
V Conferência Estadual
de Saúde Mental da Bahia



Tema

“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”



Por que fazer 
conferência?



RESOLUÇÃO Nº 652, DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Convoca a V Conferência 
Nacional de Saúde Mental (V 
CNSM), cuja etapa nacional será 
realizada em Brasília, entre os 
dias 17 a 20 de maio de 2022.

RESOLUÇÃO Nº 660, DE 5 DE 
AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre o Regimento da V 
Conferência Nacional de Saúde 
Mental (V CNSM)

Chamada nacional



Considerações

Conferências 
Nacionais de Saúde 
Mental são formas de 
revisar e atualizar as 
políticas públicas de 
Estado para o campo 
da saúde mental e 
atenção psicossocial, 
álcool e outras 
drogas;

A 4ª Conferência 
Nacional de Saúde 
Mental, de 2010, 
recomendou ampla 
discussão da saúde 
mental, bem como a 
revisão e a atualização 
da situação da saúde 
mental no Brasil e da 
política de Estado.

A 16ª Conferência 
Nacional de Saúde, de 
2019, pleiteou a 
garantia de realização 
da Conferência 
Nacional de Saúde 
Mental nas três 
esferas de governo; 



Cenário brasileiro





Nosso papel

O Conselho Estadual de Saúde 
da Bahia tem por finalidade 
atuar na formulação de 
estratégias, propostas e no 
controle da execução da 
política estadual de saúde



Justificativas Necessidade de diversificar estratégias para a gestão 
pública, financiamento, avaliação e inovação no 
cuidado em saúde mental; 

Necessidade de acolher e buscar respostas para os 
impactos de longo prazo da atual pandemia de 
covid-19



Convocação

Aprovada a resolução com convocação para a 5ª 
Conferência Estadual de Saúde, a ser realizada 
entre os dias 26 a 28 de abril de 2022



Objetivo Propor diretrizes para a formulação da Política Nacional 
de Saúde Mental e o fortalecimento dos programas e 
ações de saúde mental para todo o território nacional.



Abrangência

A conferência terá abrangência estadual, mediante a realização das 
etapas preparatórias municipais e/ou macrorregionais.

Todas as etapas poderão acontecer de forma híbrida ou presencial. A 
depender das condições sanitárias, poderá ocorrer apenas de forma virtual.



Fluxo

Etapa municipal
Etapa 

macrorregional Etapa estadual

1º de novembro de 2021 a 
31 de janeiro de 2022

até 20 de março de 2022 26 a 28 de abril de 2022

Etapa nacional 17 a 20 de maio de 2022



Os conselhos municipais 
deverão informar à 
Comissão Organizadora 
Estadual o cronograma de 
realização das suas 
conferências de Saúde 
Mental

Os municípios que já 
fizeram têm que garantir a 
escolha de delegadas ou 
delegados eleitos para 
participar das conferências 
macrorregionais



ETAPA MACRORREGIONAL

A realização será de responsabilidade do Conselho 
Estadual de Saúde e da Sesab, com o apoio do Conselho 
Estadual de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), 
bem como das secretarias e conselhos municipais de 
saúde



O não cumprimento dos prazos ou realização das etapas 
previstas por algum município ou macrorregião não será 
impedimento para a realização da Etapa Estadual. No 
entanto, a participação como delegado/a ficará restrista.



Delegados nacionais Delegados estaduais

76 delegados/as 700 delegados/as



Distribuição de delegados/as



Distribuição de delegados/as



Inscrições

Serão realizadas pela Comissão Organizadora através de site próprio

O delegado ou delegada deverá preencher devidamente o formulário, escolhendo a 
opção de participação, se de forma presencial ou remota

Sobre a participação presencial: será necessário comprovar ciclo vacinal 
completo contra a covid-19, inserindo no site o cartão de vacinação



Presidente de honra
Eduardo de Agueda Nunes Calliga
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Obrigado!
Marcos Sampaio
Presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia

www5.saude.ba.gov.br/portalces
Siga-nos: @ces_bahia


