I MOSTRA DE SAÚDE MENTAL DA ESPPE
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
• Teatro: dramatização, teatro de bonecos;
• Pôster: impresso ou eletrônico;
• Exposição: fotografia, desenhos, pinturas;
• Vídeo: filmagens, fotos;
• Música: paródia, composição própria, interpretação de uma música;
• Poesia ou cordel.

•
•
•
•

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS TRABALHOS
Impacto e relevância do trabalho no território de atuação profissional;
Originalidade e criatividade;
Consistência do objeto abordado e sua relação com o tema da Mostra e/ou
seus eixos;
Intersetorialidade e multiprofissionalidade.
TEMÁTICAS ABORDADAS NA MOSTRA
EIXO 1
Processo de Trabalho no cotidiano dos serviços: experiências no
território para a construção da rede de cuidados.
O eixo aborda as questões do processo de trabalho em saúde mental, com
ênfase no cuidado integral ao usuário e atuação da equipe multiprofissional na
perspectiva intra e intersetorial junto às comunidades, considerando a
subjetividade do sujeito e aspectos da coletividade no território. Ferramentas
do processo de trabalho merecem destaque, tais como: Projeto Terapêutico
Singular, Apoio Matricial, Genograma e Ecomapa, usuário e
família/cuidadores como protagonistas no processo do cuidar, gestão
compartilhada, outras.
EIXO 2
Arte e cultura na desconstrução da loucura.
O eixo busca na arte e cultura ferramentas potenciais no cuidado em saúde
mental e para desconstrução de conceitos e pré-conceitos relacionados à
loucura. Sugere a troca de experiências de estratégias culturais, geração de

renda, e outras, bem como a problematização dos avanços e desafios nas e
interlocução e interrelações da saúde mental com a arte e cultura dentro de
uma perspectiva regional.
EIXO 3
Mobilização e protagonismo social.
Compreendendo a mobilização/participação social como um dos princípios
do SUS e com papel fundamental na conquista dos novos arranjos da saúde
pública no país, o eixo sugere a troca de experiências de usuários, familiares,
trabalhadores de saúde, comunidade e meio acadêmico quanto ao tema, nas
regiões de saúde, sobretudo no que diz respeito à reforma psiquiátrica e luta
antimanicomial.
EIXO 4
Medicalização do cuidado na saúde mental.
A medicalização é um processo social surgido com o advento da medicina
moderna e que hoje encontra-se profundamente arraigado nas concepções e
práticas em todos os níveis de atenção a saúde. Contudo, o eixo pretende
refletir sobre o processo de medicalização do cuidado em saúde mental, a fim
de estruturar o cuidado na lógica desmedicalizante e interdisciplinar.
EIXO 5
Saúde mental na Infância e Adolescência.
O eixo versa a troca de experiências de cuidado em saúde mental na infância e
adolescência, sobretudo em espaço promoção de saúde, considerando a
interface com os atores intersetoriais deste cuidado (escola, família, esporte,
cultura, lazer, justiça, outros).
EIXO 6
Redução de danos: paradigma e estratégia de cuidado.
O eixo sugere discussão a cerca da redução de danos como estratégia de
cuidado e postura ética-profissional na atenção a indivíduos em uso prejudicial
de álcool e outras drogas (lícitas e ilícitas), considerando o protagonismo e coresponsabilidade daquele que está sendo cuidado.

PROGRAMAÇÃO
8h00 às 9h00 - Mesa de abertura
9h00 às 11h00 - Palestra com Antonio Lancetti
11h00 às 12h00 - Debate
13h00 às 17h00 - Mostra de Experiências
17h00 às 18h00 - Cortejo Cultural e Encerramento com as premiações

Sobre Antonio Lancetti
Psicólogo, Psicanalista, Analista Institucional, ex-assessor do Programa de
Saúde Mental de Santos, ex-secretário da Ação Comunitária de Santos, foi
coordenador de Saúde Mental do Projeto Qualis/PSF, diretor da Coleção
Saúde e Loucura da Editora HUCITEC e atualmente é consultor do Projeto
Caminhos do Cuidado, do Ministério da Saúde.
Mais informações:
mostraesppe.wix.com/mostraesppe2
Comissão de Comunicação:
Juliana Souto Maior e Lucas Lobo
Fones: (81) 3184-4091 / 3184-4095
E-mail: mostraesppe@gmail.com

