
PROPOSTAS PARA O EIXO I - CUIDADO EM LIBERDADE COMO GARANTIA DE DIREITO À CIDADANIA
ÂMBITO

(NACIONAL E/OU 
ESTADUAL)

SUB-EIXO REGIONAL DE 
ORIGEM

Garantir a efetivação da política de desinstitucionalização através da implantação dos serviços de base comunitária necessária; 
da disponibilização de recursos financeiros com responsabilidade tripartite; da articulação de ações intersetoriais; do fomento à 
formação profissional multidisciplinar e de estratégias de educação permanente; da criação de fluxos de cuidado e atenção 
especial às instituições de privação de liberdade, incluindo os HCTP e as instituições de medidas socioeducativas para 
adolescentes em conflito com a lei; e, por fim, do fechamento definitivo dos hospitais psiquiátricos e demais instituições de 
caráter asilar.

estadual/nacional 1a Serrana

Cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania, preconizar o tratamento no território, priorizando o uso dos diversos 
dispositivos na cidade e efetivando o matriciamento nas redes e combater o ideário manicomial ainda vigente de internações 
em Clinicas Psiquiátricas ou comunidades Terapêuticas.

estadual/nacional 1a Noroeste

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. 

estadual/nacional 1a Metropolitana 1

Afirmar e garantir a política de desinstitucionalização como Diretriz da Saúde Mental de Estado, fechamento de Hospitais 
Psiquiátricos e Comunidades Terapêuticas, fomentando a implantação e custeio de Residências Terapêuticas e ampliação dos 
Programas de volta para casa assim bem como atenção as pessoas que fazem uso de prejudicial álcool e outras drogas com a 
política de redução de danos.

estadual/nacional 1a Noroeste

 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.

estadual/nacional 1a Metropolitana 2

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. 

estadual/nacional 1a Metropolitana 2

Revisar os critérios de habilitação dos serviços, considerando critérios epidemiológicos e não só populacionais, viabilizando 
implantação de CAPS infantil, residência terapêutica e unidades acolhimento em municípios de pequeno porte para ações da 
RAPS.

estadual/nacional 1a Médio Paraíba

Revisar os critérios populacionais para implantação e habilitação dos dispositivos da SM (CAPS, CAPSI, SRT, CAPS AD) 
ampliando conforme as necessidades de cada município. estadual 1a Baixada Litorânea

Garantir a ampliação das equipes dos CAPS tipo I e tipo II dos municípios com menor densidade populacional, de maneira a 
atender às necessidades da população e às complexidades do território, com o objetivo de ampliar as ações de cuidado. estadual/nacional - Norte

Revisar os critérios população para implementação e habilitação dos leitos em Saúde mental nos HG. estadual - Baixada Litorânea
Garantir que todos os municípios da Região Norte tenham leitos de saúde mental em hospital geral. estadual/nacional - Norte
Fomentar o debate público sobre a política de cuidado para pessoas com consequências decorrentes do uso nocivo de álcool e 
outras drogas, fortalecendo as estratégias de redução de danos; garantindo o cuidado de base territorial e comunitária; sempre 
em diálogo com outras políticas públicas; com atenção especial no cuidado aos familiares e demais parceiros territoriais; de 
modo a evitar internações ditas “sociais” e não mais que se faça uso de Comunidades Terapêuticas com recursos públicos.

estadual/nacional 1b Serrana
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PROPOSTAS PARA O EIXO I - CUIDADO EM LIBERDADE COMO GARANTIA DE DIREITO À CIDADANIA
ÂMBITO

(NACIONAL E/OU 
ESTADUAL)

SUB-EIXO REGIONAL DE 
ORIGEM

Estabecer no Ministério da Saúde a politica de Redução de danos em todo Território Nacional. nacional 1b Baixada Litorânea
Garantir que a estratégia de redução de danos seja uma direção de trabalho na RAPS. estadual 1b Baixada Litorânea
Implementar núcleo de capacitação Permanente no cuidado a infância adolescência e juventude. estadual 1c Baixada Litorânea
Investir e ampliar a cobertura de Assistência em Saúde Mental na Infância Adolescência e Juventude que vivem em situação 
de privação social com foco na Atenção Integral e no direito a convivência familiar e comunitária. estadual/nacional 1c Noroeste

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. 

estadual/nacional 1c Metropolitana 1

Criar mecanismos para garantir o trabalho integrado de saúde mental com a economia solidaria no eixo estratégico de 
reabilitação da RAPS, incluindo os jovens egressos do Sistema Sócio educativo. nacional 1c Baixada Litorânea

Promover políticas municipais de trabalho protegido que garantam incentivo de empregabilidade pública e privada, com 
horários flexíveis, para absorção dos cidadãos com sofrimento mental. estadual/nacional - Norte

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. estadual/nacional - Centro Sul

Garantir o olhar para as questões de saúde mental que observem os determinantes sociais e de vulnerabilidade e os aspectos 
da interscecionalidade, tais como as questões de gênero e de raça, com ações tais como a criação de fluxos de cuidado para 
situações de violência.

estadual/nacional 1e Serrana

Organizar estratégias para promover cuidados de saúde mental à população em situação de rua articulando-se com a 
intersetorialidade governamental e organizações não governamentais para a promoção da cidadania. estadual/nacional - Médio Paraíba

Criar Políticas Públicas específicas de prevenção de suicídio para o acompanhamento desta clientela e seus familiares nos 
dispositivos da RAPS com a implantação de protocolos de atendimento à situações de tentativa e atos suicidas com aplicação 
do atendimento ao usuário, familiares e rede de apoio com o monitoramento dessas situações em toda a rede de saúde.

estadual/nacional 1f Médio Paraíba

Criação do núcleo de apoio 24 horas de prevenção ao suicídio ( modelo online) e outras formas de sofrimento. estadual 1f Baixada Litorânea
Fortalecer a rede de atenção psicossocial através da formalização de fluxos de cuidado entre os pontos de atenção da RAPS, 
garantindo a atenção integral às situações de crise e a integração com a atenção primária e com a Rede de Urgência e 
Emergência, com ênfase na estratégia de matriciamento e no papel do CAPS de ordenador cuidado em saúde mental.

estadual/nacional - Serrana

Garantir a implantação de Equipes Multidisciplinares de Atenção ampliada em Saúde Mental na lógica da atenção psicossocial. estadual/nacional - Baía da Ilha 
Grande

Implementar moradia assistida com articulação entre saúde e assistência social promovendo a intersetorialidade. estadual/nacional - Baía da Ilha 
Grande

Ampliar a articulação entre as Secretarias Intersetoriais de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos, Esporte e Lazer, 
Cultura e as demais. estadual/nacional - Baía da Ilha 

Grande

Potencializar as práticas integrativas e complementares, serviços intersetoriais (NASF, ACADEMIAS DE SAÚDE). estadual/nacional - Médio Paraíba

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. estadual/nacional - Centro Sul
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PROPOSTAS PARA O EIXO I - CUIDADO EM LIBERDADE COMO GARANTIA DE DIREITO À CIDADANIA
ÂMBITO

(NACIONAL E/OU 
ESTADUAL)

SUB-EIXO REGIONAL DE 
ORIGEM

Garantir transporte aos usuários e acompanhantes para a frequência à rede de saúde mental, às atividades educacionais, 
culturais e de lazer ampliando a oferta. estadual/nacional - Centro Sul

Garantir a educação permanente das equipes de saúde mental, em especial no que diz respeito às situações de crise no 
território. estadual/nacional - Norte

Implementar núcleo de capacitações permanente em Saúde Mental a nível municipal com atuação Intersetorial. estadual - Baixada Litorânea
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. 

estadual/nacional - Metropolitana 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. 

estadual/nacional - Metropolitana 2

Fomentar a criação de associações de usuários, familiares e amigos de pessoas com sofrimento mental, em âmbito municipal 
e/ou estadual. estadual/nacional - Norte
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PROPOSTAS PARA O EIXO II - GESTÃO, FINANCIAMENTO, FORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GARANTIA DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL

ÂMBITO
(NACIONAL E/OU 

ESTADUAL)
SUB-EIXO REGIONAL DE 

ORIGEM

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.

estadual/nacional 2a Centro Sul

Utilizar todos os recursos financeiros destinados à saúde mental exclusivamente para serviços de base territorial, tais como 
CAPS, SRTs e Unidades de Acolhimento. estadual/nacional 2a, 2f Norte

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.

estadual/nacional 2a, 2f Metropolitana 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.

nacional 2a, 2f Centro Sul

Ampliação de investimento e custeio dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, considerando a 
extensão territorial, as populações em situação de vulnerabilidade (população negra, costeira, LGBTQIA+ e PCD) e os povos 
tradicionais (ribeirinhos, caiçaras, quilombolas e indígenas).

nacional 2a, 2f Baía da Ilha Grande

Investimento e custeio nos pontos de atenção da RAPS em estrutural predial, assistência farmacêutica, meios tecnológicos, 
insumos, gratuidade no transporte para a garantia de acesso e continuidade do cuidado para o tratamento segundo as 
necessidades locais e dos usuários.

nacional 2a, 2f Baía da Ilha Grande

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. estadual/nacional 2a, 2f Metropolitana 1

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; bem como a garantia do 
financiamento para implantação e manutenção dos Centros de Convivência para o fortalecimento das redes sociais e 
protagonismo do usuário.

estadual/nacional 2a, 2f Metropolitana II

Garantir o financiamento estável e sistemático para o programa de Saúde Mental, melhorando o padrão dos gastos e 
qualificando o financiamento tripartite para ampliação e ações de Saúde Mental. estadual/nacional 2a, 2f Noroeste

Aumentar o incentivo financeiro de investimento para a aquisição de materiais permanentes e adequação física das unidades da 
RAPS, bem como instruir notas técnicas para auxiliar os municípios na destinação dos recursos, inclusive para os recursos de 
custeio.

estadual/nacional 2a, 2f Norte

Promover ações de formação pautadas pelos princípios da Atenção Psicossocial tais como: capacitações para os profissionais 
de saúde, usuários e familiares; incentivo a que os trabalhadores possam fazer especializações, mestrado, doutorado, entre 
outras formações acadêmicas; garantir que haja supervisão clínico-institucional para a RAPS; fortalecer programas de 
residência multiprofissional em saúde mental e em psiquiatria, incentivando a interiorização e os estágios em serviços 
territoriais.

estadual/nacional 2b, 2d Serrana
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PROPOSTAS PARA O EIXO II - GESTÃO, FINANCIAMENTO, FORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GARANTIA DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL

ÂMBITO
(NACIONAL E/OU 

ESTADUAL)
SUB-EIXO REGIONAL DE 

ORIGEM

Fomentar e incentivar a participação de grupos de usuários e familiares na formulação e acompanhamento das politicas 
públicas da SM. estadual/nacional 2c Baixada Litorânea

Promover capacitação do controle social com regularidade de 4 meses estadual 2c Baixada Litorânea
Fomentar a participação mais efetiva da comunidade no conselho Municipal de Saúde, além de estímulos e criação de 
Mecanismos para estimular aparticipação da população em Associação de usuários e Familiares em Fórum de Saúde Mental e 
Rede de Apoio.

estadual/nacional 2c Noroeste

Promover o fortalecimento de um controle social antimanicomial que assegure o cuidado humanizado e a ampliação da 
cidadania, implantando 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.

estadual/nacional 2c, 2g Metropolitana II

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. nacional 2d Centro Sul

Ampliar os debates sobre os atravessamentos da saúde mental das minorias e implantar uma política de humanização 
mediante formação continuada aos profissionais da rede com ênfase nas populações vulneráveis (raça/etnia, diversidade sexual 
e de gênero) com reconhecimento como fator de Adoecimento Mental.

estadual/nacional 2d Médio Paraíba

Garantir Educação Permanente para os profissionais da RAPS. estadual/nacional 2d Baixada Litorânea
Garantir recursos de educação continuada para saúde mental para os profissionais da APS, RUE e RAPS. estadual/nacional 2d Norte
Garantir a ampliação de financiamento para ações de Educação Permanente e qualificação de Saúde Mental nos três níveis de 
Atenção em toda Rede deSaúde. estadual/nacional 2d, 2a Noroeste

Investimento em formação e capacitação continuada em Saúde Mental e Educação Permanente em saúde mental com foco nos 
profissionais em toda rede intra setorial e inter setorial (Atenção Básica, RUE, Rede de RASDH, Justiça, Educação, ONGs, 
instituições da sociedade civil e afins);

estadual/nacional 2d, 2b Médio Paraíba

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.  

estadual/nacional 2d, 2c, 2b Metropolitana 1

Construção de informações e indicadores de saúde mental das populações em situação de vulnerabilidade, garantindo a 
informação de raça/cor, gênero, etnia entre outros, sempre respeitando a posição do usuário. estadual/nacional 2e Serrana

Revogar a Portaria 3.588/2017. nacional 2f Baixada Litorânea
Criação de cargo de Supervisor Clínico Institucional e Cuidador de Saúde Mental. estadual 2f Baixada Litorânea
Incluir a equipe AMENT na Portaria nº 3.088/2021. nacional 2f Baixada Litorânea
Ampliação da equipe mínima para implantação e habilitação dos serviços. nacional 2f Baixada Litorânea
Revisão e aumento do quantitativo e das categorias profissionais para compor a equipe mínima dos CAPS (Farmacêutico, 
Oficineiros, Educador Físico, dentre outros). estadual/nacional 2f Médio Paraíba

Cobrar do ministério da saúde reajuste periódico dos serviços da RAPS, no que diz respeito ao incentivo e custeio dos 
repasses. nacional 2f Baixada Litorânea

Revisão e aumento dos valores de custeio mensal do Ministério da Saúde para todos os dispositivos da RAPS; nacional 2f Médio Paraíba
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PROPOSTAS PARA O EIXO II - GESTÃO, FINANCIAMENTO, FORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GARANTIA DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL

ÂMBITO
(NACIONAL E/OU 

ESTADUAL)
SUB-EIXO REGIONAL DE 

ORIGEM

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

estadual/nacional 2f Metropolitana II

Garantir o financiamento da Estratégia de Redução de Danos através do COFIRAPS. estadual 2f Baixada Litorânea
Garantir o financiamento tripartite para a rede de saúde mental, contemplando as necessidades da população, com a meta de 
atingir 5% do orçamento da saúde destinado à saúde mental. estadual/nacional 2f Serrana

Retomar e ampliar os fóruns temáticos com participação das comissões intersetorias da SM com periodicidade quadrimestral. estadual 2f Baixada Litorânea
Garantir a remuneração dos profissionais da RAPS de acordo com a Lei Estadual nº8. 315(19/03/19) aos profissionais da 
RAPS. estadual 2f Baixada Litorânea

Garantir o cumprimento do direito ao adicional de insalubridade. estadual 2f Baixada Litorânea
Criar gratificação com incorporação e insalubridade específica para os profissionais de saúde mental; estadual/nacional 2f, 2a Médio Paraíba
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. 

estadual/nacional 2f, 2a, 2g, 2c Metropolitana 1

Investimento em Recursos Humanos para os trabalhadores da RAPS através de concursos públicos e remuneração, quanto em 
formação (Educação Permanente em Saúde), além da garantia da participação dos usuários. nacional 2f, 2d, 2c Baía da Ilha Grande

Garantir a utilização de recursos destinados aos dispositivos de saúde mental em aquisição de material permanente de 
consumo e insumo através do relatório quadrimestral e RAG e outro instrumentos. estadual 2f, 2g Baixada Litorânea

Garantir a transparência dos gastos em saúde mental, com fluxo de informações acessíveis a toda a população e estabelecidos 
pelo Controle Social. estadual/nacional 2g, 2c Serrana
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PROPOSTAS PARA O EIXO III - POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL E OS PRINCÍPIOS DO SUS: UNIVERSALIDADE, 
INTEGRALIDADE E EQUIDADE

ÂMBITO
(NACIONAL E/OU 

ESTADUAL)
SUB-EIXO REGIONAL DE 

ORIGEM

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. estadual/nacional 3a Metropolitana II

Garantir o direito ao cuidado em saúde mental para infância e adolescência, de base territorial e comunitária, em rede e parceria 
com outros pontos da rede de saúde; com garantia de cuidado para situações de crise, problemas de álcool e drogas na 
juventude, autismo e demais questões; através de articulações intersetoriais.

estadual/nacional 3a Serrana

Articulação das ações de cuidado com outras políticas públicas, de maneira a garantir os direitos da pessoa com sofrimento 
mental, incluindo setores como a educação, assistência social, trabalho, justiça, habitação e outros. estadual/nacional 3a Serrana

Criar Sistema de integração das informações de saúde e as Vigilâncias em Saúde e sócio assistencial. estadual/nacional 3a Noroeste
Aprimorar a Gestão compartilhada de Saúde com ênfase em ações extra setoriais com visão de instrumentos de Gestão, 
considerando as especificidades locais e a coparticipação dos municípios/Estado, visando oferecer aos usuários do Serviços de 
Saúde Mental a possibilidade de ser inserido ao comércio e as empresas privadas em tempo adequado com ênfase na geração 
de renda, humanizada e equidade, garantindo assim, maior facilidade ao acesso e as atividades cotidianas.

estadual/nacional 3a Noroeste

Implantação de Espaço Terapêutico em horário integral, com equipe Multiprofissional que acolha a população em situação de 
rua e adictos de forma voluntária, contemplando os municípios com menor contingentes populacional. estadual/nacional 3a Noroeste

Garantir acesso aos pacientes que se encontram em Presídios ao tratamento adequado através de ações de articulação 
intersetorial do sistema prisional e a RAPS. estadual 3a Baixada Litorânea

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.

estadual/nacional 3a Centro-Sul

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. estadual/nacional 3a Centro-Sul

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. estadual/nacional 3a Centro-Sul

Garantir a inserção dos usuários da Saúde Mental no mercado de trabalho através de políticas públicas. nacional 3a Metropolitana 1
Ampliação da linha de cuidado em saúde mental, álcool e outras drogas para as comunidades tradicionais, com ênfase na 
garantia de previsão orçamentária, do planejamento e da execução de seus programas, em conformidade com a Política 
Nacional das Comunidades Tradicionais, garantindo e facilitando o acesso e continuidade de cuidado dessas comunidades aos 
serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e descentralização da dispensação de medicamentos.

estadual/nacional 3b Baía da Ilha Grande

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. 

estadual/nacional 3b Metropolitana II

Promover políticas de saúde mental voltadas às populações mais vulnerabilizadas, tais como população negra, indígenas, 
ribeirinhas, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiências, quilombolas, entre outras: fazer capacitações profissionais nas 
especificidades, entendendo a pluralidade e o cenário político atual; e criação de oficinas com projetos terapêuticos baseados 
na singularidade com essas temáticas plurais.

estadual/nacional 3b Norte
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PROPOSTAS PARA O EIXO III - POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL E OS PRINCÍPIOS DO SUS: UNIVERSALIDADE, 
INTEGRALIDADE E EQUIDADE

ÂMBITO
(NACIONAL E/OU 

ESTADUAL)
SUB-EIXO REGIONAL DE 

ORIGEM

Atuar na prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde mental da população LGBTI no âmbito dos serviços 
substitutivos instituídos pela Reforma Psiquiátrica Brasileira (Lei 10.216 de 2001), pautadas na despatologização das vidas 
LGBTI, das identidades de gênero e orientações sexuais, inclusive adotando estratégias para reduzir o estigma relacionado a 
diagnósticos da população LGBTI.

estadual 3b Baixada Litorânea

Ampliar os debates sobre o atravessamento da saúde mental das minorias (raça/etnia, diversidade sexual e de gênero). estadual/nacional 3b Médio-Paraíba
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.

estadual 3b Metropolitana 1

Retomar e fortalecer as equipes de NASF no matriciamento da saúde mental para garantir a promoção da saúde mental no 
território das equipes da saúde da família. nacional 3c Baixada Litorânea

Retomar o financiamento nas três esferas do governo para manutenção e ampliação do NASF, considerando-o como um 
dispositivo fundamental do funcionamento da RAPS, fortalecendo as ações de saúde mental na Atenção Primária à Saúde, 
potencializando a essência do NASF, estimulando as consultas conjuntas, discussões de caso, trabalhos intersetorias e 
Educação Permanente (Matriciamento).

estadual/nacional 3c Médio-Paraíba

Atualizar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) por meio da revisão da cesta básica municipal de 
medicação do campo de atenção psicossocial, com aporte do Governo Federal. Criando processo eficiente para agilizar o 
acesso a medicações de alto custo, não contempladas na cesta básica, bem como a garantia na continuidade do fornecimento.

estadual/nacional 3c Médio-Paraíba

Implementação das unidades de acolhimento de adultos, unidade de acolhimento infantil e residência terapêutica e o 
fortalecimento dos equipamentos de atenção à crise, revisando os parâmetros e critérios criados nacionalmente, de modo a 
garantir que todos os municípios possuam dispositivos mínimos da RAPS (CAPSi, CAPSad e CAPS I adulto) respeitando a 
particularidade do desenvolvimento de cada território.

estadual/nacional 3d Baía da Ilha Grande

Estruturar equipes de saúde mental para manutenção de um quadro efetivo permanente dos profissionais de saúde mental, por 
meio da realização de concurso Público e assegurando a valorização salarial desses profissionais, a fim de manter os vínculos 
entre profissionais e usuários, base do trabalho em saúde mental, além da garantia de coordenação técnica especializada e da 
contratação de supervisor clínico-institucional.

estadual/nacional 3d Baía da Ilha Grande

Fomentar a nível estadual a formação e capacitação dos profissionais, visando a instrumentalização dos municípios para 
consolidação do SUS, a partir da Garantia das 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; bem como a 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.

estadual/nacional 3d Metropolitana II

Fortalecer o trabalho da saúde mental, na lógica da RAPS, priorizando os usuários como protagonistas: construção do PTS em 
conjunto com os usuários atendendo à sua singularidade, inclusive à prescrição medicamentosa; criação de associações de 
usuários e familiares; apoio em saúde mental dos usuários e familiares de pessoas em unidades prisionais, assim como para 
adolescentes em conflito com a lei; inserção das ações de saúde mental no calendário oficial de eventos da área da saúde; e 
orientação mais eficaz dos usuários sobre as políticas públicas, seus direitos e seus deveres.

estadual/nacional 3d Norte

Garantir a capacitação dos profissionais da área da saúde sobre a RAPS: formação sobre Redução de Danos; supervisão para 
os serviços, inclusive com ampliação dos recursos do COFI-RAPS para incentivo para supervisão; criação de Grupos de 
Trabalhos intersetoriais permanentes em reuniões mensais; criação de oficinas periódicas para os profissionais repensarem as 
práticas dos serviços.

estadual/nacional 3d Norte
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PROPOSTAS PARA O EIXO III - POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL E OS PRINCÍPIOS DO SUS: UNIVERSALIDADE, 
INTEGRALIDADE E EQUIDADE

ÂMBITO
(NACIONAL E/OU 

ESTADUAL)
SUB-EIXO REGIONAL DE 

ORIGEM

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.

nacional 3d Metropolitana 1

Garantir Educação Permanente. nacional - Baixada Litorânea
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PROPOSTAS PARA O EIXO - IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO E OS DESAFIOS PARA O CUIDADO 
PSICOSSOCIAL DURANTE E PÓSPANDEMIA

ÂMBITO
(NACIONAL E/OU 

ESTADUAL)
SUB-EIXO REGIONAL DE 

ORIGEM

Educação Permanente dos profissionais da RAPS no que se diz respeito ao plano de contingência sobre emergências 
humanitárias estadual/nacional - Baía da Ilha Grande

Instituir fóruns permanentes intersetoriais e interinstitucionais de atenção psicossocial estadual/nacional - Baía da Ilha Grande
Garantir a implantação e implementação das equipes multiprofissionais ampliadas de base territorial em saúde mental para 
atendimentos de baixa e média complexidade. estadual/nacional - Centro Sul

Garantir e aumentar o investimento para o NASF e a APS no que diz respeito a capacitação das equipes para o 
reconhecimento e cuidado das vítimas de violência doméstica durante e pós pandemia . estadual 4a Baixada Litorânea 

Revisar o critério estritamente populacional para credenciamento de serviços CAPS i , CAPS AD e CAPS III, podendo o 
município justificar sua necessidade mediante estudos epidemiológico entre outros. nacional 4a Baixada Litorânea 

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, promovendo 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; estabelecendo 
protocolos e fluxos intersetoriais para o enfrentamento à subnotificação dos eventos de violência, garantindo a integridade e o 
cuidado às vítimas e aos profissionais.

estadual/nacional 4a Metropolitana II

Garantir uma política pública, de caráter intersetorial, de proteção para família e usuário de saúde mental em situação de 
insegurança alimentar. estadual/nacional 4a Norte

Garantir o cuidado à população com olhar específico às consequências da pandemia de COVID-51019, evitando a 
patologização e a medicalização das experiências de sofrimento; dando preferências a práticas de cuidado como as PICs; com 
ênfase nos efeitos para a infância.

estadual/nacional 4a Serrana

Promover ações de economia solidária e geração de trabalho e renda com apoio financeiro do ente Municipal, Estadual e 
Federal para o usuários dos serviços de saúde mental. estadual/nacional 4a Serrana

Ampliar e fortalecer as UBS e número de profissionais de matriciamento, com ênfase na ampliação de NASF. estadual/nacional 4a Norte
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.

estadual/nacional 4a Metropolitana I

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)

estadual/nacional 4a Metropolitana II

Garantir ferramentas e dispositivos para possibilitar o trabalho remoto no cuidado, articulação e organização do fluxo do 
Programa de Saúde Mental e demais dispositivos da RAPS. estadual/nacional 4b Baixada Litorânea 

Ampliar o acesso a informação as informações em saúde pela APS com fomento a ações remotas periódicas através das redes 
sociais estadual/nacional 4b Baixada Litorânea 

Garantir acesso a internet para os usuários do serviço de saúde mental. estadual/nacional 4b Baixada Litorânea 
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.

estadual/nacional 4b Centro Sul
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PROPOSTAS PARA O EIXO - IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO E OS DESAFIOS PARA O CUIDADO 
PSICOSSOCIAL DURANTE E PÓSPANDEMIA

ÂMBITO
(NACIONAL E/OU 

ESTADUAL)
SUB-EIXO REGIONAL DE 

ORIGEM

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.

estadual/nacional 4b Metropolitana II

Repasses de recursos para município menores. Reafirmar a importância da Tecnologia como instrumentos de apoio aos 
Serviços de Saúde Mental. estadual/nacional 4b Noroeste

Criação de equipes multiprofissionais de teleatendimento em saúde mental. estadual/nacional 4b Norte
Garantir o fomento á ações de cuidado psicossocial dos trabalhadores as saúde em especial aqueles adoecidos durante a pós 
pandemia. estadual 4c Baixada Litorânea 

Fomentar a utilização do Prontuário Eletrônico em todas as Unidades de Saúde e implementar o Plano de Cargo e Salários dos 
profissionais de Saúde, valorizando-os estadual/nacional 4c Noroeste

Elaborar o fluxo de atendimento à população e os profissionais de saúde e da rede intersetorial (educação, assistência social, e 
outros) acometidos por questões de saúde mental pós-pandemia estadual/nacional 4c Baía da Ilha Grande

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; estadual/nacional 4c Centro Sul

Instituir melhoria na estrutura e condições de trabalho, com intervenções de cuidado para os profissionais de saúde mental e da 
RAPS com o objetivo de promover a saúde da população. estadual/nacional 4c Médio-Paraíba

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

estadual/nacional 4c Metropolitana I

Garantir as diretrizes propostas por cada Conselho Profissional representativos nas suas respectivas áreas. Implementar 
Educação continuada efetiva e ativa com seleções de profissionais humanizados e sem sobrecarga de trabalho. estadual/nacional 4c Noroeste

Promover ações de cuidado para a saúde do trabalhador, garantindo o acesso a diversas modalidades de atenção. estadual/nacional 4c Serrana
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