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Objetivos:
Gerais: • Desenvolver ações preventivas, assistência, ensino e pesquisa às pessoas com
problemas psicossociais, a partir de uma intervenção territorial;
Específicos: • Identificar as pessoas com transtorno mental a partir de coleta de
informações (ACS, registros de fichas e prontuários); • Mapear os equipamentos de saúde,
educação e político-sociais existentes no território; • Implantar ações de intervenção
clínica a partir do domicilio e fomentar o uso dos equipamentos de saúde, educação e
político-sociais;
• Desenvolver instrumental metodológico para monitorar e avaliar as
ações; • Analisar o impacto das intervenções; • Estimular o estudante para a prática na
atenção básica, com ênfase para as pessoas com problemas psicossociais,
•
Instrumentalizar o estudante para o uso dos recursos grupais: educativos, oficinas e
cooperativas, que visem uma atenção coletiva para as pessoas com problemas psicossociais
e outros grupos relacionados; • Estimular a participação dos estudantes em espaços e
discussões para um pensar crítico e reflexivo sobre a atenção a saúde de grupos vulneráveis
a partir de um território de abrangência;
• Contribuir para a capacitação dos Agentes
Comunitários de Saúde.
Resumo:
Esse projeto visa a ampliação das ações do curso de Terapia Ocupacional da UFPE no
campo da Atenção Básica, com ênfase em saúde mental. A partir de uma intervenção
territorial o projeto objetiva desenvolver ações de preventivas, assistênciais, ensino e
pesquisa as pessoas com problemas psicossociais cadastradas na USF Sítio Wanderley,
Distrito Sanitário IV, em Recife/PE. As ações ocorrerão em dois momentos, são eles: •
Clínico: visa conhecer a clientela e suas necessidades sociais e de saúde com vistas à
elaboração de um plano de cuidado; • Territorial: propõe a organização de espaços
(discussão, lazer e culturais) a partir das possibilidades do bairro e uso dos recursos da
cidade. Haverá participação mensal nas reuniões de equipe da USF para articulação entre
essas ações e às desenvolvidas pela equipe. Inclui-se a realização de atividades de
capacitação para os Agentes Comunitários de Saúde, com foco nas necessidades apontadas
por esses profissionais para o cuidado em saúde mental. Espera-se atingir os seguintes
resultados: • Contribuição nas atividades preventivas, de ensino e pesquisa da USF, com
melhoria da integração ensino-serviço e implementação da rede SUS-escola. • Expansão e
qualificação da assistência às pessoas com transtornos mentais.

