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Relatório Final 

Pré-conferência de Saúde Mental de Campinas – Distrito de Saúde Noroeste 

 

❖ Tema Central 

“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”, 

 

❖ Eixo Principal: 

“Fortalecer e garantir Políticas Públicas: o SUS, o cuidado de saúde mental em liberdade e o 

respeito aos Direitos Humanos”, 

 

❖ Eixo e subeixos abordados: 

Eixo III – Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e 

Equidade: 

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; 

e) Racismo, Machismo e LGBTQIA+fobia no acesso universal em saúde mental. 

 

❖ Facilitadores 
 

o Nayara – Presidente do Conselho Municipal de Campinas 

o Ariadne – Terapeuta Ocupacional – Apoio de Saúde Mental Noroeste [Seguimento Gestor] 

o  

o  

o Thalles Ribeiro – Psicólogo – NASF 3 (Florence/Rossin/Vipine) [Seguimento Trabalhador] 
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❖ Dados gerais dxs participantes 

1º Encontro 

 
Dia: 12/01/2022 (quarta-feira) 
Horário: 14 às 18h 
Modalidade: online – plataforma Zoom 
Link (zoom): https://us02web.zoom.us/j/86007801050 

 

Total Usuários Trabalhadores Gestores 

    

 

2º Encontro 

 
Dia: 27/01/2022 (quinta-feira) 
Horário: 13 às 18h 
Modalidade: online – plataforma Zoom 
Link: https://us02web.zoom.us/j/82463850505?pwd=V0RvaExoWklXVGtocVl3a3NHMzBlQT09 

 

 

Total Usuários Trabalhadores Gestores 

    

 

 

❖ Dinâmica de trabalho: 
o Reuniões Preparatórias: 

▪ Atenção Básica 

• Foram realizadas 5 reuniões preliminares no âmbito da atenção 

básica, a fim de engajar os diversos seguimentos para participação 

na pré-conferência, articuladas junto aos Conselhos de Saúde Locais 

(CLS) e aos 5 NASF’s da região noroeste, nas seguintes datas: 

o NASF 1 – 20/12/21 

o NASF 2 – 13/12/21 

o NASF 3 – 14/12/21 

o NASF 4 – 16/12/21 

o NASF 5 – 07/12/21 

 

https://us02web.zoom.us/j/86007801050
https://us02web.zoom.us/j/82463850505?pwd=V0RvaExoWklXVGtocVl3a3NHMzBlQT09
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▪ Atenção Especializada 

• Realizou-se ainda reuniões preliminares juntos aos CAPS, ao CECO e 

à Casa das Oficinas, nas seguintes datas: 

o CAPS III – 15/12/21 

o CAPS AD 

o CAPS-IJ – 16/12/21 

o CECO Toninha 

o Casa das Oficinas – 15/12/21 

 

o Pré-conferência Noroeste: 

▪ A plenária ocorreu em 2 dias, na modalidade online, por conta das medidas 

sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19 e avanço de casos no 

momento da pré-conferência. 

▪  

 

❖ Propostas  
o Quando Resumo 

Quantitativo de propostas aprovadas 

Âmbito Aprovadas (Total) Priorizadas Excedentes Remetidas a 
outros eixos 

Municipal 34 6 15 13 

Estadual 4 4 - - 

Nacional 6 6 - - 

TOTAL 44 16 - - 

 

o Dinâmica de aprovação e priorização das propostas 

▪ Conforme prevê o Regimento da Conferência, seis (6) propostas deveriam 

ser priorizadas e encaminhadas para a etapa municipal. O Eixo 3 conta com 

5 subeixos, então, decidiu-se priorizar uma (1) proposta por subeixo, sendo 

a sexta a mais votada dentre as demais propostas. Assim, o número de 

votos das propostas diz respeito ao quantitativo de votos dentro de cada 

eixo. 

▪ As propostas excedentes foram listadas, pois embora não priorizadas, foram 

aprovadas pela plenária e devem constar nos relatórios finais da 

Conferência, bem como serem foco de estudo e aplicação por conta dos 

gestores locais. 
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▪ Diversas propostas foram categorizadas como pertencentes a outros eixos, 

portanto foram compiladas e serão endereçadas à comissão de relatoria 

para apreciação. 

 

 

❖ Eixo 3: Política de Saúde Mental e os princípios do SUS – Universalidade, 

Integralidade e Equidade 

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; 

e) Racismo, Machismo e LGBTQIA+ fobia no acesso universal em saúde mental. 

d) Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS; 

 

❖ Propostas Aprovadas – Âmbito Municipal (Campinas) 
o Propostas Priorizadas (6) 

 

Quadro das Propostas Priorizadas (6) 
 

 

Nº Redação Final Subeixos Votos 

1 Esta Conferência exige da Secretaria de Saúde a efetivação 
de articulações com outras secretarias, utilizando a mesma 
divisão territorial unificando as ações, tais como Educação, 
Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer, Trabalho e 
Renda, Transporte, Habitação, Segurança Pública e ainda 
com o Judiciário, Conselhos Tutelares, ONGs, associações e 
lideranças locais, visando sua integração nas redes 
intersetoriais, a corresponsabilização e a participação 
conjunta em discussões periódicas de casos e estratégias de 
cuidado e promoção de saúde nos territórios. Esta 
articulação deve ocorrer a partir da criação de fóruns 
territoriais intersetoriais para a discussão das demandas, 

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

25 
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proposição de estratégias de enfrentamento e formação 
continuada dos componentes destes fóruns 

2 
 

Incentivar, discutir, capacitar os serviços de saúde de 
Campinas para prevenção, atenção e promoção de saúde, 
voltadas para grupos discriminados, vítimas de preconceitos 
e em risco de violência, inclusive a institucional, tais como 
mulheres, pretos, população LGBTQIA+, pessoas em 
situação de risco e vulnerabilidade, crianças e adolescentes, 
população em situação de rua, refugiados, pacientes de 
saúde mental, pessoas do espectro autista, bem como seus 
familiares e cuidadores e pacientes de cannabis medicinal, 
dentre outros, com vistas a reduzir os riscos a que estão 
submetidos. Promover ações de educação com objetivo de 
reduzir pensamentos e atos preconceituosos e capacitistas. 

b) Equidade, 
diversidade e 
interseccionalidade 
na política de saúde 
mental; 

35 

3 Garantir cuidado longitudinal e equânime das pessoas 
referenciadas por cada equipe de SF (Saúde da Família), 
sendo necessário mapeamento detalhado do território para 
avaliar existência de fatores de risco (situação de 
vulnerabilidade física, emocional e social, pessoas em 
sofrimento psíquico que fazem ou não uso problemático de 
Substâncias Psicoativas, pessoas com deficiências, 
distúrbios do desenvolvimento e as que estão expostas a 
situações de violência). 

c) Garantia do 
acesso universal em 
saúde mental, 
atenção primária e 
promoção da saúde, 
e práticas clínicas no 
território; 

16 

4 Qualificar os Serviços de Urgência envolvidos na atenção à 
Crise, com a perspectiva de uma abordagem mais 
humanizada para os usuários e seus familiares e 
qualificação dos encaminhamentos dos UPAs/PS para a APS 
e CAPS; 

d) Reforma 
psiquiátrica, reforma 
sanitária e o SUS; 

22 

5 Articular e executar, em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Segurança Pública, capacitação e preparo da 
Guarda Municipal e Polícia Militar para abordagens 
humanizadas com usuário da Saúde Mental, incluindo 
usuários de álcool e outras drogas, evitando reprodução de 
violências como o racismo, machismo, e LGBTfobia. 

e) Racismo, 
Machismo e 
LGBTQIA+ fobia no 
acesso universal em 
saúde mental. 

29 

6 Efetivar e adequar a coleta de dados do quesito raça-cor 
para população preta e indígena, qualificando as coletas já 
existentes, em todos os serviços da rede municipal de 
Campinas, de forma quantitativa e qualitativa produzindo 
diagnóstico socioterritorial como instrumento de garantia 
de acesso, organização e qualificação da atenção à saúde, 
favorecendo a eliminação das iniquidades raciais e sociais 

d) Reforma 
psiquiátrica, reforma 
sanitária e o SUS; 

29 
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sofridas por estes grupos populacionais. Elaborar e utilizar 
indicadores de saúde mental sensíveis aos grupos 
populacionais vulneráveis. 

 

❖ Propostas Excedentes às Priorizações (15) 

 

Quadro das Propostas Excedentes às Priorizações (15) 
 

 

 
a) Intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da Política de Saúde 

Mental; 

 

Nº Redação Final Votos 

1 Implantar programas de geração de trabalho, e renda e capacitação nas 
comunidades e territórios vulneráveis de Campinas que são desprovidos 
destes serviços, em articulação ao Programa Municipal de Economia 
Solidária de Campinas para obtenção de recursos, a fim de atender a 
demanda reprimida e garantir o acesso ao serviço territorializado, firmando 
parcerias entre o poder público com as associações e/ou cooperativas de 
trabalho em saúde mental, na compra/aquisição de produtos e serviços 
destes empreendimentos solidários, garantindo assim maiores 
oportunidades de trabalho para os usuários e consequentemente aumento 
de renda. 

15 

2 Descentralizar os serviços destinados à atenção e cuidado da População em 
Situação de Rua e demandar e negociar junto a Secretaria Municipal de 
Assistência Social que implemente novos Centros de Referência POP Rua, 
Serviços de Acolhimento Institucional na modalidade de casa de passagem e 
de segurança alimentar. 

8 

3 Discutir e pactuar com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS / 
Secretaria de Assistência Social mecanismos para viabilizar e garantir o 
acesso de pacientes com sofrimento mental e usuários de álcool e outras 
drogas aos serviços de Proteção Social Básica e serviços de Proteção 
Especial Média e de Alta Complexidade, considerando que essa política é 
majoritariamente realizada por instituições que prestam serviço ao poder 
público. 

- 

4 Demandar e negociar junto a Secretaria Municipal de Habitação ampliação 
do número de moradias dentro dos programas habitacionais do município 

- 
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de Campinas direcionadas para pessoas com transtorno mental e pessoas 
com deficiência – respeitando a história comunitária, identidade territorial e 
vínculos familiares desses sujeitos. 

5 Reativar os núcleos de saúde coletiva, com inserção da saúde mental na 
rotina de vigilância 

- 

 
b) Equidade, diversidade e interseccionalidade na política de saúde mental; 

 

1 Garantir a acessibilidade a pessoas com deficiência em todos os serviços de 
saúde, fazendo adaptações quando necessárias, como instalação de rampas 
de acesso, banheiros adaptados, barras de apoio, balcões acessíveis, pisos 
táteis, avisos em braille, dentre outras, de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

9 

2 Garantir a acessibilidade através de contratação de intérpretes de libras e 
ou plataformas que facilitem o contato de deficientes auditivos/surdos com 
os serviços de saúde, capacitando profissionais de saúde e usuários em 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) de modo que todas as unidades tenham 
pelo menos dois profissionais capacitados. Garantir outras formas de 
comunicação acessíveis a pessoas com deficiência visual 

2 

3 Fortalecer e ampliar a equipe multiprofissional do Ambulatório Transcender 
(CS Santos Dumont) que atende a população LGBTQIA+, qualificando os 
Serviços da Atenção Básica para o acolhimento respeitoso e 
reconhecimento das demandas desta população 

- 

 
c) Garantia do acesso universal em saúde mental, atenção primária e promoção da saúde, e 

práticas clínicas no território; 

 

1 Implementar as Práticas Integrativas e Complementares de Saúde na 
Atenção Primária, qualificando as equipes de saúde da família e NASF, 
garantindo condições técnicas e de infraestrutura adequada para ampliar 
oferta e acesso 

12 

2 Discutir as necessidades de cuidado aos casos de baixa e média 
complexidade em Saúde Mental, ampliando as ofertas de ações em 
prevenção primária e secundária em Saúde Mental no município 

6 

3 Garantir o acesso a acolhimento de demanda espontânea respeitando a 
privacidade de quem está sendo atendido em Centros de Saúde, que seja 
organizado por equipes de referência do usuário, colocando em prática 
escuta qualificada e humanizada para avaliação de riscos e definição de 
condutas entre equipes, contando com apoio das equipes NASF(Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família) para construção de PTS (Projeto Terapêutico 

5 
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Singular) individuais ou coletivos (considerando ações no território e 
intersetoriais) 

 
d) Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS; 

e)  

1 Manter as atuais unidades das Policlínicas e todos os serviços já existentes 
(notadamente o Projeto Sabiá), bem como criar novas unidades em cada 
distrito sanitário, com especial atenção à saúde mental, abarcando casos 
médios e complexos que extrapolam a oferta de cuidados nos NASFs da 
atenção primária, mas que também fogem ao escopo de cuidados dos CAPS, 
possibilitando equipes multiprofissionais capacitadas, infraestrutura, tempo 
e densidade tecnológica adequadas a cada necessidade de cuidado 
existente 

16 

2 Ampliar leitos psiquiátricos em Hospital Geral 10 

 
e) Racismo, Machismo e LGBTQIA+ fobia no acesso universal em saúde mental. 

 

1 Articular e executar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança 
Pública, capacitação e preparo da Guarda Municipal e Polícia Militar para 
abordagens humanizadas com usuário da Saúde Mental, incluindo usuários 
de álcool e outras drogas, evitando reprodução de violências como o 
racismo, machismo, e LGBTfobia 

18 

2 Viabilizar parceria junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública e ao 
Poder Judiciário para qualificação do atendimento no acolhimento de 
mulheres, população de rua, população preta, pessoas com deficiência, 
pessoas com transtorno mental e LGBTQIA+ 

15 

 

 

❖ Propostas Remetidas a Outros Eixos (13) 

 

 

Quadro das Propostas Remetidas a Outros Eixos (13) 
 

 

 
EIXO 1: Cuidado em liberdade como garantia de Direito à cidadania 
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Nº Redação Final Subeixos 

1 Discutir, ampliar e implementar estratégias de redução de danos para 
ampliar as ações terapêuticas e fortalecer as práticas territoriais e 
comunitárias centradas no usuário, contrapondo-se aos modelos 
vigentes de moralização, penalização e criminalização da pessoa e da 
família com questões relacionadas ao uso problemático de álcool e 
outras drogas, tais como as comunidades terapêuticas. Incentivar a 
discussão do atendimento da criança e do adolescente usuários de 
substâncias psicoativas, de acordo com as particularidades de sua faixa 
etária. 

b) Redução de 
danos e atenção 
às pessoas que 
fazem uso 
prejudicial de 
álcool e outras 
drogas; 

2  Promover e garantir a Universalidade, Integralidade e Equidade no 
cuidado relacionado ao sofrimento psíquico de crianças e adolescentes, 
visando atender todas as suas especificidades, por exemplo: transtorno 
do espectro autista (TEA), deficiência intelectual, comorbidades, uso de 
substâncias psicoativas na adolescência, tentativa de suicídio, entre 
outros agravos de saúde mental. Garantir a continuidade do cuidado 
dos adultos jovens inseridos em equipamentos de Saúde Mental 
infantojuvenil (tais como CAPS IJ), ao atingirem a maioridade legal, aos 
serviços adequados as suas necessidades, sejam eles de saúde/ 
educação/ assistência social/ geração de renda/ inserção no mercado 
de trabalho. Garantir a Universalidade, Integralidade e Equidade no 
cuidado em saúde mental para as pessoas com transtorno de espectro 
autista (TEA) e pessoas com deficiência intelectual (DI 

 c) Saúde mental 
na infância, 
adolescência e 
juventude: 
atenção integral e 
o direito à 
convivência 
familiar e 
comunitária 

3 Capacitar e instrumentalizar a equipe dos CAPS IJ para atendimento 
das diversas populações, como crianças e adolescentes com 
transtornos mentais graves e persistentes, crianças e adolescentes com 
transtorno do espectro autista (TEA), crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social e tentativa de suicídio, etc. Equipar 
adequadamente esses serviços de acordo com as demandas de 
atendimentos. Ofertar supervisão clínica e institucional às equipes 

 c) Saúde mental 
na infância, 
adolescência e 
juventude: 
atenção integral e 
o direito à 
convivência 
familiar e 
comunitária 

 
EIXO 2: Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde 

mental: 
 

1 Requalificar as ESFs e os NASFs, completando as equipes NASF com 
Assistente Social e Fonoaudiólogo em consonância com os indicativos 
aprovados em plenária do CMS em 15/12/21, adequando os NASF para 
matriciar 5 ESF por núcleo 

a) Garantia de 
financiamento 
público para a 
manutenção e 
ampliação da 
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política pública de 
saúde mental; 
 

2 Garantir o dimensionamento para equipes completas de SF (1 para 
cada 2000 a no máximo 3000 habitantes, colocar como limite a média 
prevista), tendo como base PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO 
DE 2017 e PORTARIA N° 2355 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 assim como 
1 equipe NASF tipo 1 com profissionais concursados da prefeitura  
(com médicos ginecologista, pediatra, sanitarista entre outros e NO 
MÍNIMO 1 médico psiquiatra, 1 terapeuta ocupacional, 1 psicólogo, 1 
fonoaudiólogo, 1 assistente social, 1 fisioterapeuta e 1 farmacêutico, 1 
nutricionista) para apoiar no máximo 5 equipes de saúde da família 
(estabelecer como limite o que era considerado o piso de equipes pela 
PORTARIA Nº 3.124, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012) visando garantir 
acesso universal ao cuidado em saúde mental, com maior qualidade, 
mais próxima do território e considerando o cuidado integral numa 
perspectiva biopsicossocial, atenção primária, promoção da saúde e 
práticas clínicas no território 

a) Garantia de 
financiamento 
público para a 
manutenção e 
ampliação da 
política pública de 
saúde mental; 
 

3 Ampliar quantidade de serviços e equipes da RAPS (Rede de Atenção 
Psicossocial) e Atenção Primária para garantir que estejam localizados 
mais próximos dos territórios em cada distrito, visando facilitar o 
acesso, mantendo as divisões de acordo com clínicas específicas CAPS 
III, CAPS AD (álcool e outras drogas) III, CAPS IJ (infanto juvenil), além 
de Centros de Convivência, eCR (equipes de Consultório na Rua) e 
Academias da Saúde 

a) Garantia de 
financiamento 
público para a 
manutenção e 
ampliação da 
política pública de 
saúde mental; 
 

4 Garantir transporte para que as equipes dos CS e NASF possam chegar 
até os usuários de saúde mental que não consigam acessar de outra 
forma tanto os Centros de Saúde quanto os serviços especializados, 
assim como para serem realizadas ações territoriais para além de 
visitas domiciliares 

a) Garantia de 
financiamento 
público para a 
manutenção e 
ampliação da 
política pública de 
saúde mental 

5 Ampliação da rede de saúde no Distrito Noroeste com a devida 
adequação das equipes de ESF e NASF de acordo com a população real 
de nosso território, assim como a implementação de mais uma unidade 
de CAPS III facilitando o acesso dentro do território 

a) Garantia de 
financiamento 
público para a 
manutenção e 
ampliação da 
política pública de 
saúde mental 

6 Desburocratizar o processo de pleiteio de gratuidade do passe de a) Garantia de 
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ônibus para usuários que fazem acompanhamento em saúde mental. 
Visando garantir o direito de acesso à cidade, cultura, lazer 
entendendo estes como produtores de saúde mental. Liberação do uso 
do Bilhete Único Gratuito para circulação dos usuários pela cidade para 
além do trajeto até os serviços de saúde. 

financiamento 
público para a 
manutenção e 
ampliação da 
política pública de 
saúde mental 

7 Garantir meia-entrada nas atividades de cultura, lazer e esporte para 
os usuários de baixa renda dos serviços de saúde mental. 

a) Garantia de 
financiamento 
público para a 
manutenção e 
ampliação da 
política pública de 
saúde mental 

8 Sendo os conselhos de saúde (local, distrital e municipal) instâncias 
instituídas legalmente, fomentar, respeitar e promover a inclusão 
destes grupos na participação da gestão. O CLS como fiscalizador com a 
cobrança à PMC 

c) Controle social 
e participação 
social na 
formulação e na 
avaliação da 
Política de Saúde 
Mental, Álcool e 
Outras Drogas; 

9 Propostas de educação permanente de Educação em Saúde, para o 
cuidado de pessoas com transtorno mental através de diversos meios 
de comunicação 

d) Educação 
continuada e 
permanente para 
os(as) 
trabalhadores(as) 
de saúde mental; 

10 Criar equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde 
mental para atuar e dar suporte às unidades de saúde secundária 
(como UPAs, SAMU) e terciária (Hospitais), articuladas às equipes dos 
NASF’s e dos CAPS, objetivando a integralidade do cuidado e a 
humanização da clínica 

g) 
Acompanhamento 
da gestão, 
planejamento e 
monitoramento 
das ações de 
saúde mental; 
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❖ Propostas Aprovadas – Âmbito Estadual (Estado de São Paulo) 

Quadro das Propostas Priorizadas (Estadual) (4) 
 

 

Nº Redação Final Eixo Subeixos 

1 Criar leitos psiquiátricos em Hospitais Gerais de gestão 
estadual e regional, notadamente os hospitais universitários, 
garantindo, em especial, vagas para os municípios onde 
estão inseridos. 

[Eixo 1 – A]  
[Eixo 2 – A, F] 
[Eixo 3 – A, D] 

 

2 Criação e manutenção de CAPS Regionais (Centros de 
Atenção Psicossocial) para atender municípios de pequeno e 
médio porte, fundamentados nos princípios da Reforma 
Psiquiátrica, a partir de processo de discussão amplo e 
democrático envolvendo trabalhadores, usuários e familiares 
dos territórios envolvidos, custeando infraestrutura 
completa como prédio, insumos, transporte, além das 
equipes multiprofissionais mediante concurso público e de 
recursos que garantam o acesso efetivo de usuários e 
familiares aos serviços. 

[Eixo 2 – A, F] 
[Eixo 3 – A, D] 

 

3 Ofertar e financiar, a partir de parcerias com universidades 
públicas estaduais, cursos de capacitação (nas diversas 
modalidades existentes) gratuitos e frequentes aos 
servidores, gestores e usuários da RAPS (Rede de Atenção 
Psicossocial), mediante elaboração de Plano Estadual de 
Educação Permanente, ampla e democraticamente 
construído, e de Diagnóstico Situacional das demandas da 
Rede, pautando-se nos Princípios da Reforma Psiquiátrica,  
contemplando as particularidades de cada região do Estado, 
com especial atenção aos temas de cuidados às populações 
negras, LGBTQIA+, comunidades quilombolas e indígenas. 

[Eixo 2 – A, B, D, 
G] 
[Eixo 3 – B 

 

4 Financiar estudo e mapeamento estadual – a partir de 
parcerias com universidades, centros de pesquisa e 
fundações públicas –, com periodicidade mínima quadrienal, 
com o objetivo de produzir Diagnóstico Situacional sobre a 
necessidade de atualização e readequação dos repasses e 
incentivos financeiros aos componentes da RAPS (Rede de 
Atenção Psicossocial), amplamente publicizado à sociedade 

[Eixo 2 - G]  
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civil, com encaminhamento obrigatório do relatório final ao 
Ministério Público Estadual. 

❖ Propostas Aprovadas – Âmbito Nacional (Brasil) 

 

Quadro das Propostas Priorizadas (Nacional) (6) 
 

 

Nº Redação Final Eixo Subeixos 

1 Criar leitos psiquiátricos em Hospitais Gerais de gestão 
federal, notadamente os hospitais universitários, garantindo, 
em especial, vagas para os municípios onde estão inseridos. 

[Eixo 1 – A]  
[Eixo 2 – A, F] 
[Eixo 3 – A, D] 

 

2 Restabelecer os incentivos financeiros federais aos 
municípios que tenham equipes de NASF (Núcleos 
Ampliados de Saúde da Família) e equipes de CnR 
(Consultório na Rua) já constituídas, bem como incentivar e 
financiar a criação de novas equipes. 

[Eixo 2 – A]  

3 Transformar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 
atualmente normatizada pela Portaria de Consolidação nº 
3/2017 do Mistério da Saúde (MS) em Lei Nacional, 
restabelecendo o texto original da Portaria nº 3088/2011 e 
excluindo da RAPS dispositivos que ferem os princípios da Lei 
de Reforma Psiquiátrica, nomeadamente, o Art. 5º, Inciso V, 
alínea B - Hospital Psiquiátrico Especializado. 

[Eixo 3 – D]  

4 Ofertar e financiar, a partir de parcerias com universidades 
públicas federais, cursos de capacitação (nas diversas 
modalidades existentes) gratuitos e frequentes aos 
servidores, gestores e usuários da RAPS (Rede de Atenção 
Psicossocial), mediante elaboração de Plano Nacional de 
Educação Permanente, ampla e democraticamente 
construído, e de Diagnóstico Situacional das demandas da 
Rede, pautando-se nos Princípios da Reforma Psiquiátrica,  
contemplando as particularidades de cada região do Brasil, 
com especial atenção aos temas de cuidados às populações 
negras, LGBTQIA+, comunidades quilombolas e indígenas 

[Eixo 2 – A, B, D, 
G]  
[Eixo 3 – B] 

 

5 Criar dispositivo informatizado de transparência pública, em 
âmbito nacional, que informe de maneira clara, precisa e 
didática todos os incentivos e repasses financeiros aos 
componentes da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), 
facultando à sociedade civil a fiscalização e controle dos 
recursos públicos. 

[Eixo 2 – C, E]  
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6 Financiar estudo e mapeamento nacional – a partir de 
parcerias com universidades, centros de pesquisa e 
fundações públicas –, com periodicidade mínima quadrienal, 
com o objetivo de produzir Diagnóstico Situacional sobre a 
necessidade de atualização e readequação dos repasses e 
incentivos financeiros aos componentes da RAPS (Rede de 
Atenção Psicossocial), amplamente publicizado à sociedade 
civil, com encaminhamento obrigatório do relatório final ao 
Ministério Público da União. 

[Eixo 2 – A, C, E, 
G] 

 

 

 

❖ DelegadxsEleitxs 

 

Segmento Trabalhadores 

Total de vagas disponibilizadas em regimento: 16 titulares + 3 suplentes 
Total de vagas preenchidas (devido corte de paridade): 8 + 3 

 Nome Profissão Lotação Contato 

Titulares  

1 Marinalva Rocha Tec. Enfermagem CS Pedro Aquino  

2 Thalles Ribeiro PSI NASF 3  

3 Mateus Huber PSI CAPS III  

4 Juliana da Silva TO CAPS ij  

5 Márcio Dionízio PSI NASF 4  

6 Vanessa Eda Leite PSI CAPS AD  

7 Andrea Barros Nutri Casa das Oficinas  

8 Monia Oliveira TO NASF 5  

Suplentes 

1 Laila Souza ENF CAPS III  

2 Ana Júlia Zucchy PSI CAPS AD  

3 Paulo Camacho PSI NASF 2  

Excedentes 

1 Heloisa Colley TO NASF 2  

2 Kelly Almeida PSI CAPS AD  

3 Larissa Cristina Barbieri Tec. Alimentos Casa das Oficinas  

4 Marcelo Pinta Ator CECO Toninha  
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Segmento Usuários 

Total de vagas disponibilizadas em regimento: 32 titulares + 6 suplentes 
Total de vagas preenchidas (delimitador de paridade): 15 

 Nome Endereço Contato 

Titulares 

1 Edson Galdino CAPS AD  

2 Kristiene Kelly Braga Ferreira CAPS AD  

3 Ygor Lima CAPS Integração  

4 João Paulo Gomes CAPS Integração  

5 Teresita de Jesus Dela Quintana CAPS Integração  

6 Maciel de Jesus CAPS Integração  

7 Lucia Helena Rodrigues Casa das Oficinas  

8 Maria José Santana Porto Casa das Oficinas  

9 Tiago Fontano Casa das Oficinas  

10 João Cícero de Almeida CS Itajai  

11 Paulino Campos Campina grande  

12 Maria José Marta da Costa CS Integração  

13 Maria Angela Bion CAPS-IJ  

14 Alcides Antônio Tronquini Satélite íris 1  

15 Maria de Fátima da Silva Félix Casa das Oficinas  

 

Seguimento Gestores 

Total de vagas disponibilizadas em regimento: 16 titulares + 3 suplentes 
Total de vagas preenchidas (devido corte de paridade): 7 + 3 

 Nome  Lotação Contato 

Titulares 

1 Maria Luzia Dourado 
Bianchini 

 CECO Toninha  

2 Angelica Quartaroli Silva  Casa das Oficinas  

3 Sandra Braghini  CAPS-IJ  

4 Ângela Andrade Martins  CEO  

5 Paula de Fátima Oliveira Faria  CAPS AD  

6 Priscila Cipriano Ferreira  CAPS Integração  

7 Ariadne de Cássia Bonácio  DSNO  

Suplentes 

1 Juliana Ahmed de Oliveira 
Ramos 

 DSNO  
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Seguimento Conselheiros Municipais Homologados 

Total de vagas disponibilizadas em regimento: 
 Total de vagas preenchidas: 

 Nome  Lotação Contato 

Usuários 

1 DEKA FIDELIS  CMS  

2 NEIDE ALVES  CMS  

3 ERCINDO JUNIOR  CMS  

4 CESAR MENDES  CMS  

5 ALCIDES TRONQUINI  CMS  

Gestores 

1 JULIANA PIZZATTO  CMS  

2 ALINE BARRETO  CMS  

3 ANDREA VON ZUBEN  CMS  

4 MARCELO NAKAYAMA  CMS  

     

 

 

 

❖ Anexo I – Roteiro do 2º dia da pré-conferência 

 

III Conferência Municipal de Saúde Mental de Campinas – 2022 
Pré-conferência – Noroeste – 27/01/2022 – 13 às 18h 

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

Subeixos 
 . Intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da Política de Saúde 
Mental; 
a. Equidade, diversidade e interseccionalidade na política de saúde mental; 
b. Garantia do acesso universal em saúde mental, atenção primária e promoção da saúde, e 
práticas clínicas no território; 
c. Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS; 
d. Racismo, Machismo e LGBTQIA+fobia no acesso universal em saúde mental. 

Momentos Previstos  



 III Conferência Municipal de Saúde Mental de Campinas 
(2021-2022) 

Pré-conferência – Distrito de Saúde Noroeste 
 

“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” 
 

 

 

17 
 

● 13h às 13h30: recepção e orientações gerais (renomear, desaconselhar uso da câmera, acionar 
microfone e mãozinha, votação no chat e por voz) 

● 13h30 às 14h30: eleição de delegados trabalhadores e usuários e homologação dos municipais  
● 2 salas simultâneas de votação: usuários e trabalhadores (gestores serão indicados 

depois) 
● Regras:  

● vagas distritais + vagas homologação conselheiros municipais + 
trabalhador / pesquisador SM 

● vagas distritais:  
● usuários – 32 titulares + 6 suplentes e 

● trabalhadores – 16 titulares + 3 suplentes 

● caso não preencham todas as vagas distritais de usuários, será 
readequado o número de trabalhadores, conforme paridade 

● os representantes de usuários indicados nos serviços ou CLS nas etapas 
locais serão homologados nas vagas distritais  

● Como é entrada e retorno para sala principal:  
● Um pouco de paciência para inclusão nas salas  
● 30 minutos para votação em cada sala 

● Após encaminhamento à sala precisa aceitar o convite que recebe na 
tela do celular ou computador para acessá-la 

● Se a pessoa cair ou sair da sala durante os 30 minutos, ela pede para 
entrar novamente pelo mesmo link de acesso, volta para a sala principal 
e precisa ser remetida à sua sala novamente 

● Quando terminar o tempo serão remetidos à sala principal, quando as 2 
salas são fechadas 

● Quem são os facilitadores por sala:  
● usuários – Ariadne + Angela + Deka 

● trabalhadores – Viviane + Thalles 

● Volta a sala principal: facilitador de cada sala apresenta a lista de delegados distritais e 
homologados municipais 

● 14h30 às 15h30: explicação e discussão das propostas a ser remetidas aos outros eixos 

● Encontro passado:  
● Propostas 1 a 5 aprovadas no encontro passado 

● Propostas 6 a 11 sistematizadas por subgrupos que fizeram destaques 

● 41 propostas novas 

● Regimento: 6 propostas em âmbito municipal + 10 propostas âmbito estadual e federal 
independentes do eixo 

● Como fizemos a sistematização:  
1. Identificamos propostas que devem ser remetidas para outros Eixos da 

Conferência, porque seus assuntos dizem respeito a eles e serão avaliadas pelo 
GT de Metodologia, Sistematização e Relatoria para compor o texto orientador 
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que será debatido nos grupos de discussão da Conferência (dia 26/03/22) na 
etapa municipal  

2. Identificamos propostas repetidas e retiradas durante a sistematização dos 
destaques 

3. Agrupamos por semelhança dentro dos 5 subeixos do Eixo 3 para garantir 
abrangência de todos os subeixos ou subtemas tratados e facilitar a 
priorização/votação das 6 propostas de âmbito municipal 

● Apresentação e explicação de cada proposta ser remetida para os Eixos 1 e 2 

● 15h30 às 17h30: debate e eleição das prioridades das propostas do eixo 3, apresentando a 
planilha com agrupamento com subeixos e escolhendo por meio de votação, 1 proposta em cada 
subeixo, computando votos de cada uma para definir a 6ª proposta (2ª colocada mais votada nos 
5 subeixos) 

● 17h30 às 17h45: debate e fechamento das 10 propostas em âmbito estadual e federal.  
17h45 às 18h: finalização (leitura das propostas eleitas e priorizadas e listagem de delegados 

eleitos). 


