
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO

Solicitante do evento: NUSAM / COPAS/ SESA

Contato: 85 31015276

Título do Evento: II OFICINA DE CAPACITAÇÃO COMPLEMENTAR EM SAÚDE MENTAL

PROJETO QUALIFICA APSUS CEARÁ

Objetivo: 

A capacitação tem como objetivo possibilitar às Equipes de Atenção Primária o desenvolvimento de
competências para implantar e/ou implementar:

▪ A estratificação de risco para a atenção psicossocial;

▪ O manejo clínico em Saúde Mental com base no MI-GAP Manual de Intervenções para Transtornos
Mentais, Neurológicos e por Uso de Álcool e outras Drogas para a Rede de Atenção Básica à Saúde
(OPAS/OMS);

▪ A coordenação de fluxos e contrafluxos na Rede a partir do matriciamento.

Justificativa: Percebe-se de forma geral que os profissionais de saúde tem dificuldade na detecção e
no tratamento dos Transtornos Mentais Comuns (TMC) e do uso problemático de álcool e/ou outras
substâncias,  dois  problemas de saúde mental  muito  frequentes na atenção primária  (APS).  Além
disso, o cuidado compartilhado em saúde mental é um processo de trabalho novo, demandando a
facilitação da comunicação entre profissionais especialistas e não-especialistas, que no Brasil ocorre
através do processo de matriciamento. 

Verifica-se  em todos os  estados do  Brasil,  onde  foram realizadas as  capacitações  centradas  no
cuidado aos TMC, a necessidade de aumentar a comunicação e relação entre a rede de saúde mental
e  a  atenção primária,  o  que é indispensável  para a  efetivação de um cuidado em saúde mental
qualificado  pelos  profissionais  da  APS.  Desta  forma,  o  Manual  de  Intervenções  do  Mh-Gap  não
apenas auxilia  na capacitação dos profissionais,  mas também na estruturação de um modelo  de
cuidado compartilhado por ambos os lados (APS e atenção especializada).

Local de Realização: Hotel Costa Del Mar - Av. Historiador Raimundo Girão, 1338, Praia de
Iracema, Fortaleza-CE

Inscrição:   ( X ) Presencial          (   ) Intranet           (    ) Internet (Página institucional)

Contatos para Informações: (85) 3101-5276

As inscrições estão sendo realizadas de acordo com as vagas oferecidas pelo Núcleo de Atenção à
Saúde Mental  (NUSAM/COPAS/SESA)  através  do email  eventosnusam@gmail.com e pelo telefone
(85)31015276.

Público-Alvo:  profissionais  da  Atenção  Primrria  (NASF  e  UBS),á  profissionais  matriciadores,á
multiplicadores do MhGAP,á entre outros interessados
Número de Vagas: 80 VAGAS

*Realização: NUSAM/COPAS/SESA

*Apoio: OPAS/OMS / Projeto Vidas Preservadas

*Patrocínio: SESA

OBS: Logomarcas com alta resolução

mailto:eventosnusam@gmail.com


PROGRAMAÇÃO:

Conteúdo Programático: 

Módulo I – Introdução ao MHGAP e mudança no modelo de cuidado

Módulo II – Depressão

Módulo III – Suicídio e OTHER

Módulo IV – Alcool e drogas

Módulo V – Estratificação de risco e Matriciamento

Data/Período de realização: 25 A 27 DE JUNHO DE 2018

Horário: 08:00h – 17:00h

Tema: Saúde Mental

Facilitadores:

André Luís Bezerra Tavares

Aline Teles de Andrade

Davi Queiroz

Nara Goes

Raquel Maia

Malbia Oliveira Rolim

Magda Moura de Almeida

Rafael Baquit

Carga horária: 20 horas


