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382º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE GUARATINGUETA 

 
ATA 1º PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE GUARATINGUETA PARA 

A 5ª CONFERÊNCIA  NACIONAL DE  SAÚDE MENTAL 
 

 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” 

 

 
DATA: 28/04/2022 LISTAS DE PRESENÇA 

ANEXAS. 
 

HORÁRIO: das 09h00min às 12h: 00min 

LOCAL: Auditório do Grupo da Fraternidade Irmão Altino 

 
 As nove e trinta minutos do dia 28 de abril de dois mil e vinte e dois, iniciou-se os trabalhos na 

5ª Plenária Municipal de Saúde Mental de Guaratinguetá, no Auditório do Grupo da 

Fraternidade Irmão Altino, sito a Rua Álvares Cabral, 381 – Campo do Galvão. A presidente 

do Conselho Municipal de Saúde de Guaratinguetá Maria Cecília Moreira Torres fez a 

abertura agradecendo os participantes e em especial as autoridades presentes e deu início a 

1º Plenária Municipal de Saúde Mental, cujo tema é “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”, deixou a importância dessa plenária para a conquista de 

melhorias para a saúde mental principalmente pós-pandemia. Com a palavra a secretária de 

Saúde Maristela Macedo desejou bom dia a todos e alegando ser um prazer estar presente 

com um tema tão importante, deixou as dificuldades dos efeitos pós-pandêmico e que não 

podíamos deixar de fazer essa plenária e mandar nossa contribuição para o estado de São 

Paulo. Alegou ser uma questão de reconhecimento por tudo que tem sido feito, apontou as 

dificuldades e não deixa de acreditar que irá vencer com certeza, desde o ponto de vista 

financeiro até o ponto de vista de expansão. Informou que irá procurar um lugar adequado 

para abrirmos o CAPS EAD. A presidente do Conselho Municipal de Saúde Maria Cecília, 

passou a palavra para Carolina Areco que fará a leitura e apresentação das propostas com os 

referentes eixos: Eixo I – Cuidado em liberdade como garantia de direito a cidadania.  Eixo II 

– Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de saúde mental. Eixo III 

– Política de Saúde Mental e os Princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade 

e Eixo IV- Impactos na Saúde Mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial, 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARATINGUETÁ 

 

2 

 

durante e pós-pandemia.  Dando seguimento deu-se início a Plenária Final onde os Relatores 

apresentaram as propostas de cada Eixo, sendo discutidas, formatadas e aprovadas 

conforme segue: EIXO TEMÁTICO I – CUIDADO EM LIBERDADE COMO GARANTIA DE 

DIREITO A CIDADANIA Proposta 1: Garantir o acesso de pessoas que fazem uso prejudicial 

de álcool e outras drogas, à serviços especializados, como CAPS AD, na perspectiva do 

Programa de Redução de Danos. Proposta 2: Garantir o acesso aos programas previstos na 

RAPS com vistas à inclusão dos usuários dos serviços de saúde mental (adulto e infanto-

juvenil) em projetos de geração de trabalho e renda, viabilizando vagas para qualificação 

profissional e inserção no mercado de trabalho e gratuidade ao transporte público para 

usuários e acompanhantes; EIXO TEMÁTICO II – GESTÃO, FINANCIAMENTO, FORMAÇÃO 

E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GARANTIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL .Proposta 

1: Garantir o acesso aos serviços de urgência e emergência, implantar e implementar leitos 

psiquiátricos nos hospitais gerais ou a disponibilidade de vagas em municípios de referência. 

Proposta 2: Ofertar formação técnica permanente quanto ao trabalho em rede e as 

possibilidades da RAPS no trabalho intersetorial, através da garantia de aplicação dos 

recursos, bem como reajuste de valores previstos para a manutenção e ampliação do 

conjunto de ações de saúde mental e da rede de serviços substitutivos (residências 

terapêuticas, centro de convivência entre outros); EIXO TEMÁTICO III – POLÍTICA DE 

SAÚDE METAL E OS PRINCÍPIOS DO SUS: UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E 

EQUIDADE. Proposta 1: Ofertar e garantir o acesso a atendimento especializado com 

médico psiquiátrico para avaliação e condução dos casos no âmbito dos serviços de urgência 

e emergência, enquanto aguardam regulação dos casos via CROSS; Proposta 2: Organizar a 

Rede de Atenção à Saúde, para a identificação precoce e acompanhamento das pessoas com 

Transtorno do espectro autista (TEA) e seus familiares, através da capacitação das equipes 

da Atenção Básica e implantação de serviço especializado; EIXO TEMÁTICO IV – IMPACTOS 

NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO E OS DESAFIOS PARA O CUIDADO 

PSCICOSSOCIAL DURANTE E PÓS PANDEMIA Proposta 1: Propor, discutir e garantir 

política pública normatizada e institucionalizada que defina a equipe de saúde mental 

especializada na Atenção Básica prevista na RAPS, dimensionando por território, garantindo a 

integralidade e intersetorialidade com as demais políticas públicas. Proposta 2: Fortalecer o 

trabalho intersetorial entre RAPS e demais áreas, considerando o impacto biopsicossocial da 

pandemia à agravos (suicídio, insegurança alimentar, fome, pobreza, confinamento, entre 

outros) através de campanhas e ações de prevenção, capacitações para identificação, 

vigilância, monitoramento e notificação, garantindo o acesso e o cuidado qualificado; Nada 

mais havendo a acrescentar, a presidente Maria Cecília, agradeceu a presença de todos, e 
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encerrou às dez horas e quarenta e sete minutos os trabalhos da 1º Plenária Municipal de 

Saúde Mental de Guaratinguetá, lavrando-se a presente Ata que vai assinada por mim Maira 

Regiane de Almeida que secretariei. A lista de presença está em anexo nesta ata e constam 

participantes.  

 
 


