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FAÇA SUA INSCRIÇÃO: III Seminário de Atenção Psicossocial 

Está chegando o III 
Seminário de Atenção 
Psicossocial. O evento será 
realizado nos dias 11, 12 e 
13 de agosto, no Centro de 
Convenções Centrosul, em 
Florianópolis. O Seminário 
vem se estabelecendo como 
um momento de discussão 
entre psicólogos (as) e 
demais profissionais de 
saúde, estudiosos da 
academia, estudantes e 

movimentos sociais. Esta diversidade de público auxilia a debater os mais 
variados aspectos da Rede de Atenção Psicossocial, como desafio posto em 
andamento com o surgimento do SUS há 25 anos atrás e que permanece atual 
para uma forma mais humana, integral e articulada de fazer saúde no Brasil. 
 
Acompanhe as novidades do evento no Facebook: 

https://www.facebook.com/events/591348301047338/ 
 

Inscrições no site: https://www.sympla.com.br/iii-seminario-de-atencao-
psicossocial__71643 
 
CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

 
Com o tema “Atenção 
Psicossocial a sofrimentos 
psíquico, articulado entre 
pontos de atenção, como 
modo de construção de 
um SUS integral”, a 
Conferência de Abertura 
será do Dr. Silvio Yassui e 
contará com uma 
participação surpresa.  
 

 

https://www.facebook.com/events/591348301047338/
https://www.sympla.com.br/iii-seminario-de-atencao-psicossocial__71643
https://www.sympla.com.br/iii-seminario-de-atencao-psicossocial__71643


DEBATES  

 

No dia 11 de 
agosto, após a 
Conferência, será 
realizado o debate 
do Eixo 1 com o 
tema “Saúde 
Integral (vertical e 
horizontal), 
humanizada e com 
atenção a 
diferentes tipos de 
sofrimentos.  
No dia 12 de 
agosto, o Eixo 2 

abordará a atenção a sofrimentos psíquico que demanda urgência e internação 
na contra mão da lógica manicomial. O Eixo 3 vai discutir a atenção 
psicossocial articulada pelos CAPSad: políticas de inclusão, articulação 
intersetorial a pessoas com sofrimento psíquico decorrente de álcool e outras 
drogas" e contará com os palestrantes: Nasser Haidar Barbosa, Dra. Daniela 
Ribeiro Schneider e Dr. Leon de Souza Lobo Garcia. O assunto do Eixo 4 será 
a “Articulação da atenção psicossocial no SUS à rede intersetorial: a situação 
dos desterritorializados.  
 
No dia 13 de agosto, último dia do evento, o Eixo 5 discutirá o atendimento a 
sofrimentos na atenção primária, promoção da saúde mental diante da 
produção da loucura no cotidiano. A Conferência de encerramento terá o tema 
“Por uma ação peripatética da atenção psicossocial no SUS”.  
 

 

Atenção psicólogas (os) inscritas (os) no CRP-12! 

O Conselho Regional de Psicologia 12ª Região dá 
continuidade ao Mapeamento de área de atuação 
das(os) Psicólogas(os) em Santa Catarina, incluindo 
informações sobre participação em espaços de controle 
social e espaços coletivos que visem a cidadania. 
Conhecer os campos onde você atua enquanto 
psicóloga(o) e cidadã(o) permitirá ao CRP-12 congregar 

informações que fortalecerão o diálogo com a categoria e potencializará a 
participação da Psicologia catarinense nos espaços sociais. Por isto, é 
importante que mantenha seus dados atualizados. Participe! Mais informações 
através do e-mail: crepop@crpsc.org.br ou (48) 32444826. ACESSE O 

FORMULÁRIO: http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245 

 
Todas as informações estão disponíveis no site do CRP-12. 
Veja lá, também, o calendário de eventos de outras entidades da 
Psicologia, no menu “Mural”. 

http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245
http://www.crpsc.org.br/
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