
Ata da primeira Conferência Estadual de Saúde Mental da Região Centro Sul do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 Aos oito dias do mês de junho de 2022, na Câmara Municipal de Três Rios – RJ, se reuniram 

representantes eleitos nos municípios de Paraíba do Sul, Areal, Vassouras, Mendes, Paracambi, Três 

Rios, Levy Gasparian, Paty do Alferes e Eng. Paulo de Frontin, com convidados usuários, 

Representantes da Comissão Organizadora da V Conferência de Saúde Mental, Representantes do 

Conselho Estadual de Saúde e da Área Técnica de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde, 

bem como participantes livres da comunidade, conforme registro de presença anexada a esta. Com a 

abertura da Conferência o Representante Regional articulador da Centro Sul no CES, Filipe Oliveira 

Vieira, que convidou a compor a mesa Isabel Mendonça, Secretaria Municipal de Saúde de Três 

Rios, Pedro Mendes – SES/RJ e Raphael Borges – CES-RJ. Deu as boas-vindas a todos, passando a 

palavra ao Raphael. Raphael explicou o cenário desde o chamado do Conselho Nacional de Saúde 

para a Conferencia de Saúde Mental, a grave crise institucional do CESRJ que terminou pela 

extinção do mandato anterior e nomeação de comissão para conduzir processo eleitoral pelo 

Secretário Estadual de Saúde-Alexandre Chieppe, de forma responsável e assertiva, mas que criou 

lacuna atípica no CESRJ, recomposto com a posse dos novos conselheiros aproximadamente dois 

meses antes. Nesse cenário, a área técnica de saúde mental continuou no esforço realizando 

atividades para a conferência, mas o protagonismo do controle social inserido já num prazo curto e 

assim, num somatório de esforços, muitos contribuíram para que o Estado do Rio de Janeiro se 

fizesse presente e representado na Conferência de Saúde Mental. Assim num momento em que a 

gente imagina que cada município fez seu melhor possível na etapa municipal, envolvendo os 

diversos atores da saúde mental, estamos aqui neste cenário para compilar e aprovar as propostas da 

Região para a etapa Estadual, num evento simplificado não ideal, mas sobre a égide de um Governo 

Federal como nosso atual, nada é ideal no controle social, infelizmente, tornando ainda mais 

importante nossa voz e resistência em apontar as políticas públicas que queremos. Izabel agradeceu 

a todos e todas, colocando a Secretaria no apoio ao controle social reconhecendo sua importância na 

construção das políticas públicas de saúde, e a sua construção coletiva pela nossa região. Elisangela, 

presidente do CMS Três Rios, após agradecimento pela mesa de sua conquista em possibilitar o 

evento de forma presencial, agradeceu a todos e todas e disse que está sempre as ordens pelo 

trabalho do controle social. Pedro se apresentou e falou um pouco de sua trajetória e luta pelos 

direitos e garantias dos usuários na saúde mental agradecendo e parabenizando pelo evento. Filipe 

disse que a partir daquele momento iria gravar a reunião e tomou lugar a projeção para os trabalhos 

nas propostas. Raphael assumiu a condução e leitura, sendo proposto a leitura por eixo, análise da 

possibilidade de aglutinação, refinamento do texto e votação, aceito por unanimidade. Antes do 

início dos trabalhos, em função da dinâmica e criação de vínculos e oportunidades de melhor 

integração, todos os presentes puderam se apresentar, usando a voz para falar um pouco de si. Todos 

se apresentaram, destacando-se a presença de quatro usuários de equipamentos de saúde mental, de 

Paracambi, Eng. Paulo de Frontin e Levy Gasparian que deram seu rico testemunho das vivências e 

dificuldades, mas também na história de superação e resgate de autonomia e dignidade. João, 

usuário do CAPS Levy, colocou que é a prova viva de que o CAPS é o melhor caminho que o 

Manicômio. Leila de Paracambi, disse que hoje é uma pessoa normal, faz suas atividades e ajuda 

aos outros. Elivelto, usuário do CAPS Paulo de Frontin, falou sobre a dificuldade de acesso ao 

CAPS após mudança de endereço, sua importância aos usuários e seu papel contributivo aos demais 

usuários na luta por melhorias. Lucia de Levy Gasparian, falou de sua trajetória, como moradora de 

Rua, mãe de 7 filhos que não cuidava, sua internação na “Boa União”, com medicamentos e 

sedativos forçados em crises, e hoje ela faz educação física, esportes, cuida da família inclusive com 

neto autista, está no conselho de saúde aprendendo e contribuindo e se sente uma mulher normal. 

Aplaudidos por todas e todos. Rosimery, convidada, antes do início dos debates, colocou sua 

trajetória como mãe e voluntária na saúde mental, discursou e foi aplaudida com gritos de: 

“Manicômio nunca mais! ” E “saúde não se vende, saúde não se prende”, estamos todos aqui para 



lutar pela saúde das pessoas! Mara, se colocou com ex articuladora Regional, agradeceu o esforço 

de todos, especialmente Raphael, disse estar muito feliz pela realização da Conferência pela Região 

que lutou nos últimos anos junto ao CES e continua na luta pelo CMS Paty dando total apoio ao 

Filipe, também de Paty e atual articulador Regional, Leonardo salientou o esvaziamento das 

instâncias de controle social no atual governo, Flavio Campos se apresentou como Secretário 

Executivo do CES, falou da importância e do esforço na realização parabenizando a todos e 

desejando ótima conferência; Assim, iniciou-se debates produtivos, num ambiente de muita 

urbanidade e cordialidade, com a participação efetiva e livre e ilimitada de todos os presentes que 

ao fim, votaram por unanimidade e aprovaram as seguintes propostas já separadas pelos seus eixos:  

 

EIXO I – CUIDADO EM LIBERDADE COMO GARANTIA DE DIREITO A CIDADANIA.  

 

1) Criação de Centros de Cultura e Convivência territoriais com garantia de financiamento tripartite 

e inserção de ações de cultura, esporte e lazer na comunidade para participação dos usuários da 

RAPs nos municípios. 

2) Garantir transporte aos usuários e acompanhantes para a frequência à rede de saúde mental, às 

atividades educacionais, culturais e de lazer ampliando a oferta; 

3) Garantir ações de conscientização para quebra de preconceitos na família e comunidade, 

promovendo a inclusão de usuários em cursos de qualificação e sua inserção no mercado de 

trabalho. 

 

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

mental: 

1) Revisão de todas as portarias ministeriais da saúde mental, com enfoque na garantia e ampliação 

do financiamento e custeio dos serviços, nos parâmetros populacionais para que possam ser 

contemplados todos os municípios e na ampliação das equipes mínimas de trabalho nos dispositivos 

de saúde mental. 

2) Garantir o financiamento para a contratação e capacitação de profissionais para acompanhar o 

público infanto/juvenil com transtorno do espectro autista, psicose infantil e outros transtornos do 

desenvolvimento na perspectiva da saúde coletiva, independente do porte populacional. 

3) Revisão e ampliação do programa nacional de educação permanente com ênfase na valorização 

de todos os profissionais da Rede de Saúde Mental, garantindo incentivo financeiro e oferta de 

capacitações; 

 

EIXO III - Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e 

Equidade:  

1) Garantir infraestrutura para o cumprimento dos protocolos de atendimento a crise, bem como 

treinamento/ matriciamento das equipes da rede de urgência e emergência com garantia de 

continuidade da atenção e comunicação com os demais componentes da RAPs, 

2) Garantia de que as unidades de atenção básica e urgência e emergência prestem atendimento aos 

usuários de saúde mental, observando seus aspectos clínicos, para além do transtorno mental; 

3) Garantir a realização de FORUNS permanentes de saúde mental com a participação dos diversos 

segmentos sociais e protagonismo dos usuários e suas redes de apoio. 

 

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

durante e pós-pandemia: 

1) Criação de um programa nacional que garanta os cuidados em Saúde do (a) trabalhador (a) em 

saúde com adoecimento decorrente da precarização das condições de trabalho durante e após a 

emergência sanitária; 

2) Criar e garantir condições para a manutenção do uso de tecnologias que foram utilizadas na 

saúde mental durante a pandemia, para que sejam permanentes e incluídas no rol de procedimentos 



da RAAS, ampliando campanhas e discussões referentes à prevenção ao suicídio e atendimento aos 

enlutados. 

3) Garantir a implantação e implementação das equipes multiprofissionais ampliadas de base 

territorial em saúde mental para atendimentos de baixa e média complexidade. 

 

Após aplausos de todos e todas, a mesa passou a ser conduzida por Filipe e Flávio Campos, para 

validação dos delegados e Convidados da Região Centro Sul, que ficaram na seguinte composição 

final:  

 

Paty do Alferes: Usuário: Mara Dalila de Oliveira Profissional: Almir Simplício Coelho Gestor: 

Leonardo Pecoraro Costa  

 

Areal: Usuário: Valber Moraes Garcia Profissional: Carolina Aires  

 

Paraíba do Sul: Usuário: Marileia Peixoto Profissional: Raphael B. Gomes Convidada: Daniele 

Nazario.  

 

Levy Gasparian: Usuário: Vera Lúcia Barbosa e Jovita Ferreira Profissional: Cynthia Nascimento 

Marotta Gestor: Bernadeth Domingos Alves Ferreira 

 

Vassouras: Convidada: Thaiana Souza Vilas Monzo 

Gestor: Jaqueline Machado  

 

Eng. Paulo de Frontin: Usuário: Elivelton Castro da Silva Profissional: Jaqueline Ferreira Bento 

 

Três Rios: Usuário: Elisangela da Silva S.: José dos Santos e Andréa Zanata de Sá Gestor: Mariza 

Agostinho Convidado: Milton Mello de Souza.  

 

Paracambi: Usuário: Marina Viana da Silva e Profissional de Saúde: Julia da Silva Xavier Gestor: 

Oliézia Esteves 

 

Mendes: Convidada  Isabela de Souza Garcia.  

 

Dada por encerrada a Conferência, eu Raphael Borges, transcrevo a presente Ata que vai assinada 

por mim e pelo Articulador Regional Filipe Oliveira Vieira, bem como anexada o registro de 

presença  

 

 


