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MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS ESTRATÉGICAS
ÁREA TÉCNICA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL & OUTRAS DROGAS

Em, 22/02/2010.

NOTA TÉCNICA Nº

INT:

/2010

ÁREA TÉCNICA DE SAÚDE MENTAL,

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

ASSUNTO: IV Conferência Nacional de Saúde
Mental – Intersetorial (IV CNSM)

O Conselho Nacional de Saúde (CNS), em sua 203ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 12 e
13 de novembro de 2009, decidiu pela realização da IV Conferência Nacional de Saúde
Mental Intersetorial. A Resolução CNS nº 433, de 14 de janeiro de 2010, foi homologada pelo
Ministro da Saúde e o Regimento Interno da IV Conferência aprovado pelo pleno do CNS em
reunião realizada no dia 09 de fevereiro de 2010.
As Conferências de Saúde ressaltam a importância do controle social como forma de garantir
avanços para o Sistema Único de Saúde. O controle social deve constituir-se com a
representação dos três segmentos: usuários e familiares, profissionais de saúde e gestores, na
perspectiva de induzir uma ação de acompanhamento da construção das políticas estaduais e
nacional de saúde mental.
A realização da IV CNSM estava prevista nas deliberações da III CNSM realizada em dezembro
de 2001. Ao longo do ano de 2009, a realização da IV CNSM foi reivindicada por representantes
de movimentos sociais. O Gabinete da Presidência da República, o Ministério da Saúde e a
Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) em audiências concedidas a representantes dos
usuários por ocasião da Marcha dos Usuários, ocorrida em 30 de setembro de 2009, sinalizaram
positivamente pela realização da IV CNSM.

O compromisso do Presidente Lula com a

realização da Conferência foi assumido pelo Gabinete da Presidência. A Secretaria Especial de
Direitos Humanos, representada por seu Ministro, compareceu também à plenária do CNS para
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afirmar o compromisso de apoiar e participar da IV CNSM.
Por sua natureza intersetorial, a IV CNSM representará um avanço para a consolidação do
processo de Reforma Psiquiátrica e da Política Nacional de Saúde Mental. Deverão ser parceiros
prioritários do Ministério da Saúde na organização da referida Conferência: a Secretaria Especial
de Direitos Humanos e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a
parceria complementar dos Ministérios da Justiça, da Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
Trabalho e Emprego, e as Secretarias Especiais de Promoção da Integração Racial e de Políticas
para Mulheres.
O tema principal da conferência será “Saúde Mental direito e compromisso de todos:
consolidar avanços e enfrentar desafios” que terá como eixos temáticos:
1. Saúde Mental e Políticas de Estado: pactuar caminhos intersetoriais;
2. Consolidando a rede de atenção psicossocial e fortalecendo os movimentos sociais;
3. Direitos humanos e cidadania como desafio ético e intersetorial;
O atual cenário da Reforma Psiquiátrica indica novos desafios para a melhoria do cuidado em
saúde mental, sendo fundamental o desenvolvimento de ações intersetoriais e de políticas que
garantam o acesso ao tratamento, o exercício da cidadania, o fomento à autonomia e a inclusão
social.
Dessa forma, diante das reivindicações dos movimentos sociais e das manifestações de apoio de
diversos setores do poder executivo e legislativo, bem como pela relevância dos temas que
serão tratados e pela importância do controle social para o SUS, esta área técnica de Saúde
Mental está somando esforços para a realização da IV Conferência Nacional de Saúde Mental.
Esta tem a previsão de participação de 1200 delegados, com direito a voz e voto, 120
observadores (10% da delegação de cada estado), e 200 convidados que serão indicados pela
Comissão Organizadora. A composição de delegados será de 70% da área da saúde, seguindo o
critério de paridade (50% usuários, 25% profissionais de saúde e 25% gestores e prestadores) e
30% da intersetorialidade
A IV Conferência Nacional de Saúde Mental - Intersetorial será precedida pelas etapas
municipais e estaduais conforme calendário abaixo.
Etapa Municipal e/ou Regional – 08/03 a 15/04
Etapa Estadual – 26/04 a 23/05
Etapa Nacional – 27/06 a 30/06
A IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial se realizará sob os princípios
constitutivos do Sistema Único de Saúde – SUS, do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS, da Política Nacional dos Direitos Humanos e das demais políticas intersetoriais.e deverá
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promover o debate da saúde mental com os diversos setores da sociedade no atual cenário da
Reforma Psiquiátrica, que indica novos desafios para a melhoria do cuidado em saúde mental
no território, devendo contemplar o desenvolvimento de ações intersetoriais, com ênfase nos
direitos humanos, assistência social, educação, cultura, justiça, trabalho, esporte, entre outros.

Encaminhe-se ao GAB/SAS, com vistas ao NAE/SAS para providências.

PEDRO GABRIEL GODINHO DELGADO
Coordenador da Área Técnica de Saúde Mental
DAPES/SAS/MS

