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35º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

CURSO: A PRODUÇÃO DE VIDA NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL,  

ÁLCOOL E DROGAS 

 

 

 

Coordenadora: Lumena Almeida Castro Furtado - Docente da Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp) e Coordenadora do Laboratório de 

Saúde Coletiva (LASCOL) e membra do Instituto Silvia Lane 

 

 

Justificativa: 

 

Uma experiência importante no Sistema Único de Saúde (SUS), desde seu início, tem sido a 

construção de uma rede de cuidados em Saúde Mental em todo o Brasil. Durante a maior parte do tempo, 

mesmo imerso em contradições e disputas, esta produção vinha se orientando pela perspectiva de um 

cuidado conhecida como antimanicomial. 

 

Desde 2016, a política federal tem empreendido um forte ataque ao modelo antimanicomial.  As 

Normas Técnicas e Portarias do Ministério da Saúde (MS) trazem em seu bojo a internação e o isolamento 

social como estratégia central do cuidado, com mudanças de prioridades orçamentárias que influenciam 

diretamente na capacidade de resposta dos equipamentos territoriais/comunitários da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), fazendo retroceder o modelo e a lógica de cuidado. Neste momento de tensão e de 

ataques à democracia, há grandes riscos com as disputas relacionadas às perspectivas da produção de 

saúde e a todos os aspectos que dizem respeito à defesa da vida, aos direitos humanos, amputando das 

concepções contemporâneas de saúde as suas determinações sociais e políticas.  

 

Este Curso toma a responsabilidade de promover o diálogo entre os convidados e os profissionais 

que atuam nos Municípios do Estado de São Paulo e de provocar a reflexão crítica acerca de uma 

construção coletiva do Cuidado enquanto uma Política que deve necessariamente ser conectada com a 

produção da vida, vida que é atravessada por múltiplas dimensões que devem ser consideradas no processo 

de cuidado. Isto reforça a importância da criatividade, da subjetividade, de uma ética, do caráter 

interdisciplinar e intersetorial.  

 

 

Objetivos: 

• Analisar e refletir a produção da Rede de Cuidados em Saúde Mental, Álcool e Drogas, a partir 

dos paradigmas da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial e da Saúde Coletiva.  
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• Refletir sobre como a produção de Cuidado na Rede se conecta com a produção da vida nos 

diferentes territórios. 

• Refletir e rediscutir estratégias de articulação da Rede nos serviços na perspectiva intersetorial e 

na relação com os movimentos sociais. 

 

 

Programação 

 

 

Dia 16 de março de 2022 - (quarta-feira) - período da manhã 

09:00 às 09:15 horas - Abertura e acolhimento  

 Lumena Almeida Castro Furtado - Docente da EPM/Unifesp, Coordenadora do 

LASCOL e membra do Instituto Silvia Lane 

  

09:15 às 11:00 horas - Por que um cuidado antimanicomial - O que estamos disputando 

 Lumena Almeida Castro Furtado - Docente da EPM/Unifesp, Coordenadora do 

LASCOL e membra do Instituto Silvia Lane 

  

11:00 às 13:00 horas - Experiência Municipal (uma saúde mental e outra álcool e drogas) 

 

 

Dia 16 de março de 2022 - (quarta-feira) - período da tarde 

14:00 às 16:00 horas - A produção da vida nos territórios – a produção do cuidado  

 Maria Paula Cerqueira Gomes, Professora do Instituto de Psiquiatria da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB/UFRJ) e membra do Grupo de 

Pesquisa Micropolítica, Cuidado e Saúde Coletiva 

  

16:00 às 17:00 horas - Experiência municipal (com movimentos sociais e os territórios no cuidado em 

Saúde Mental) 

  

17:00 às 17:50 horas - O que isso nos interroga? Reflexão coletiva 

 Lumena Almeida Castro Furtado - Docente da EPM/Unifesp, Coordenadora do 

LASCOL e membra do Instituto Silvia Lane 

Maria Paula Cerqueira Gomes, Professora do Instituto de Psiquiatria da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB/UFRJ) e membra do Grupo de 

Pesquisa Micropolítica, Cuidado e Saúde Coletiva 

  

17:50 às 18:00 horas - Avaliação e Encerramento 
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