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RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA/PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL 

 

1. MUNICÍPIO: 
   Jerumenha 

2. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: 
   
Secretaria Municipal de Saúde 
Conselho Municipal de Saúde 
Sigma Assessoria e Consultoria 
 
 

3. TEMA DA CONFERÊNCIA: 
 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. 

4. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
 Jerumenha, 27 de Janeiro de 2022. 

5. QUANTITATIVO TOTAL DE PARTICIPANTES (Nº): 28 

6. QUANTITATIVO DE DELEGADAS (OS) ELEITAS (OS) Nº: 04 

USUÁRIOS DE SAÚDE: 01 
TRABALHADORES DE SAÚDE: 01 
GESTORES/PRESTADORES: 02 

7. MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL: 
- Marcos Augusto da Rocha Carvalho  
- 
- 
- 
- 
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  CADERNO DE PROPOSTAS 
 

EIXO PRINCIPAL: “Fortalecer e garantir Políticas Públicas: o SUS, o cuidado de 
saúde mental em liberdade e o respeito aos Direitos Humanos.” 

PROPOSTAS APROVADAS: 

- Aumentar o cuidado à saúde mental na APS; 
- Assegurar recursos para os programas de saúde mental; 
- Qualificar os profissionais de saúde para o atendimento e acolhimento aos usuários 
dos serviços de saúde mental; 
 

 

EIXO I 
 
1. DIRETRIZ: Cuidado em liberdade como garantia de Direito a cidadania 
Desinstitucionalização: Residências terapêuticas, fechamento de hospitais psiquiátricos 
e ampliação do Programa de Volta para Casa; 
Redução de danos e atenção às pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras 
drogas; 
Saúde mental na infância, adolescência e juventude: atenção integral e o direito à 
convivência familiar e comunitária; 
Saúde mental no sistema prisional na luta contra a criminalização dos (as) sujeitos (as) 
e encarceramento das periferias; 
Diversas formas de violência, opressão e cuidado em Saúde Mental; 
Prevenção e pósvenção do suicídio e integralidade no cuidado. 

1.1. PROPOSTAS APROVADAS: 

- Capacitação dos profissionais de educação voltada para saúde mental; 
- Fomentar campanhas para comunidade sobre a temática de saúde mental; 
- Promover grupo terapêutico para desenvolver práticas para crianças com transtornos; 
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EIXO II 
 
2. DIRETRIZ: Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de 
serviços de saúde mental. 
Garantia de financiamento público para a manutenção e ampliação da política pública 
de saúde mental; 
Formação acadêmica, profissional e desenvolvimento curricular, compatíveis à Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS); 
Controle social e participação social na formulação e na avaliação da Política de Saúde 
Mental, Álcool e Outras Drogas; 
Educação continuada e permanente para os (as) trabalhadores(as) de saúde mental; 
Acesso à informação e uso de tecnologias de comunicação na democratização da 
política de saúde mental; 
Financiamento e responsabilidades nas três esferas de gestão (federal, 
estadual/distrital e municipal) na implementação da política de saúde mental; 
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g) Acompanhamento da gestão, planejamento e monitoramento das ações de saúde 
mental. 

2.1. PROPOSTAS APROVADAS: 

- Contratação de profissionais psicólogos para atender as demandas dos pacientes com 
tipos de transtornos mentais; 
- Contratação do profissional terapeuta ocupacional para atender as necessidades das 
crianças com autismo; 
- Reuniões contínuas do Conselho Municipal de Saúde para tratar sobre a saúde 
mental dos munícipes; 
- Contratação de profissional psiquiatra para atuação no município; 
 
 

 

EIXO III 
 
3. DIRETRIZ: Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, 
Integralidade e Equidade. 
Intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da Política de Saúde 
Mental; 
Equidade, diversidade e interseccionalidade na política de saúde mental; 
Garantia do acesso universal em saúde mental, atenção primária e promoção da saúde, 
e práticas clínicas no território; 
Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS. 

3.1. PROPOSTAS APROVADAS: 

 
- Ampliar a assistência dos psicotrópicos aos pacientes com transtornos mentais; 
- Garantir espaços físicos para a inserção de grupos terapêuticos no município; 
 

 

EIXO IV 
 
4. DIRETRIZ: Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado 
psicossocial durante e pós-pandemia. 
Agravamento das crises econômica, política, social e sanitária e os impactos na saúde 
mental da população principalmente as vulnerabilizadas; 
Inovações do cuidado psicossocial no período da pandemia e possibilidade de 
continuar seu uso, incluindo-se, entre outras, as ferramentas à distância; 
Saúde do(a) trabalhador(a) de saúde e adoecimento decorrente da precarização das 
condições de trabalho durante e após a emergência sanitária. 

4.1. PROPOSTAS APROVADAS: 
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- Promover ações voltadas para saúde mental dos trabalhadores, cuidar do cuidador; 
- Ampliar o número de atendimentos mensais para usuários dos serviços de saúde 
mental; 
- Assegurar para os profissionais da saúde mental cursos/atualizações; 
 

 

POTENCIALIDADES NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA/PLENÁRIA: 

As orientações foram esclarecedoras, ajudou na realização da plenária e na elaboração 
do relatório final. 

 
 



 

 

 

 

LISTAGEM DOS DELEGADOS E DELEGADAS ELEITAS PARA A ETAPA REGIONAL 

DELEGADOS/DELEGADAS REPRESENTANTES DOS 
USUÁRIOS/USUÁRIAS: 

NOME COMPLETO TELEFONE 

Glenda D’ Paula Rodrigues da Silva  (89) 99433-6168 

  

  

DELEGADOS/DELEGADAS REPRESENTANTES DOS 
TRABALHADORES/TRABALHADORAS DE SAÚDE: 

NOME COMPLETO TELEFONE 

Gilvania Nascimento Silva  (89) 99462-3579 

  

DELEGADOS/DELEGADAS REPRESENTANTES DOS 
GESTORES/PRESTADORES: 

NOME COMPLETO TELEFONE 

Marcos Augusto da Rocha Carvalho  (89) 99410-1111 

Alice Vitória Reis Evelyn da Silva  (89) 99449-8090 

 
 
 


