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Reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, autorizada pelo Ato nº 

2.725, de três de março de dois mil e vinte, publicado no DPL em cinco de março de 

dois mil e vinte, Presidência do Deputado Dr. Emílio Mameri, realizada no dia quatro de 

novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, reunião virtual “on-line”, pela 

plataforma Cisco Webex, reúne-se a Frente Parlamentar. O Senhor Presidente declara 

abertos os trabalhos da Frente Parlamentar e informa que a presente reunião se 

destina a continuação da explanação sobre o tema: “A defesa da saúde mental”, e o 

tema desta reunião versa sobre o panorama da “Rede Estadual de Atenção 

Psicossocial”, debatendo e discutindo o tema com atenção voltada à população que 

necessita de cuidados específicos à saúde mental, ressaltando a importância de 

conhecer a estrutura do Estado com relação aos CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial), hospitais com leitos psiquiátricos, residências terapêuticas. A presente 

reunião conta com a participação dos seguintes convidados Cristiano Luís Ribeiro de 

Araújo, Assistente Social, tendo sua ausência justificada por compromisso de agenda 

no norte do Estado, em Colatina, não sendo possível seu retorno em tempo hábil, 

justificada por Eliane Pereira da Silva – chefe do núcleo especial de atenção 

especializada. Se faz presente à essa reunião a Assistente Social Larissa Almeida 

Rodrigues, que fazendo uso da palavra aborda a lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre 

os direitos das pessoas com transtornos mentais. Fazendo ampla exposição do tema 

com uso do powerpoint, bem como a Portaria nº 3.588/2017, que dispõe sobre as 

RAPS – Rede de Atenção Psicossocial e toda sua abrangência. Fala das diretrizes 

clínicas da saúde mental, bem como noções fundamentais, para o cuidado em saúde 

mental: atenção psicossocial, acolhimento, abordagem familiar, Rede (postos de 

atenção), intersetorialidade (trabalham de forma com outros segmentos sociais, 

políticos, econômicos e ambientais), matriciamento (fazer junto, uma responsabilização 

compartilhada).  Município com mais de 15.000 (quinze mil) habitantes, é parâmetro 

para criação de CAPS. Trinta ou mais municípios no Estado do Espírito Santo não tem 

esse requisito. Atenção hospitalar deve ser de curta permanência, com os laços de 
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família sendo preservados. De acordo com a Lei 10.216/2001, são três os tipos de 

internações: voluntária, involuntária e compulsória. Sendo com o conhecimento do 

usuário ou não e até mesmo determinada pela justiça. Sendo que o Estado na 

atualidade dispõe de um total de 366 (trezentos e sessenta e seis) vagas disponíveis, 

contando com clínicas credenciadas, em um total de dezessete, conforme edital de 

credenciamento. O Serviço Social terapêutico está sob administração do Estado, mas é 

muito importante que sejam organizados nos próprios municípios. Dada a palavra ao 

Deputado e Secretário Geral Alexandre Quintino, este parabeniza a doutora Larissa, 

pela ótima exposição do tema. O Presidente da Frente, Deputado Emílio Mameri, fala 

da importância dos CAPS e aprimoramento dos profissionais, e que o paciente 

psicossocial precisa de um maior acompanhamento médico, sendo que sequer pode se 

encontrar psiquiatra nos CAPS. Dada a palavra a Larissa Almeida, entende que os 

médicos precisam compor as equipes de multiprofissionais, desejando maior avanço 

estrutural. O Presidente da Frente também menciona a dificuldade nas unidades de 

pronto atendimento psiquiátrico, sem um acompanhamento adequado com psiquiatra, 

mas não tem, por falta de profissional na área. O Deputado Coronel Alexandre Quintino 

parabeniza o debate e fala da necessidade quanto ao tema da saúde mental no Estado, 

a saúde pública e a carência do setor, bem como a necessidade de investimento. O 

Presidente da Frente alega a importância de se trabalhar em equipe, que surgiu desde 

a década de 70. Fala da necessidade dos CAPS com equipe multidisciplinar. Larissa 

Almeida agradece o convite e fala da importância da rede de saúde mental e qual 

contribuição podemos deixar, o sofrimento do louco e a necessidade dos avanços no 

setor. O Presidente da Frente agradece à SESA, aos convidados e acrescenta o 

objetivo maior de se ter um atendimento ao usuário, onde queremos avançar, e os 

caminhos para serem seguidos. O Presidente agradece os convidados e demais 

presentes e encerra a presente reunião. 

 

PRESIDENTE 
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