
 

PROPOSTAS RETIRADAS NA REUNIÃO DE CONSOLIDAÇÃO DAS 
PROPOSTAS DOS 07(SETE) MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA II PARA A 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE 
MENTAL 

1. Eixo I - Cuidado em liberdade como garantia de Direito à cidadania 

1.1. Garantir o acesso à informação dos serviços de Saúde Mental à população em todos os 
níveis de atenção à saúde, principalmente às populações vulneráveis, LGBTQIA +, adolescentes 
em conflito com a lei, população negra, usuários de álcool e outras drogas, indígenas e 
população em situação de rua. (I) [RJ] [BR] 

1.2. Propor melhorias na Lei 10.216 para colocar fim aos manicômios, nas internações 
compulsórias e nas intervenções policiais em situações de crise em Saúde Mental e revogação 
de normativas como portarias, decretos, resoluções, editais e emendas constitucionais que não 
se alinham à política de saúde mental antimanicomial, humanizada e que garanta o direito do 
cuidado em liberdade. (N) [RJ] [BR] 

1.3. Garantir o cuidado em liberdade como direito inegociável das pessoas com transtornos 
mentais, direcionando as políticas públicas em saúde mental para serviços territoriais, 
comunitários garantindo o fechamento das comunidades terapêuticas e dos hospitais 
psiquiátricos públicos e privados ainda em funcionamento no país e a ampliação e qualificação 
de leitos em hospitais gerais, assim como assegurar a implantação, ampliação e qualificação de 
uma rede substitutiva pautada pelo cuidado em liberdade, de base territorial e que assegure os 
direitos da pessoa humana. (N) [RJ] [BR] 

1.4. Garantir a estratégia de redução de danos como direcionamento para o acompanhamento 
de pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas nos dispositivos da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) em contraponto à estratégia de internação das comunidades terapêuticas e 
promover a descriminalização do usuário; N) [RJ] [BR] 

1.5. Garantir o aumento e a constância da fiscalização em todas as instituições de caráter asilar 
e/ou privativas de liberdade a fim de banir práticas violentas e invasivas. (N) [RJ] [BR] 

1.6. Ampliar os CAPS 24h, os leitos nos hospitais gerais e demais serviços intersetoriais que se 
façam necessários para o efetivo acompanhamento dos casos em saúde mental, principalmente 
das crises psiquiátricas e tentativas de suicídio. (N) [RJ] [BR] 

1.7. Colocar fim às internações psiquiátricas de crianças e adolescentes garantindo um cuidado 
que não rompa o vínculo sócio-familiar e que garanta o cuidado no território. (N) [RJ] [BR] 

1.8. Garantir a transversalidade nas políticas públicas intersetoriais, para o atendimento integral 
à população em situação de rua, assim como para a desinstitucionalização das pessoas em 
sofrimento mental internadas nos hospitais de tratamento e custódia e seu consequente 
fechamento, realocando os recursos financeiros destes para a implantação e manutenção dos 
serviços da rede de atenção psicossocial e, em especial, dos Serviços Residenciais Terapêuticos. 
(N) [RJ] [BR]] 

1.9. Permanência da U.A. (Unidade de Acolhimento) Regional no Município de Silva Jardim e 
promover outras pactuações regionais visando a implementação de outros dispositivos que se 
fizerem necessários. (SJ) (RJ) (BR) 



1.10. Criar e apoiar a formação de um grupo de trabalho para a criação de protocolos e fluxos 
na rede de saúde para prevenção das tentativas de suicídio considerando a Lei 13819/19 e 
demais legislações vigentes. (SJ) (RJ) (BR) 

2. Eixo II - Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de 
saúde mental 

2.1. Revogação das normativas que destinam recursos financeiros públicos para a implantação 
de hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, garantindo o investimento em uma Rede 
de Atenção Psicossocial que garanta o cuidado em liberdade e em consonância com os princípios 
do SUS, bem como estabelecer efetivamente estratégias de redução de danos e ampliação de 
ações terapêuticas como política pública de saúde em todos os pontos da RAPS. (N) (RJ) (BR) 

2.2. Promover o fortalecimento de um controle social antimanicomial que assegure o cuidado 
humanizado e a ampliação da cidadania. (N) [RJ] [BR] 

2.3. Assegurar recursos para implementação e ampliação de uma política de educação 
continuada que qualifique o cuidado na Rede de Atenção Psicossocial e na Atenção Primária à 
Saúde. (N) [RJ] [BR] 

2.4. Apoiar, incentivar e fortalecer associações de Saúde Mental e a constituição de outras 
organizações de usuários, familiares, trabalhadores a fim de promover participação e controle 
social na luta antimanicomial e na construção de políticas públicas. (N) [RJ] [BR 

2.5. Apoiar os movimentos sociais e populares voltados para o acesso à moradia, discussões de 
gênero e raça, de direitos humanos, geração de trabalho e renda e todos que venham contribuir 
para a ampliação da visão de saúde mental para além de um paradigma exclusivamente 
biológico. (N) [RJ] [BR] 

2.6. Garantir revisão e aumento dos repasses de recurso federal para os serviços da RAPS 
congelados desde 2011 e a participação no financiamento pelas demais esferas governamentais 
- municipal e estadual, com definição de percentuais de cada uma delas, através de 
regulamentação e garantias de que o Ministério da Saúde priorizará a política de saúde mental 
antimanicomial  (N) [RJ] [BR] 

2.7. Implantar processos de monitoramento e controle para o uso dos recursos da RAPS tendo 
seu financiamento assegurado por meio de critérios que levem em conta as dimensões 
demográficas e epidemiológicas regionais e municipais. (N) [RJ] [BR] 

2.8. Desenvolver e financiar projetos que atuem na promoção da geração de renda, 
empregabilidade e acesso a serviços públicos aos usuários da RAPS, em especial as com 
trajetória de vida nas ruas e egressas do sistema prisional, permitindo inserção e protagonismo 
via construção de empreendimentos de economia solidária. (N) [RJ] [BR] 

2.9. Garantir, com os reajustes financeiros necessários e justificados pela crescente demanda 
atual, recursos para a implantação e manutenção de Residências Terapêuticas voltadas para 
os/as usuários/as egressos/as de internações psiquiátricas de longa permanência em hospitais 
psiquiátricos ainda existentes e hospitais de custódia e tratamento e/ou em estado de abandono 
ou vulnerabilidade social e, de forma concomitante, sua inclusão no Programa de Volta para 
Casa. (N) [RJ] [BR]  

2.10. Garantir o financiamento para implantação e manutenção dos Centros de Convivência para 
o fortalecimento das redes sociais e protagonismo do usuário. (SG) [RJ] [BR] 



3. Eixo III - Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e 
Equidade 

3.1. Reivindicar junto a política habitacional a criação de vagas prioritárias para os usuários da 
Saúde Mental em programas de moradia incluindo moradia definitiva, locação social, repúblicas, 
residências assistidas, etc. (I) [RJ] [BR] 

3.2. Garantir uma produção de cuidado em Saúde Mental e Atenção Psicossocial fundamentada 
na leitura dos marcadores sociais de raça, gênero, sexualidade e classe social como 
atravessamentos na geração de sofrimento psíquico. (M) [RJ] [BR] 

3.3. Fortalecer o programa saúde na escola, na direção de compartilhamento do cuidado, a 
partir da perspectiva antimanicomial, antirracista, e promotora de direitos da infância e 
adolescência. (M) [RJ] [BR] 

3.4. Implementar modelo de gestão em saúde mental que garantam o aprimoramento 
profissional de trabalhadores do SUS para melhor entendimento sobre os impactos da 
discriminação e violência sobre pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, quilombolas, mulheres, 
imigrantes, indígenas, atingidos por barragem/desastres, pessoas com deficiências, pessoas em 
situação de rua, pessoas privadas de liberdade, trabalhadoras(es) do sexo, propiciando o 
reconhecimento de determinantes estruturais e um cuidado em saúde mental orientado nas 
perspectivas antimanicomial e de justiça social. (N) [RJ] [BR] 

3.5. Implantar e garantir financiamento federal, estadual e municipal para os dispositivos da 
Rede de Atenção Psicossocial principalmente para iniciativas de geração de renda e 
empreendimento solidário, compreendendo o trabalho como categoria fundamental para o ser 
social. (N) [RJ] [BR]  

3.6. Implantar e garantir em toda a Rede de Atenção Psicossocial as Práticas Integrativas 
Complementares em Saúde (PICS). (N) [RJ] [BR] 

3.7. Garantir que as mudanças nos processos de trabalho e gestão da Rede de Atenção 
Psicossocial estejam em conformidade com a Política Nacional de Humanização (PNH), 
adotando critérios e protocolos de planejamento, execução e avaliação que preservem 
metodologias participativas. (N) [RJ] [BR] 

3.8 Fomentar a nível estadual a formação e capacitação dos profissionais, visando a 
instrumentalização dos municípios para consolidação do SUS. (T) [BR] 

3.9 Implementar incentivo para a RAPS com a finalidade de promover iniciativas de geração de 
renda, integrando Saúde Mental e Economia Solidária na construção de cooperativas populares 
e de uma economia sustentável. (N) [RJ] [BR] 

3.10 Criação de um grupo de trabalho regional e estadual que garanta a participação dos 
trabalhadores para discutir e implementar ações no campo de álcool de drogas.  

 

 

 

 



4. Eixo IV - Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial 
durante e pós-pandemia 

4.1. Ampliar e garantir as ações em saúde mental aos usuários e familiares na Atenção Primária 
e o fortalecimento dos Núcleos de Apoio a Estratégia de Saúde da Família (NASF) bem como a 
ampliação dos Consultórios na Rua, garantindo a fiscalização dos municípios que ainda não 
implementaram suas equipes. (N) (RJ) (BR) 

4.2. Qualificar a atenção em saúde mental para pessoas em situação de violência e 
vulnerabilidade através do investimento em processos de formação continuada para todos os 
pontos da RAPS, fundamentada na leitura dos marcadores sociais, raça/etnia, gênero, 
sexualidade, geração e classe social na geração de sofrimento psíquico. (N) [RJ] [BR] 

4.3. Promover ações de fortalecimento da identidade e autonomia das pessoas que vivem em 
periferias e favelas ampliando o debate sobre o sofrimento psíquico a partir dessa realidade. 
Pensando em ações para a proteção de usuários e trabalhadores ameaçados pela violência. (N) 
[RJ] [BR] 

4.4. Criar espaços de formação e inclusão digital e tecnológica direcionados aos usuários da RAPS 
para avançar nos processos de telemedicina, videoconferências, teleconsultas, facilitando, 
agilizando e democratizando o acesso aos serviços, criando alternativas de articulação entre os 
diversos pontos de atenção da rede psicossocial, sem prejuízo na qualidade do atendimento e 
vínculo dispensados às pessoas em sofrimento mental e em uso prejudicial de álcool e outras 
drogas. (N) [RJ] [BR] (REDIGIR) 

4.5. Construir e apresentar resoluções no âmbito da RAPS para a implementação imediata de 
propostas no que diz respeito aos direitos da população LGBTQI+ como garantia do uso do nome 
social nas unidades de saúde, inclusão do debate sobre os direitos dessa população de forma 
intersetorial para além das unidades da RAPS, formação continuada para os profissionais que 
trate da diversidade sexual e de gênero para o acolhimento afetivo e efetivo da população 
LGBTQI+ em todos os equipamentos e serviços públicos. (N) [RJ] [BR] 

4.6. Estabelecer políticas que garantam assistência psicossocial às famílias com histórico de 
violência doméstica. (N) (RJ) (BR) 

4.7. Estabelecer protocolos e fluxos intersetoriais para o enfrentamento à subnotificação dos 
eventos de violência, garantindo a integridade e o cuidado às vítimas e aos profissionais. (N) [RJ] 
[BR] 

4.8. Implementar políticas que garantam o Direito à Cultura para os usuários da RAPS a partir do 
incentivo à ocupação dos espaços culturais e à produção artística e cultural. (N) [RJ] [BR] 

4.9. Garantir uma Política de Segurança Pública que reduza as ações violentas e letais contra a 
população mais vulnerável, através do uso da inteligência policial e eliminação do confronto 
armado, principalmente nas comunidades e favelas. (N) (RJ) (BR) 

 

 

 

 

 



DELEGAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ITABORAÍ 

SEGMENTO NOME CPF IDENTIDADE TEL. EMAIL 
GESTOR Guilherme Manhãs Ribeiro 104.829.297-58 127765566 21 97297-6777 guilhermemanhaes@gmail.com  

GESTOR-
SUPLENTE 

Vera Lucia Menezes de Macedo 622.199.797-68  21 99726-6148 veramenezes51@gmail.com  

PROF.DE SAÚDE Raquel Menezes da Silveira 036.877.077-09 384065 21 98548-6059 menezessilveira2010@gmail.com  

PROF.DE SAÚDE- 
SUPLENTE 

Semirames Gabriel Paladino 89325532700  2198647-1157 Gabrielmel210@gmail.com  

USUÁRIO Hildeth da Silva Dutra 391.534.287-49 07807462-2 21 99812-7484 hildethdutra@yahoo.com.br  

USUÁRIO-
SUPLENTE 

Anderson Silva de Lima 088.533.847-27 11448098-1 21 96408-7315 andersonlima79@bol.com.br  

DELEGAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE MARICÁ 

SEGMENTO NOME CPF IDENTIDADE TEL. EMAIL 
GESTOR Sérgio Henrique Vieira 

Campelo 
970.920.887-04 453.299 MMB 21 99728-1736 sergiocampelo38@gmail.com  

GESTOR-
SUPLENTE 

Valéria Cristina Azevedo da 
Silva 

012.937.797-09 1190871-1 21995851335 valeria.azesilva@yahoo.com.br   

PROF.DE SAÚDE Edna Francisca da Silva 043.475.307-65 09659547-5 21 98913-9630 edna.franc@yahoo.com.br   

USUÁRIO DO 
CAPS 

Alfred Anderson de Sousa 035630187-74 097973655 21 98458-3983  Caps2marica@gmail.com  

USUÁRIO-
SUPLENTE 

Salvador da Costa dos Santos 111.822.647-00 10703163-5 IFP 21 237-2578 caps2marica@gmail.com   

ACOMPNHANTE Adriana Sales 834.034.347-53 07075103-7 21 99769-3190 drisaleslobo@gmail.com  

      
      

DELEGAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE NITERÓI 

SEGMENTO NOME CPF IDENTIDADE TEL. EMAIL 
GESTOR Mirian 

Ribeiro 
288471348-46  (11)984049785 mirianribeiro@fesaude.niteroi.rj.gov.br  

GESTOR Camila 
Donnola 

012871437-92  21 99923-4373 camiladonnolavasconcellos@gmail.com  

GESTOR-
SUPLENTE 

Adelson 
Bruno dos 
Reis Santos 

052.078.476-
60 

 31 99102-4419 brunoreis@fesaude.niteroi.rj.gov.br  

GESTOR-
SUPLENTE 

Ana Raquel 
Cabral 
Barcellos 

061.663.249-
52 

 21 98093-5693 anarabarcellos@gmail.com  

PROF.DE SAÚDE Camilla 
Figueiredo 
da Costa 
Malheiro 

12842195779  21 965251938 mailto:camiladonnolavasconcellos@gmail.com 

camillafcosta@gmail.com  

PROF.DE SAÚDE Laura Inés 
Winikor de 
Dolub 

056374447-22  21 99911-6317 lwinikordolub@gmail.com  

PROF.DE SAÚDE-
SUPLENTE 

Valéria 
Martins 
Quintão 
Rocha 

819.565.927-
68 

 21 99986-6460 valquintão@gmail.com  

USUÁRIO DO 
CAPS 

Gilberto 
Antunes de 
Jesus 

150868457-00  21 98424-0561 Dulcecista106@gmail.com   

ACOMPANHANTE Dulce da 
Costa 
Antunes 

012871437-92  21 98424-0561 Dulcecista106@gmail.com  

USUÁRIO Gelson 
Pereira Costa 

973242727-20  21 97095-9917 aufanitsaudemental@Gmail.com  
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USUÁRIO Icléa Beatriz 
Nascimento 
da Rosa 

048.130.217-
43 

 21 97595-7818 iclea_nikt@hotmail.com  

USUÁRIO Jorge Pereira 
da Silva 
(Zulu) 

441683227-34  21 98752-0582 jorgezulu.pereira@gmail.com  

USUÁRIO- 
SUPLENTE 

Joaquim 
Jorge da 
Silva 

518264027-72  21-99517-0609  joaquim.kinca@gmail.com  

USUÁRIO- 
SUPLENTE 

José Plácido 414.428.817-
04 

 21 99320-3170 joseplacidoo@gmal.com  

 

DELEGAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO 

SEGMENTO NOME CPF IDENTIDADE TEL. EMAIL 
GESTOR ALINE FERREIRA DE 

LIMA SERRA 
085735137-05 749754-7  21 96401-7208 aline.serra@hotmail.com  

GESTOR EDMILSON DA SILVA 
PEREIRA 

077702837-95 11646395-1  21 96473-9127 edsilper@yahoo.com.br  

PROF.DE SAÚDE ANDREIA MATHIAS DE 
PAULA MEDEIROS 

020800807-17 09470211-5  21 98541-6431 dedeiampm@yahoo.com.br  

PROF.DE SAÚDE RENATA ZANELATO 
ANTUNES DE SOUZA 

080426037-03 12166554-1  21 98252-4563 rzanelatoas@gmail.com  

PROF.DE SAÚDE THAUAN AUGUSTO 
LOPES 

13258.327-92 25635748-4  21 98404-1182 thauanlopes92@gmail.com  

PROF.DE SAÚDE - 
SUPLENTE 

LIA MÔNICA DE 
OLIVEIRA 

852.690.507-49 07092849-4 IFP 2196430-7650 lm201264@hotmail.com  

USUÁRIO   CÍCERO ROBERTO 
AMORIM 

760934094-49 136734-6 21 98240-1692 pastorciceroroberto@gmail.com  

USUÁRIO JULIANA SCAFFO DOS 
SANTOS PEREIRA 

124546047-10 21700280-7  21 98895-5787 scaffoju@gmail.com  

USUÁRIO RAQUEL ROCA 
CAMPOS DA SILVA 

058238427-96 21143762-9 DICRJ 21 99514-1203 raquelroca@gmail.com  

USUÁRIO ROZINÉZIO AFONSO 
PEREIRA 

639487297-00 06202664-6 IFP 21 97172-1622 afonso_pereira22@hotmail.com  

USUÁRIO- 
SUPLENTE 

JOZILDO RODRIGUES 
DE SOUZA 

354.582.407-15 04162657-3 IFPRJ 2196416-0510 cmssaogoncalo@gmail.com  

CONVIDADA ADRIANA GOMES 
MUNIZ 

077921857-45 10937012-2 DICRJ 21 98561-8228 a.gmuniz2016@gmail.com  

CONVIDADA ADRIANA LECKAR 
GRANJA 

087546117-41 12134793-4  2196717-6005 adrileckargranja@gmail.com  

CONVIDADA VIVIANE MONTEIRO 
RAMOS COUTINHO 

043962267-05 10495587-7 DICRJ 21 99526-7628 vivianemonteiro.coutinho@gmail.com  

 

DELEGAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SILVA JARDIN 

SEGMENTO NOME CPF IDENTIDADE TEL. EMAIL 
GESTOR Renata Almeida Martins 091163427-47 12026756-2 21 998486535 renata_martins21@hotmail.com  

PROF.DE 
SAÚDE 

Juliana Chagas do Carmo 
Vinhais 

 09659547-5 21 98705-0107 juliana.c.c.vinhais@gmail.com  

USUÁRIO  Andréa Christina Sodré Leite 041246307-51 08848897-8 22 999672850 andreasodresemsa@gmail.com  

USUÁRIO 
RAPS 

Marcos Aurélio Ferreira Caldas 01072995778 085792885 22998869692  
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DELEGAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE   RIO BONITO 

SEGMENTO NOME CPF IDENTIDADE TEL. EMAIL 
GESTOR Rosane Mendes de Mello 

Tinoco 
088.420.887-73 26729/RJ 22 99885-0847 raps@riobonito.rj.gov.br  

PROF.DE 
SAÚDE 

Juliana Marina de Campos 074.130.217-90 10980866-7 21 99884-2161 raps@riobonito.rj.gov.br  

USUÁRIO  Valdomira Zaniboni Jacob 015.774.457-40 35386081-0 21 99505-4035 mirinhazaniboni@hotmail.com  

USUÁRIO 
RAPS 

Edson Muniz 612.188.637-43 00056078504  caps@riobonito.rj.gov.br  

DELEGAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE   TANGUÁ 

SEGMENTO NOME CPF IDENTIDADE TEL. EMAIL 
GESTOR Uallafe de Oliveira Silva   155.920.057-09  21 96626-0974 uallafe-oliveira@hotmail.com.br  

GESTOR-
SUPLENTE 

Wellington de Oliveira  005.999.967-57  21 99352-4151 Wellington12062@gmail.com  

PROF.DE SAÚDE Virginia Telles da Costa 012.852.287-90  21 99585-4479 viirgiateles17@gmail.com  

PROF.DE SAÚDE 
- SUPLENTE 

Maria Peixoto Nogueira 032.190.237-89  21 99774-2922 mariapeixotorj@hotmail.com  

USUÁRIO  Elias Dos santos Luz 998.743.937-34  21 99840-1825 eliasluztangua@gmail.com    

Usuário 
Suplente 

Genecy Rodrigues 906.665-697-20  21 99541-7362 s-dos-itaborai@bol.com.br  

USUÁRIO  Welligton Siqueira da Silva 
Junior 

115.947.247-50  21 99080-5785 wellingtonsiqueirajr@gmail.com  

Usuário 
Suplente 

Ana Bezerra de Morais 012.880.087-95  21 97962-3238 Anamorais1206@gmail.com  

Obs. Segue os suplentes de Tanguá atualizado 
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