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Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade de Origem: Enfermagem

Abrangência: Recife
Local de Realização: As ações serão realizadas no Ambulatório de Saúde Mental do Hospital das Clínicas da UFPE. O
ASM/HC funciona no segundo andar ala norte do bloco de ambulatórios do HC. Os atendimentos do ambulatório geral
ocorrem de segunda a sexta nos horários da manhã e da tarde. As marcações ocorrem a partir de encaminhamento
interno e externo de outras especialidades e do setor de internamento. Em média são realizadas 90 consultas nas
diversas modalidades semanalmente.

Resumo da Proposta:
Trata-se de uma proposta de realização de consultas de enfermagem para acolhimento das demandas dos usuários
(pacientes e familiares), que no momento recebem atendimento médico dos psiquiatras e residentes do serviço, além
de alunos do curso de enfermagem que requeiram escuta terapêutica qualificada. Há cerca de dez anos as ações de
enfermagem na modalidade de consulta deixaram de ser realizadas no serviço por falta de recursos humanos. No
momento, através de uma parceria entre a equipe de enfermagem da USM-HC com o Departamento de EnfermagemCCS/UFPE, propõe-se a reimplantação dos atendimentos, visando a integralidade das ações da equipe interdisciplinar
ao usuário do serviço, a promoção da escuta terapêutica a discentes do referido Departamento, a qualificação
continuada dos técnicos do serviço e a abertura de espaço para prática de ensino aos discentes, com ênfase no
incentivo ao fomento do ensino, pesquisa (pesquisa-ação) e extensão como princípio norteador da IES. No momento a
equipe propõe ações individuais e coletivas, realizadas por profissionais (docentes e técnicos do serviço), bem como por
discentes de graduação e pós-graduação (residentes, mestrandos ou doutorandos), alunos do bacharelado de
enfermagem, dos programas de residência e do programa de pós-graduação em Enfermagem da UFPE (PPGENF). Esperase ainda que tais ações fomentem a realização de pesquisas que irão ampliar os saberes e práticas do cuidado na saúde
mental.

Objetivo Geral:
Realizar consultas de Enfermagem aos usuários da Unidade de Saúde Mental do Hospital das Clínicas (USM-HC)/UFPE.

Objetivos Específicos:
Implantar o ambulatório de Enfermagem em Saúde Mental;
Realizar atendimentos individuais e de grupos com os usuários do serviço;
Avaliar os atendimentos de Enfermagem no serviço junto aos usuários e equipe.

