SEMINÁRIO VER-SUS
PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROJETO VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO BRASIL IMPERATRIZ – MA
1- INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DO EVENTO
A Comissão Organizadora do Projeto VER-SUS Imperatriz através de sua equipe,
coordenações, corpo docente e discente, atento às mudanças no cenário mundial de
saúde, alerta para a necessidade de discutir temáticas pouco exploradas, como a Rede de
Atenção Psicossocial, busca assim agregar novos conhecimentos de modo a ampliar o
processo de formação de profissionais de saúde com competências e habilidades para
assistir aos clientes de forma holística e resolutiva.
O Ministério da Saúde recentemente aprovou a Resolução nº 30 de 14 de Dezembro
de 2017, que estabelece novas diretrizes para a Política de Saúde Mental, incentivando o
investimento em comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos em parcerias públicoprivadas. A resolução estabelece, ainda, que o Ministério da Saúde passe atuar na liberação
de verba e na fiscalização.
Tais medidas contrariam as diretrizes de desinstitucionalização trazidas pela
reforma psiquiátrica e a Lei 10.216/2001, afetando direitos das pessoas com Transtorno
Mental. Entidades como Conselho Nacional de Saúde, a Abrasco, o Ministério Público
Federal e o Conselho Federal de Psicologia criticaram as diretrizes da nova Política Nacional
de Saúde Mental (PNSM) e a forma como foi aprovada pela comissão Intergestora Tripartite
(CIT).
Dessa forma, o Projeto VER-SUS Imperatriz em parceria com o Instituto de Ensino
Superior do Sul do Maranhão – IESMA/UNISULMA através das Coordenações do Curso de
Enfermagem e Fisioterapia realizarão o II Seminário do VER-SUS Imperatriz integrado a XI
Semana de Enfermagem do IESMA/Unisulma, o qual buscará ampliar o debate voltado a
Resistência ao Retrocesso da Assistência à Saúde Mental dentro da Rede de Atenção
Psicossocial, fortalecendo e ampliando a discussão em torno da Luta Antimanicomial
melhorando a assistência no Sistema Único de Saúde (SUS) na região tocantina.

TEMA: RAP’s: Resistência ao Retrocesso da assistência à Saúde Mental
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OBJETIVOS

1.
Reafirmar a saúde como direito social, fortalecendo uma consciência sanitária;
Inscrever/situar a luta pelo direito à saúde no debate ampliado do fortalecimento da
cidadania;
 Compreender a relação Estado/Sociedade no contexto do Direito à saúde;
 Compreender o conceito ampliado de saúde;

2.
Facilitar a compreensão e promover discussão a respeito da lógica de
funcionamento do SUS, seus princípios e diretrizes;


Destrinchar todos os princípios, a fim de obter uma compreensão ampla e absoluta
sobre sua aplicação na saúde mental;



Mostrar em práticas de vivências sua aplicação.

3.
Referenciar as práticas pedagógicas e as lutas sociais do campo da saúde e de
populações historicamente excluídas como um instrumento de apoio à formação dos
estudantes e demais participantes e de construção da hegemonia de um projeto de
sociedade: Includente, Democrática e Plural;
 Descrever as pratica pedagógicas no campo da saúde mental;


Relatar Lutas sociais no campo da saúde mental;

4.
Provocar no estudante e nos demais participantes o compromisso ético-político nos
processos de transformação do setor saúde, refletindo acerca do seu papel enquanto
agente construtor e modificador das práticas sociais;
 Compreender a relação da Saúde Mental com outras Áreas;
Identificar em vivência e estágios na Realidade do SUS de forma crítica as
problemáticas.
5.
Estimular a inserção dos estudantes no Movimento Estudantil e em outros
Movimentos Sociais;
 Incentivar a formação do senso crítico e político;




Descrever a atual realidade dos órgãos públicos;



Compreender formas de lutar contra as opressões a classes minoritárias.

6.
Sensibilizar individualmente cada ator social, de forma que possa incrementar os
processos de transformação quando de volta ao seu local de inserção social;
Indagar sobre a atuação individual para alterar nossa realidade social;


Compreender o processo de humanização na área da saúde, induzido a sua
aplicação;



Compreender o processo de militância pela saúde.

7.

Estimular a atuação no controle social em saúde;

8.
Estimular discussões relativas à integração entre educação e trabalho na saúde,
articulando os gestores, trabalhadores, instituições formadoras e movimentos sociais na
perspectiva da reorientação das práticas de ensino e de atenção;


Compreender de forma analítica o processo de integração entre educação e
trabalho na saúde;



Retratar/Descrever quais são as práticas de ensino e atenção na saúde;



Compreender e construir formas de reorientação das práticas de ensino e de
atenção.

9.


Contribuir para o amadurecimento da prática multiprofissional e interdisciplinar;
Conceituar/Diferenciar o que é prática multiprofissional e interdisciplinar;



Compreender como se relacionam ambas as práticas na saúde.

10.
Favorecer a discussão de campo e núcleo de saberes e da integralidade da atenção
em saúde.
 Compreender o indivíduo como um todo, a fim melhorar o atendimento;


Aproximar a gestão do SUS com população, a fim de sanar os obstáculos no
atendimento;



Promover cidadania.

3-

DAS VAGAS





Comissão Organizadora – 33 Vagas
Palestrantes – 19 vagas
Participantes – 500 vagas
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4DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 10 de Janeiro a 07 de Maio de 2018
DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO:

Os candidatos precisam fazer a inscrição na plataforma OTICS:
http://www.otics.org.br/estacoes-de-observacao/versus/inscricoes-seminarios
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PERÍODO DO SEMINÁRIO: 10 e 11 de Maio de 2018
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PROGRAMAÇÃO

ATIVIDADE

DAT

Abertura do II Seminário do VER-SUS Imperatriz

10.05.2017

Desmedicalização e Terapias Alternativas

10.05.2017

Sofrimento Psíquico

10.05.2017

Estratégias de Inclusão através das Práticas de Educação Física.

10.05.2017

Atenção de Urgência e Emergência à Saúde Mental.

10.05.2017

Saúde Mental, Atenção Hospitalar e os Serviços de Referência.

10.05.2017

Desafios do NASF e ESF frente a pessoas com sofrimento psíquico.

10.05.2017

O papel da Enfermagem na RAP’s

11.05.2017

Enfermagem diante da Síndrome de Bournout

11.05.2017

Contribuições da Enfermagem em Consultório de Rua

11.05.2017

Estratégias de Desistintucionalização

11.05.2017

RAP’s: Resistência ao Retrocesso da Assistência à Saúde Mental de
Imperatriz

11.05.2017

Intervenção – Caminhada

11.05.2017

Encerramento – Beira Rio

11.05.2017

8- Da Certificação
Conforme item 4 da Chamada Submissão de Projetos 2017/2018 - Projeto VERSUS BRASIL - Seminários no SUS, as inscrições para comissão organizadora, palestrantes
e participantes deverão ocorrer obrigatoriamente na Plataforma OTICS/VER-SUS. Não
serão aceitas inscrições fora dos parâmetros exigidos nesta Chamada.
9- Para Maiores Informações
- Comissão Organizadora: versusimperatriz@gmail.com – Contato: (99) 9 8106-3405
Vitor Pachelle
- Coordenação Nacional do VER-SUS 2017/2018: versus@redeunida.org.br

