
Inovando o campo 
da Saúde Mental 
Evento comemorativo ao dia da Luta 
Antimanicomial 18 de maio 



A Participação de Psicólogo 
na criação de novas práticas 
institiif iooais e territoriais 

ocorrera 
instituições de Saúde Mental nos últimos 20 anos, 
desencadeadas pelo processo da Reforma Psiquiátrica e 
das políticas de Saúde implantadas pelo SUS, 
propiciaram uma grande ampliação e renovação do 
campo de traballio do psicólogo integrante das equipes 
de Saúde Mental nos diversos serviços que compõem a 

R rede de cuidados, o psicólogo assumiu novas funções e 
• vem participando ativamente do desafio de criar novas 

respostas terapêuticas para a complexidade de questões 
presentes nos tratamentos dos usuários. 

Os psicólogos atuantes nos diversos segmentos que 
compõem o campo da Saúde Pública vêm produzindo um 
conjunto de conhecimentos e experiências importantes que 
merecem reconhecimento, podendo contribuir 
significativamente para a atualização das necessidades de 
formação do profissional de Psicologia e para o 
fortalecimento do SUS. 

jetivos do Encontro 

^^wff^^^WfBMsSW^R^periências de Psicólo
gos em serviços e instituições; 

' Preparação das propostas de teses na área da Saúde 
Mental a serem discutidas no I Fórum Regional de Psicolo
gia e Saúde Pública; 

' Registros das experiências para divulgação. 

09 de junho de 2006 

Grand Hotel Cad'0'ro 
Rua Augusta, 129 - Bela Vista 
São Paulo - SP 

• o8hoo/o9hoo - Credenciamento 
• ophoo/iohoo - Abertura 
• iohoo/ioh30 - Intervalo 
• ioh30/i2h30 - Grupos de trabalho 
• i2h3o/i4hoo - Almoço 
• i4hoo/i6h30 - Grupos de trabalho 
• i6h3o/i7hoo - Intervalo 
• i/hoo/içhoo - Plenária 
• ighoo - Encerramento 

1. Dispositivos terapêuticos nos 
serviços de Saúde Mental 

2. Acolhimento a pessoas em 
situação de crise 

3. Atenção e acolhimento às famílias 
4. Atenção à criança e ao adolescente 
5. Cuidado à moradia como 

dispositivo de atenção 
6. Garantia de direitos e exercício de 

cidadania 
7. Intervenções na área da cultura e 

do lazer 
8. Trabalho e geração de renda 
9. Experiências de enfrentamento 

das instituições totais 
10. Articulação ensino/pesquisa/ 

assistência nos serviços e nas 
instituições formadoras 

Os Painéis inscritos devem abordar 
experiências relativas aos temas dos 
10 Grupos de trabalho listados acima. 
Os trabalhos deverão ser encaminha
dos até o dia 26 de maio de 2006, 

através do formulário de inscrição 
disponível no site: 
mm. crpsp. org. br/saude 

Depto de Eventos do CRP SP 
Tel.: (11) 3061-9494 ramal 151, fax: 
3061-0306 

E-mail: infoeventos@crpsp.org.br 
Inscrição gratuita. 

Estacionamento 
No local do evento 
Valor: R$ 10,00 (período de 12 horas) 


