
 

Título do Projeto: Apoio Matricial em saúde mental na Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) de SJDR – Cuidando e promovendo saúde mental. 
Coordenador/a: Carmen Marques Lopes
Unidade Organizacional: 
 
O presente projeto objetiva 
mental em uma unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de
Rei, de forma a promover apoio e capacitação às equipes de
saúde para o cuidado com indivíduos em sofrimento
manter a realização de oficinas de promoção de
voltadas aos usuários de saúde mental de
atendidas pelo projeto de extensão.
discentes envolvidos no projeto
medicina e psicologia), sob
discussões de casos clínicos, visitas domiciliares e atendimentos conjuntos 
(interconsultas), reuniões para planejamento de ações, oficinas de socialização e 
promoção de saúde mental e discussões teóricas. Espera
uma maior resolutividade das ações e cuidados de saúde mental realizados pelas
equipes de atenção básica e favorecer
profissionais na condução dos casos de saúde mental de menor
Espera-se também desenvolver nos estudantes da UFSJ:
trabalho em equipe interdisciplinar e para a construção de
cuidado em saúde mental; habilidades para
promoção de saúde mental; e
Matricial, Clínica Ampliada (e
Singular/Compartilhado e Promo

 

 
 

Apoio Matricial em saúde mental na Estratégia de Saúde da 
Cuidando e promovendo saúde mental.   
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O presente projeto objetiva desenvolver atividades de apoio matricial em
mental em uma unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de
Rei, de forma a promover apoio e capacitação às equipes de atenção básica em 
saúde para o cuidado com indivíduos em sofrimento mental. Objetiva também 
manter a realização de oficinas de promoção de saúde no Fortim dos Emboabas, 
voltadas aos usuários de saúde mental de SJDR e à população das comunidades 
atendidas pelo projeto de extensão. As atividades a serem realizadas pelos 

entes envolvidos no projeto (participante bolsista e voluntários dos cursos de 
medicina e psicologia), sob supervisão da professora coordenadora, incluirão 

clínicos, visitas domiciliares e atendimentos conjuntos 
reuniões para planejamento de ações, oficinas de socialização e 

de saúde mental e discussões teóricas. Espera-se com isso promover 
maior resolutividade das ações e cuidados de saúde mental realizados pelas

equipes de atenção básica e favorecer o desenvolvimento da autonomia
profissionais na condução dos casos de saúde mental de menor

se também desenvolver nos estudantes da UFSJ: habilidades para o 
trabalho em equipe interdisciplinar e para a construção de parcerias e
cuidado em saúde mental; habilidades para desenvolvimento de atividades de 
promoção de saúde mental; e conhecimentos teóricos e práticos sobre Apoio 
Matricial, Clínica Ampliada (e compartilhada), Projeto Terapêutico 
Singular/Compartilhado e Promoção de Saúde Mental.  
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desenvolver atividades de apoio matricial em saúde 
mental em uma unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de São João del 

atenção básica em 
mental. Objetiva também 

saúde no Fortim dos Emboabas, 
SJDR e à população das comunidades 

As atividades a serem realizadas pelos 
(participante bolsista e voluntários dos cursos de 

supervisão da professora coordenadora, incluirão 
clínicos, visitas domiciliares e atendimentos conjuntos 

reuniões para planejamento de ações, oficinas de socialização e 
se com isso promover 

maior resolutividade das ações e cuidados de saúde mental realizados pelas 
o desenvolvimento da autonomia desses 

profissionais na condução dos casos de saúde mental de menor complexidade. 
habilidades para o 

parcerias e redes de 
desenvolvimento de atividades de 

conhecimentos teóricos e práticos sobre Apoio 
compartilhada), Projeto Terapêutico 


