
 
Proposta de Capacitação em Saúde Mental – UBS Sylmaria – 2012 
 
Esse projeto responde à uma necessidade mínima de capacitação da equipe da UBS 
Sylmaria em saúde mental, como sustentação para o estágio desenvolvido no novo núcleo 
de quinto ano (Psicologia e Políticas Públicas), que tem como ênfase em um dos grupos de 
supervisão a qualificação da atenção à saúde mental. 
 
O estágio pretende contribuir na discussão e acompanhamento de casos das equipes, por 
meio da produção e acompanhamento de projetos terapêuticos individuais, assim como 
subsidiar a oferta e qualificação dos dispositivos grupais planejados pela equipe para 
sustentação das demandas de saúde mental. A equipe receia que esses grupos se reduzam a 
espaços de trocas de receitas. Assim, será necessário pensar as suas estratégias, assim 
também como a forma de vinculação dos usuários a esses espaços de tratamento. 
 
A capacitação aqui proposta corresponde a um projeto piloto diante da capacitação em 
saúde mental que deverá ser desenvolvida pelo pró-saúde em todas as Unidades e busca 
possibilitar algum avanço nesse campo e projeto de estágio a partir de referências mínimas. 
 
A idéia é que ela se desenvolva ainda no primeiro semestre de 2012, de modo que no início 
do segundo semestre as equipes possam efetivar os grupos planejados. 
 
A proposta de conteúdos e a metodologia possível, considerando o trabalho da equipe da 
UBS, foram apresentados e discutidos com a gerente da UBS e o NASF, cujo produto 
segue abaixo. 
 
Conteúdos: 

 
1) PRINCÍPIOS DA REFORMA PSIQUIÁTRICA E DIREITOS DE 
PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL; PROCESSO E GESTÃO DO 
TRABALHO (ABRIL) 

 
2) ATENÇÃO À CRISE; ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. (MAIO) 

 
3) ESTRATÉGIA DE TRABALHO COM GRUPOS; PSICOFÁRMACOS. 
(JUNHO) 
 

Metodologia: 
 
 Cada conteúdo seria desenvolvido de duas formas: 
 

1) Conferências/aulas com professores e profissionais convidados para cada tema, 
sendo que cada conferência se repetiria uma vez, acontecendo duas vezes. Isso 
porque a equipe precisa se dividir entre a capacitação e as atividades do serviço. 
Assim, um grupo faria em uma data e outro grupo teria o mesmo conteúdo em outra 
data. O conteúdo de cada tema seria desenvolvido em um período (3 ou 4 horas), 
sendo possível em cada dia desenvolver dois temas, um em cada período.  



2) Grupos de estudos, realizados e coordenados pelos estagiários em datas posteriores 
ao desenvolvimento de cada tema, preferencialmente nos horários inicialmente 
reservados para cada equipe desenvolver os grupos terapêuticos. Nos pequenos 
grupos, seriam desenvolvidas leituras, discussões de casos, reflexões sobre 
experiências das equipes nos serviços, a partir de cada tema trabalhado. Pretende-se 
que isso vá permitindo às equipes qualificar o planejamento das ações em saúde 
mental, sobretudo dos grupos inicialmente propostos. 

 
 


