
 

 

Conferência Regional da Metropolitana I 

 

O presente relatório documenta a Etapa Regional da Metropolitana I para a Conferência 

Estadual de Saúde Mental. No dia 29 de abril de 2022 a Conferência foi convocada pela Comissão 

Organizadora da Conferência Regional, composta por conselheiros regionais que expiraram sua 

representação estadual em dezembro de 2021 no Conselho Estadual de Saúde. Apesar de 

conseguir realizar a Conferência neste dia, a Comissão Organizadora da Conferência Regional 

teve dificuldades na resolução dos imprevistos apresentados no evento, como presença de 

relatório de  municípios para os grupos de trabalho, composição de delegados e não acordo 

quanto à continuidade do evento.  

A partir deste Impasse, o Conselho Estadual de Saúde, empossado em abril de 2022, e a 

nova Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Saúde Mental, a partir da posse dos 

atuais conselheiros estaduais realizou reuniões juntamente aos conselheiros municipais, 

representante regional da metropolitana I do CES e ex-conselheiros estaduais de saúde 

integrantes da antiga Comissão Organizadora Regional da Metropolitana I para realizar a 

atividade de acordo com o regimento da Etapa Estadual e os relatórios das etapas municipais 

preliminares. 

 Logo, no 13 de Junho de 2022, foi realizado na Secretaria Estadual de Saúde na Rua 

México 28 - Centro, Rio de Janeiro, RJ a Conferência Regional de Saúde Mental da Metropolitana 

I. Sendo esta realizada por convite prévio, acordo entre os delegados sobre o número de 

propostas vindas dos Grupos de Trabalho (GT’s) para a Plenária Final de acordo com os 4 Eixos 

temáticos (6 propostas), e, por fim, a apresentação da programação do evento (figura 1), 

espaços dos GT’s e Plenária Final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 

 

Após discussão nos trabalhos de grupo, por Eixo Temático, seguem as 12 propostas aprovadas 

pela plenária: 

EIXO I : Propostas aprovadas e encaminhadas para Conferência Estadual de Saúde Mental 

 

1. Garantir, ampliar e fortalecer os programas de Desinstitucionalização - Programa de 

Volta pra Casa (incluindo revisão de valores), Serviços Residenciais Terapêuticos, 

visando adequar o quantitativo de equipe às necessidades reais dos moradores dos 

SRTs, garantindo qualificação, direitos trabalhistas e a maior valorização dos 

trabalhadores, com ingresso via concurso público estatutário dos trabalhadores que 

estão a frente deste dispositivo, bem como garantir o fechamento dos Hospitais 

Psiquiátricos.   

2. Garantir o cuidado em liberdade na infância e adolescência, incluindo o CAPSi III na RAPS 

e investindo em programas culturais, de arte e ações intersetoriais e culturais, 

prevenindo situações de risco e vulnerabilidade e adoecimento psíquico, privilegiando 

medidas que preservem a inserção na comunidade e a permanência com a família, 

evitando Medidas Socioeducativas, inclusive de restrição de liberdade.  

3. Considerando a luta pela terra como eixo central da saúde mental dos povos indígenas: 

Criação do observatório de saúde mental indígena na universidade pluriétinica aldeia 

marakana com o objetivo de: 1) acompanhar o recenseamento e coleta de dados sobre 



a saúde mental dos povos indígenas; 2) acompanhar as políticas públicas de saúde 

mental destinadas aos povos indígenas; 3) formular diretrizes para elaboração de 

políticas públicas de saúde para os povos indígenas e 4) Formular processos de formação 

e capacitação de indígenas e profissionais da saúde voltados ao manejo do cuidado em 

saúde mental para os povos indígenas em todo o sus, não se restringindo ao SESAI e ao 

DSEI.  

 

Propostas Aprovadas em âmbito regional: 

 

4. Normativa que crie política pública dos Centros de Convivência, Cultura e 

Cooperativismo em âmbito Nacional, Estadual e Municipal, ampliando políticas de 

trabalho e geração de renda e investimento em dispositivos territoriais, de intervenção 

cultural, incluindo Centro de Convivência, Cultura e Cooperativismo como serviço da 

RAPS, conforme previsto na Portaria MS 3088/2011. 

5. Impedir o financiamento público para as comunidades terapêuticas, já que violam os 

princípios e diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira e do SUS, garantindo a política 

de redução de danos como proposta de acompanhamento aos usuários de álcool e 

outras drogas.  

 

6. Garantir a inclusão das pessoas em sofrimento psíquico em cumprimento de medida de 

segurança, internos em manicômios judiciários e adolescentes em conflito com a lei em 

cumprimento de medida socioeducativa na rede de serviços substitutivos de saúde 

mental, de forma plena e efetiva, em cumprimento da lei da Reforma Psiquiátrica, bem 

como garantir o acesso das equipes dos CAPS às unidades prisionais e sócio-educativas 

e fortalecimento do diálogo com o judiciário, a partir de fóruns, assembleias, 

participação em audiências de custódia e outros dispositivos, como cumprimento da 

proposta de extinção do manicômio judiciário. 

 

7. Fortalecer, esclarecer e ampliar o cuidado à população LGBTQIAP+ nos serviços de saúde 

mental, conforme políticas de saúde voltada a população em questão. 

 

8. Garantir a política pública de prevenção e pósvenção do suicídio e integralidade no 

cuidado na Atenção Primária a Saúde e de maneira articulada com a Rede de Atenção 

Psicossocial  

 

Sem propostas reprovadas 

 

 

 

EIXO II – Propostas aprovadas e encaminhadas para a Conferência Estadual de Saúde Mental 



1. Implementação dos Núcleos de Educação Permanente como estratégia de 

fortalecimento para a participação social nas atividades relacionadas a saúde mental, 

capacitação e qualificação periódica para todos os profissionais, usuários e familiares, 

incluindo o controle social, que atuam direta e  indiretamente na saúde mental, 

embasados nas RAPS e de forma humanizada,  utilizando como instrumento a 

contrapartida as instituições de ensino, estimulando junto ao MEC a inclusão de 

disciplina voltada para discussão e aproximação da política nacional de saúde mental, 

de caráter interdisciplinar na grade curricular dos cursos de formação de nível superior.   

 

2. Garantir que os recursos públicos nas esferas federal, estadual e municipal destinados 

à população que faz uso abusivo de álcool e/ou outras drogas sejam direcionados 

somente aos serviços de base territorial, que trabalham sob a lógica da Redução de 

Danos, regulamentando o agente redutor de danos como profissional da equipe mínima 

dos serviços de base territorial e comunitário, e o cuidado em liberdade, de acordo com 

os princípios e diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira e do SUS, jamais para 

comunidades terapêuticas e repudiando qualquer parceria com comunidades 

terapêuticas, investindo, financiando e implementando os serviços de Atenção 

Psicossocial antimanicomiais e antiproibicionistas com supervisão clínico territorial, tais 

como CnaR, Centro de Convivência e Cultura, CAPSi, CAPSi III, CAPS II, CAPSad, CAPS III, 

CAPSad III, UAA/UAI, SRT e NASFs. 

 

3. Dar fim à privatização da saúde pelo modelo de gestão terceirizada que precarizam as 

relações de trabalho e violam direitos trabalhistas.  Propomos ampliação do RH nas 

unidades de saúde; incluindo os profissionais de arte e cultura, modelos com 

profissionais de vínculos estatutários, plano de carreira, de cargos e salários, férias e 

descanso remunerados, além de retomar a horizontalidade nas escolhas de gestão e 

supervisão clínico territoriais nos serviços, garantindo a equiparação salarial para as 

categorias profissionais da RAPS.  

 

4. Garantir a ampliação com reajuste anual do financiamento dos serviços tais como: CnaR, 

Centro de Convivência e Cultura, CAPSi, CAPSi III, CAPS II, CAPSad, CAPS III, CAPSad III, 

UAA/UAI, SRT, leitos em hospital geral e NASFs.  

Propostas aprovadas em âmbito regional: 

1.  Garantir a rubrica de financiamento específica para a educação permanente na rede de 

saúde Mental e que a formação de estagiários, acadêmicos (graduação e pós-

graduação), bem como residências multiprofissionais em saúde, residências de 

psiquiatria e residências em saúde da família/ESF, seja articulada, prioritariamente, com 

dispositivos territoriais da RAPS especificamente os CAPS-APS-UAA e centros de 

convivência, com vistas a qualificação e reconhecimento do trabalho. A capacitação 

deve ser dentro da carga horária de trabalho, priorizando a formação na área de 

redução de danos e nos debates sociais como racismo, LGBTQIAP+fobia, inclusive 

fazendo diálogo com os equipamentos de arte e cultura dos territórios.   

2. Otimizar as formas de habilitação e transparência do SAIPS de forma contínua para 

financiamento e habilitação de novos serviços implantados pelos municípios tais como: 



CnaR, Centro de Convivência e Cultura, CAPSi, CAPSi III, CAPS II, CAPSad, CAPS III, CAPSad 

III, UAA/UAI, SRT, leitos em hospital geral e NASFs de forma a garantir a ampliação da 

Rede de Atenção Psicossocial, além de fomentar o monitoramento aos municípios com 

dificuldades de implementação. 

EIXO III – Propostas aprovadas e encaminhadas para a Conferência Estadual de Saúde Mental  

*As propostas foram sinalizadas por esfera de governabilidade pelo grupo de trabalho do Eixo 

III sem questionamento da Plenária.  

A) NACIONAIS 

1. Extinguir os hospitais psiquiátricos, redirecionando os recursos para os serviços de base 

territorial e comunitária, garantindo os meios de transporte para viabilização do 

cuidado, manutenção dos espaços físicos das unidades em saúde, bem como, recursos 

humanos e materiais para a assistência psicossocial.  

 

2. Garantir a inserção dos usuários da Saúde Mental no mercado de trabalho  através de 

políticas públicas.  

        B) ESTADUAL 

1. Garantir o acesso à saúde, o cuidado, formação e a assistência ampliando os recursos 

financeiros para implementação efetiva de políticas públicas às populações em maior 

vulnerabilidade social e ou gravidade de condições de saúde (população negra, 

LGBTQIAP +, povos originários e comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, 

população em situação de rua, institucionalizada em abrigos, pessoas em privação de 

liberdade, SRT, saúde mental, extrema pobreza) sejam priorizadas a partir dos 

indicadores com as necessidades da população seus determinações sociais e iniquidades 

em saúde.  

 

Aprovadas em âmbito regional: 

1. Garantir promoção de saúde e atenção integral à população, através da cobertura total 

por Equipe de saúde da família com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e do Núcleos 

de Apoio a Saúde da Família (NASF), além da ampliação do financiamento dos NASFs, 

com criação de sala exclusiva para atendimento da equipe de apoio matricial e a 

garantia de  recursos para seu atendimento remoto e presencial.  

2. Garantir para os serviços de saúde mental recursos para a manutenção física, 

informatização, telefonia e internet, bem como materiais de uso cotidiano e rotineiro 

na realização de oficinas terapêuticas, atividades lúdicas infanto-juvenis, atividades com 

instrumentos musicais, ações de redução de danos, entre outras.  

3. Implantação e disponibilidade de leitos de saúde mental nas Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs), Coordenação Regional de Emergência (CER) e Hospitais Gerais 

conforme resolução 08 de 14 de agosto de 2019, art. 13º § III e portaria 148 de 31 de 

janeiro de 2012 do Ministério da Saúde  



4. Garantir a supervisão clínico-institucional/ territorial, a capacitação profissional (com 

atividade  de educação permanente e continuada) e a implementação do conselho 

gestor nas  unidades de Saúde Mental; 

Propostas reprovadas: 

1. Ampliação da Rede de Atenção Psicossocial: Implantação de CAPS III, CAPS AD III, CAPSI 

III, UAA, UAI, Centro de Convivência, Leitos de saúde Mental em Hospital Geral 

independentemente dos critérios populacionais da portaria 3088 de 2011;  

 

2. Garantir a ampliação de rede de saúde mental de acordo com a quantidade da  

população de cada município e fomentar o monitoramento aos municípios com 

dificuldades de implementação de serviços da RAPS  

EIXO IV – Propostas aprovadas e encaminhadas para a Conferência Estadual de Saúde Mental 

1. Construir um grupo de trabalho interdisciplinar e intersetorial para pensar ações que 

favoreçam o apoio aos trabalhadores, diante de um cenário de sobrecarga profissional 

e esgotamento mental assegurando que as três esferas de governo garantam as 

condições dignas fornecendo treinamento e EPI’s (equipamentos de proteção 

individual) para os trabalhadores. Em caso de agravo que seja garantido o tratamento 

junto com o acompanhamento em casos de pós-pandemia; habilitando através de 

financiamento destinado a saúde do trabalhador, serviço de saúde, de modo que 

mantenha ações de proteção e biossegurança aos trabalhadores independente da 

categoria e vínculos institucionais além da organização e condições de trabalho 

adequadas. 

2. Elaborar e desenvolver projetos voltados à prevenção e tratamento do sofrimento 

mental no contexto pandêmico; ampliando também as iniciativas intersetoriais voltadas 

para a infância e adolescência e fortalecendo outras ações de protagonismo infanto-

juvenil considerando o impacto da pandemia na Saúde Mental dessa população. 

Propostas aprovadas em âmbito regional: 

1. Promover concurso público para ampliação de Recursos Humanos, assegurando a 

estabilidade dos vínculos empregatícios com a garantia de direitos  trabalhistas e a 

formação de Fórum de Trabalhadores 

2. Fortalecer a articulação com os recursos do território: trabalho, cultura, educação, rede 

de suporte comunitária, Lideranças comunitárias e Organizações territoriais incluindo 

práticas coletivas e intersetoriais, visando promover cidadania e saúde, entendendo que 

a promoção de saúde envolve outros cuidados que considerem os determinantes 

sociais, como preconiza a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990.  

3. Assegurar as condições adequadas para realização do trabalho, incluindo 

informatização e conectividade, e demais infraestruturas para o trabalho remoto; com 

acesso a recursos que viabilizem e/ou reforcem as tecnologias de informação e  

comunicação em saúde (TICS) na unidade para os serviços e usuários bem como o 

transporte sanitário para acesso ao território. 



4. Implantar espaços direcionados ao cuidado dos indivíduos com sofrimento no contexto 

pandêmico; investindo em apoio aos Centros de Reabilitação para que os usuários em 

acompanhamento e seus familiares e enlutados tenham suporte ampliado em Saúde 

Mental. 

Sem Propostas reprovadas 

Votações Adicionais em Plenária 

O Eixo I e o Eixo II apresentaram mais propostas do que as acordadas no início da Conferência  

(6 propostas). 

 Votação: Suprimir propostas adicionais às 6 recomendadas.  

27 – Suprimir : 27 (Votos) 

30 – Não Suprimir: 30 (Votos) 

Propostas Adicionais ao Acordado mantidas para contemplação do pleno. 

 

Imprevistos 

Três propostas do município do Rio de Janeiro não estavam presentes no material impresso para 

os grupos de trabalho. A comissão de relatoria apresentou estas aos GT’s dos eixos 

correspondentes (EIXO III e EIXO IV) a tempo para a discussão e reapresentou o ocorrido na 

Plenária Final que concordou com a validade da correção em tempo hábil. 

 Segue abaixo a lista de presença com os 70 delegados vindos das etapas municipais e 3 

convidados vindos dos municípios que se consolidaram como delegados para etapa Estadual 

aprovados pela Plenária Final. 

 

MUNICÍPIO T/S NOME SEGMENTO CPF 

BELFORD 

ROXO  Claudia Polycarpo GESTOR 

012.586.927-

40 

BELFORD 

ROXO  Marta Regina Tenorio Cardoso GESTOR 

 012.326.397-

29  

BELFORD 

ROXO  Elca Machado de Alcantara PROFISSIONAL 

051.957.837-

64 

BELFORD 

ROXO  Regina Celia Moreira Machado PROFISSIONAL 

036.062.237-

22 

BELFORD 

ROXO  Jandyra da Penha Francisco Rosa USUÁRIO 

285.540.437-

15 

BELFORD 

ROXO  Almezindo Alves da Silva USUÁRIO 

438.840-837-

91 



BELFORD 

ROXO  Enock Alves de Oliveira USUÁRIO 

295.894.367-

59 

DUQUE DE 

CAXIAS  Fernando Carvalho Ribeiro USUÁRIO 

557.017.017-

00 

DUQUE DE 

CAXIAS  Raimundo Nonato dos Santos Portela USUÁRIO 

393.455.727-

91 

DUQUE DE 

CAXIAS  Suzana Rodrigues Campos USUÁRIO 

054.204.647-

48 

DUQUE DE 

CAXIAS  Fábio Simões Siqueira USUÁRIO 

022.065.897-

88 

DUQUE DE 

CAXIAS  Luis Antônio Monteiro Campos PROFISSIONAL 

001.382.197-

02 

DUQUE DE 

CAXIAS  Tatiana Faustino Cesário PROFISSIONAL 

093.847.287-

99 

DUQUE DE 

CAXIAS  Alessandra Bezerra Andrade GESTOR 

053.926.287-

02 

DUQUE DE 

CAXIAS  Denis André Casagrande GESTOR 

464.662.586-

53 

ITAGUAÍ  ACÁCIO ROAMES DE ARAÚJO USUÁRIO 

211.262.167-

04 

ITAGUAÍ  EDNALDO JOSÉ DA SILVA USUÁRIO 

432.710.657-

72 

ITAGUAÍ  ANDRÉIA KIKUMO TEIXEIRA INOUE  GESTOR 

033.655.717-

52 

ITAGUAÍ  GERALDO FELIPE LAURIANO PROFISSIONAL 

725.430.947-

68 

JAPERI  PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA  USUÁRIO  

JAPERI  THATYANE VIEIRA MAIA DOS SANTOS  GESTOR  

MAGÉ  Ana Paula Barbosa Martins  USUÁRIO 

 012.218.157-

33 

MAGÉ  Maurício da Silva Pereira USUÁRIO 

890.746.297-

68 

MAGÉ  Suely dos Santos Moreira PROFISSIONAL 

857.497.537-

00 

MESQUITA  Jerônimo Silva de Sant’Anna USUÁRIO 

522.825.387-

49 

MESQUITA  Márcia Ribeiro Dias USUÁRIO 

960.050.927-

15 

MESQUITA  Márcia Cristina Bezerra GESTOR 

001.278.977-

12 

NILÓPOLIS  José Augusto da Silva PROFISSIONAL 

 831.658.357-

72 



NILÓPOLIS  Simone Portes Barbosa GESTOR 

 013.534.807-

20 

NOVA 

IGUAÇU  Ariosvaldo Dantas de Araujo GESTOR 

013.492.815-

65 

NOVA 

IGUAÇU  Caroline Luize Ribeiro da Costa Oliveira GESTOR 

153.387.287-

55 

NOVA 

IGUAÇU  Vera Lúcia Pereira Lima GESTOR 

081.855.327-

88 

NOVA 

IGUAÇU  Elias Paulo da Silva Alcântara PROFISSIONAL 

009.277.207-

28 

NOVA 

IGUAÇU  Paula Cristiane da Silva Almeida PROFISSIONAL 

 085.650.517-

06 

NOVA 

IGUAÇU  Francisca José da Silva PROFISSIONAL 

004.624.317-

89 

NOVA 

IGUAÇU  Daniel Coelho do Nascimento USUÁRIO 

367.639.347-

34 

NOVA 

IGUAÇU  Dulcemary da Silva Serra USUÁRIO 

686.494.017-

91 

NOVA 

IGUAÇU   Igor Soares do Nascimento USUÁRIO 

RG: 

24720505-7 

NOVA 

IGUAÇU  Miroval Santos de Souza USUÁRIO 

424.738.457-

00 

QUEIMADO

S 

TITUL

AR Josué Silva da Costa - USUÁRIO 

809.826.627-

34 

QUEIMADO

S 

TITUL

AR Veronica Amaral Luna da Silva PROFISSIONAL 

811.906.037-

72 

QUEIMADO

S 

TITUL

AR Tania Oliveira Ferreira Alves GESTOR 

011.278.237-

01 

RIO DE 

JANEIRO  Edvaldo da Silva Nabuco USUÁRIO  

RIO DE 

JANEIRO  Maria Cristina Lopes USUÁRIO  

RIO DE 

JANEIRO  Kleiton França USUÁRIO  

RIO DE 

JANEIRO  Jairo Florentino de Barros USUÁRIO  

RIO DE 

JANEIRO  Francisco Carlos Santos de Menezes USUÁRIO  

RIO DE 

JANEIRO  Bernardo dos Santos Ferreira USUÁRIO  

RIO DE 

JANEIRO  Rosimary da Silva Cordeiro Gonçalves USUÁRIO  

RIO DE 

JANEIRO  Ludugério Antonio da Silva USUÁRIO  



RIO DE 

JANEIRO  Gildo Bezerra da Silva USUÁRIO  

RIO DE 

JANEIRO  

Maria de Fátima Gustavo Lopes 

(substituiu Glauria) USUÁRIO  

RIO DE 

JANEIRO  Osvaldo Ségio Mendes USUÁRIO  

RIO DE 

JANEIRO  Roberto Oliveira de Almeida USUÁRIO  

RIO DE 

JANEIRO  Letícia Ramos da Silva PROFISSIONAL  

RIO DE 

JANEIRO  Kássia Foseca Rapella PROFISSIONAL  

RIO DE 

JANEIRO  Marcia Regina Santos da Silva PROFISSIONAL  

RIO DE 

JANEIRO  

Priscilla dos Santos Peixoto Borelli 

Tavares PROFISSIONAL  

RIO DE 

JANEIRO  Marina Bistriche Giuntini PROFISSIONAL  

RIO DE 

JANEIRO  Jéssica das Graças Machado Cândido PROFISSIONAL  

RIO DE 

JANEIRO  Daniella Oliveira de Castro Ferreira GESTOR  

RIO DE 

JANEIRO  Rogério da Silva Ferreira GESTOR  

RIO DE 

JANEIRO  Luciana de Medeiros Lacorte Soares GESTOR  

RIO DE 

JANEIRO  Matheus Dias Pereira GESTOR  

RIO DE 

JANEIRO  Fábio Ribeiro Rodrigues GESTOR  

RIO DE 

JANEIRO  Lúlia de Mesquita Barreto GESTOR  

SÃO JOÃO 

DE MERITI  Maria Aparecida de Souza Moreira Bosi USUÁRIO 

644.010577_

91 

SÃO JOÃO 

DE MERITI  Alecir de Jesus Nunes USUÁRIO 

894.916.457_

49 

SÃO JOÃO 

DE MERITI  Christtiane Goulart Ribeiro GESTOR  

SÃO JOÃO 

DE MERITI  Neilza Nascimento de Souza GESTOR 

826210207_0

4 

RIO DE 

JANEIRO  Vanessa Assis Valente GESTORA  

ITAGUAI  Monica GESTORA  

Magé  Monaliza Verissimo PROFISSIONAL  



 

 

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2022 

 

Edição e Formatação do Documento finalizada em 23 de junho de 2022 

 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

Coordenador da Comissão de Relatoria Comissão Organizadora da Conferência Regional de 

Saúde Mental da Metropolitana I 


