
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

INSTITUTO DE SAÚDE 
 

 Núcleo de Formação e Desenvolvimento Profissional 
 
 

Instrumento para execução de cursos  de aperfeiçoamento e atualização 
para os trabalhadores do SUS -   

CurSUS  
  
 

 ITENS      CARACTERISTICAS  

 

1 ) Titulo do curso Oficinas de Saúde Mental para CAPS 

2 ) Coordenador 

Professores participantes 

Ligia Rivero Pupo, Maria de Lima Salum e Morais, 

Tereza Etsuko da Costa Rosa e Marisa Feffermann 

3 ) Ementa O trabalho em rede e o papel do CAPS e dos outros 

pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial; 

lógica e tecnologias de cuidado em CAPS; atenção 

em situações de crise 

 

4 ) Público alvo Profissionais dos CAPS do DRS Araraquara 

5 ) Objetivo Discutir com profissionais de CAPS seu papel na 

RAPS, formas de cuidado, 

 

6 ) Resultados esperados Espera-se um alinhamento de conceitos a respeito 

dos conteúdos apontados 

7 )Número máximo de vagas 30 

8 ) Carga horária (cursos e 

desdobramentos previstos) 

24 horas  

 

 

9 ) Materiais necessários Notebook, projetor multimídia, quadro branco com 

canetas próprias, folhas grandes de papel branco ou 

caqui, canetas hidrográficas grossas e finas, canetas 

esferográficas, folhas sulfite, alfinetes para flanela 

com cabeças redonda de cores diferentes, mapa 

grande da região do DRS, fita crepe. 

 

10 ) Bibliografia básica a ser Ver anexo 

 



utilizada e colocada em CD  

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

 DIA / HORÁRIO 
 
 

   CONTEÚDO  RESPONSÁVEL (EIS) 

29/03: 8:30 às 
14:30 
 
 

 

O que caracteriza o trabalho em 

rede, o que é necessário para 

que ele aconteça, o que é a 

RAPS, qual o papel de cada 

ponto de atenção da RAPS (o que 

deve oferecer, quais seus limites, 

que problemas e dificuldades 

deve atender), como os CAPS se 

alinham com isso. 

 

Ligia, Maria e Marisa 

 
 
30/04 – 8:30 – 
14:30 

 

Acolhimento dos usuários dentro 
do CAPS, serviço usuário 
centrado, diagnostico/avaliação 
de risco (clinico e psicossocial de 
cada situação), e PTS (Projeto 
Terapêutico Singular 

 

Tereza e Ligia 

 
28/05 – 8:30-14:30 
 

Especificidades e finalidades do 

atendimento individual e em 

grupo, princípios terapêuticos, 

quando e por que usar. 

 

 

 
25/06 
 

o que é uma situação de 
urgência emergência em saúde 
mental, o que é uma situação de 
crise e o que indica uma situação 
de risco de suicídio, quais são os 
princípios de manejo, primeiras 
ações e como manejar essas 
situações em rede. 

 

 

 


