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SOBRE O PROGRAMA/PROJETO/CURSO:

Essa atividade extensionista surgiu da necessidade de fortalecimento das ações com vistas à
desinstitucionalização proposta pela Lei 10216 da Reforma Psiquiátrica. No que se refere à Política Nacional
de Humanização, tem sido realizado o acompanhamento do trabalho dos servidores, docentes e discentes
usuários da Rede e familiares esclarecendo a importância do estabelecimento das diretrizes da prática do
GTH na instituição de serviços especializados em saúde mental. Com esse trabalho pode-se observar uma
relação positiva entre o que foi proposto e o que temos alcançado. Abaixo destacamos algumas atividades
colaborativas.
POPULAÇÃO ATENDIDA:
QUANTITATIVO
CARACTERIZAÇÃO
LOCAL
140
Unidade UPG
• Acolhimento sistemático aos servidores, usuários e moradores do e Emergência
(atendimentos)
HELR.
06 (encontros)

•

Participação na organização da Oficina de Planejamento das CEPER/GTH
Ações Sócio-Educativas Semestrais do HELR para qualificação e

integração de funcionários e moradores.
Participação efetiva nas atividades científicas do Núcleo de NEPSM/GTH

30
(sessões •
científicas)

Estudos e Pesquisa em Saúde Mental (NEPSM) colaborando
inclusive com a programação enviada.

02 (encontros)

•

Participação na organização da comemoração do Outubro Rosa CEPER/GTH
do Hospital Especializado Lopes Rodrigues – HELR. Ministrado
palestra sobre câncer de mama e de colo de útero na mesma.

•

Mabelão
Participação na organização da comemoração do dia do Servidor (auditório)
Público do Hospital Especializado Lopes Rodrigues – HELR e
realização de massoterapia.

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA:
Quanto ao monitoramento das ações planejadas observou-se que houve resolutividade no atendimento das
necessidades compartilhadas e identificadas pelos discentes em atividade. No primeiro momento do
componente curricular Estágio Supervisionado II, elabora-se o diagnóstico situacional pautado nas
necessidades com vistas à factibilidade das ações com ênfase na melhoria da qualidade da assistência
prestada, principalmente no processo de desinstitucionalização. Além disso, informação e comunicação de
aprendizagens no campo da interdisciplinaridade, melhorando a relação entre a equipe multiprofissional
através do fortalecimento do vínculo entre profissionais, usuários e famílias.
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DESCRIÇÃO
Outubro
Rosa
do
Hospital
Especializado Lopes Rodrigues –
HELR. Através de palestras
realizadas pelos colaboradores e
voluntários
no
Projeto,
os
servidores obtiveram orientações
específicas para a prevenção do
câncer, principalmente o de mama
com a demonstração da técnica do
auto-exame

Dia do Servidor Público do Hospital
Especializado Lopes Rodrigues –
HELR. Atuação dos colaboradores
e voluntários na aplicação de
terapêuticas alternativas para o
controle do estresse entre os
servidores dos diversos setores.

