ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:
Brincar é Saúde: uma proposta de humanização
2-Centro:
Centro de Ciências da Saúde
4- Nome (Professor Coordenador):
Florentino de Melo Guerra Filho
7- E-mail:
tininhoguerra@hotmail.com

3- Departamento:
Materno Infantil
5- Fone:
(81) 86703882

6-Fax:
(81) 21268513

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):

9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):

75 alunos

01

12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção
13- Local:
Enfermaria de Pediatria/HC

[ ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

[ x ] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

14- Período de Execução:
Set.2009 a set. 2011

15-Público Alvo:

Crianças/adolescentes hospitalizados na enfermaria de Pediatria do HC/UFPE e
acompanhantes;

seus

Equipe hospitalar da enfermaria de Pediatria do HC/UFPE;
Alunos dos diversos cursos da área de saúde;
16- Objetivos:

Desenvolver um Projeto de Humanização em Pediatria visando a integração dos diversos alunos da
área de saúde com as crianças e adolescentes, equipe multidisciplinar e à família.
17- Parcerias:

18- Resumo do projeto (até 200 palavras):

Este projeto contara com a participação de alunos dos diversos cursos da UFPE, da equipe
multidisciplinar, das crianças e adolescentes e da família, para que possa contribuir para melhoria
dos serviços públicos de saúde, em benefício dos que nele trabalham e dos que dele se utilizam. No
Hospital será mais um projeto de caráter humanizador com base nos princípios do Programa
Humanizasus do Ministério da Saúde. Este trabalho consiste em atividades grupais e/ou
individuais, semanais, com duração média de 02 horas, um Psicólogo da unidade, onde cada grupo
de alunos (05 grupos/15 alunos) dos referidos cursos de saúde da UFPE desenvolve atividades
recreativas, comemorações de datas festivas e semana da criança. Este trabalho será apresentado
em jornada, congressos e similares. Desta forma, justifica-se o desenvolvimento de um projeto que
tem como principal objetivo a integração dos diversos alunos da área de saúde com
crianças/adolescentes e equipe multidisciplinar, somando a um trabalho desenvolvido com à
família destes pacientes, promovendo uma sensibilização da importância do estabelecimento de
uma boa relação interpessoal entre os envolvidos neste espaço dando uma melhor contribuição no
processo de saúde da população e na sua melhoria na qualidade de vida.

19- Palavras-chave (5):
Pediatria;
Brincar;
Humanização
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