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u intersetorial

“O modelo manicomial, dominante no país até 2001, não tem
mais espaço na sociedade brasileira. Nosso principal avanço
será a luta contra o preconceito.
Aqueles que pensam em conseguir
estancar esse processo devem
saber que a Reforma Psiquiátrica
veio para ficar”.
José Gomes Temporão,
Ministro da Saúde

“Fui homenageado, numa calorosa
manifestação dos meus 77 anos,
pelas 1.500 pessoas presentes
naquele auditório, momento de
grande emoção para mim. E o simples fato desta conferência ter sido
Intersetorial, já foi um marco. A
saúde mental não pode ser restrita
e fechada para si mesma, e sim de
amplitude sem limites, abrangendo:
Economia, Política, Filosofia, Literatura, Religiosidade, etc., quase
todas necessidades humanas”.
Geraldo Peixoto, representante
dos familiares dos usuários da
Saúde Mental - São Vicente/SP

Algumas propostas
aprovadas

IV - Conferência
Nacional de
Saúde Mental

uImplantar, implementar, ampliar, consolidar e fortalecer

a rede de serviços substitutivos em Saúde Mental em todo o
país: equipe de saúde mental na atenção básica, CAPS I, II,
III, AD e CAPSi, Centros de Convivência, Residências Terapêuticas, Emergências Psiquiátricas, leitos para saúde mental
em Hospitais Gerais, leitos clínicos para desintoxicação em
Hospitais Gerais, atendimento móvel de urgência; além de
ações intersetoriais nas áreas de educação, assistência social
e justiça, desenvolvimento de cooperativas sociais e projetos
de inclusão produtiva.

A IV Conferência Nacional de Saúde
Mental – Intersetorial realizou-se de 27 de junho
a 2 de julho, no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães em Brasília/DF. O tema foi “Saúde
Mental: Direito e Compromisso de todos – Consolidar Avanços e Enfrentar Desafios”.
Cerca de 1.500 delegados, de todas as
regiões do país, representaram o segmento dos
usuários, trabalhadores, gestores e intersetoriais,
envolvendo-se em discussões bem acaloradas
sobre avanços e desafios na área da saúde mental.
A IV Conferência foi uma conquista da
sociedade civil, que a reivindicava há nove anos.
Depois de muita mobilização dos Encontros do
Movimento Nacional da Luta Antimanicomial,
das moções nas conferências de saúde, da Comissão Intersetorial de Saúde Mental e da Marcha
dos Usuários, em 2009 em Brasília, o governo
decidiu realizá-la.
Foram 1.235 propostas, 54 grupos de trabalhos, 37 painéis, e três mesas de debates, além das
rodas de conversa e oficinas culturais na Tenda de
Educação Popular Austregésilo Carrano.
As propostas aprovadas refletiram o desejo
da população de avanço da Reforma Psiquiátrica,
com a ampliação dos CAPS (Centros de Atenção
Psicossocial) e demais dispositivos que visam à
superação definitiva dos manicômios.
Leia, a seguir, as vozes da conferência.
Mario A. Moro e
Elizabete S. Henna
“A formação de grupos, troca
de dados, ideias, experiências, a
descoberta de afinidades, tudo isso
faz formar a massa crítica de que
uma reforma, que eu talvez até
chame de revolução. E graças a esse
espaço potencializador, os diversos
puderam provocar o conflito questionador, saudável e necessário entre
os segmentos para manter a tensão
criativa da reforma. E devemos agora lutar para tirar do papel aquilo
que construímos”,
Guilherme Luz Fenerich, trabalhador, Diadema/SP

uSupervisão clínico-institucional em todos os CAPS.
uCAPS AD 24 horas com leitos para desintoxicação.
uGarantir o monitoramento da implementação das delibe-

rações das conferências nacional, estadual e municipal de
Saúde Mental, por meio das Comissões Nacional, Estaduais
e Municipais de Saúde Mental dos Conselhos de Saúde.

uRegulamentar nos níveis municipal, estadual e nacional os
Centros de Convivência (CECCO).

uNão admitir que União, Estados e Municípios incrementem
recursos financeiros aos hospitais psiquiátricos.

uQue os Conselhos: de saúde, de educação, de Assistência

Social, e dos Direitos da Criança e do Adolescente se reúnam
para discutir as questões da Saúde Mental.

u Reconhecer, respeitar e fortalecer os movimentos sociais

organizados da Luta Antimanicomial como protagonistas da
Reforma Psiquiátrica e interlocutores da gestão da política,
estabelecendo canais de dialogo sistemáticos entre os mesmos
e os gestores federal, estadual, municipal e distrito federal.
Mais informações sobre a conferência podem ser obtidas no site: http://portal.
saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1663

“Tenho como expectativa que muitas
propostas saiam do papel, e que a
próxima Conferência não ocorra
como essa, onde aprovamos na III CNSM, que a próxima fosse ocorrer
em quatro anos, mas somente após
9 anos ela veio a se realizar”
Olívia Ramos dos Santos, representante dos usuários de Mauá/SP

“Achei que as pessoas presentes na IV
Conferência puderam aprender muito, com a grande participação dos
delegados do segmento de usuários,
bem informados, tendo como característica principal a apropriação dos
espaços e dando um banho de cidadania. A grande mobilização será a
de avançar nas conquistas relacionadas às possibilidades de inclusão por
meio do trabalho, da educação, da
cultura, e também dentro das famílias
e equipamentos de saúde em geral.”
Suzana Robortella, gestora,
São Bernardo do Campo/SP

“O diálogo entre todos os setores foi permanente e o debate
não deixou de ter um alto nível
de discussão”
Pedro Gabriel, coordenador
nacional da saúde mental

7

