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Este documento foi construído com muitas mãos e contou 

com o apoio do Conselho Estadual de Saúde, Secretaria 

Estadual de Saúde e representantes dos movimentos sociais 

que lutam contra o estigma da saúde mental, pela dignidade 

de quem tem sofrimento mental e pelo cuidado em 

liberdade. 

Ele nasce com a intenção de servir de apoio para os 

processos territoriais de discussão, memória, relatoria e 

construção das 12 propostas estaduais de saúde mental do 

ERJ para a V Conferência Nacional de Saúde Mental.    
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Estigma 

Autor: Kleiton França Nogueira, formado em gestão ambiental, usuário 

do CAPSad Miriam Makeba, trabalhador da Unidade de Acolhimento 

Adulto Metamorfose Ambulante, Militante da Luta Antimanicomial e da 

Economia Solidária, Representante da Sociedade Civil no Grupo de 

Trabalho do Conselho Nacional de Justiça que trata a respeito do Caso 

Ximenes Lopes em resposta à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

 

Me sinto isolado 

Ninguém me enxerga 

Ninguém me escuta 

Meus sentimentos estão dormentes 

Minha mente desolada 

Minha fala censurada 

Carrego todo menosprezo 

Desse mundo que me insulta 

Com suas sórdidas e hilariantes piadas 

O termo loucura é tão familiar 

Que na sua companhia 

Convido ela a se sentar 

E compartilhar desse abundante banquete de rasas migalhas 

Dos estigmas que não alimentam em nada o meu viver 

Todos julgam sem saber o que eu passo 

Me inferiorizam sem equivaler meu potencial 

O estigma só faz mal 

à saúde mental 

Meu sofrimento não se acaba 

Com suas palavras repletas de segregação 

 

Com isso, sei bem 
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Que você quer um alienado 

Que acate suas imposições 

Meu cérebro reverbera a melodia 

A cada vez que você não me olhar 

E nem sequer me vê 

Debochou dos meus pensamentos 

Minha existência virou o seu tormento 

O estigma, quero extinguir 

E abolir seu preconceito 

Não fale de coisas que não cabem em seu entendimento 

Das coisas que sei 

Foi porque elas vivi 

Não descobri porque me contaram 

Foi porque minha carne sofreu a dor do pavor da estigmatização 

Rótulos e moldes 

Nunca dão referências de progresso 

Vislumbro um novo horizonte 

Em que à luz da equidade 

Plane num novo olhar 

Repleto de respeito 

 

Sabendo o princípio 

De tolerar as diferenças 

Não subestime meu saber 

O que eu sei 

As escamas dos meus olhos 

Estigmatizam com intolerância e ódio 

Demoro, mas vou chegar de mansinho 

A lugares que você 
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Os colocou como longínquos.  

 

*O autor deste texto participou do projeto Qualificaraps/2020 onde a 

discussão de saúde mental e equidade foram o tema principal. Desse 

projeto e poesia escrita pelo Kleiton foi construído um vídeo narrado 

pelo próprio autor e seu parceiro Antônio Carlos Novaes dos Santos. 

Ambos trabalharam na SES como Agentes de Equidade. Veja o vídeo e 

ouça as vozes de quem vive o estigma da saúde mental no seu 

cotidiano Clique:  

Estigma - YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LYlliLD61FA
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SIGLAS 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial  

CAPSI - Centro de Atenção Psicossocial PARA Infância e Adolescência 

CAPSad - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas 

CES - Conselho Estadual de Saúde  

CESM - Conferência Estadual de Saúde Mental 

CNS - Conselho nacional de Saúde 

CNSM - Conferência Nacional de Saúde Mental 

ERJ - Estado do Rio de Janeiro 

GAM – Gestão Autônoma da Medicação 

NASF - Núcleo Ampliado de Saúde da Família  

NEMLA/RJ – Núcleo Estadual do Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial do Rio de Janeiro  

OMS - Organização Mundial de Saúde 

OPAS - Organização Panamericana de Saúde 

PNASH/Psiquiatria - Programa Nacional de Avaliação de Serviços 

Hospitalares – Psiquiatria 

PVC - Programa de Volta pra Casa  

RAPS - Rede de Atenção Psicossocial  

SRT - Serviço Residencial Terapêutico 

SUS - Sistema Único de Saúde 
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1. APRESENTAÇÃO 

Esse documento foi construído com a intenção de contextualizar as 

questões da atenção psicossocial no Estado do Rio de Janeiro para 

apoiar as Conferências de Saúde Mental na construção da sua 

memória, propostas e trabalho de relatoria.  

Ele descreve, em linhas breves, o contexto do território do nosso estado 

colocando em diálogo as necessidades no campo da saúde mental 

pública, gratuita, universal e equânime, com os quatro eixos apontados 

no documento norteador da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, 

prevista para o segundo semestre de 2022, na cidade de Brasília.  

Estes quatro eixos trazem questões relacionadas ao direito à saúde; ao 

planejamento, monitoramento, gestão e controle social das políticas de 

saúde mental; às lacunas de cuidado que se ampliam com as questões 

de acesso e vulnerabilidade; e aos efeitos da COVID-19 na saúde 

mental:  

I - Cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania: 

a) Desinstitucionalização: residências terapêuticas, fechamento de 

hospitais psiquiátricos e ampliação do Programa de Volta para Casa; 

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

de álcool e outras drogas; 

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

integral e o direito à convivência familiar e comunitária; 

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

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

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

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

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

de serviços de saúde mental: 

a) Garantia de financiamento público para a manutenção e 

ampliação da política pública de saúde mental; 

b) Formação acadêmica, profissional e desenvolvimento curricular, 

compatíveis à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); 
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c) Controle social e participação social na formulação e na avaliação 

da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; 

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

de saúde mental; 

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

democratização da política de saúde mental; 

f) Financiamento e responsabilidades nas três esferas de gestão 

(federal, estadual/distrital e municipal) na implementação da política 

de saúde mental; 

g) Acompanhamento da gestão, planejamento e monitoramento das 

ações de saúde mental. 

III - Política de saúde mental e os princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS): Universalidade, Integralidade e Equidade: 

a) Intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da 

Política de Saúde Mental; 

b) Equidade, diversidade e interseccionalidade1 na política de saúde 

mental; 

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

promoção da saúde, e práticas clínicas no território;  

d) Reforma Psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS. 

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

cuidado psicossocial durante e pós-pandemia: 

a) Agravamento das crises econômica, política, social e sanitária e os 

impactos na saúde mental da população principalmente as 

vulnerabilizadas; 

b) Inovações do cuidado psicossocial no período da pandemia e 

possibilidade de continuar seu uso, incluindo-se, entre outras, as 

ferramentas à distância; 

 
1 MATOS, Patrícia. O conceito de interseccionalidade e suas vantagens para os estudos de gênero no 
Brasil. Trabalho apresentado no XV Congresso Brasileiro de Sociologia, Universidade Federal de São 
Carlos, Curitiba – PR, 20116 
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c) Saúde do(a) trabalhador(a) de saúde e sofrimento decorrente da 

precarização das condições de trabalho durante e após a emergência 

sanitária. 

No contexto geral do Estado do Rio de Janeiro, é comum no cotidiano 

dos serviços de atenção psicossocial a presença de questões de saúde 

mental associada a determinantes sociais como violência, pobreza, 

fome, desemprego e dificuldades de acesso à saúde tornando a 

construção do cuidado ainda mais complexa e com necessidades 

intersetoriais relacionadas a proteção social.  

Por isso, é importante que a construção das 12 propostas finais do ERJ 

para a V Conferência Nacional de Saúde Mental retratem: 

1. as necessidades das pessoas com experiência de sofrimento 

mental fortalecendo as vozes dos seus usuários e combatendo o 

estigma do sofrimento mental; 

2. os problemas identificados da Rede de Atenção Psicossocial na 

perspectiva da produção do cuidado em liberdade de base 

territorial e comunitária;  

3. os problemas dos nossos territórios e das especificidades de 

algumas populações em situação de vulnerabilidade, tais como: 

população prisional, jovens e adolescentes em conflito com a lei, 

população indígena, população negra e população LGBTQIA+. 

Em relação a estas populações, nosso território no ERJ é dividido em 

nove regiões com diferentes características.  É importante lembrar, 

em números arredondados, a presença de: 

1. 220 mil pessoas cadastradas nos 186 Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS); 

2. 251 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT);  

3. 283 leitos de saúde mental em 65 Hospitais Gerais; 

4. 1000 indígenas aldeados nos municípios de Paraty, Maricá e 

Angra dos Reis e uma aldeia vertical no Município do Rio de 

Janeiro; 

5. 25 mil quilombolas em 22 municípios diferentes; 

6. 650 pessoas com condições de alta hospitalar vivendo em asilos 

psiquiátricos; 

7. 45 mil pessoas privadas de liberdade; 

8. 2.500 jovens em situação de conflito com a lei; 

9. 9 milhões de habitantes negros, sendo o quarto maior estado com 

número de negros no Brasil.  
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2. NORTEADORES TÉCNICOS PARA AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE 

MENTAL NO ERJ 

As conferências municipais, regionais e estadual do ERJ têm sido um 

processo de construção coletiva e desafiante nos últimos meses. Este 

documento de apoio é uma das etapas desse processo, que tem como 

circunstância local a abertura das eleições do Conselho Estadual de 

Saúde no final de 2021. É importante informar que sua necessidade, 

bem como os elementos contidos neste documento, foi apontada pelos 

pares do Conselho Estadual de Saúde em sua vigência anterior.  

Em razão dos prazos para a reeleição do Conselho (8 de março) e a 

preparação da V Conferência Estadual de Saúde Mental (junho) a área 

técnica de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde apoiará o 

processo junto aos territórios até que ocorra a reeleição dos 

conselheiros estaduais.  

Assim, este documento de apoio foi construído a partir desse histórico e 

respeitando as referências técnicas:  

1. Do Conselho Nacional de Saúde que no âmbito nacional publica 

o DOCUMENTO ORIENTADOR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE MENTAL (5ª CNSM) cujo o tema central 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 (Conselho Nacional de Saúde - 

CNS divulga documento orientador e regulamento da 5ª 

Conferência Nacional de Saúde Mental (saude.gov.br). 

2. A deliberação do Conselho Estadual de Saúde do ERJ 

(DELIBERAÇÃO CES N° 243/2021 Rio de Janeiro, 19 de novembro 

de 2021) a qual APROVA AD REFERENDUM O REGIMENTO DA V  

CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DO RIO DE JANEIRO 

Regimento da V CESM/RJ 2021 

https://5aconferenciaestadualdesaudemental.wordpress.com/20

21/12/01/comissao-organizadora-conclui-regimento-da-v-cesm-rj-

2021/. 

Depois de mais de uma década da realização da última Conferencia 

Estadual de Saúde Mental no Estado do Rio de Janeiro, 

(http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/calendario/70-plenria-de-eleio-

do-colegiado-do-conselho-estadual-de-sae.html) as grandes 

motivações para a mobilização da próxima conferência são a defesa e 

o fortalecimento do SUS e da Rede de Atenção Psicossocial, bem como 

a defesa dos princípios antimanicomiais da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, que são: o cuidado em liberdade com qualidade em base 

http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2121-cns-divulga-documento-orientador-e-regulamento-da-5-conferencia-nacional-de-saude-mental
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2121-cns-divulga-documento-orientador-e-regulamento-da-5-conferencia-nacional-de-saude-mental
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2121-cns-divulga-documento-orientador-e-regulamento-da-5-conferencia-nacional-de-saude-mental
https://5aconferenciaestadualdesaudemental.wordpress.com/2021/12/01/comissao-organizadora-conclui-regimento-da-v-cesm-rj-2021/
https://5aconferenciaestadualdesaudemental.wordpress.com/2021/12/01/comissao-organizadora-conclui-regimento-da-v-cesm-rj-2021/
https://5aconferenciaestadualdesaudemental.wordpress.com/2021/12/01/comissao-organizadora-conclui-regimento-da-v-cesm-rj-2021/
http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/calendario/70-plenria-de-eleio-do-colegiado-do-conselho-estadual-de-sae.html
http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/calendario/70-plenria-de-eleio-do-colegiado-do-conselho-estadual-de-sae.html
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comunitária e territorial, e a garantia de direitos e do exercício pleno da 

cidadania.  

Para isso, devem ser levados em consideração os diversos 

determinantes sociais em saúde, os diferentes contextos culturais locais, 

os aspectos referentes à estigmatização do sofrimento mental, as 

lacunas de cuidado da RAPS, os contextos políticos e os demais fatores 

que contribuem para a construção do complexo cenário da saúde 

mental. 

É consenso internacional que o cuidado em saúde mental deve ser de 

base comunitária e territorial. A Organização Panamericana de Saúde 

(OPAS) já apontava isso na Carta de Caracas (1990) e em diversos 

documentos. Recentemente, a OPAS fez importantes recomendações a 

partir da reflexão sobre a história de encarceramento de pessoas com 

questões de saúde mental e em crise, apontando a complexidade 

desse processo: https://www.paho.org/pt/noticias/20-11-2020-opas-

lanca-nova-publicacao-sobre-desinstitucionalizacao-da-atencao-

psiquiatrica 

Em 2021 a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou material 

“Orientações sobre serviços de saúde mental comunitários: promoção 

de abordagens centradas na pessoa e baseadas nos direitos”, 

defendendo a saúde mental como direito humano. Este documento 

traz recomendações importantes para o Plano de Ação Integral de 

Saúde Mental da OMS 2020-2030, endossado pela Assembleia Mundial 

da Saúde em maio de 2021. https://www.paho.org/pt/noticias/10-6-

2021-novas-orientacoes-da-oms-buscam-por-fim-violacoes-dos-direitos-

humanos-na. 

Em 2001, com a Lei 10.216, resultado de um longo processo de discussão 

de movimentos sociais que incluíam trabalhadores, usuários e familiares 

de saúde mental, foi garantido o direito ao cuidado em liberdade e, 

com isso, intensificou-se um processo de expansão de serviços de saúde 

mental, principalmente os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em 

substituição ao modelo manicomial, centrado no hospital psiquiátrico. 

A partir do reconhecimento desse direito em 2001 nota-se: 

1. A expansão de mais de três mil Centros de Atenção Psicossocial 

em todo o país;  

2. A consolidação da política de desinstitucionalização que inclui a 

implantação de Serviços Residenciais Terapêuticos; 

https://www.paho.org/pt/noticias/20-11-2020-opas-lanca-nova-publicacao-sobre-desinstitucionalizacao-da-atencao-psiquiatrica
https://www.paho.org/pt/noticias/20-11-2020-opas-lanca-nova-publicacao-sobre-desinstitucionalizacao-da-atencao-psiquiatrica
https://www.paho.org/pt/noticias/20-11-2020-opas-lanca-nova-publicacao-sobre-desinstitucionalizacao-da-atencao-psiquiatrica
https://www.paho.org/pt/noticias/10-6-2021-novas-orientacoes-da-oms-buscam-por-fim-violacoes-dos-direitos-humanos-na
https://www.paho.org/pt/noticias/10-6-2021-novas-orientacoes-da-oms-buscam-por-fim-violacoes-dos-direitos-humanos-na
https://www.paho.org/pt/noticias/10-6-2021-novas-orientacoes-da-oms-buscam-por-fim-violacoes-dos-direitos-humanos-na
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3. A criação do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços 

Hospitalares – Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria) e o Programa de 

Volta pra Casa (PVC);  

4. E a criação da portaria 3.088, que institui a RAPS como uma rede 

de saúde mental completa e diversificada, que abrange com 

diversos serviços as diferentes necessidades em saúde mental.  

No Estado do Rio de Janeiro, ao longo dos últimos 20 anos, foram 

fechados 27 manicômios. Hoje, a RAPS fluminense conta com 186 CAPS, 

251 Serviços Residenciais Terapêuticos, 6 Unidades de Acolhimento e 

283 leitos de saúde mental em hospitais gerais, além de equipes de 

consultório na rua, Núcleos Ampliado de Saúde da Família (NASF), 

centros de convivência, leitos de urgência e programas de geração de 

renda.  

As pessoas com sofrimento mental devem ser os principais beneficiados 

pelas políticas públicas de saúde mental. Por isso, o protagonismo 

destes na construção da política pública deve ser um dos aspectos 

mais importantes a serem assegurados nas conferências, assim como a 

voz dos profissionais e gestores da RAPS.  

Além das fontes já mencionadas pelo documento norteador proposto 

pelo CNS, sugerimos a visita ao material produzido em 2021 pelo 

Conselho Estadual de Saúde e a área técnica de saúde mental e 

populações em situação de vulnerabilidade da SES. Basta clicar nos links 

abaixo e assistir:  

• Seminários do Conselho Estadual de Saúde 

1. População Marginalizada 

https://www.youtube.com/watch?v=yon4z6Upvg8 

2. Vulnerabilidade da saúde da população negra em 

tempos de Covid-19 

https://www.youtube.com/watch?v=ga-vRiWkybk  

3. Privados de Liberdade https://youtu.be/FVdCahXPH0U  

4. Atenção à saúde da População LGBTQI+ 

https://youtu.be/7FTPe1jz0Us 

5. Movimento social e o controle social 

https://www.facebook.com/conselhodesaude.rj/videos/21

1460014202374 

6. Saúde da Pessoa com Deficiência 

https://youtu.be/Ink_3sqAlG 

7. Saúde Mental https://youtu.be/klHjpzOIu68 

 

• Seminários da Secretaria Estadual de Saúde 

https://www.youtube.com/watch?v=yon4z6Upvg8
https://www.youtube.com/watch?v=ga-vRiWkybk
https://youtu.be/FVdCahXPH0U
https://youtu.be/7FTPe1jz0Us
https://www.facebook.com/conselhodesaude.rj/videos/211460014202374
https://www.facebook.com/conselhodesaude.rj/videos/211460014202374
https://youtu.be/Ink_3sqAlG
https://youtu.be/klHjpzOIu68
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1. A covid-19 na saúde das populações em situação de 

vulnerabilidade: acesso e equidade no ERJ: I Seminário da 

Superintendência de atenção psicossocial e populações 

em situação de vulnerabilidade 

https://www.sauede.rj.gov.br/atencao-

psicossocial/novidades/2021/11/a-covid-19-na-saude-das-

populacoes-em-situacao-de-vulnerabilidade-acesso-e-

equidade-no-erj 

2. A ciência, o SUS e os desafios da saúde coletiva durante a 

pandemia  https://youtu.be/yGeVXVYOucY 

3. Vacinação nos presídios no ERJ 

https://youtu.be/mCnZywHOt_U 

4. Vacinação nos Territórios Quilombolas e Aldeias Indígenas 

no ERJ https://youtu.be/zyKfzlzuyyQ 

5. Impactos da pandemia na saúde mental de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade: 

perspectivas da atenção psicossocial 

https://youtu.be/6mpN4hMpzb8 

6. Boas práticas de cuidado em saúde mental durante a 

pandemia https://youtu.be/uuV_t91ZXMU 

7. Desafios e aprendizados com a COVID-19 no cuidado à 

saúde da população negra https://youtu.be/z5JuCoi_ABw 

8. A importância dos cofinanciamentos Estaduais na 

proteção às populações vulneráveis: discutindo a 

construção bipartite de boas práticas de gestão 

https://youtu.be/5wc3dHGQHuE 

O Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (CES-RJ) vem também 

divulgando informações em suas redes virtuais para a V CESM-RJ. O 

CES-RJ mantém na internet uma série de canais, páginas e sites que 

proporcionam ampla informação em saúde e sobre o controle social no 

Rio de Janeiro e no Brasil.  

Para a V CESMRJ, o CES-RJ criou um site exclusivo para reunir todas as 

informações, notícias, documentações, orientações, cronograma, 

inscrições, delegações, notícias das conferências regionais. Acesse: 

https://5aconferenciaestadualdesaudemental.wordpress.com/. 

Paralelamente ao site exclusivo da V CESMRJ, o conselho também fará 

uso de seus tradicionais canais de comunicação com a população 

fluminense. Estes são:  http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/, a pagina 

oficial do conselho no Facebook, Twitter e CES-RJ TV, no YouTube. 

Todos estes canais estarão disponíveis para consultas e informações 

acerca da V CESMRJ. Para mais informações, ligue para (21) 2333-3715 

ou mande e-mail para conselho@saude.rj.gov.br. 

https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2021/11/a-covid-19-na-saude-das-populacoes-em-situacao-de-vulnerabilidade-acesso-e-equidade-no-erj
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2021/11/a-covid-19-na-saude-das-populacoes-em-situacao-de-vulnerabilidade-acesso-e-equidade-no-erj
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2021/11/a-covid-19-na-saude-das-populacoes-em-situacao-de-vulnerabilidade-acesso-e-equidade-no-erj
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2021/11/a-covid-19-na-saude-das-populacoes-em-situacao-de-vulnerabilidade-acesso-e-equidade-no-erj
https://youtu.be/yGeVXVYOucY
https://youtu.be/mCnZywHOt_U
https://youtu.be/zyKfzlzuyyQ
https://youtu.be/6mpN4hMpzb8
https://youtu.be/uuV_t91ZXMU
https://youtu.be/z5JuCoi_ABw
https://youtu.be/5wc3dHGQHuE
https://5aconferenciaestadualdesaudemental.wordpress.com/
http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/
http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/
https://www.facebook.com/conselhodesaude.rj
https://www.facebook.com/conselhodesaude.rj
https://www.facebook.com/conselhodesaude.rj
https://twitter.com/CESAUDERJ
https://twitter.com/CESAUDERJ
https://twitter.com/CESAUDERJ
https://twitter.com/CESAUDERJ
mailto:conselho@saude.rj.gov.br
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3. RECOMENDAÇÕES PARA AS ETAPAS DA V CONFERÊNCIA DE SAÚDE 

MENTAL 

A V Conferência de Saúde Mental está prevista para novembro de 2022 

e deverá ser a culminância de um processo territorial e coletivo que 

acontece em todos os estados do Brasil.  

Cada estado tem a tarefa de fazer sua articulação territorial e preparar 

12 propostas a serem enviadas para o debate na V Conferência 

Nacional de Saúde Mental.  

No ERJ estamos na fase das etapas regionais. Cada uma das 9 regiões 

levará suas propostas para o debate estadual.  

A tarefa de construção da memória desse debate, organização de 

propostas representativas e relatoria do processo é essencial.  

Considerando o desafio do nosso coletivo estadual, identificamos 

alguns itens a serem lembrados em todas as etapas de cada produto 

regional e do estadual para a construção das nossas propostas.  

Ressaltamos que o temário da V Conferência traz em seu escopo 

principal a garantia dos direitos, a garantia do cuidado em liberdade e 

de qualidade.  

Recomendações: 

1. É fundamental considerar prioritariamente, na construção das 

propostas, as necessidades dos usuários de saúde mental através 

do seu protagonismo e voz, a experiência dos profissionais de 

saúde mental e as características do território a partir dos 4 eixos 

indicados pelo documento norteador nacional.  

2. É fundamental considerar a relevância da articulação entre 

saúde mental e outros setores relacionados ao assunto, tais como: 

o trabalho, a assistência social, moradia, justiça e cultura, entre 

outros.  

3. É fundamental considerar as circunstâncias relacionadas a 

necessidade de continuidade dos processos de 

desinstitucionalização de 650 pessoas em internações de longa 

permanência e que tiveram suas vidas rompidas por um modelo 

de tratamento excludente e ultrapassado. Além disso, temos dois 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico para os quais há 

que se pensar em alternativas e que são os Hospitais de 

Tratamento e Custódia Henrique Roxo e Roberto Medeiros. 
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4. É prioridade combater o estigma da saúde mental e discutir a 

questão do acesso ao cuidado com dignidade de populações 

com necessidades específicas, tais como: privados de liberdade, 

LGBTQIA+, população negra, população indígena, crianças e 

adolescentes.  

5. É fundamental que o coletivo esteja atento para a construção de 

propostas antimanicomiais, entendendo que hoje as mesmas se 

modificaram e que enfrentamos dificuldades em relação a uma 

série de violações de direitos humanos, e perda de financiamento 

do SUS no campo da saúde mental. As Comunidades 

Terapêuticas, por exemplo, têm sido lugares de propagação de 

ações manicomiais conforme consta no relatório da inspeção 

nacional de comunidades terapêuticas 

(https://site.cfp.org.br/publicacao/relatorio-da-inspecao-

nacional-em-comunidades-terapeuticas/).  

6. Para que tenhamos alternativas realmente qualificadas e 

articuladas com as necessidades da população, é preciso 

construir propostas para potencializar recursos das redes de saúde 

como: as Unidades de Acolhimento, o fortalecimento da Atenção 

Primária em Saúde e outros pontos da RAPS de caráter territorial.  

7. É fundamental que se construam propostas enfatizando a 

necessidade de oferta de cuidado de base comunitária a partir 

dos contextos locais. Por exemplo: sugerimos que considerem a 

cobertura de pontos de atenção territoriais para o manejo de 

situações de crise, com funcionamento 24 horas (CAPS III, leitos de 

saúde mental no Hospital Geral e Rede de Urgência e 

Emergência), e que seja acessível a toda população. Alguns 

exemplos: tentativas de suicídio, automutilação, intoxicação por 

álcool e outras drogas e crise psicótica. 

8. É fundamental a construção de propostas que considerem o 

acesso a medicação com observância de práticas de Gestão 

Autônoma da Medicação psiquiátrica2. (GAM) 

9. É relevante lembrar que o Rio de Janeiro também necessita da 

ampliação de estratégias de reabilitação psicossocial, centros de 

convivência, projetos de geração de renda, de inserção social, 

combate ao estigma em relação ao sofrimento mental e 

protagonismo dos usuários nas decisões. Para isso, deve-se discutir 

o papel e as estratégias do controle social. 

10. É fundamental construir propostas que convoquem a necessidade 

da habilitação e financiamento de novos serviços da RAPS no 

 
2 Palombini, Analice e Barrio, Lourdes Rodriguez del Gestão Autônoma da Medicação, do Quebec ao 
Brasil: uma aposta participativa. Saúde em Debate [online]. 2021, v. 45, n. 128 [Acessado 27 Janeiro 
2022] , pp. 203-215. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-1104202112816>. Epub 24 Maio 
2021. ISSN 2358-2898. https://doi.org/10.1590/0103-1104202112816. 

https://site.cfp.org.br/publicacao/relatorio-da-inspecao-nacional-em-comunidades-terapeuticas/
https://site.cfp.org.br/publicacao/relatorio-da-inspecao-nacional-em-comunidades-terapeuticas/
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SUS. Um aspecto importante ao fazermos a conferência estadual 

de saúde mental nesse momento, diz respeito ao fato de que 

temos enfrentado uma redução de novas habilitações de serviços 

de saúde mental, que reflete a estagnação no financiamento de 

serviços do SUS da RAPS. Por outro lado, observa-se o crescimento 

de financiamento de instituições como as comunidades 

terapêuticas, muitas das quais sem qualquer vínculo com o SUS.  

11. É necessário discutir sobre a relação entre o cuidado em 

liberdade e as condições de trabalho do trabalhador de saúde 

mental. Por exemplo: A precarização dos trabalhadores da saúde 

mental tem sido vista no cotidiano dos serviços por meio da 

redução de profissionais da equipe multiprofissional, redução de 

recursos materiais e físicos, ausência de medicamentos nas 

unidades, estruturas físicas precárias, sendo fatores que afetam 

negativamente na produção de cuidado aos usuários. Outro 

exemplo importante é a não valorização do trabalho dos 

cuidadores, essenciais ao trabalho de desinstitucionalização, que 

não têm até hoje sua profissão regulamentada.  

12. É fundamental para a efetiva implantação da RAPS que se 

garanta o caráter público e de qualidade dos serviços de saúde 

mental. Por isso, é necessário discutir sobre a privatização dos 

serviços de saúde mental, como ocorre no caso das 

Organizações Sociais (OS's). A privatização na saúde acarreta a 

transferência de recursos públicos para o setor privado; ameaça 

os Direitos Sociais; conflita com a legislação do SUS; prejudica os 

trabalhadores; e limita o controle social. 

13. É prioridade construir propostas que fortaleçam a construção de 

redes. Por exemplo: as ações de integração entre a saúde mental 

e outras áreas da saúde. A articulação entre a saúde mental e 

outros setores são temas que precisam ser trabalhados em 

parceria com os usuários do SUS, além dos gestores e 

trabalhadores de setores próximos ao campo da saúde mental. 

14. Outro ponto que merece ter destaque são as ações formativas, 

educação permanente e que mantenham ativas as estratégias 

de qualificação dos trabalhadores de saúde mental. Além disso, 

deve-se discutir a formação dos profissionais de saúde em sua 

relação com o SUS e o campo público, principalmente em 

instituições públicas de ensino, como os currículos de graduação, 

as pós-graduações e as residências médicas e multiprofissionais.   

15. É prioritário que as relatorias construam a memória escrita dos seus 

processos considerando: 

 

a. Nomear e enumerar as suas necessidades enquanto coletivo 

de modo claro e objetivo;  
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b. Escrever preferencialmente de modo a comunicar a 

informação a pessoas que se interessem pelo assunto, porém 

sem experiência técnica; 

c. Qualificar as demandas a partir do histórico local e de bases 

éticas que contemplem direitos humanos, saúde baseada em 

evidências científicas, o processo de trabalho em saúde e a 

singularidade das situações; 

d. Combate ao estigma da saúde mental em favor do cuidado 

de base territorial e comunitária. 

4. RODAS DE CONVERSA VIRTUAIS E QUESTÕES NORTEADORAS PARA A 

CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO   

A qualificação do debate para a construção das propostas regionais e 

estaduais da Conferência de Saúde Mental no ERJ é a intenção 

principal deste documento de apoio.  

Com este fim a Coordenação de Atenção Psicossocial da SES irá 

realizar Rodas de Conversas Virtuais sempre às quintas-feiras pela 

manhã com temas que foram identificados como relevantes para o ERJ 

e que são:  

1. Participação social na construção de políticas públicas de saúde 

mental em larga escala 

2. Infância e adolescência 

3. Álcool e outras drogas 

4. Desinstitucionalização e o cuidado em Liberdade 

5. Cuidado em Situação de Crise 

6. Financiamento e Controle Social 

7. Privados de Liberdade e Saúde mental 

8. LGBT e Saúde mental 

9. Saúde da População negra e Saúde Mental 

10. Saúde da População Indígena e Saúde mental 

11. COVID-19 

12. Qualificação da RAPS 

Essa atividade visa manter aquecido o debate para as conferências do 

ERJ bem como qualificar o processo entre pares. Além disso, elencamos 

perguntas relacionadas a esses assuntos no âmbito dos quatro eixos 

propostos pelo Documento Norteador Nacional e que podem servir de 

apoio para os grupos de discussão no âmbito das conferências de 

saúde mental e na construção de suas propostas para o ERJ.     
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EIXO I - CUIDADO EM LIBERDADE COMO GARANTIA DE DIREITO À 

CIDADANIA  

1. Como hoje, no Estado do RJ, acontece a discussão do cuidado 

em liberdade na sociedade? Que proposta as pessoas com 

sofrimento mental, seus familiares, profissionais de saúde e 

gestores pode enfatizar a importância da conquista desse direito 

e o cuidado com dignidade e trazer a perspectiva das 

necessidades da RAPS do ERJ? 

2. Que propostas sobre o cuidado em liberdade os gestores têm a 

respeito desse eixo considerando a política de âmbito municipal, 

estadual e nacional de saúde mental?  

3. Que proposta pode ser realizada para a inclusão no âmbito do 

direito das necessidades dos familiares na construção de políticas 

públicas de saúde mental? 

4. Que proposta pode apresentar a relevância do trabalho 

realizado nos serviços de saúde mental a fim de garantir e 

fortalecer o direito ao cuidado com dignidade? 

5. Que proposta os movimentos sociais têm para a garantia do 

cuidado em liberdade e direito à cidadania?  

6. Considerando a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, a 

situação de violência no Estado do RJ e o impacto disso na 

população, como a discussão do cuidado em liberdade atinge 

esses grupos? Que proposta pode ser construída para visibilizar a 

questão na RAPS do ERJ? 

7. Considerando o território do Estado do RJ com violações 

constantes de direitos humanos e situações de violência, como 

estabelecer na política de saúde mental do estado parâmetros 

que garantam o cuidado em liberdade?  

8. De que forma a política de guerra às drogas viola a produção de 

cuidado em saúde mental com dignidade para pessoas que 

fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas? Como construir 

uma proposta que retrate a diversidade das regiões e da RAPS no 

ERJ?   

9. Qual proposta pode ser relevante para a conferência nacional a 

fim de que o Estado do RJ se fortaleça diante da necessidade 

urgente desinstitucionalização e do cuidado em liberdade de 

cerca de 650 pessoas internadas em manicômios e em condições 

de alta hospitalar?  

10. Que proposta pode priorizar a relevância do território do ERJ 

considerando os processos de segregação relacionados às 
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questões econômicas e sociais e sua influência na 

institucionalização e exclusão de pessoas com sofrimento mental? 

11. Que proposta pode ser construída por pessoas com sofrimento 

mental, profissionais de saúde, familiares e gestores para a 

garantia do cuidado em liberdade considerando a história do 

indivíduo e a sua relação com o território a fim de garantir a 

reinserção social? 

12. Que proposta pode ser feita a fim de reduzir a lacuna de 

cuidados em saúde mental para o cuidado em liberdade 

considerando a necessidade de ampliação dos serviços da RAPS 

no ERJ? 

EIXO II - GESTÃO, FINANCIAMENTO, FORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL NA GARANTIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

1. O monitoramento, avaliação e aplicação dos recursos federais, 

estaduais e municipais destinados ao cuidado ao sofrimento 

mental devem ter transparência na sua utilização e estarem de 

acordo com as normas do direito ao cuidado em saúde mental 

de base territorial e comunitária, isto é, em liberdade. Que 

estratégias territoriais podem ser utilizadas? Qual o papel e 

responsabilidade do controle social nessa transparência? Que 

proposta pode ser construída para essa estratégia seja 

acompanhada por pessoas com sofrimento mental, profissionais 

de saúde, familiares e gestores? 

2. Que proposta pode trazer com clareza a necessidade do ERJ ter 

investimento e financiamento contínuo dos serviços de base 

territorial da rede de atenção psicossocial?  

3. Que proposta pode evidenciar a relevância da ampliação da 

participação do controle social nos espaços de gestão, 

financiamento, formação e participação social e de que forma 

eles impactam a saúde mental da sua região? 

4. Que proposta reflete sobre os desafios de investimento em 

espaços de educação permanente dos profissionais de maneira 

regular? Como estão esses espaços na sua região? Por exemplo: 

como está o incentivo e investimento em supervisão e apoio 

clínico-institucional? 

5. Que proposta traduz para o seu território a relevância da 

presença de serviços de saúde e saúde mental na lógica da 

Política de Redução de Danos? Quais os principais desafios para 

a execução, gestão e formação nos serviços que contemplem as 
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necessidades das pessoas com sofrimento mental, profissionais de 

saúde, familiares e gestores?  

6. Que proposta contempla a necessidade fiscalização e monitorar 

as comunidades terapêuticas financiadas na sua região?  

7. Que proposta traduz as necessidades da população no 

financiamento dos serviços de saúde mental e do cuidado 

psicossocial na atenção primária à saúde? Por exemplo: Como 

está o financiamento nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 

nos Serviços Residenciais Terapêuticos, nos Centros de 

Convivência e Convivência, nas Unidades de Acolhimento 

Adulto/Infantil (UAA/UAI), no Centro de Atenção Psicossocial, no 

Consultório na Rua?  

8. Que proposta induz a maior participação da rede de familiares 

dos usuários dos serviços CAPS na construção e ordenamento da 

execução da RAPS no seu território?  

9. Que proposta o ERJ pode apresentar no enfrentamento do 

aumento da destinação de recursos financeiros para práticas 

manicomiais na rede de atenção psicossocial? 

10. Que proposta pode ser construída por pessoas com sofrimento 

mental, profissionais de saúde, familiares e gestores e que 

demonstre a relevância de iniciativas municipais, regionais e 

estaduais que financiem o acesso à cidade pelos usuários de 

saúde mental e o combate ao estigma? 

11. Que proposta pode ser construída para apresentar a necessidade 

de financiamento dos serviços territoriais e comunitários para 

acolhimento à crise 24 horas/dia? De que maneira a gestão 

municipal, estadual e nacional tem garantido essa necessidade 

na construção do seu planejamento? 

12. Como está a participação dos usuários, familiares, trabalhadores 

da saúde mental e movimentos sociais nas reuniões do Conselho 

Municipal de Saúde? 

13. Que estratégias financeiras estão sendo adotadas pelas gestões 

municipais e estadual para a assistência aos usuários em regimes 

privados de liberdade? Que propostas os gestores têm a respeito 

desse eixo considerando a política de âmbito municipal, estadual 

e nacional de saúde mental? 

14. Como ocorreu o financiamento para combate a Covid-19 e o seu 

impacto na saúde mental da população? 

EIXO III - POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL E OS PRINCÍPIOS DO SUS: 

UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE 
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1. Que proposta no âmbito do seu território pode representar a 

relevância dos princípios do SUS no cuidado em liberdade, 

combatendo ao estigma e promovendo a dignidade? 

2. Que proposta no âmbito do seu território pode representar a 

necessidade de fortalecimento do trabalho em rede e apresente 

as suas dificuldades relacionadas às lacunas existentes no 

território? Por exemplo: a intersetorialidade e a presença de 

outras políticas públicas.  

3. Que proposta pode ser traduzida na construção de estratégias de 

desinstitucionalização de pessoas em sofrimento mental e na 

manutenção do seu direito ao cuidado em saúde com dignidade 

e que estão em hospitais psiquiátricos, hospitais penais 

psiquiátricos e comunidades terapêuticas? 

4. Que proposta pode traduzir a relevância de iniciativas de 

educação em saúde para o enfrentamento do combate ao 

estigma da saúde mental junto à população em geral, 

informando sobre a oferta da atenção psicossocial no cuidado 

em saúde mental? 

5. Que proposta pode evidenciar a relevância de espaços de 

debate e construção de rede de apoio a RAPS e a necessidade 

das pessoas com sofrimento mental, tais como: assembleias 

populares, colegiado gestor e espaços de cogestão nos serviços 

da rede de atenção psicossocial da sua região (atenção básica, 

centros de atenção psicossocial e centros de convivência e 

cultura)? 

6. Que proposta traduz a necessidade de acolhimento dos 

familiares e os desafios de acesso ao cuidado encontrados para 

a garantia da assistência de acordo com a reforma psiquiátrica? 

7. Que proposta pode promover a intersetorialidade da rede de 

saúde mental com a rede escolar municipal e estadual e os 

equipamentos de cultura?  

8. Que proposta pode fortalecer a articulação e qualificação 

mútua dos serviços na atenção básica e serviços de saúde 

mental? 

9. Que proposta traduz a necessidade de espaços de educação 

permanente a respeito da Atenção Psicossocial nos CAPS, na APS 

e nos Hospitais Gerais? Por exemplo: em situações de 

acolhimento a crises de saúde mental e de familiares 

10. Como construir uma proposta que evidencie a necessidade das 

gestões municipais, a gestão estadual e a Participação Social de 

contemplar populações que têm necessidades específicas e 
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contextos diferentes? Por exemplo: saúde mental da população 

LGBTQIA+ e a população em situação de rua. Quais diálogos são 

realizados dos serviços de saúde mental com os movimentos 

sociais?  

11. Como construir uma proposta que evidencie a necessidade das 

gestões municipais e a gestão estadual de saúde mental 

contemplar a saúde mental da população negra, indígena e 

quilombola? 

12. Como construir uma proposta que considere o estigma e 

dificuldade de acesso à saúde da população LGBT? Como 

garantir o acolhimento adequado em saúde mental em toda a 

rede de saúde? 

13. Como construir uma proposta que considere a história do ERJ, o 

racismo estrutural e o trauma causado pelas rupturas vividas na 

imigração forçada no período da escravatura? Como os serviços 

da atenção psicossocial podem acolher o sofrimento mental 

dessa população?   

14. Como construir uma proposta que considere as características 

culturais das populações indígenas? 

15. Como a atenção psicossocial pode contribuir com debate sobre 

o cuidado em liberdade na infância e adolescência de jovens 

em medidas socioeducativas e em conflito com a lei? 

16. Como avançar na garantia do direito ao cuidado em liberdade 

de crianças e adolescentes nos momentos de crise?  

17. Como garantir o direito à cidadania e cuidado em liberdade de 

crianças e adolescentes em situação de rua ou em abrigamento?  

Por exemplo: Como os serviços de saúde e saúde mental da sua 

região estão discutindo a medicalização do público infanto-

juvenil? 

18. Considerando a história da saúde mental no mundo e as 

situações de crise que envolvem urgência e emergência, quais as 

maiores dificuldades da atenção à crise na comunidade e como 

enfrentá-las? 

19. Como enfrentar a lacuna de cuidados em saúde mental e ao 

mesmo tempo garantir o cuidado em saúde com dignidade? 

Qual o dispositivo da RAPS que precisa ser fortalecido para reduzir 

essa lacuna? 

EIXO IV - IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO E OS DESAFIOS 

PARA O CUIDADO PSICOSSOCIAL DURANTE E PÓS-PANDEMIA 
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1. Como construir proposta que traduza a experiência da 

população relacionada a pandemia para organizar a médio e 

longo prazo espaços de acolhimento escuta e cuidado?  

2. Como construir proposta que fortaleça a participação da 

sociedade civil no fortalecimento das ações e políticas públicas 

de assistência e cuidado aos agravos e sofrimentos produzidos na 

pandemia de Covid-19 no Estado do RJ? 

3. Quais questões os usuários e familiares dos serviços de saúde 

mental trouxeram/vivenciaram sobre a pandemia de Covid-19? 

Que propostas têm em relação ao cuidado coletivo durante e 

pós pandemia? 

4. Que propostas os movimentos sociais têm ou identificam em 

relação ao cuidado durante e pós pandemia? 

5. Quais agravos você identifica que atravessa e atinge a 

sociedade nesse período de pandemia? Que ofertas de soluções 

ou cuidados foram produzidas? 

6. Que proposta pode ser construída de forma a contemplar a 

experiência de crianças e adolescentes sofreram impactos na 

saúde mental, pela pandemia de Covid-19? Por exemplo: o 

isolamento social e o ensino remoto emergencial: quais as 

demandas e impactos de saúde mental foram identificados? 

Foram identificadas situações de violência por esse grupo nesse 

período? Quais políticas de proteção puderam ser acessadas?  

7. De que forma ocorreu o apoio matricial nesse período? Como 

efetivar/melhorar o matriciamento no momento de pandemia e 

pós-pandemia com o avanço da vacinação? 

8. De que formas a precarização do trabalho em saúde dos 

profissionais do SUS impactou no cuidado às situações de crise? 

Como construir uma proposta que apresente o impacto desse 

processo na oferta de serviços e acesso? Como construir uma 

proposta que contemple a saúde mental desses trabalhadores 

em sofrimento mental pelo trabalho?  
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https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1476075942571020&id=6

13762085469081&set=a.717183328460289&source=54  

3. CARTA EM 18 DE MAIO DE 2021 "Pão, vacina, saúde e vida! Resistir 

sem negar!" 

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1792795034232441&id=6

13762085469081&set=a.717183328460289&source=54  

Colaboradores da construção deste documento de apoio 

Este documento foi construído por diferentes mãos e em diferentes 

fases. Sua etapa inicial contou com conselheiros ou representações de 

movimentos sociais na qual foram definidos os norteadores principais 

apresentados aqui em relação às conferências de saúde mental do 

estado, com atenção especial para a construção de propostas, sua 

memória e relatoria. A conclusão do documento foi feita pela área 

técnica da Secretaria Estadual de saúde considerando as orientações 

deste grupo, temporariamente destituído, em razão das eleições do 

CES.  

Alexandre Teixeira Trino - sanitarista apoio técnico da Secretaria 

Estadual de Saúde. 

Andréa Santana - enfermeira sanitarista, assessora da Superintendência 

de Vigilância Epidemiológica e a Ambiental da Secretaria de Estado de 

Saúde RJ, ex-conselheira estadual de saúde. 

Carlos Eduardo Honorato - psiquiatra, apoio técnico da Secretaria 

Estadual de Saúde. 

Daniel Elia - psicólogo sanitarista, Coordenador da Atenção Psicossocial 

da SES-RJ. 

Daniel Spirin Reynaldo - assessoria de Comunicação do Conselho 

Estadual de Saúde. 

Flávio Campos - secretário Executivo do Conselho Estadual de Saúde. 

Karen Athié - psicóloga sanitarista, superintendente de Atenção 

Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade da 

Secretaria de Estado de Saúde RJ, comitê executivo do Global Mental 

Health Peer Network, ex-conselheira estadual de saúde. 

Kleiton França Nogueira - formado em gestão ambiental, usuário do 

CAPSad Miriam Makeba, trabalhador da Unidade de Acolhimento 

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1476075942571020&id=613762085469081&set=a.717183328460289&source=54
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1476075942571020&id=613762085469081&set=a.717183328460289&source=54
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1792795034232441&id=613762085469081&set=a.717183328460289&source=54
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1792795034232441&id=613762085469081&set=a.717183328460289&source=54
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Adulto Metamorfose Ambulante, Militante da Luta Antimanicomial e da 

Economia Solidária, Representante da Sociedade Civil no Grupo de 

Trabalho do Conselho Nacional de Justiça que trata a respeito do Caso 

Ximenes Lopes em resposta à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

Letícia Ramos - trabalhadora de saúde mental, Militante do Movimento 

Nacional da Luta Antimanicomial e na luta por uma sociedade sem 

manicômios. 

Lidiston Pereira da Silva - psicólogo, compõe a diretoria do SINDPSI/RJ, 

contribui como Conselheiro titular no Conselho Municipal de Assistência 

Social/RJ, (CMAS/RJ), participa na atual gestão diretiva da Federação 

Nacional das Psicólogas/os (FENAPSI). 

Matheus Leal - Trabalhador do SUS, Militante do Núcleo Estadual do 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial do Rio de Janeiro 

(NEMLA/RJ) e por uma saúde mental em liberdade. 

Pedro Paulo da Silva Mendes - psicólogo, apoio técnico da Secretaria 

Estadual de Saúde. 

Terezinha Vivas - enfermeira, especialista em saúde do trabalhador e 

psicóloga, conselheira fiscal do Sindicato dos Psicólogos do ERJ, ex-

conselheira estadual de saúde. 


