
MÓDULOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA CENTRO DE         

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO RIO DE JANEIRO  

As distintas etapas do PE já estão integradas à prática cotidiana da equipe de              

enfermagem, mas são muitas vezes operacionalizadas de forma assistemática e costumeira,           

executando mais do que registrando ou suas anotações não contemplam tudo o que foi              

realizado durante a jornada de trabalho.  

As principais dificuldades encontradas para efetivação da SAE em saúde mental se            

localizam na dificuldade em compreender com clareza as etapas, as terminologias, a            

capacidade de ser aplicado em ambiente subjetivo e o papel dos diversos profissionais que              

compõem a equipe de enfermagem.  

Nesse sentido, para apoiar a implantação da SAE e a realização do PE, propomos              

módulos de Educação Permanente em Saúde mental direcionados a capacitar e empoderar a             

equipe de enfermagem.  

Por consequência transformações das práticas profissionais e no processo de trabalho           

multidisciplinar viabiliza melhora do desempenho e na qualidade da assistência prestada a            

usuário, família e comunidade  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 horas. Certificado para quem cumprir o total de            

carga horária.  

TEMA 1: INTRODUÇÃO AO TRABALHO DA ENFERMAGEM NA        

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  

8:00hs – Café da manhã coletivo  
8:30hs – Introdução (Facilitador: Fernando Tenório)  

- Reforma Psiquiátrica;  
- Legislação atual;  
- RAPS  

10:00 – Enfermagem na saúde mental  
- Como era o tratamento;  
- Humanização do cuidado;  
- Construção e elaboração do projeto terapêutico singular;  
- Organização do Serviço  

11:30hs – Território e Violência (Facilitador: Thiago Ferreira dos Santos)  
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TEMA 2: ENFERMAGEM NA CONDUÇÃO DA CLÍNICA  

8:00hs – Café da manhã coletivo  
8:30hs – Crises de manejos 

 - Papel da enfermagem;  
- Humanização de cuidados até a contenção;  
- Tipos de crises;  
- Manejos;  
- Enfermagem na contenção.  

TEMA 3: ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DE DANOS  

8:00hs: Café da manhã coletivo  
8:30hs: Redução de danos  

- O que é Redução de danos?  
- Qual o papel da redução de danos no tratamento? 
- Papel da enfermagem na Redução de danos.  

TEMA 4: INCLUSÃO E ACOLHIMENTO À POPULAÇÃO VULNERÁVEL  

8:00hs: Café da manhã coletivo  
8:30hs: - Inclusão e acolhimento à população vulnerável 

- População LGBTQI+, Negritude , usuários de saúde mental;  
- Protagonismo dos usuários;  
- O que são populações vulneráveis;  
- Qual o papel da enfermagem no acolhimento e atendimento a população            

vulnerável;  
- Como a atenção psicossocial pode atuar na inclusão a populações           

vulneráveis. 
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