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Bem-vindo à V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. 

Esta conferência tem como objetivo propor diretrizes para a formulação da Política Estadual 

de Saúde Mental e fortalecer a Política Nacional de Saúde mental Pública e gratuita no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. Entre as tarefas desse coletivo constituído 

democraticamente está a de construir doze propostas para a Conferência Nacional de Saúde 

Mental em 2023 e indicar os 80 delegados representantes do ERJ. 

Neste documentos você encontrará informações sobre: 
- Informações gerais sobre o evento, seus temas, suas normas e sua programação 
- Programação Cultural e Geração de Renda 
- Alimentação 
- Hospedagem 
Em caso de dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais procure o seu representante regional. 
 

O TEMA CENTRAL da conferência 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”, a ser desenvolvido em 4 grandes eixos e em subeixos, os mesmos orientados pelo 

Conselho Nacional de Saúde para a Conferência Nacional de Saúde Mental que acontecerá 

em 2023 em Brasília. Veja abaixo: 

 
I - Cuidado em liberdade como garantia de Direito a cidadania: 

 

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); 

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. 

 

 

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

Integralidade e Equidade: 

 
 

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

psicossocial durante e pós-pandemia: 

 
 

Regimento Interno 

A V Conferência Estadual de Saúde Mental do Rio de Janeiro dispõe de um Regimento 

publicado através da DELIBERAÇÃO CES N° 247 DE 25 DE MAIO DE 2022 em 02 de junho 

de 2022, que define a natureza, finalidade, abrangência, etapas, temário, funcionamento, 

comissões, participantes, recursos, instâncias deliberativas e disposições gerais. Clique no 

link e acesse a informação integral. 

https://5aconferenciaestadualdesaudemental.files.wordpress.com/2022/06/deliberacao- 

ces-nc2b0-247-de-25-de-maio-de-2022.pdf 

 

Regulamento 
 

O Regulamento tem como objetivo definir as regras de funcionamento da V Conferência 

Estadual de Saúde Mental do Rio de Janeiro e foi aprovada Pelo Conselho Estadual de 

Saúde. Clique no link e acesse a informação integral 

https://5aconferenciaestadualdesaudemental.files.wordpress.com/2022/08/regulamento- 

finalizado.pdf 
 

Participantes 
 

A participação na V Conferência Estadual de Saúde Mental do Rio de Janeiro tem as 

seguintes categorias: Delegados, Convidados, Observadores e Apoio Técnico. Veja a 

descrição: 

a. Intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da Política de Saúde Mental; 

b. Equidade, diversidade e interseccionalidade 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. 

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; 

c. Saúde do(a) trabalhador(a) de saúde e adoecimento decorrente da precarização das condições de 

trabalho durante e após a emergência sanitária. 

https://5aconferenciaestadualdesaudemental.files.wordpress.com/2022/06/deliberacao-ces-nc2b0-247-de-25-de-maio-de-2022.pdf
https://5aconferenciaestadualdesaudemental.files.wordpress.com/2022/06/deliberacao-ces-nc2b0-247-de-25-de-maio-de-2022.pdf
https://5aconferenciaestadualdesaudemental.files.wordpress.com/2022/08/regulamento-finalizado.pdf
https://5aconferenciaestadualdesaudemental.files.wordpress.com/2022/08/regulamento-finalizado.pdf
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1. Delegados: eleitos (as) nas etapas Regionais e pelo Conselho Estadual de Saúde; 

2. Convidados: oriundos das etapas Regionais, comissão organizadora e/ou pelo Conselho 

Estadual de Saúde; 

3. Observadores: aqueles que se interessarem pela conferência, solicitarem participação, 

com garantia de participação para no máximo 15% do número de delegados 

4. Apoio técnico: todos aqueles que estarão trabalhando na conferência. 

 
Participante VOZ VOTO 

Delegados Sim Sim 

Convidados Sim Não 

Observadores Não Não 

Apoio Técnico Não Não 

 
Programação 

 

A programação da V Conferência Estadual de Saúde Mental do Rio de Janeiro está 

estruturada conforme abaixo: 

 
Primeiro Dia 

Horário Atividade 

08h30 Início do credenciamento e Café da manhã 

09h30 Cerimônia de Abertura 

10h30 Apresentação do Vídeo de abertura da V CESM 

11h Mesa com os movimentos sociais “A Política de Saúde Mental como Direito” 

12h30 
Almoço e apresentação artística da Rede Nacional Religiões Afro Brasileira e Saúde e Ponto de Cultura 
CEABIR - Centro de Estudos Afro Brasileiro Ironides Rodrigues. 

13h Encerramento do Credenciamento 

13h50 Fim do horário de almoço 

14h Início dos Grupos de Trabalho com os 4 eixos da Conferência (veja a metodologia abaixo) 

Segundo dia 

Horário Atividade 

08h30 Café da Manhã 

09h30 Leitura, destaques e Votação das propostas 

12h30 Almoço 

13h30 
Apresentação Artística Gurufim, Verde Esperança para Reencantar o Mundo com o Grupo Tá Pirando, 

Pirado, Pirou 

14h 
Homologação das propostas e definição das 12 selecionadas que irão para a V Conferência Nacional de 
Saúde Mental e Homologação das moções 

15h Premiação dos Concursos de Poesia e Prosa Nise da Silveira e Fotografia Leon Hirszman 

15h30 
Eleição e Homologação da Delegação do Estado do Rio de Janeiro para a V Conferência Nacional de 
Saúde Mental 

16h30 Apresentação Artística (grupo Harmonia Enlouquece). 

17h Encerramento pela Comissão Organizadora da V CESM. 

 
Metodologia dos grupos de trabalho 

 

Os grupos de trabalho dos 4 eixos da V Conferência Estadual de Saúde Mental do Rio de 
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Janeiro terão como membros: 

01 coordenador (membro da comissão organizadora); 

01 subcoordenador (delegado ou convidado definido no início do grupo de 

trabalho); 01 técnico de relatoria; 

01 digitador; 

01 educador popular; 

02 técnicos de apoio (convidados); 

E aproximadamente i 53 delegados por sala para discussão das propostas relacionadas ao 

eixo escolhido e indicado no momento do cadastramento. 

Os eixos 1, 2 e 3 terão duas salas e o eixo 4 terá uma sala. As 7 salas de discusssão serão no 

sétimo andar da UERJ. Verifique no momento do seu cadastramento na UERJ a sua sala e 

dirija-se para o local no horário programado. 

A discusssão dará voz aos convidados e delegados e direito de voto aos delegados. 

Os crachás entregues no credenciamento são imprecindíveis para o encaminhamento 

das votações. 

 A compilação das propostas das salas duplicadas referentes aos eixos 1, 2 e 3 será feita pela 
equipe de relatoria. O trabalho de integração dos 4 eixos das informações entre todas as salas 
será o resultado do coletivo todo e deverá ser entregue na entrada da plenária final aos 
participantes (delegados e convidados). 

 
Outras atividades 

 

1. Atividades de Geração de Renda – durante os dois dias de evento estarão 

disponibilizadas no hall do Teatro Odylo (UERJ) diversas atividades de geração de 

renda oriundas do trabalho realizado por profissionais e/ou usuários dos serviços da 

Rede de Atenção Psicossocial. 

2. Mural de fotos e poesias – todos os participantes inscritos no concurso de poesia Nise 

da Silveira e de fotografia Leon Hirzman terão as suas artes expostas durante os dois 

dias de evento da VCESM, à disposição no hall do Teatro Odylo (UERJ) e 

posteriormente poderão ser selecionados para inserção nos relatórios finais da V 

Conferência Estadual de Saúde Mental. 

 
Horário de Funcionamento 

 

A VCESM será realizada nos dias 17 e 18 de setembro a partir das 08h30. 

Para o bom andamento dos trabalhos, os Representantes Regionais deverão liderar e 

informar aos seus pares os horários estabelecidos para início e fim das atividades. Assim, 

solicitamos o empenho de todos os Conselheiros para que esses horários sejam cumpridos; as 

atividades nos dois dias da V Conferência Estadual de Saúde Mental serão iniciadas às 08h30. 

Os Conselheiros podem se manifestar verbalmente ou por escrito, no momento destinado 
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aos debates. O tempo máximo para cada intervenção será de 2 (dois) minutos, 

improrrogáveis. 

 
Identificação (crachá) 

 

O uso do crachá é obrigatório a todos os participantes durante o período do Evento. Esta 

identificação objetiva não só facilitar o acesso a locais restritos, como também propiciar 

maior integração entre os participantes. 

 
Hospedagem (delegados usuários e trabalhadores de saúde) 

 

Conforme regimento da VCESM, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro custerá 

somente a hospedagem dos delegados do segmento Usuários e profissionais + 

acompanhantes, exceto das regiões Metropolina I e II (Metropolitana II, os municípios Rio 

Bonito e Silva Jardim estão contemplados também com a hospedagem). 

A hospedagem dos delegados está distribuída entre os seguintes estabelecimentos: 

Gallant Hotel (1 ou 2 diárias) - R. Joaquim Palhares, 411 - Praça da Bandeira, Rio de 

Janeiro - RJ, 20260-080; 

Hotel Saionara (1 diária) - R. do Matoso, 11 - Praça da Bandeira, Rio de Janeiro - RJ, 

20270-132. 

A alocação dos delegados em cada um dos estabelecimentos será organizada previamente 

pelo Conselho Estadual de Saúde e será informada aos representantes regionais; além da 

hospedagem, os delegados terão à sua disposição café da manhã e jantar. 
 

ATENÇÃO: Não estão inclusas na hospedagem serviços como lavanderia, serviço de quarto, 

frigobar etc; a utilização de qualquer serviço extra deverá ter seu custo pago na saída do 

hotel (check-out) sob a responsabilidade do hóspede. 

 
Alimentação 

 

O Evento da VCESM terá a alimentação local: café da manhã, almoço e lanche da tarde 

(primeiro dia do evento) garantida para todos os segmentos, convidados, observadores e 

apoio técnico. 

No que se refere à alimentação nos hotéis Gallant e Saionara é importante 

orientar: 

Gallant Hotel: no dia 16 de setembro (sábado) a alimentação deverá ser solicitada no 

quarto através do telefone da recepção; 17 de setembro a alimentação será no restaurante. 

Saionara Hotel: a alimentação deverá ser solicitada no quarto através do telefone da 

recepção. 

 
Credenciamento 

 
O credenciamento será realizado no dia 17 de setembro de 2022, no período de 08h30 às 



7 

 

 

 

13h na área externa ao Teatro Odylo e estará subdividido a partir das regiões de saúde; no 

ato da identificação o delegado ou convidado fará a assinatura da lista de presença e será 

informado do Eixo em que está alocado (comissão organizadora distribuirá, previamente, 

os Delegados (as) aos Grupos de Trabalho considerando, sempre que possível, a indicação 

feita no ato da inscrição), e ainda receberá: crachá de identificação e kit de apoio do evento, 

que disporá dos seguintes documentos: Regimento, Regulamento, Manual do participante 

e todas as propostas regionais estruturadas por eixo e sub-eixo. 

Toda e qualquer divergência quanto aos delegados e/ou convidados inscritos ou 

dúvidas/esclarecimentos quanto ao processo adotado no credencimento deverá ser 

notificada ao representante regional para encaminhamento e providências cabíveis junto à 

Comissão Organizadora do evento. 

 
Guarda-Volumes 

 

Para melhor atender aos delegados e convidados que se deslocarão dos municípios de 

origem diretamente para o Evento da VCESM, a Organização disponibilizará o serviço de 

guarda-volumes durante todo o período do credenciamento (17 de setembro, de 08h30 às 

13h); a retirada dos objetos poderá ser realizada nos 30 minutos finais do evento (em cada 

dia) mediante a apresentação do ticket ou comprovação de propriedade do objeto. 

 
Certificados 

 

Todos os participantes da V Conferência Estadual de Saúde Mental do Rio de Janeiro 

receberão Certificado da Conferência, especificando a condição de sua participação. Os 

certificados serão enviados digitalmente posteriormente às representações regionais. 

 

Portadores de Necessidades Especiais/Patológicas e Acompanhantes 
 

A Comissão Organizadora contará com uma equipe qualificada para acompanhar e atender 

as solicitações dos portadores de deficiências e patologias. 

A comissão Organizadora só garantirá a presença de acompanhante para quem, no ato da 

sua inscrição, relatou essa necessidade. 

 
Transporte (translado) 

 

A Secretaria de Estado de Saúde ofertará todo o suporte logístico aos delegados (usuários 

e/ou profissionais de saúde) que estiverem hospedados nos hotéis selecionados, com 

objetivo de garantir o deslocamento (Hotel-UERJ e UERJ/Hotel); é importante destacar que 

os veículos da SES estarão devidamente identificados com os trajetos que serão realizados, 

e por isso, é necessário atentar-se para o embarque correto no transporte que fará o 

deslocamento para o hotel. 
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Situação de Saúde 

ATENÇÃO: 

É imprescindível que TODOS os participantes do evento da VCESM apresentem o 

passaporte COVID (comprovação do esquema vacinal) e documento original com 

foto para entrada e permanência na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

A ausência na apresentação dos documentos inviabilizará a participação no evento, estando 

a Comissão Organizadora isenta de qualquer responsabilidade e garantia neste sentido. 

 

Mesmo não tendo caráter obrigatório, recomenda-se a utilização de máscaras em todos os 
ambientes durante a realização do evento. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

i O quantitativo estimado do número de delegados/convidados tem como base a capacidade física instalada das salas 

ofertadas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Campus Maracanã para a realização desta atividade e 
podem ter variação, considerando o quantitativo de delegados inscritos. 


