
Relatório de Pré-Conferência de Saúde Mental do Distrito Norte

Introdução

A pré-conferência de saúde mental do distrito Norte aconteceu às 15:00 dos dias 11 e 18 de

Janeiro de 2022, de forma virtual, através da plataforma Zoom. Foi ofertado o espaço do

Caps Estação para usuários com dificuldade de acesso à internet ou que preferiram

participar de forma presencial. A definição da forma híbrida (online e presencial) e do eixo a

ser debatido foram definidos através de votação em reunião ordinária do conselho distrital

no mês de Novembro de 2021. Foi escolhido o eixo II - gestão, financiamento, formação

e participação social na garantia de serviços de saúde mental. A pré-conferência do

Distrito Norte, foi organizada por apoiadores do Distrito de Saúde Norte, conselheiros

usuários pertencentes a executiva do Conselho Distrital, bem como profissionais e gestores

das Unidades de Saúde e Caps Estação.

Comissão Organizadora:

Fernando Ricardo Bau

Christiane Valle Teixeira Melo

Helen Regina Motter Florencio

Juliana Fernandes

Rita Lelis

Joana Júlia Rezende

Perci Patelli

Roseli Laureano



O encontro do dia 11 foi organizado da seguinte forma:

Foi feita a leitura do texto orientador da conferência municipal e as propostas referentes ao

eixo 2, o qual havia sido previamente escolhido em reunião ordinária do conselho distrital.

Foi decidido, através de votação, que cada grupo traria para plenária três propostas que

seriam levadas para a conferência municipal e 4 propostas para os âmbitos Estadual e

Federal, para que fossem discutidas, e fossem priorizadas seis propostas para a

conferência municipal e 10 para os âmbitos estadual e federal, conforme regimento. Em

seguida, os participantes foram encaminhados para 3 salas de forma simultânea para

formulação de propostas. Após a alocação das pessoas, foi feita a leitura das propostas do

documento orientador, sendo que estas foram separadas por similaridade de conteúdo em

cada sala para que o grupo fizesse os destaques e aprovação, a fim de que todos os temas

pudessem ser discutidos, conforme descrito abaixo:

Sala 1

Facilitadores:

Fernando Ricardo Bau - Apoio Institucional

Bárbara Ribeiro Buffete Borsato - Apoio Institucional

1. Garantir nas residências multiprofissionais e estágios profissionalizantes, a

formação de competências e habilidades psicossociais para atuação na APS, NASF e

serviços da RAPS.

2. Promover frequentes cursos, capacitações e educação continuada e permanente

para trabalhadores da Saúde Mental, avaliando, sempre que possível ou necessário, a

inclusão de profissionais da APS, evitando a separação entre saúde física e mental.

3. Envolver o Controle Social através do CMS, Conselhos Distritais (CDS) e Locais

de Saúde (CLS), assembleias de usuários e Colegiados Gestores dos Serviços nas

discussões sobre capacitações e educação permanente relativas ao cuidado em saúde

mental.



4. Estimular e favorecer processos de matriciamento em saúde mental, envolvendo

as gestões locais da APS, ampliando as competências, capacidades e possibilidades de

cuidados compartilhados entre os vários profissionais da RAPS.

Sala 2

Facilitadores:

Helen Regina Motter Florencio - Gestor Centro de Convivência Viver e Conviver

Tienne de Almeida Antonio Rampazzo - Apoio Institucional

Silvana Terume Koshikene Rodrigues - Psicóloga (Nasf São Marcos/Santa Mônica)

5. Incluir nas prestações de Contas da SMS, a discriminação dos gastos e

investimentos com a Saúde Mental de cada serviço, incluindo os serviços contratados e

os próprios, garantindo transparência e facilitando o controle social.

6. Considerando o fim da Co-gestão com o SSCF, a SMS deve se programar para

ampliar seus investimentos em serviços próprios, reduzindo os serviços terceirizados

gradualmente, de modo que, ao fim de 4 anos, todos os serviços sejam próprios.

10. Encaminhar às Conferência Estadual e Nacional proposta de ampliação de

investimentos dessas duas esferas de governo, sem redução, contudo, da participação

municipal, de tal modo que haja efetiva garantia de financiamento para a Saúde Mental

em todos os municípios do país.

Sala 3

Facilitadores:

Christiane Valle Teixeira Melo - Apoio Institucional

Michele Campagnoli - Apoio Institucional

Thais Leitão Ramos Luiz - Apoio Institucional

7. Para garantir o acesso qualificado em tempo hábil, ampliar os serviços

substitutivos em Saúde Mental (CAPS, CECOs, Serviços de Geração de Renda,

Residências Terapêuticas e Consultório na Rua) e equipes de saúde da família, de acordo



o número de população e sua vulnerabilidade, através de contratação por concursos

públicos.

8. Garantir o direito ao transporte público, gratuito e adequado às necessidades de

todas as pessoas com deficiência (física, mental ou intelectual) ou sofrimento psíquico

(transtorno mental) e ampliar a utilização das passagens para circulação em espaços de

lazer, cultura e esportes, além dos serviços de tratamento.

9. Garantir verbas no orçamento da saúde para aquisição e disponibilidade de

material, equipamentos e infraestrutura adequada ao bom funcionamento dos NASF;

discutindo-se com os trabalhadores a definição das necessidades e parâmetros técnicos

dos investimentos.

Por volta das 19:30 do dia 11/01/2022 as salas simultâneas foram interrompidas para a

realização da eleição dos delegados. A sala 2 havia concluído a atividade, mas as salas 1 e

3 não haviam. Ficou definido em plenária que os grupos das salas 1 e 3 iniciariam a

segunda parte da pré-conferência 30 minutos antes que os participantes da sala 2 para a

conclusão da atividade proposta. Em seguida foi iniciado o processo de eleição dos

delegados para a III Conferência Municipal de Saúde Mental. Segundo o regimento, a

Pré-conferência do Distrito Norte deveria eleger 20 delegados usuários titulares e 4

suplentes, 10 delegados trabalhadores titulares e 2 suplentes e 10 delegados gestores e 2

suplentes. Foram abertas outras salas simultâneas de usuários e trabalhadores. Haviam 15

usuários conselheiros do Distrito Norte e 5 conselheiros usuários do Conselho Municipal de

Saúde. Por essa razão, os usuários manifestaram o desejo de participar como delegados e

como o número de usuários era menor que 20 não houve necessidade de eleição. Foi

aprovado em plenária uma nova eleição com os usuários participantes da segunda etapa da

pré-conferência para as vagas remanescentes.

Na sala de trabalhadores havia 17 pessoas e 10 pessoas manifestaram o desejo de serem

delegados titulares, e 2 pessoas manifestaram o desejo de ser delegado suplente, de modo



que também não houve a necessidade de eleição. Após o processo de eleição foi encerrada

a primeira etapa da pré-conferência, por volta das 20:00.

O segundo encontro iniciou às 15 horas do dia 18/01/2022. Após os testes de acesso à

plataforma Zoom os participantes foram divididos nas salas 1 e 3, conforme apontado

acima. As pessoas que não participaram do encontro anterior foram encaminhadas a estas

2 salas para participar das discussões. Os participantes da sala 2, que haviam concluído a

atividade em grupo no encontro anterior, ingressaram na plataforma a partir das 15:30.

Após a realização da atividade, foi iniciada a eleição dos delegados para o segmento

usuário, conforme o combinado no encontro anterior. Abaixo estão descritos os delegados

eleitos na pré-conferência do Distrito Norte.

Conselheiros Usuários eleitos como Delegados titulares para a III Conferência

Municipal de Saúde Mental

1 Caio Roberto Bomfim

2 Maria do Carmo Cabral Carpintéro

3 Celia Zenaide da Silva

4 Florianita Coelho Braga Campos

5 Karine Botelho Moreira

6 Lusicleia Firmino da Silva

7 Marcos Menezes

8 Monica Vasconcellos Cruvinel

9 Nádina Aparecida Fernandes dos Santos Silva



10 Perci Patelli

11 Raquel Pastana Teixeira Lima

12 Ronia Pereira Coelho

13 Sandoval Donizete de Brito

14 Stellamaris Pinheiro

15 Vera Lúcia Nobre De Campos

16 Carlos Rohder

17 Juscelino Martins

18 Adriana Lopes

19 Joana Júlia Rezende

20 Vanessa Sigalla

Conselheiros Usuários eleitos como Delegados suplentes para a III Conferência

Municipal de Saúde Mental

1 Edneia dos santos Guimarães

Conselheiros Municipais de Saúde homologados como Delegados para a III

Conferência Municipal de Saúde Mental

1 Nayara Lúcia Soares de Oliveira

2 Leila Dumaresq



3 Lourdes Soares Meneses

4 Erculano João

5 Maria Luiza Mendes Pereira

6 Geraldo Massari Cestariolli

7 Giamary Luciane Giampaolo

Conselheiros Trabalhadores eleitos como Delegados titulares para a III Conferência

Municipal de Saúde Mental

1 Fabricio Donizete da Costa

2 Taniê Oliveira Paulino

3 Leticia Alves

4 Lorenz Gabbi

5 Jaqueline Liberman

6 Roseli Laureano

7 Claudia Beatriz

8 Kedma Campos

9 Francielly Damas Albino

10 Marcela Borgonovi Lima



Conselheiros Trabalhadores eleitos como Delegados suplentes para a III Conferência

Municipal de Saúde Mental

1 Silvana Terume Koshikene Rodrigues

2 Raquel Cristina Prando Resende

Conselheiro do Segmento Pesquisador eleito como Delegado titular para a III

Conferência Municipal de Saúde Mental

1 Luís Fernando Farah de Tófoli

Delegados titulares indicados do segmento Gestão

1 Fernando Ricardo Bau

2 Helen Regina Motter Florencio

3 Larissa Santana do Espirito Santo

4 Christiane Valle Teixeira Melo

5 Michele Campagnoli

6 Priscila Lorenzi Fernandes Marques Lima

7 Thais Leitão Ramos Luiz

8 Tienne de Almeida Antonio Rampazzo

9 Marta Patricia Spazapan

10 Sandrina Kelem Indiani

Delegados suplentes indicados do segmento Gestão



1 Livia Agy

2 Ana Paula de Oliveira Souza

Em seguida deu-se início a plenária de priorização e aprovação das propostas para a

Conferência Municipal de saúde mental e as propostas do âmbito Estadual e Municipal. Os

participantes Abaixo estão descritas as propostas aprovadas:

Propostas aprovadas para III Conferência Municipal de Saúde Mental

1 Incluir nas prestações de contas da SMS, a discriminação dos gastos e investimentos

com a Saúde Mental de cada serviço, incluindo os serviços contratados e os próprios,

garantindo transparência e facilitando o controle social. Considerando de fundamental

importância a prestação de contas dos serviços realizados de forma qualitativa e

quantitativa, ampliando e revisando os indicadores de saúde mental. Esta revisão deve

ser realizada pelos 3 segmentos (usuários, trabalhadores e gestores).

2 A Secretaria Municipal de Saúde deve ampliar seus investimentos em serviços

próprios, substituindo gradualmente os serviços terceirizados existentes e ampliando a

oferta de serviços de acordo com a necessidade do território, sem que haja prejuízo

assistencial, investindo em concursos públicos, que valorizem o tempo de serviço na

rede de saúde mental, considerando que a experiência destes trabalhadores é um

valioso mecanismo de garantia na continuidade do cuidado aos usuários.



3 Ampliar os serviços substitutivos em Saúde Mental e equipes de saúde da família, de

acordo com o número de população e sua vulnerabilidade, através de contratação por

concursos públicos, garantindo, no Distrito de Saúde Norte, a instalação de 01 Caps

AD 24 horas, 01 Caps IJ 24 horas, mais 01 centro de convivência, 01 unidade de

acolhimento e adequação do número de profissionais técnicos de saúde mental enasf.

4 Garantir a educação continuada e permanente para trabalhadores (as) da SM, incluindo

trabalhadores da AP, envolvendo o controle social (CMS, CDS, CLS, assembleias de

usuários e colegiados) nas discussões e elaboração e chamando as universidades e

demais centros formadores à responsabilidade neste ponto.

5 Garantir o acesso qualificado do usuário, em tempo hábil, viabilizando o direito ao

transporte público, gratuito, adequado e ilimitado garantindo as necessidades de todas

as pessoas com deficiência (física, mental ou intelectual) ou sofrimento psíquico

(transtorno mental) e ampliar a utilização das passagens para circulação em espaços

de lazer, cultura e esportes, além dos serviços de tratamento, garantindo também

diálogo com a transurc intersetorializando assim as políticas de saúde com o transporte

público.

6 Afirmar e reforçar a necessidade de aumentar o orçamento da saúde mental para

viabilizar o direito da população à saúde integral e universal com dignidade para todas

as cidadãs e cidadãos, diante das recentes crises ambientais, econômicas, sociais e

sanitárias, garantindo verbas no orçamento da saúde para recursos humanos,

aquisição e disponibilidade de material, equipamentos e infraestrutura adequada ao

bom funcionamento dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), priorizando

as eNASF; discutindo-se com os trabalhadores a definição das necessidades e

parâmetros técnicos dos investimentos.



Propostas aprovadas para os âmbitos Estadual e Federal

1 Que os centros de convivência possam ser legitimados e regulamentados, sendo

efetivados os cecos já em funcionamento e a ampliação planejada a partir da

demanda do território, por uma legislação no âmbito federal, com garantia de

financiamento específico.

2 Encaminhar às Conferência Estadual e Nacional proposta de ampliação de

investimentos dessas duas esferas de governo, sem redução, contudo, da

participação municipal, de tal modo que haja efetiva garantia de financiamento

(custeio e investimento) aos serviços da RAPS (serviços substitutivos da reforma

psiquiátrica) atualmente existentes e política de incentivo para ampliação de novos

serviços em todos os municípios do país.

3
Garantir financiamento da SES que custeie a formação adequada às residências

multiprofissionais, médicas e estágios profissionalizantes, a formação de

competências e habilidades psicossociais para atuação na APS, NASF, UPAS e

serviços da RAPS.

4 Garantir que secretaria Estadual e Ministério assegurem recursos para prover

letramento digital de profissionais, usuáries e familiares, uso de novas tecnologias da

informação de forma a dar acesso a todes em conferências, reuniões, assembleias

da Saúde Mental. Garantir atendimento remoto, em momentos em que as condições

sanitárias não permitam encontros presenciais, proporcionando wi-fi em espaços

públicos e nos serviços para usuáries e trabalhadores.


