma apresentação cultural do grupo asas para voar. Em seguida 

houve a leitura do regimento, com os destaques e aprovação do mesmo. As 15h 

foi oferecido cofee break. Após aconteceu a separação dos participantes em 

quatro salas, para discussão dos eixos temáticos e elaboração das propostas. 

Os trabalhos desenvolvidos em cada eixo foram registrados pelos seus relatores 

e coordenadores e após a finalização dos grupos de trabalho foi instalada a 
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assembleia final para leitura e votação das propostas por eixo temático. Algumas 

receberam destaque, foram revistas e aprovadas pela plenária. Foram eleitas as 

propostas por eixos temáticos para serem encaminhadas para as etapas distrital, 

sendo duas propostas a nível nacional, duas a nível distrital e três a nível 

regional. Posterior a isso foram lidas as moções e aprovada pela plenária. Por 

fim realizada as eleições dos delegados da etapa região Sul para a 3° 

Conferencia Distrital de Saúde Mental. 
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PROPOSTAS APROVADAS 

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

Abrangência Nacional  

1. 
Ampliação das ações de promoção da saúde direcionadas a prevenção e pósvenção ao 

suicídio com recorte racial, etário, gênero e outras vulnerabilidades 

2. 
Fechamento dos hospitais psiquiátrico e criação e ampliação dos serviços substitutivos e 

retirada dos incentivos financeiros às comunidades terapêuticas. 

Abrangência no Distrito Federal 

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

2. Criação de UBS, CAPS transtorno e CAPSi e residências terapêuticas na Região Sul 

Abrangência na região de saúde 

1. 

Capacitação oferecida por especialistas em saúde mental para profissionais da atenção 

primária e profissionais da educação, UPA e Hospitais na região sul 

 

2. 

 

Implementação de ações de promoção de saúde mental no programa de saúde na 

escola. 

3. Fortalecimento da atenção primária com equipe multiprofissional completa. 

PROPOSTAS DOS SUBEIXOS 

(Propostas opcionais e sem limite mínimo) 

Subeixo Propostas 
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Saúde mental no sistema 

prisional na luta contra a 

criminalização dos(as) 

sujeitos (as) e 

encarceramento das 

periferias; 

Criação de políticas que visem o cuidado equânime de 
pessoas com adoecimento mental dentro do sistema 

socioeducativo e prisional. 

Diversas formas de 

violência, opressão e 

cuidado em Saúde 

Mental; 

Programa de redução de danos integrado a saúde do 
trabalhador 

Diversas formas de 

violência, opressão e 

cuidado em Saúde 

Mental; 

Melhora de fluxo interestadual na rede, com profissional 

realizando registro em prontuário unificado do 

atendimento realizado. 

 

Diversas formas de 

violência, opressão e 

cuidado em Saúde 

Mental; 

Ampliar a padronização de medicamentos controlados a 
serem dispensados na rede pública. 

Saúde mental no sistema 

prisional na luta contra a 

criminalização dos(as) 

sujeitos (as) e 

encarceramento das 

periferias; 

Abertura de novos serviços para atendimentos especializado 
em saúde mental (CAPS transtorno, Capsi e ambulatórios 

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

PROPOSTAS: 

Abrangência Nacional  

1. 

Redução progressiva do financiamento direcionado às Comunidades Terapêuticas e 

Hospitais Psiquiátricos e transferência destes valores para ampliação de serviços de 

saúde mental de base territorial e comunitária, que promovam cuidado de acordo com a 

Reforma Psiquiátrica brasileira. 

2. 

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. 

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. 

2. Garantir transporte público livre para os usuários de saúde mental. 

Abrangência na região de saúde 

1. 

Ampliar financiamento em saúde mental na região sul, por intermédio de articulações de 

controle social com planejamento realizado em gestão participativa de maneira ampla e 

intersetorial, a fins de incorporar ações em termos de política pública permanente. 

2. 

Promover avaliações amplas e construir indicadores locais como forma de 

acompanhamento da implementação da política de saúde mental da região, de acordo 

com as demandas e necessidades da população. 

3. 

 

Qualificar e ampliar a estrutura dos serviços existentes, e implementação de novos 

serviços (como CAPS geral no Gama e entorno, também em modalidade IJ), bem como 

promover formação continuada aos profissionais e espaços de saúde do trabalhador nos 

serviços de Saúde Mental e Intersetorial. 

PROPOSTAS DOS SUBEIXOS 

(Propostas opcionais e sem limite mínimo) 

Subeixo Propostas 

Educação continuada e permanente 

para os (as) trabalhadores (as) de 

saúde mental; 

Garantir financiamento federal para política de 
saúde do trabalhador e formação dos 

servidores que trabalham na rede de saúde 
local e serviços intersetoriais.   
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Educação continuada e permanente 

para os (as) trabalhadores (as) de 

saúde mental; 

Ampliação da intersecção entre a política de 
saúde mental e de educação para 

atendimento de casos com demandas de 
saúde mental e pessoas com deficiência. 

Garantia de financiamento público 

para a manutenção e ampliação da 

política pública 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. 

Formação acadêmica, profissional e 

desenvolvimento curricular, 

compatíveis à Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS); 

Garantir concurso público com ênfase na 
capacitação de servidores com formação na 

área da saúde mental a garantir quadro 
profissional e suprir a demanda da região sul. 
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EIXO III - Política de Saúde Mental e os princípios do SUS: 
Universalidade, Integralidade e Equidade  

PROPOSTAS: 

Abrangência Nacional  

1. 
Desburocratizar o acesso a unidades de saúde. 

 

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

Abrangência no Distrito Federal 

1. 
Abertura de concurso e nomeação de especialistas (TO, psicologia, assistente social, 

farmacêutico) 

2. 
Ampliar a quantidade de vagas nas casas de passagem, unidade de acolhimento 

 

Abrangência na região de saúde 

1. 
Fortalecer o matriciamento na região Sul. 

2. 
Cumprir a lei que assegure a qualificação dos usuários e a inserção no mercado de 

trabalho. 

3. 
Criação do CAPS i na região Sul. 

PROPOSTAS DOS SUBEIXOS 

(Propostas opcionais e sem limite mínimo) 

Subeixo Propostas 

Garantia do acesso universal em saúde 

mental, atenção primária e promoção 

da saúde, e práticas clínicas no 

território; 

Garantir a inserção dos profissionais na 

equipe do NASF consistida. 

 

Garantia do acesso universal em saúde 

mental, atenção primária e promoção 

da saúde, e práticas clínicas no 

território; 

Universalização dos sistemas de informações 

dos SUS, prontuários. 

Garantia do acesso universal em saúde 

mental, atenção primária e promoção 

Fortalecer a articulação da saúde e escola 

(cumprimento da lei 13.935, trazer 
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da saúde, e práticas clínicas no 

território; 

praticas integrativas, educação 

continuada para os profissionais).  

 

Garantia do acesso universal em saúde 

mental, atenção primária e promoção 

da saúde, e práticas clínicas no 

território; 

Criação de um cartão para o usuário de saúde 

mental de acordo com o seu PTS para 

DF e entorno. 
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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. 
Fortalecimento dos serviços em saúde mental para população negra, pessoas em 

situação de rua, LGBTQIAP+ 

2. Revogação da Emenda 95. 

Abrangência no Distrito Federal 

1. Implementação de geração de renda dentro dos CAPS para mulheres do distrito federal 

2. Implementação de Gratificação para servidores atuantes nos serviços de saúde mental 

Abrangência na região de saúde 

1. 
Implementação de CAPS transtorno, CAPS infantil na região Sul.  

2. 
Aplicação do espaço físico do CAPS AD da Santa Maria, para melhor atendimento em 

Saúde mental. 

3. 
Criação da Residência terapêutica e casas de acolhimento para pessoas em situação de 

rua.  

PROPOSTAS DOS SUBEIXOS 

(Propostas opcionais e sem limite mínimo) 

Subeixo Propostas 

Inovações do cuidado psicossocial no 

período da pandemia e possibilidade 

de continuar seu uso, incluindo-se, 

entre outras as ferramentas à 

distância; 

Fortalecimentos dos fluxos setoriais através do 
instrumento de matriciamento entre as 

diferentes secretarias.  

Saúde do (a) trabalhador (a) de saúde 

e adoecimento decorrente da 

precarização das condições de 

trabalho durante e após a emergência 

sanitária; 

Capacitação continua para profissionais da 
saúde mental, com convênios entre 
instituições de ensino e a secretaria de saúde, 
promovendo as pesquisas em saúde mental. 
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Agravamento das crises econômica, 

política, social e sanitária e os 

impactos na saúde mental da 

população principalmente as 

vulnerabilizadas. 

Implementação de recursos para trabalhar 
redução de danos 

Agravamento das crises econômica, 

política, social e sanitária e os 

impactos na saúde mental da 

população principalmente as 

vulnerabilizadas. 

Implementação de CAPS transtorno na região 
Sul 
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MOÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

Tipo de moção: Apelo 

Moção: Participação de crianças e adolescentes como delegado nas 

conferências de saúde mental  

Proponente: Marcília Silva da Rocha- Segmento: Usuários APROVADA 

2. 

Tipo de moção: Apelo 

Moção: Criar um grupo de trabalho no âmbito da SES para reestruturação 

do Núcleo de Saúde Mental do SAMU 

Proponente: Karina Aparecida Figueiredo- Segmento: Profissional      

APROVADA 

3. 

Tipo de moção: Aplausos 

Moção: Aplausos para a mesa de abertura, me senti representada na 

composição da mesma no movimento da população negra do DF 

Proponente: Eurides de Jesus Domingos- Segmento: Usuário 

APROVADA 

4. 

Tipo de moção: Apelo 

Moção: Construção do Caps Transtorno no Gama 

Proponente: Enoquio Souza Rocha- Segmento: Usuário APROVADA 

5. 

Tipo de moção: Repúdio 

Moção: Repudio a edição da portaria 596/2022 

Proponente: Enoquio Souza Rocha- Segmento: Usuário APROVADA  
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PALESTRANTES | EXPOSITORES DA ETAPA REGIONAL:  

 

EIXO TEMÁTICO I - Cuidado em Liberdade como garantia de Direito a 

cidadania. 

Nome do palestrante | expositor: Anibal Okamoto Junior 

Formação Acadêmica: Médico Psiquiatra 

Área de Atuação: Médico psiquiatra em Caps AD Santa Maria 

Título da Exposição | Apresentação: Política Nacional de Saude Mental 

Data: 08/04/2022 

Local: Centro de Ensino Especial nº01 Santa Maria 

 

EIXO TEMÁTICO II - Gestão, financiamento, formação e participação social 

na garantia de serviços de saúde mental. 

Nome do palestrante | expositor: Anibal Okamoto Junior 

Formação Acadêmica: Médico Psiquiatra 

Área de Atuação: Médico psiquiatra em Caps AD Santa Maria 

Título da Exposição | Apresentação: Política Nacional de Saude Mental 

Data: 08/04/2022 

Local: Centro de Ensino Especial nº01 Santa Maria 

 

EIXO TEMÁTICO III – Política de Saúde Mental e os princípios do SUS: 

Universalidade, Integralidade e Equidade. 

Nome da palestrante | expositora: Maria Helena Pereira Pires 

Formação Acadêmica: Médico Psiquiatra 

Área de Atuação: Médico psiquiatra em Caps AD Santa Maria 

Título da Exposição | Apresentação: Política Nacional de Saude Mental 

Data: 08/04/2022 

Local: Centro de Ensino Especial nº01 Santa Maria 
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EIXO TEMÁTICO IV- Impactos na saúde mental da população e os desafios 

para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia. 

Nome da palestrante | expositora: Maria Helena Pereira Pires 

Formação Acadêmica: Médico Psiquiatra 

Área de Atuação: Médico psiquiatra em Caps AD Santa Maria 

Título da Exposição | Apresentação: Política Nacional de Saude Mental 

Data: 08/04/2022 

Local: Centro de Ensino Especial nº01 Santa Maria 
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DELEGADAS (OS) TITULARES E SUPLENTES ELEITAS (OS) 
PARA A 10ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE: 

SEGMENTO DOS USUÁRIOS – TITULARES 

Nome Completo  

1. Eurides de Jesus Domingos  

2. Ângela Maria da Silva

3. Enoquio Sousa Rocha

4. Matheus Trindade de Souza

5. Rosalia cruz da silva

6. Marcilia Silva da Rocha

7. Sarah Silva Rocha Oliveira

8. Marcelo Pereira Leite

SEGMENTO DOS TRABALHADORES – TITULARES 

Nome Completo 

Erica Alves da Silva 

Solange Campelo Girardi 

Gabriela Fernandes Chaves Lira 

Iane Oliveira Amorim 

SEGMENTO DOS (AS) GESTOR (AS) – TITULARES 

Nome Completo 

Adriana Gomes da Camara 

Halina Carvalho Alves 

Regiane Costa Martins dos Reis 

Roberto dos Reis Ferreira Cortes 

SEGMENTO DOS USUÁRIOS – SUPLENTES 

Nome Completo 

Terezinha da Silva Rocha 

Flavio Carvalho Alves 

SEGMENTO DOS TRABALHADORES – SUPLENTES 

Nome Completo 

Maria Aparecida de Oliveira Gaspio 

mailto:Gabriela_fernandesc@hotmail.com
mailto:maparecidagaspio@gmail.com
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SEGMENTO DOS (AS) GESTOR (AS) – SUPLENTES 

Nome Completo 

Adilene Ribeiro Nunes Silva 



22 

PROGRAMAÇÃO DA ETAPA REGIONAL

12h – 13h Credenciamento  

13h – 13:30h Mesa de Abertura  

13:30h – 14h Palestras  

14h – 14:30h Atividade Cultural  

14:30h – 15:15h Leitura e Aprovação do Regimento  

15:15h – 15:30h Intervalo  

15:30h – 16:45h Grupo de Discussão nos 4 eixos e Relatoria em Plenária 

16:45h – 17:30h Votação das Propostas de Relatoria  

17:30h – 18h Apresentação dos candidatos e eleição dos delegados  

18h Entrega do Relatório Final (Encerramento) 
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GALERIA DE FOTOS DA CONFERÊNCIA REGIONAL 



 

 

 

24 
 



 

 

 

25 
 



 

 

 

26 
 

 
 



 

 

 

27 
 

 


