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Curso de Formação de Multiplicadores em 

Urgência e Emergência em Saúde Mental 

Considerando o atual cenário de emergência em saúde pública decorrente da pandemia
causada pela COVID-19 e as consequências desta sobre a saúde mental da população
brasileira, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da
Saúde (SGTES/MS), cumprindo com o seu papel de formação de recursos humanos da
área, considera necessária a capacitação de profissionais do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU) do país, visando uma maior qualificação no atendimento de tais
quadros clínicos.



Estão previstas três ofertas educacionais. A capacitação ocorrerá em dois momentos. O primeiro, será na modalidade de
ensino à distância (EAD), nos próximos dias 01, 08, 09,15, 16, 22 e 23 de setembro, com início às 19h30. O segundo momento,
de forma presencial, será realizado nos dias 01, 02 e 03 de outubro, em Brasília-DF.

2 MÓDULOS

• EAD – Carga horária: 60 horas

• Atividades síncronas: via plataforma ZOOM

• Atividades assíncronas: via plataforma UNIVERSUS

• Presencial – Carga horária: 30 horas; dependências do SAMU-DF

Público Alvo: Médicos e enfermeiros atuantes nos Serviços Móvel de Urgência de diversos estados do
Brasil inscritos na 1º turma da capacitação.

A 1ª oferta do curso para capacitação de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) do país, com a oferta de 36 vagas, está prevista para iniciar no dia 1º de setembro.
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Ações de Educomunicação
em Doenças Raras

As ações têm como objetivo auxiliar na qualificação dos profissionais da saúde e afins

no manejo do paciente com doenças raras. As ações serão divididas e escalonadas em

várias etapas passando em cada módulo subsequente pelo manejo inicial da doença

rara, triagem, encaminhamento ao especialista em Genética Médica, internação,

passando pelo reconhecimento da definição do perfil da patologia até a orientação

familiar para o aconselhamento genético especializado propriamente dito, de forma que

a família seja acolhida e esclarecida em cada etapa do processo.



Constituem um conjunto de iniciativas que visam a disseminar informações acerca 
dessas patologias para profissionais da saúde e para a população em geral por meio 
de: 

• Videoaulas para profissionais da saúde, desenvolvidas pela Sociedade Brasileira de
Genética Médica e Genômica e pelo Núcleo de Telessaúde/RS;

• Vídeos de sinais de alerta para a população leiga detalhando os principais sinais e
sintomas dessas doenças, com participação especial da 1ª dama;

• Disponibilização, no aplicativo ConecteSUS, de informações sobre os centros de
referência no atendimento em doenças raras bem como georeferenciamento.

• Lançamento previsto para o dia 31/08/2021.
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