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A convivência e o cuidado com pacientes com transtornos mentais comuns e 
pode desencadear dificuldades para realização de práticas em saúde mental que 
venham a favorecer o relacionamento e o cuidado suscitando dificuldades para 
pacientes, cuidadores e familiares. Neste sentido, a visita domiciliar e a roda de 
conversa são espaços dialógicos que permitem a problematização de vivências, 
capacitação de familiares, comunidade, cuidadores e pacientes, resolução de 
problemas, troca de experiências e novos aprendizados para cuidadores/familiares, 
comunidade, alunos e docente. O 
familiares/cuidadores, comunidade
comuns por meio da técnica de roda de
visitas domiciliares realizadas por acadêmicos de
comunitários, docente. A abordagem teórica será fundamentada
da reforma psiquiátrica e da dinâmica de grupo. Espera
para a melhoria da qualidade da assistência a pacientes e cuidadores
com o transtorno mental no cotidiano, bem como potencialize a formação
acadêmica, na medida em que serão criados espaços para discussão e troca de 
saberes.  
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A convivência e o cuidado com pacientes com transtornos mentais comuns e 
pode desencadear dificuldades para realização de práticas em saúde mental que 

a favorecer o relacionamento e o cuidado suscitando dificuldades para 
cuidadores e familiares. Neste sentido, a visita domiciliar e a roda de 

espaços dialógicos que permitem a problematização de vivências, 
familiares, comunidade, cuidadores e pacientes, resolução de 

experiências e novos aprendizados para cuidadores/familiares, 
docente. O trabalho de extensão será realizado com 

familiares/cuidadores, comunidade e pacientes com transtornos mentais graves e 
comuns por meio da técnica de roda de conversa, consultas de enfermagem e 
visitas domiciliares realizadas por acadêmicos de enfermagem, 
comunitários, docente. A abordagem teórica será fundamentada nos pressupostos 
da reforma psiquiátrica e da dinâmica de grupo. Espera-se que o 
para a melhoria da qualidade da assistência a pacientes e cuidadores

transtorno mental no cotidiano, bem como potencialize a formação
acadêmica, na medida em que serão criados espaços para discussão e troca de 

Conexão olhares: educação e cuidado em saúde mental 

A convivência e o cuidado com pacientes com transtornos mentais comuns e graves 
pode desencadear dificuldades para realização de práticas em saúde mental que 

a favorecer o relacionamento e o cuidado suscitando dificuldades para 
cuidadores e familiares. Neste sentido, a visita domiciliar e a roda de 

espaços dialógicos que permitem a problematização de vivências, 
familiares, comunidade, cuidadores e pacientes, resolução de 

experiências e novos aprendizados para cuidadores/familiares, 
trabalho de extensão será realizado com 

e pacientes com transtornos mentais graves e 
conversa, consultas de enfermagem e 

enfermagem, agentes 
nos pressupostos 
 projeto contribua 

para a melhoria da qualidade da assistência a pacientes e cuidadores que convivem 
transtorno mental no cotidiano, bem como potencialize a formação 

acadêmica, na medida em que serão criados espaços para discussão e troca de 


