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INTRODUÇÃO

O  ser  humano  transcende  suas  condições  fisiológicas  e  o  trabalho

interdisciplinar dos profissionais de saúde é fundamental para a compreensão

do processo de adoecimento e a busca de ações preventivas e de cuidado com

a saúde. A partir dessa perspectiva, como estudantes da área da saúde, torna-

se  necessário  aprofundar  a  compreensão  do  processo  saúde-doença

considerando-o  como  um  fenômeno  complexo,  que  abrange  o  campo  da

psicologia, e realizar intervenções nesse sentido.

O  adoecimento  é,  em diversos  contextos  contemporâneos,  encarado

como  um  inimigo  que  deve  ser  localizado,  estudado  e  combatido.  Nessa

concepção,  muitas  vezes,  o  significado  do  adoecer  é  esquecido,  cuidando

apenas  do  órgão  prejudicado,  dividindo  o  indivíduo  entre  corpo  e  mente,

esquecendo-se  da  história  pregressa  pessoal,  familiar  e  social.  Deve-se

entender que [...] o ser é único, singular e que seu modo de existir, assim como

adoecer,  tem suas características próprias,  de  maneira  original  e  individual.

(Santos et al 2003).

A  Psicologia  da  Saúde  (PS)  é  uma  área  recente,  desenvolvida  na

década  de  70,  cujas  pesquisas  e  aplicações,  respectivamente,  visam  a

compreender e atuar sobre a interrelação comportamento, saúde e doenças

(Barros, 2002; Miyazaki, Domingos & Caballo, 2001; Straub, 2005). Esta área

aplicada  tem  como  objetivo  atuar  na  promoção  de  hábitos  saudáveis,  na

prevenção e tratamento de doenças, bem como, na formulação e planejamento

de políticas públicas (Matarazzo, 1980).

A Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde (LAPS) surgiu com o objetivo

de  aprofundar  os  estudos  da  Psicologia  da  Saúde,  desenvolver  projetos

científicos  e  realizar  atividades  assistenciais  voluntárias  à  comunidade.  A

atuação da  LAPS não se  restringiu  a  atividades como aulas,  atendimentos

clínicos ou iniciação científica intramuros. Ela também propiciou atividades de

extensão universitária diversas, colocando o aluno em contato direto com a

população,  para  que  pudesse  vivenciar  os  problemas  mais  prevalentes  e

desenvolver  atividades  de  prevenção  de  transtornos,  reabilitação  e  de

promoção da saúde. Isto favoreceu a ampliação da visão dos problemas de
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saúde,  habitualmente  centrada  nos  aspectos  biológicos,  e  a  formação  de

profissionais de saúde generalistas.

A função  da  LAPS está,  portanto,  pautada no  apoio  ao  indivíduo de

forma integral, importante para que ele possa atribuir novos significados a seu

quadro  clinico.  Assim, a  LAPS contribuiu  para  que os  indivíduos pudessem

aumentar  sua  resiliência,  suas  estratégias  de  enfrentamento,  seus

comportamentos de adesão e autocuidado de maneira que sua saúde física e

psicológica se mantida e fortalecida.
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SELEÇÃO

       A Liga  Acadêmica de Psicologia  da  Saúde (LAPS– UFJF/GV)  tornou

público o seu edital com as normas que regeriam o processo seletivo para o

ingresso  de  acadêmicos  dos  cursos  de  Medicina,  Odontologia,  Nutrição  e

Fisioterapia à LAPS, no dia 14 de Janeiro de 2016.

       Nesse  edital,  ficava  determinada  aos  novos  membros  da  LAPS  a

participação,  durante  um  ano,  nas  atividades  da  liga  com  início  em

fevereiro/2016. Sendo necessária a frequência de 75% em reuniões científicas

quinzenais durante o período letivo e obrigatória  a presença nas atividades

práticas  (extensão).  Aqueles  que  apresentassem  frequência  e  participação

adequadas receberiam certificado ao final.

       No mesmo, constavam as atividades desenvolvidas pela LAPS, duração

do programa e como funcionaria o processo seletivo.

Poderiam se inscrever os acadêmicos que atendessem aos seguintes critérios:

a. Estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Juiz de Fora-

Campus Governador Valadares.

b. Ter disponibilidade de 12 horas semanais;

c.  Ter  cursado  ou  estar  cursando  as  disciplinas:  Psicologia  Aplicada  à

Fisioterapia; Psicologia Aplicada à Nutrição; Psicologia (curso de Odontologia);

Psicologia Médica I; Psicologia Médica II.

       As  vagas  foram  abertas  para  os  cursos  de Fisioterapia  (2  vagas),

Medicina (6 vagas), Nutrição (2 vagas) e Odontologia (2 vagas).

       O processo de seleção consistiu na realização de uma prova dissertativa

(45 pontos), entrevista (45 pontos) e análise curricular (10 pontos), foi enviado

aos  inscritos  um  material  de  base  referencial  via  e-mail.  A  entrevista  foi

realizada no dia 28/01e a prova dissertativa no dia 29/01, ambas na Univale no

Edifício ED2.

       A divulgação do resultado do processo de seleção foi feita no dia 05/02,

por meio de cartazes afixados nos murais disponíveis no prédio da UFJF-GV,

pelo  email  indicado  pelo  candidato  no  momento  da  inscrição  e/ou  pela(s)

rede(s) social(is) da LAPS.
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MEMBROS

       A LAPS é  constituída  por  um docente  efetivo  da  UFJF –  GV,  cinco

acadêmicos – os membros da diretoria –, e doze acadêmicos selecionados –

os membros efetivos –, além de profissionais colaboradores.

       Compõe o corpo de membros fundadores –primeiros membros diretores

da  LAPS-,  os  alunos  Bruno  Anício  de  Assis  Cardoso,  do  8°  período  de

medicina, com o cargo de secretário de comunicação; Carolina Ferraz da Silva

Veiga, do 9° período de medicina, com o cargo de secretária geral; Igor Pereira

Matos de Oliveira, do 8° período de medicina, com o cargo de presidente; Lígia

Carvalho Barbosa, do 8° período de medicina, com o cargo de vice presidente

e Maria Áurea Sousa Menenguci, do 8° período de medicina, com o cargo de

tesoureira.

       Compõe  o  corpo  de  orientador/  coordenador  fundador  –  primeiro

coordenador da LAPS:

-  Maria  Gabriela  Bicalho,  professora  da  disciplina  Psicologia  Médica  e

Antropologia.

       Compõe  o  corpo  de  colaboradores  fundadores  –  primeiros

colaboradores da LAPS:

- Gustavo Sáttolo Rolim, professor da disciplina Psicologia da saúde

- Tiago Guedes, professor da disciplina Psiquiatria

- Fabiane Rossi, professora da disciplina Psicologia Médica

Os membros efetivos da LAPS são os alunos que aprovados em processo

seletivo da LAPS: 

Aline Lisboa Vieira - Curso Odontologia

Amanda Lima Santos-Curso Odontologia

Breno Carvalho Hopper - Curso Medicina

Débora Souza de Paula - Curso Fisioterapia

Gabriel Lima Vasconcelos - Curso Medicina

Laura Anne Martins Pinto - Curso Nutrição

Luana Ribeiro Silveira - Curso Medicina

Maiane Fernandes Ferreira - Curso Fisioterapia

Marcela Alves Mol - Curso Medicina

Vanessa Carvalho Marçal Oliveira - Curso Medicina - DESLIGADA

7



Vinicius Lopes Ribas de Lana - Curso Odontologia

Yasmin Guerra Saib - Curso Medicina
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CARGA HORÁRIA E FREQUÊNCIA

As atividades semanais da liga obedecem uma carga horaria semanal de 12

horas em atividades supracitadas, sendo:

 2  horas  para  reuniões  teóricas  presenciais  ou  pesquisa  e

desenvolvimento de atividades de extensão, quinzenais e intercaladas;

 4  horas  de  atividades  presenciais  práticas  aos  sábados,  de  8:00  às

12:00, desenvolvidas no Hospital Municipal de Governador Valadares e

Hospital Pediátrico UNIMED;

 6  horas  de  estudos  e  preparação  sobre  os  temas  das  reuniões  em

ambiente domiciliar.

O  período  em  questão,  nesse  relatório  conta  com  38  semanas  de

atividades, uma vez que leva em consideração apenas dias letivos estando

exclusos,  portanto,  período  de  férias,  feriados,  paralizações  e  greves.  As

reuniões teóricas tinham como tolerância 25% de falta, enquanto nas demais

atividades não eram permitidas faltas sem justificativas e que deveriam ser

repostas em horários a parte.

Os 03 alunos do curso de Odontologia que possuem cronograma singular

devido à greve no período em questão e aulas no período noturno, quando não

podiam cumprir com o horário programado para as atividades, como os demais

ligantes, foram orientados a cumprir horários a parte as atividades presenciais

práticas  e  de  extensão,  enquanto  as  reuniões  que  se  ausentaram,  com

comprovação por atividade curricular no horário,  foi  substituída por mais 02

horas de estudos sobre o tema da reunião.

Não  houve  expulsões,  apenas  desligamento  da  ex-ligante  Vanessa

Carvalho Marçal com menos de 06 meses de liga, não cumprindo exigências

para certificação e, portanto, não sendo inclusa na contagem de horas abaixo.

Dessa forma, todos os alunos ligantes que completaram 01 ano possuem carga

horária suficiente para certificação conforme estipulado pelo Estatuto da LAPS
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e  DAEHB  regente  no  ciclo  de  2016-2017.  As  horas  individuais  para  a

certificação seguem abaixo:

 Aline Lisboa Vieira: 448 horas;

 Amanda Lima Santos: 448 horas;

 Breno Carvalho Hopper: 452 horas;

 Bruno Anício de Assis Cardoso: 450 horas;

 Carolina Ferraz da Silva Veiga: 452 horas;

 Debora Souza de Paula: 452 horas;

 Gabriel Lima Vasconcellos: 452 horas;

 Igor Pereira Matos de Oliveira: 452 horas;

 Laura Anne Martins Pinto: 450 horas;

 Lígia Carvalho Barbosa: 454 horas;

 Luana Ribeiro Silveira: 448 horas;

 Maiane Fernandes Ferreira: 452 horas;

 Marcela Alves Mol: 456 horas;

 Maria Áurea Sousa Menenguci: 452 horas;

 Vinícius Lopes de Ribas: 448 horas;

 Yasmin Saib Guerra: 450 horas.
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ENSINO

Ao que se refere à esfera do ensino, a LAPS teve como objetivo o

aprofundamento dos conhecimentos de Psicologia da Saúde. A principal forma

de  ensino  empregada  foram  as  reuniões  quinzenais  nas  quais  eram

explanados os temas e, posteriormente trabalhados. Comumente as reuniões

tinham participação de convidados de gabarito  sobre  os  temas que seriam

abordados,  sendo  esses  professores  colaboradores  da  liga,  professores

convidados, profissionais da rede pública e privada de saúde.

As primeiras reuniões tinham temas básicos referentes a psicologia e a

vertente da psicologia da saúde, de forma a fortalecer os seus fundamentos

para  com que  pudéssemos adentrar  a  pontos  mais  específicos  tendo  uma

maior garantia da compreensão de todos e para que se inicia-se as atividades

práticas. Os temas abordados se referem às:

 Correntes  da  psicologia  como  a  psicanálise,  comportamentalismo,

cognitivo comportamental e etc., para que compreendam seus meios

de  compreensão  do  indivíduo,  potencialidades  e  possíveis

dificuldades;

 Adesão  ao  tratamento,  de  forma que  os  ligantes  recebessem uma

preparação para  o  início  das atividades práticas  e  colaboração  em

eventos que estavam agendados;

 Fases  do  desenvolvimento  humano,  para  que  conhecessem  as

potencialidades e limites dentro de cada etapa e soubessem lidar ao

se deparar em pessoas em diversas fases de desenvolvimento;

 Abordagem e comunicação com a pessoa portadora de necessidades

especiais, que se trata de um tema de suma importância por não ser

algo  comumente  abordado  na  formação  acadêmica  regular  e  pela
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participação dos ligantes em um evento promovido pela UFJF-GV na

APAE-GV;

 Transtornos do Desenvolvimento na Infância,  o  qual  teve um maior

enfoque no espectro autista. Importante de salientar que tal enfoque foi

devido  ao  interesse  dos  ligantes  após  o  evento  na  APAE-GV  e  a

impressão de ser um transtorno comum na comunidade.

Após a abordagem dos temas acima foi iniciado um novo ciclo, com

temáticas mais pontuais e voltadas aos serviços de saúde. Essas temáticas

são  justificadas  por  um  novo  cenário  de  atividades  práticas,  nas  quais  os

ligantes poderiam ir aos estabelecimentos de serviços os quais os profissionais

foram  as  reuniões  apresentar  os  seus  centros,  levantando  o  seu

funcionamento,  limitações  e  potencialidades.  Os  centros  de  saúde  de

Governador  Valadares  os  quais  foram apresentados  e  representados  pelos

seus profissionais foram a ESF Santa Helena, CERSAM, CRASE e o Instituto

de Nefrologia Hospital Samaritano.

Nesse segundo momento, as reuniões contavam com momentos os

quais eram debatidos os motivos das possíveis limitações e como poderiam ser

trabalhadas, assim como as potencialidades, ao longo das atividades práticas e

no  dia  a  dia  dos  profissionais,  assim  como  também.  Esses  debates  eram

realizados baseados em materiais passados previamente para estudo, como

artigos e vídeos, de maneira a embasar  as propostas em conhecimentos e

relatos  concretos.  Pontos  frequentemente  abordados  se  referem  a  relação

profissional da saúde - paciente, profissional da saúde e meio de trabalho, e,

também, o próprio profissional consigo mesmo. A proposta nesse momento era

que os  ligantes  aprendessem a ter  uma melhor  interpretação das  relações

interpessoais  em  diversos  ambientes,  e  por  conseguinte  com  demandas

diferentes,  assim como  uma visão  holística  dos  serviços  de  saúde  e  seus

meios de atuação e implicações destes na população e em seus profissionais.

Foram  trabalhadas  as  fases  de  desenvolvimento  de  Piaget,

identificando as capacidades de cada fase e o que deve pode ser  feito  de

maneira efetiva para poder intervir  em cada paciente. Também foi  estudado

meios de intervenção usando a metodologia Clown, principalmente para atuar

com o público infanto-juvenil.  Foi feito uso role playing para que os ligantes
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pudessem  levar  seus  conhecimentos  ao  grupo  de  forma  prática,  e  assim

levantar discussões sobre melhorias para as intervenções programadas.

As últimas  reuniões  compreenderam aos  temas  de  Abordagem do

Paciente com Deficiências, Medicina Paliativa e Comunicação de Más Notícias.

Por  serem um assunto  vasto  e normalmente  de pouco estudo no meio  de

graduação o  qual  os  ligantes se situam,  apesar  de  que frequentemente  se

deparam  durante  as  atividades  acadêmicas  práticas  e,  provavelmente,  no

futuro cenário de suas carreiras.
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EXTENSÃO

 Como  previsto  no  estatuto  da  Liga  Acadêmica  de  Psicologia  da

Saúde(LAPS) foram desenvolvidas atividades que possibilitaram aos ligantes a

vivência  em  âmbito  social  e  comunitário  a  partir  da  prática  em  saúde.

Permitindo assim o confronto com a realidade social  e sanitária da rede de

saúde  do  município  de  Governador  Valadares.  Foi  realizado  um  estudo  e

desenvolveu-se intervenções no sentido psicossocial e biológico.

 As atividades proporcionaram à comunidade atendida pela LAPS maior

conhecimento acerca da temática da saúde mental e do trabalho do psicólogo

na  saúde,  além  de  viabilizarem  a  prevenção  e  promoção  de  saúde  aos

usuários dos serviços públicos de saúde do município e região. 

 As  atividades  proporcionaram  aos  ligantes  a  vivência  da  relação

paciente e profissional da saúde com um olhar mais adequado, permitiu a troca

de experiência entre ligantes e comunidade a partir da realização de grupos de

discussão. As atividades permitiram enxergar o paciente sob um aspecto de um

ser  biopsicossocial,  no  qual  não se  valoriza  somente  a doença mas sim o

paciente como um todo.

  Conclui-se que as atividades de extensão são de extrema importante

para a comunidade, pois permitem que os pacientes se abram, falem e sempre

com um olhar cuidador e carinhoso por parte dos ligantes. Pequenos gestos

que fazem toda a diferença mas que muitas das vezes é abandonado pelos

profissionais de saúde em decorrência da sobrecarga atual. Mas as mesmas

não deixam de ser tão importante para os ligantes, pois cada história é única e

nos ensina  algo  humano.  Os  relatos  dos ligantes  são  sempre de leveza  e

aprendizado ao se sair de cada uma das atividades realizadas.

   As atividades desenvolvidas seguem em descrição a seguir:
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I. Campanha Esse Gesto Pode Salvar Vidas:  Campanha elaborada pela

LAPS no  Dia  Mundial  do  Doador  de  Sangue  objetivando  informar  à

comunidade  todos  os  empecilhos,  mitos,  benefícios  e  curiosidades

sobre  a  doação  e  criar  uma  maior  sensibilização  do  público  para  a

necessidade de doação regular  devido  à  característica  perecível  dos

componentes  sanguíneos  além  de  incentivar  existentes  e  potenciais

doadores a doar sangue em intervalos em intervalos regulares.

II. 1º Workshop de Medicina-UFJF em Governador Valadares: O evento foi

realizado pela LACC (Liga Acadêmica Clínica e Cirúrgica) e Atlética de

Medicina,  com  apoio  da  UFJF,  Oncoleste  e  VIVA eventos,  além  de

parceria  com o Corpo de Bombeiros,  SAMU, LAPS E LACLIM (Liga

Acadêmica de Clínica Médica). Foram apresentados temas relevantes

na prática médica, bem como na formação de profissionais da saúde em

geral.   Dentre  eles,  a  LAPS apresentou a  palestra  “Humanização da

Medicina. Modismo?” Ministrada pelo Presidente da LAPS, Igor Oliveira.

O objetivo do evento era proporcionar aos alunos do ensino médio ou

pré-vestibular um maior conhecimento do que é a prática médica, para

esclarecer  certas  dúvidas  à  respeito  da  escolha  do  curso  de  ensino

superior.

III. 2ª Feira de Saúde e Entretenimento da Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais (APAE):o evento foi uma das atividades da Semana

Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Durante o

período, a APAE-GV incentiva ações educativas em saúde, de maneira

lúdica  e  interativa.  O  evento  contou  com  a  participação  da  LAPS,

juntamente  com  professores  e  estudantes  do  campus  avançado  da

UFJF em Governador Valadares.

IV. Grupo in Cena de Teatro:atividade realizada na cidade de Teófilo Otoni

contou com a participação do projeto de extensão do curso de medicina

da UFVJM (FAMMUC) "Sorriso na Veia" e um dos diretores da LAPS-

UFJF,Igor Oliveira. O objetivo de tal  encontro foi  discutir  as melhores
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estratégias  de  abordagem  em  visitas  lúdicas  aos  hospitais,  futuras

parcerias e possível intercâmbio das ações conjuntas entre os projetos.

V. 1º Seminário Autista Máximo: evento sobre autismo realizado em Teófilo

Otoni, no qual a LAPS palestrou sobre a temática "As características

cognitivas do espectro do transtorno autista", ministrada pelo presidente

Igor Oliveira.

VI. 1º Workshop de comunicação de más notícias e ética na saúde: evento

realizado  pelas  ligas:  Liga  Acadêmica  de  Oncologia  (LION-GV),  Liga

Acadêmica  de  Medicina  Paliativa  (LAMP)  e  Liga  Acadêmica  de

Psicologia da Saúde (LAPS). A LAPS contribuiu com a atividade de Role

Playing.

VII. I  Seminário  de  Abordagem  as  Pessoas  com  Transtorno  de

Ansiedade:contou  com uma Mesa  Redonda:  Abordagem às  Pessoas

com Transtorno de Ansiedade visando explorar essa temática no meio

acadêmico e propor formas de diminuir esses impactos no rendimento

acadêmico  desses  estudantes.  Além  disso,  o  evento  permitiu  ainda,

estender  a  abordagem  além  do  âmbito  social  (familiares,amigos,

próprios estudantes) para o futuro contexto de prática desses futuros

profissionais. Anteriormente, foi ministrada uma palestra pelo professor e

psiquiatra Tiago Guedes a respeito do Transtorno de Ansiedade.

VIII. Promoção  da  Saúde  –  “Outubro  Rosa”:intervenção  realizada  pelos

ligantes  na  ESF-  Santa  Efigênia-GV,  com  o  tema  “Outubro  Rosa”  e

objetivando a detecção precoce do câncer de mama em mulheres. A

intervenção contou com um momento lúdico, onde por meio de teatro e

música foi passado às mulheres, que aguardavam consulta na sala de

espera, como fazer o autoexame nas mamas. Além disso, foi entregue

às usuárias uma cartilha explicando como deve ser feito o autoexame,

juntamente com um laço rosa para incentivar a campanha.
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IX. 1ª Jornada de Psiquiatria do Leste Mineiro e Vale do Aço- A LAPS, sob

coordenação dos psiquiatras Dra. Carine Jacarandá e Dr. Tiago Guedes,

organizaram,  com  o  apoio  de  acadêmicos  de  medicina  da  UFJF-GV,

juntamente  a  AMP  (Associação  Mineira  de  Psiquiatria),  Óbvio

Comunicação Integrada e aos colegas do Vale do Aço, a  1ª Jornada de

psiquiatria do Leste Mineiro e Vale do Aço. Teve um público de mais de

100  participante,  entre  médicos,  residentes  e  acadêmicos.  A abertura

oficial foi realizada pelo Dr. Mauricio Leão, presidente da AMP e do Dr.

Pedro  Colen  de  Melo,  coordenador  geral  do  evento.  No  primeiro  dia,

tivemos como tema "Quem se suicida: entendendo os favores de risco ",

“A rede pública de atenção a Psiquiatria na região leste de Minas Gerais”,

e experiência em Saúde Mental de Governador Valadares, e experiências

na  rede  pública  de  Teófilo  Otoni.  No  segundo  dia,  as  atividades

começaram  com  o  tema  central  “Psiquiatria  da  Infância  e  da

Adolescência”,  “terapêuticas  não  medicamentosas  atuais  em  TDAH”,

”Comorbidades  em TDAH”,  “Disfunções  acadêmicas,  ritos  iniciativos  e

saúde somática do adolescente”. A Mesa Redonda contou com o tema

"Interfaces  da  Psiquiatria",  “Depressão  e  doenças  cardiovasculares”,

“Qualidade do sono e implicações somáticas”, “Prognóstico das doenças

mentais: causas da redução da expectativa de vida”, e sobre as interfaces

e os desafios das dependências químicas.

X. Atividade de Clown na graduação:  Os ligantes são submetidos a um

treinamento,  no  qual  aprendem  à  respeito  dos  estágios  do

desenvolvimento  segundo  Piaget,  do  estágio  sensório  motor,  da

abordagem ao público de acordo com cada faixa etária, sobre o medo

do  jaleco  branco  e/ou  do  palhaço,  (Iatrofobia  e  Coulrofobia,

respectivamente),  introdução  ao  Clown,  iniciação  musical,  noções

básicas  de  capelania,  teatro  e  improvisação,  além  de  estratégias

importantes previamente estudadas pela Psicologia. As visitas são feitas

à enfermaria infantil do Hospital Municipal de Governador Valadares e

Pronto Atendimento UNIMED Criança, aos sábados à partir das 8 horas.

Elas  buscam aliviar  a  dor,  ter  uma  visão  do  paciente  como um ser
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biopsicossocial e de como se pode usar a resiliência à favor da evolução

clínica dos enfermos. 

PESQUISA

Como previsto no plano de projeto das atividades desenvolvidas pela

LAPS,  e  também nos  objetivos  contido  no  estatuto  da  mesma,  realizamos

algumas atividades que englobam a metodologia de pesquisa.

    Nesse  contexto,  a  LAPS  desenvolveu  um  pré-projeto  de  pesquisa:

“Prevalência  de  transtornos  mentais  entre  os  cuidadores  de  pessoas  com

neurodeficiência na cidade de Governador Valadares-MG”; equipe de pesquisa:

Igor  Oliveira,  Bruno  Anício,  Lígia  Barbosa  e  Maria  Menenguci;  instituição

proponente:  APAE (Associação de pais e amigos dos excepcionais);  desenho

de estudo: O presente projeto é do tipo descritivo, observacional e transversal,

onde se busca ver qual a quantidade de cuidadores de pessoas com neuro-

deficiência atendidas pela APAE no município de Governador Valadares, em

Minas Gerais, que possuem transtornos mentais. Será usado um questionário

para  avaliação  da  presença  ou  não  de  transtornos  nos  cuidadores  que  se

adequem aos critérios de inclusão, no período entre 01 de agosto de 2016 a 31

de outubro de 2016. 

RESUMO: 

Será avaliada a prevalência de sintomas depressivos em cuidadores de

pessoas com deficiências neurológicas. Participaram do estudo cuidadores dos

neurodeficiente  matriculados  na  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos

Excepcionais  (APAE)  da  cidade  de  Governador  Valadares,  Minas  Gerais,

Brasil. Neste trabalho, serão apresentados aspectos epidemiológicos relativos

à tal prevalência, nos quais pode-se, possivelmente, constatar forte associação

dos  mesmos  com  o  acompanhamento  do  paciente  neurodeficiente.  Será
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discutida a dificuldade encontrada no dia a dia dessas pessoas, a crise de

oferta de serviços de saúde para crianças e adolescentes com problemas de

transtorno mental, bem como a carência de profissionais treinados para lidar

com este grupo especial de pacientes.

   Tal  trabalho  se  encontra  de  porte  dos  fundadores  da  LAPS  e  será

disponibilizado, de modo a ser executado pelos próximos ligantes.

Foi  escrito  também  o  artigo:  “A  liga  acadêmica  como  ferramenta  de

humanização  da  formação  em  saúde:  atuação  da  Liga  Acadêmica  de

Psicologia da Saúde (LAPS).”

RESUMO:

Introdução:  A Psicologia  da  Saúde  pode  contribuir  para  a  formação  do

egresso em Medicina com o perfil  preconizado pelas Diretrizes Curriculares

Nacionais  (DCN2014),  sendo  importante  para  a  formação  da  concepção

biopsicossocial  de  saúde.  Este  trabalho  apresenta  a  atuação  da  Liga

Acadêmica  de  Psicologia  da  Saúde  (LAPS),  formada  por  estudantes  dos

cursos da área da saúde da UFJF campus GV. Objetivo: Contribuir  para a

formação acadêmica de discentes de graduação em Medicina, Odontologia,

Fisioterapia  e  Nutrição  com  aprofundamento  dos  estudos  no  âmbito  da

Psicologia da Saúde e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão

nesse campo.  Relato de experiência:  Fundada por  estudantes  do curso  de

Medicina, a LAPS é multidisciplinar, aberta a estudantes dos cursos da área da

saúde da UFJF campus GV. Sua atuação consolida-se por meio de reuniões

de  estudo,  mapeamento  da  atuação  da  Psicologia  da  Saúde  nos  níveis

primário,  secundário  e  terciário  de  Atenção à  Saúde da rede de saúde do

município de Governador Valadares e intervenções em unidades de saúde.

Resultados: A LAPS promove a expansão do contato entre a população de

Governador Valadares e os estudantes do Campus Avançado da UFJF. Suas

ações  convergem  com  e  buscam  reforçar  a  aprendizagem,  abordagem

psicossocial das questões de promoção da saúde e prevenção e tratamento de

doenças,  efetivada  nos  cursos  da  área  da  saúde  da  UFJF  campus  GV.

Conclusão:  A  adoção  da  Psicologia  como  tema  de  Liga  Acadêmica

multidisciplinar  na  área  da  saúde  promove  a  ampliação  da  formação  de
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profissionais com perfil generalista e preparados para atuar profissionalmente a

partir  de  um  conceito  ampliado  de  saúde  e  de  forma  multiprofissional  e

interprofissional.

54º COBEM - Congresso Brasileiro de Educação Médica

-------------------------------------------------------------- 

Dados da Apresentação - Trabalho 804 

Título:  A liga acadêmica como ferramenta de humanização da formação em

saúde: atuação da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde (LAPS) 

Área: 12 - Humanização e ética 

Autores: Bruno Anício de Assis Cardoso;Igor Pereira Matos de Oliveira;Lígia

Carvalho  Barbosa;Carolina  Ferraz  da  Silva  Veiga;Maria  Áurea  Sousa

Menenguci;Maria Gabriela Parenti Bicalho 

-------------------------------------------------------------- 

Selecionado para apresentação como: Pôster

Data: 13/10/2016 

Hora: 17:00 

Local: TOTEM 12 BLOCO 1 

Foi escrito também o artigo:  “A atividade de clown na graduação em

Saúde: uma experiência de humanização.”

RESUMO:

Introdução: A formação médica preconizada pelas Diretrizes Curriculares

Nacionais de 2014 inclui o desenvolvimento de habilidades de relacionamento

e  comunicação,  na  perspectiva  do  atendimento  humanizado.  Este  trabalho

apresenta  as  atividades  de  clown  desenvolvidas  pela  Liga  Acadêmica  de

Psicologia da Saúde (LAPS) da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus

Governador Valadares. Objetivos: amenizar o clima de ansiedade e angústia

presente  no  ambiente  hospitalar,  auxiliando  o  paciente  em  questões

emocionais que englobam sua situação de saúde, contribuir para a formação
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de habilidades de relacionamento e comunicação dos estudantes. Relato de

experiência: As atividades são desenvolvidas nos setores pediátricos de dois

hospitais do município. Ocorrem todos os sábados, pela manhã, desde maio

de 2016, e baseiam-se na atuação de clown, com brincadeiras, contação de

histórias, imitações e músicas. Resultados: a realização das atividades permite

aos  estudantes  a  realização  de  intervenções  em ambientes  hospitalares  a

partir  do  viés  da  arte.  Proporciona  assim  uma  abordagem  pautada  na

ludicidade  e  na  imaginação,  diferente  daquela  enfatizada  pelo  referencial

biomédico. Além dos benefícios esperados para as crianças hospitalizadas e

seus familiares, a realização da atividade possui impacto positivo na formação

dos  estudantes,  por  desenvolver  habilidades  e  competências  que  não  são

tradicionalmente  desenvolvidas  nos  cursos  de  graduação.Conclusão:  A

realização de atividades artísticas, como as relacionadas à atividade de clown,

pode  ser  uma  estratégia  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  de

relacionamento e comunicação, visto que a comunicação (verbal e não verbal)

é  a  essência  da  atuação  do  palhaço.  Se  desenvolvidas  de  forma

interdisciplinar, contribuem para a formação para o trabalho interprofissional. A

formação para a humanização necessita da aproximação com o outro e pela

valorização de suas experiências, aspectos que podem ser contemplados pela

atividade relatada.

54º COBEM - Congresso Brasileiro de Educação Médica 

12/10/2016 a 15/10/2016 

Campus da UniCEUB - Centro Universitário de Brasília - Brasília - DF 

-------------------------------------------------------------- 

Confirmação de Envio de Trabalho 

IdTrabalho : 806 

Título:A atividade  de  clown  na  graduação  em  Saúde:  uma  experiência  de

humanização

Área: Humanização e ética.  

Forma Preferencial de Apresentação: Pôster 

Categoria: Relato de Experiência 

Instituição:  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  campus  Governador

Valadares 
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Palavras-chave: Currículo; Humanização da Assistência;   

Autores: Igor Pereira Matos de Oliveira;Lígia Carvalho Barbosa;Bruno Anício

de  Assis  Cardoso;Maria  Áurea  Sousa  Menenguci;Carolina  Ferraz  da  Silva

Veiga;Maria Gabriela Parenti Bicalho 

Autor docente/preceptor: Lígia Carvalho Barbosa 

Apresentador: Lígia Carvalho Barbosa 

Resumo: Enviado em 21/08/2016 22:42 

Carta / Declaração: Enviado em 21/08/2016 22:42

DECLARAÇÃO  DE  ANUÊNCIA  PARA  APRESENTAÇÃO  DE  RELATOS  DE

EXPERIÊNCIA NO 54º COBEM

  Declaro que o Instituto de Ciências da Vida do campus avançado da UFJF em

Governador  Valadares  aprova  a  apresentação  no  54º  Congresso  Brasileiro  de

Educação  Médica  dos  trabalhados  abaixo  listados,  que  relatam  experiências

desenvolvidas no curso de Medicina.

       Título  do Trabalho: “A atividade  de  clown na  graduação  em Saúde:  uma

experiência de humanização.”

         Autores: Igor Pereira Matos de Oliveira, Lígia Carvalho Barbosa, Bruno Anício

de  Assis  Cardoso,  Maria  Áurea  Sousa  Menenguci  e  Carolina  Ferraz  da  Silva

Veiga.

      Título do Trabalho: “A liga acadêmica como ferramenta de humanização da

formação em saúde: atuação da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde (LAPS).”

·          Autores: Bruno Anício de Assis Cardoso, Igor Pereira Matos de Oliveira, Lígia

Carvalho  Barbosa,  Carolina  Ferraz  da  Silva  Veiga  e   Maria  Áurea  Sousa

Menenguci.

Governador Valadares, 08 de agosto de 2016

Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai, Diretor do Instituto de Ciências da Vida do

campus avançado da UFJF em Governador Valadares.
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Portanto, a LAPS, na área da pesquisa conseguiu registrar e divulgar

informações coletadas a fim auxiliar no levantamento de dados sobre a cidade

de Governador Valadares e Ligas Acadêmicas da UFJF, com a produção de

trabalhos científicos, com o objetivo de expandir o conhecimento e possibilitar

uma  aplicação  prática  na  sociedade,  visando  sanar  as  demandas  da

população.
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REPORTAGENS NA INTERNET:

Disponível  em:  <http://www.ufjf.br/campusgv/2016/05/19/liga-academica-de-

psicologia-da-saude-promove-campanha-para-doacao-de-sangue/>
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Disponível  em:  <http://www.ufjf.br/campusgv/2016/07/21/iniciativa-de-

estudantes-da-ufjf-gv-leva-alegria-do-circo-para-hospitais-da-cidade/>
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Disponível em: <http://www.ufjf.br/campusgv/2016/08/30/workshop-de-

comunicacao-de-mas-noticias-e-etica-na-saude-reune-estudantes-e-

profissionais-da-saude-de-governador-valadares/>
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________________________________

_______________________________

Ata nº: 01
Data: 01/03/2016

No dia primeiro de março de 2016, foi realizada a primeira reunião da

Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde. Na reunião foi colocado em votação o

direcionamento  da  vaga  extra,sendo  decidido  que  a  vaga  extra  seria

direcionada ao aluno com maior nota no processo seletivo, com isso, a aluna

Aline Lisboa Vieira, da odontologia, é a que terá o direito a vaga. Foi realizada

uma dinâmica de interação entre os ligantes, a qual se configurou como um

treinamento  para  que  os  novos  membros  pudessem  fazer  parte  dos

Risologistas. Através de um bate papo, foram expostas as expectativas e os

motivos que os levaram a participar da LAPS. 

Ademais, foi apresentando aos demais membros o estatuto da liga e o

cronograma das atividades previstas e  passíveis  de  alterações.  Por  fim,  foi

discutido  o  melhor  dia  e  horário  das  reuniões  (terça-feira,  18h)  além  das

questões das faltas.

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária
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________________________________

_______________________________

Ata nº: 02
Data: 15/03/2016

No dia  15  de março de 2016,  as  18  horas,  foi  realizada a  segunda

reunião  da  Liga  Acadêmica  de  Psicologia  da  Saúde.  Na  reunião  estava

presente o professor colaborador Gustavo Rolim, o qual explanou aos ligantes

sobre as principais correntes da psicologia, de modo com que suas propostas e

divergências  fossem  postas  em  discussão.  Ao  final  foi  enviado  matérias

disponibilizados  pelo  professor  e  a  diretoria  aos  demais  ligantes  para  que

estudassem mais sobre o assunto e conseguissem identificar nas correntes

alguns  pontos  pertinentes  às  questões  a  serem  trabalhadas  nas  próximas

reuniões.

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária
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________________________________

_______________________________

Ata nº: 03
Data: 29/03/2016

No dia 29 de março de 2016, as 18 horas, foi realizada a terceira reunião

da  Liga  Acadêmica  de  Psicologia  da  Saúde.  A  reunião  contou  com  a

participação das professoras Ana Letícia Alessandri e Maria Gabriela Parenti.

Em um primeiro momento foi  passado as informações e instruções sobre o

evento “Oficina de Pais: Saúde em Foco” aos ligantes pela prof. Ana Letícia,

qual coordena o projeto de extensão na APAE-GV responsável pelo evento. No

dia  do  evento,  13  de  abril,  os  ligantes  disponíveis  iriam  auxiliar  em  seu

desenvolvimento junto  a outros  alunos selecionados e parceiros  externos a

UFJF.

Após o primeiro momento a prof. Maria Gabriela assumiu a frente da

reunião  junto  a  presidência  regente  e  auxiliaram o  restante  dos  ligantes  a

formas  adequadas  de  abordagem  e  comunicação  com  o  público  alvo  do

evento, que compreende os cuidadores e os atendidos na APAE-GV, assim

como conceitos da corrente psicológica do comportamentalismo.

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária
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________________________________

_______________________________

Ata nº: 04
Data: 05/04/2016

No dia 05 de abril de 2016, as 18 horas, foi realizada a quarta reunião da

Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde. A reunião, que correspondia a última

do  ano  letivo  de  2015,  contou  com  a  participação  da  professora  de

farmacologia da UFJF-GV, Liliana Vieira, a qual apresentou uma palestra sobre

o tema “Adesão ao tratamento”, o qual seria abordado no evento da APAE de

Governador  Valadares  que  os  ligantes  iriam  participar.  Após  a  palestra,  o

professor e colaborador da LAPS Gustavo Rolim, auxiliou nas discussões dos

artigos  que  havia  enviado  previamente  para  leitura  sobre  abordagem  aos

pacientes, principalmente as crianças.

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária

33



34



________________________________

_______________________________

Ata nº: 05
Data: 24/05/2016

No  dia  24  de  maio  de  2016,  foi  realizada  a  primeira  reunião

correspondente ao primeiro semestre letivo de 2016 da Liga Acadêmica de

Psicologia  da  Saúde.  A  reunião  contou  com  a  presença  do  colaborador

Gustavo Rolim ministrando a temática “Fases do Desenvolvimento Humano”,

tema de grande importância para as atividades práticas que se iniciam a partir

de  agora.  Conhecer  cada  etapa  do  desenvolvimento  será  importante  para

saber como lidar e os limites de cada pessoa nos centros de atuação da LAPS.

A coordenadora Maria Gabriela também esteve presente na reunião.

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária
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________________________________

_______________________________

Ata nº: 06
Data: 07/06/2016

   No  dia  7  de  junho  de  2016,  foi  realizada  a  segunda  reunião

correspondente ao primeiro semestre letivo de 2016 da Liga Acadêmica de

Psicologia  da  Saúde.  A  reunião  contou  com  a  presença  do  colaborador

Psiquiatra  Tiago  Guedes  ministrando  a  temática  “Transtornos  do

Desenvolvimento  na  Infância”,  tema  de  grande  importância  para  o

conhecimento teórico e o desenvolvimento das atividades práticas realizadas

pela  Liga  em  centros  de  atuação  como  casas  de  apoio  a  criança  e  o

adolescente,  como  a  APAE,  creches,  escolas  e  enfermaria  pediátrica  de

hospitais. 

              Esse grupo de transtornos, é caracterizado por severas anormalidades

nas interações sociais recíprocas, nos padrões de comunicação estereotipados

e repetitivos, além de um estreitamento nos interesses e atividades da criança.

Costumam se manifestar  nos  primeiros  cinco anos  de vida.  Existem várias

formas de apresentação dos transtornos globais, não havendo até o presente

momento um consenso quanto à forma de classificá-los.

               A forma mais conhecida é o Autismo Infantil,  definido por um

desenvolvimento anormal que se manifesta antes dos três anos de vida, não

havendo  em geral  um período  prévio  de  desenvolvimento  inequivocamente

normal. As crianças com transtorno autista podem ter alto ou baixo nível de

funcionamento, dependendo do QI, da capacidade de comunicação e do grau

de severidade nos seguintes itens: Prejuízo acentuado no contato visual direto,

na  expressão  facial,  posturas  corporais  e  outros  gestos  necessários  para
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comunicar-se com outras pessoas; fracasso para desenvolver relacionamentos

com  outras  crianças,  ou  até  mesmo  com  seus  pais;  falta  de  tentativa

espontânea  de  compartilhar  prazer,  interesse  ou  realizações  com  outras

pessoas, como não apontar objetos de interesse.

               O tratamento do transtorno autista visa principalmente uma educação

especial  com estimulação precoce da criança.  A terapia de apoio familiar  é

muito  importante:  os  pais  devem saber  que  a  doença  não  resulta  de  uma

criação incorreta e necessitam de orientações para aprenderem a lidar com a

criança e seus irmãos. Muitas vezes se faz necessário o uso de medicações

para controlar comportamentos não apropriados e agressivos. O prognóstico

destes transtornos é muito reservado e costumam deixar importantes sequelas

ou falhas no desenvolvimento dessas pessoas na idade adulta

               Diante disso, um breve conhecimento de como é o mundo de uma

criança com esse tipo de transtorno, torna-se fundamental para o modo que

será abordada, para que seja montada um estratégia específica e individual, e

pôr fim a abordagem seja concluída satisfatoriamente para a criança, de acordo

com o objetivo do programa. 

A lista de presença segue em anexo.

_____________________________

Carolina Ferraz

Secretária
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Ata nº: 07
Data: 21/06/2016

No  dia  21  de  junho  de  2016,  foi  realizada  a  terceira  reunião

correspondente ao primeiro semestre letivo de 2016 da Liga Acadêmica de

Psicologia da Saúde. No primeiro momento, houve um espaço para a divisão

dos  grupos  de  realização  das  atividades  práticas  em  equipe,  acordado

anteriormente pela diretoria e comunicado às respectivas instituições que iriam

receber os ligantes. A atividade proposta foi explicitada, sendo ela uma palestra

dada por um membro da equipe de cada cenário em dias específicos, contando

um pouco do funcionamento do local, público alvo, dificuldades, entre outros,

para que posteriormente, o grupo selecionado, realize no mínimo duas visitas

ao local – acompanhado por um preceptor - e que ao final, levantem alguma

questão para ser abordada e ação de intervenção pelo grupo.

Nessa  perspectiva,  foi  informado  aos  ligantes  que  as  reuniões

subsequentes seriam relacionadas a esses cenários, a fim de entender melhor

a dinâmica do local e conhecer suas particularidades. Além do conhecimento

teórico acerca daquele ambiente de prática. 

Iniciando  esse  ciclo,  no  segundo  momento  a  reunião  contou  com  a

presença da psicóloga Maria Socorro Menezes, da ESTRATÉGIA DE SAÚDE

DA FAMÍLIA SANTA HELENA. Que falou sobre seu trabalho pelo Núcleo de

Apoio a Saúde da Família (NASF), abrangendo quatro ESF no município de

GV, as atividades desenvolvidas por ela, e alguns comentários sobre a atuação

do Psicólogo na ESF.

Grupo  1:  Instituto  de  Nefrologia  do  Vale  do  Rio  Doce  (Enfermeira

Luciane Menenguci) – Igor, Luana, Carolina e Yasmin.
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Grupo 2: CERSAM (Psicóloga Priscila) – Maria, Bruno, Maiane, Laura

Anne.

Grupo 3: CRASE (Psicóloga Cláudia) - Lígia, Marcela, Vinícius, Amanda.

Grupo 4: ESF Santa Helena (Psicóloga Socorro) – Gabriel, Breno, Aline,

Débora.

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária

40



________________________________

_______________________________

Ata nº: 08
Data: 05/07/2016

   No  dia  5  de  julho  de  2016,  foi  realizada  a  quarta  reunião

correspondente ao primeiro semestre letivo de 2016 da Liga Acadêmica de

Psicologia da Saúde. A reunião foi ministrada pela própria diretoria da LAPS,

sendo dividida em três momentos.

O primeiro, realizado através de apresentação de slide e apresentação

da Lígia e Igor, contou com o tema: Treinamento Para Visitas Aos Hospitais – O

palhaço como instrumento de promoção da saúde e prevenção de doenças.

Com a introdução do assunto na história da medicina, capelania, conceitos,

benefícios  das  relações  dos  profissionais-criança-família-doença,

caracterização, abordagens e demais outros tópicos.

O segundo momento, foi realizada uma apresentação do Bruno e Maria,

sobre “Os estágios do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget”,  onde foi

falado sobre as fases da infância, onde se desenvolve o sensório-motor, pré-

operacional,  operacional  concreto  e  operacional  formal,  explicando o  que é

cada uma delas, o modo de agir, como a criança lida e percebe o mundo e por

fim como abordar cada criança de acordo com a fase que ela está.

            E por fim, no terceiro momento, a Yasmin e Carol falaram um pouco

sobre oRole Playing,  O Role Playing é um modelo de ensino que pertence à

família  das  Interações  Sociais.  Este  ajuda  os alunos a  compreender  o

comportamento  social,  o  seu  papel  nas  interações  sociais  e  as  formas  de

resolver  problemas de  uma forma mais  eficaz.  Ajuda  também os  alunos  a

organizarem e sistematizarem a informação no que respeita, a assuntos do foro

social, a desenvolver relações com os outros e a aperfeiçoar as suas próprias
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capacidades  sócias.  Este  modelo,  requer  que  os  estudantes  experienciem

os conflitos, aprendam a desempenhar os papeis dos outros e observem os

diferentes comportamentos sociais. Com adaptações para a área da saúde, o

Role Playing pode ser usado por estudantes para “passarem por experiências

reais” de como agiriam na vida real diante de um caso específico.

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária
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Ata nº: 09
Data: 26/07/2016

No  dia  26  de  julho  de  2016,  foi  realizada  a  quinta  reunião

correspondente ao primeiro semestre letivo de 2016 da Liga Acadêmica de

Psicologia da Saúde.  A reunião contou com a presença da coordenadora e

Psicóloga  Priscila  do  CENTRO  DE  REFERÊNCIA  EM  SAÚDE  MENTAL

(CERSAM)referente  às  atividades práticas  realizadas pelos  grupos.  Onde a

mesma  falou  sobre  sua  área  de  atuação  na  coordenação  e  trabalhos

desenvolvidos no serviço, onde funcionam de portas abertas para pacientes em

crise  e  em ameaça  de  ruptura  dos  laços  sociais,  com cuidados  intensivos

construídos caso a caso, envolvendo o usuário, a família, os profissionais e os

equipamentos  sociais  da  rede  de  atenção  psicossocial  numa  proposta  de

tratamento singular. 

 A  reunião,  em  um  segundo  momento,  contou  também  com  a

apresentação de cenas Clown, histórias infantis, e realização de role playing

pelos ligantes, a fim de auxiliar no desenvolvimento de habilidades e técnicas

para abordagem das crianças pelos ligantes, de modo a levar um momento de

alegria para as mesmas, durante as visitas ao HMGV (Hospital Municipal de

Governador  Valadares).  Por  fim,  foi  discutido  brevemente  um feedback dos

relatórios das visitas práticas das turmas que já iniciaram as práticas no HMGV.

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária
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Ata nº: 10
Data: 02/08/2016

No  dia  2  de  agosto  de  2016,  foi  realizada  a  sexta  reunião

correspondente ao primeiro semestre letivo de 2016 da Liga Acadêmica de

Psicologia da Saúde. A reunião contou com a presença da psicóloga Cláudia

do  CRASE,  onde  foi  passado  para  os  ligantes  o  funcionamento  do  local,

público alvo, objetivo, tipos serviços, entre outros. 

O  CRASE  é  um  local  onde  os  portadores  de  HIV  e  sífilis  tem

acompanhamento  psicológico  e  multidisciplinar  (enfermeiros,  assistentes

sociais, infectologista, clínico geral, pediatra, dermatologista e urologista); e

ainda são encaminhados para outras especialidades médicas. Além disso,

recebem  medicamentos  e,  caso  seja  comprovada  a  falta  de  condições

financeiras, ganham cesta básica, leite até o sexto mês de vida para os filhos

de mães soropositivas, entre outros benefícios. 

 A  reunião,  em  um  segundo  momento,  contou  também  com  a

apresentação de cenas Clown, histórias infantis, e realização de role playing

pelos ligantes, a fim de auxiliar no desenvolvimento de habilidades e técnicas

para abordagem das crianças pelos ligantes, de modo a levar um momento

de alegria para as mesmas, durante as visitas ao HMGV. Por fim, foi discutido

brevemente umfeedback dos relatórios das visitas práticas das turmas que já

iniciaram as práticas no HMGV.

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária
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Ata nº: 11
Data: 16/08/2016

   No dia 16 de agosto de 2016, foi realizada a sétima e última reunião do

primeiro semestre letivo de 2016 da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde. A

reunião foi  ministrada pela enfermeira administrativa,  Luciane,  da clínica de

hemodiálise do Hospital Samaritano. A partir de então, os ligantes que estão

com as atividades nesse centro já poderão iniciar as visitas. 

Os portadores de doença renal começam o seu percurso de tratamento

já cientes da irreversibilidade de sua doença e, ao longo deste, se deparam

com uma série de perdas. Essas vão além da função do rim e incluem, além de

questões  sociais  e  econômicas,  uma  série  de  conflitos  emocionais.  É  de

extrema  importância  abordar  em  uma  reunião  específica  da  LAPS  as

necessidades desse grupo de pacientes, sobre a eficácia dos tratamentos e

qualificação de profissionais a fim de possibilitar  melhorias na qualidade de

vida. A reunião também contou com a apresentação de cenas Clown, histórias

infantis pelos ligantes e role playing pelos mesmos, a fim de desenvolver e

trabalhar  técnicas  para  serem  utilizadas  nas  visitas  ao  HMGV  (Hospital

Municipal  de  Governador  Valadares).  Por  fim,  a  diretoria  fez  as  suas

considerações à respeito dos relatórios das visitas do grupo que já iniciou as

práticas no hospital.

A lista de presença segue em anexo.

                           _____________________________

Carolina Ferraz

Secretária
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Ata nº: 12
Data: 01/10/2016

   No dia 01 de outubro de 2016, foi realizada a primeira reunião do

segundo semestre letivo de 2016 da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde. A

reunião foi para a entrega do cronograma do segundo semestre contento os

temas teóricos e as datas das reuniões. 

Foi acordado entre a diretoria e os membros a divisão dos 4 grupos para

a realização das atividades práticas. Além disso, ficou decidido que cada grupo

escolheria a melhor data para realizar a visita, atendendo ao prazo agendado

no cronograma para o feedback. Nessa ocasião, os integrantes do grupo terão

que  trazer  as  propostas  de  mudanças  e,  posteriormente,  em  outra  visita,

executá-las. 

A reunião contou também com uma mesa redonda para discussão dos

temas postados por cada ligante no semestre anterior na página da Liga no

facebook. 

Em decorrência das comemorações do Outubro Rosa foi publicado no

dia  04  de  outubro  de  2016,  a  reportagem  a  ‘’Suporte  psicológico  durante

tratamento  do  câncer  de  mama  é  tão  importante  quanto  medicação”.  A

reportagem  mostra  como  uma  equipe  multidisciplinar  com  médicos  e

psicólogos é fundamental  para um atendimento humanitário e completo, em

que a mulher com câncer de mama seja vista como um ser biopsicossocial que

precisa estar em harmonia consigo próprio.
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Setembro  Amarelo  é  uma  campanha  de  conscientização  sobre  a

prevenção do suicídio, com o objetivo de oferecer informação e apoio. O dia 10

de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, portanto setembro foi

escolhido como o mês da mobilização, que no Brasil acontece desde 2014. 

No dia 6 de setembro foi postado a reportagem ‘’O aplicativo Pokemon

Go está  tirando pessoas da depressão e  do sedentarismo.  Algo  que antes

beirava  o  impossível  se  torna  prazeroso  para  pessoas  que  sofrem  de

depressão, ansiedade ou fobia social. O jogo veio – de maneira inesperada –

para tirar essas pessoas da solidão, pois além de tirá-las de casa faz com que

elas tenham interação com outros jogadores quando se reúnem em Pokéstops.

A tecnologia pode ser usada de maneira positiva em tratamentos de diversos

transtornos  e  doenças.  Pode  melhorar  a  qualidade  de  vida  e  direta  ou

indiretamente salvar vidas.

No dia 14 de agosto de 2016 foi postado um vídeo sobre Histórias Reais

do TDH. O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um

transtorno  neurobiológico,  de  causas  genéticas,  que  aparece  na  infância  e

frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza

por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às

vezes de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção) e é o transtorno mais comum

em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados

No dia  12  de  agosto  de  2016  foi  postado  um vídeo  da  Atuação  do

psicólogo com paciente com AIDS/HIV. Nos dias de hoje, mesmo com todo

conhecimento à cerca da doença, a discriminação continua, de forma que a

exclusão social assumiu o papel de principal vilã na vida do portador do HIV.

Com  a  descoberta  do  tratamento,  a  qualidade  de  vida  dos  indivíduos

soropositivos melhorou notavelmente, já que a doença não se desenvolve com

o  uso  do  coquetel.  Por  outro  lado,  a  sociedade  ainda  não  se  curou  do

preconceito,  o  que  acarreta  no  sofrimento  psicossocial  vivido  pelos

soropositivos.

Nesse contexto, insere-se o profissional de saúde, que tem a função de

prevenir e tratar a doença, melhorando a qualidade de vida do paciente, sem

esquecer do âmbito social. Para exercer o seu papel, o profissional se depara
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com alguns vieses: existe grande dificuldade de identificar os portadores do

HIV,  ou  devido  ao  medo  presente  na  sociedade  de  realizar  o  teste  que

identifica a presença do vírus ou devido à falta de conhecimento da população;

e a frequência de não adesão ao tratamento. A partir de então, o médico, junto

com o psicólogo e toda a equipe de saúde, deve criar meios de reverter essa

situação, melhorando o prognóstico para o paciente soropositivo, aumentando

a adesão ao tratamento e prevenindo a disseminação da doença.

No dia 1° de agosto de 2016 foi postado um vídeo “Como a Obesidade

Acontece ‘’. O comportamento alimentar é baseado no estado emocional, que

afetam a sensação de fome e saciedade. O estado emocional influência nas

nossas atitudes e podem causar inúmeros distúrbios e doenças.

O obeso é discriminado pela população que o rodeia, piorando o quadro

psicológico da pessoa e os que não são resilientes acabam se rendendo a uma

alimentação  inadequada  só  para  suprir  o  sentimento  ruim.  Por  isso  a

compreensão dos fatores psicológicos possibilita seguir uma estratégia mais

adequada,  possibilitando o aumento  da resiliência  para  conseguir  manter  o

organismo em equilíbrio.

“No dia 23 de julho foi postado uma reportagem ‘‘A fé e a ciência estão

conversando”. Estudos demonstram que o equilíbrio espiritual pode ser uma

forma de estratégia para o enfrentamento do paciente perante o acometimento

à  saúde.  Assim,  a  espiritualidade  pode  ser  definida  como  aquilo  que  traz

significado e propósito à vida das pessoas, sendo reconhecida como um fator

que contribui para a saúde e o bem estar.

No dia 12 de julho de 2016 postou-se ‘’A dentista que desafia o autismo

‘’. A odontologia é a mesma para todos, o que muda é a abordagem.

No dia 7 de julho de 2016 abordou-se a temática ‘’Depressão pós parto’’.

É essencial a atenção e o cuidado da família, amigos e todos que rodeiam as

mães desde o início  da gravidez e principalmente  no pós-parto,  e  caso for

notado sintomas de depressão procurar o cuidado profissional, o tratamento

médico  da  Depressão  Pós-parto  deve  envolver,  no  mínimo,  três  tipos  de

cuidados: ginecológico, psiquiátrico e psicológico.
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No  dia  6  de  julho  de  2016  "PROCURANDO  DORY"  INSTIGA

REFLEXÃO SOBRE SAÚDE MENTAL!’’.  Conta a história de um pai solteiro

que atravessa o mundo atrás de seu filho que tem sequelas de um acidente, é

uma grande trama sobre a superproteção e a aceitação da deficiência física.

Procurando Dory não só continua essa tradição, como dá um passo à frente e

trata de um assunto megacomplexo: a deficiência intelectual.

No dia 1° de julho de 2016 postou-se o vídeo ‘’Os perigos da solidão’’. O

isolamento social é um comportamento no qual o indivíduo deixa de realizar,

voluntariamente  ou  não,  atividades  sociais  com  outras  pessoas,  tanto

acadêmicas/trabalhistas, como atividades de lazer.  Vale ressaltar, que na falta

de cuidados necessários, o risco de suicídio é alto se comparado com outras

enfermidades psíquicas como depressão e esquizofrenia.

O  tratamento  consiste  em  encorajar  aos  poucos  pequenos  contatos

sociais,  com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.  É importante

frisar  que  o  isolamento  social,  após  longo  período,  pode  regredir  as

capacidades cognitivas de interação social, causando relapsos e delírios, e em

casos mais graves, perder completamente a comunicação verbal.

No dia 26 de junho de 2016 publicou-se “Saúde mental é importante

para todos e é um direito humano básico”. Compreender o assunto ajuda a

quebrar o estigma ainda existente, levar ajuda aos que precisam e até mesmo

diminuir a carga econômica associada a esses transtornos. 

No dia 13 de junho de 2016 foi discutido a temática ‘’Depressão’’ através

de um vídeo. "Depressão pode ser algo sério, pode matar, mas também pode

ser tratada. Se mais pessoas soubessem disso, quantas vidas não poderiam

ser  poupadas  de  um  enorme  sofrimento  e  até  mesmo  de  uma  morte

prematura?"

No dia 12 de abril de 2016, foi debatido a temática Psicofobia, uma vez

que, nesse dia é comemorado o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. A

Psicofobia designa o preconceito contra portadores de doenças ou transtornos

mentais. O estigma destrói a autoestima dos doentes. Eles deixam de procurar

emprego ou de lutar por assistência adequada. Estima-se que no Brasil 58%
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dos  casos  de  esquizofrenia  não  recebem  tratamento.  A falta  de  acesso  a

medicamentos, ambulatórios e leitos psiquiátricos para internar os pacientes

nos momentos de crise. Sabe-se ainda que apenas uma pequena parte dos

gastos do SUS são destinados à saúde mental.

No dia 22 de março de 2016 foi abordado ‘’O que é saúde mental?” A

maior parte das pessoas, quando ouvem falar em “Saúde Mental” pensam em

“Doença Mental”. Mas, a saúde mental implica muito mais que a ausência de

doenças mentais.

Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito,

que  todos  possuem limites  e  que  não  se  pode  ser  tudo  para  todos.  Elas

vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação,

tristeza,  raiva  e  frustração.  São  capazes  de  enfrentar  os  desafios  e  as

mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm

dificuldade  em  lidar  com  conflitos,  perturbações,  traumas  ou  transições

importantes nos diferentes ciclos da vida.

A Saúde  Mental  de  uma pessoa está  relacionada à  forma como ela

reage  às  exigências  da  vida  e  ao  modo  como  harmoniza  seus  desejos,

capacidades, ambições, ideias e emoções. A Organização Mundial de Saúde

afirma que não existe definição "oficial" de saúde mental. Diferenças culturais,

julgamentos  subjetivos,  e  teorias  relacionadas  concorrentes  afetam o  modo

como  a  "saúde  mental"  é  definida.  Saúde  mental  é  um termo  usado  para

descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. A saúde Mental

pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um

equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica.

Admite-se, entretanto, que o conceito de Saúde Mental é mais amplo que a

ausência de transtornos mentais"

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária
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Ata nº: 13
Data: 10/01/2016

   No dia 10 de janeiro de 2017, foi  realizada a segunda reunião do

segundo semestre letivo de 2016 da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde, a

questão da vacância entre a última reunião e a de hoje foi em decorrência do

período  de  greve.  Vale  ressaltar  que  foi  acordado,  previamente,  entre  a

diretoria e os membros que as atividades seriam suspensas durante a greve,

mas que essas seriam prorrogadas para além do prazo correspondente para o

término das atividades dos primeiros membros da liga (fevereiro de 2017).  

A reunião foi ministrada pela professora doutora, Fernanda Ferreira, sob

a  temática  Abordagem do  Paciente  com Deficiências,  o  foco  da  discussão

baseou-se  na  deficiência  intelectual.  Isso  porque  o  contato  com  esses

pacientes é muito frequente e falta capacitação para atendê-los.

Paciente com deficiência é aquele indivíduo que apresenta qualquer tipo

de condição que o faça necessitar de atenção diferenciada por um período de

sua vida ou indefinidamente. Estes pacientes requerem cuidados direcionados

especificamente  à  sua  condição,  assim  sendo  os  profissionais  da  área  da

saúde devem estar preparados para oferecer um tratamento adequado e de

qualidade.

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária

54



55



________________________________

_______________________________

Ata nº: 14
Data: 07/02/2017

No  dia  07  de  fevereiro  de  2017,  foi  realizada  a  terceira  reunião  do

segundo semestre letivo de 2016 da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde. A

reunião foi ministrada pela psicóloga Margaret com a temática Comunicação de

más notícias. A temática surgiu em decorrência da dificuldade de comunicar

aos pacientes e seus familiares problemas de saúde principalmente os que não

apresentam prognósticos bons.  Na oportunidade,  após uma palestra,  houve

espaço para dúvidas e relatos.

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária
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Ata nº: 15
Data: 21/02/2017

No dia 21 de fevereiro de 2017, foi realizada a quarta reunião do terceiro

semestre letivo de 2016, da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde. O tema

abordado foi “Cuidados Paliativos”, e tivemos a participação da Liga Acadêmica

de Medicina Paliativa (LAPM), onde houve uma introdução do assunto com os

ligantes e posterior espaço para debate do tema. Foi enviado previamente para

os ligantes o seguinte material de base: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZTGbAqPGphI&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXT6419YgAMo3-

ktEy7Mlk1_xZeI_5mE

 http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-

00862013000300007

 http://www.scielo.br/pdf/ape/v21n3/pt_20

A reunião foi realizada na Biblioteca Pública Nelson Mandela e a discussão se

deu  em  formato  “Mesa  Redonda”.  Os  integrantes  da  LAPS  e  da  LAMP

debateram  o  tema  e  relataram  experiências.  A integração  de  ambas  ligas

acadêmicas foi enriquecedora. 

 A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária 
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Ata nº: 16
Data: 07/03/2017

No dia 07 de março de 2017, foi realizada a quinta reunião do segundo

semestre letivo de 2016 da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde. A mesma

foi a respeito das propostas de intervenção de cada grupo nos seus respectivos

cenários  de  saúde  da  cidade  de  Governador  Valadares  os  quais  foram

visitados.  Cada  grupo  contou  suas  experiências  nesses  cenários  e  as

intervenções práticas conseguintes. A relevância deste encontro se encontra

nesses relatos,  uma vez que os demais grupos não tiveram acesso a eles

nesse  ciclo  de  atividades  práticas.  Portanto,  os  alunos  utilizaram  recursos

midiáticos  e  relatórios.  Em seguida,  discutiram as  intervenções  que  seriam

realizadas. Foi acordado que a proposta escolhida deveria ser colocada em

ação até o dia 22 de março. 

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária 
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Ata nº: 17
Data: 25/04/2017

No dia 25 de abril de 2017, foi realizada a reunião referente à aprovação

das adequações, realizadas pela diretoria, ao novo estatuto do ICV 2017. Além

disso,  foi  realizada  a  votação  para  eleição  da  nova  diretoria,  por  maioria

simples dos votos, para o ano de 2017-2018. 

O  estatuto  foi  lido  ponto  a  ponto,  sendo  adicionadas  as  alterações

propostas pelos ligantes. Em seguida, foi realizada a votação para pleitear os

novos cargos,  sendo então eleitas:  Presidente –  Yasmin;  Vice presidente –

Marcela;  Secretária  Geral  –  Débora;  Diretora  de  Comunicação  –  Aline;

Tesoureiro - Laura.

Ao final, os antigos diretores agradeceram todo empenho e participação

dos ligantes, e se disponibilizaram a colaborar no que for necessário junto à

nova direção. 

A lista de presença segue em anexo.

______________________________

Carolina Ferraz

Secretária 
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Relatório Atividade Extra

Data: 08/04/2016

1º Workshop de Medicina-UFJF
No dia 8 de abril, com início às 8h e término às 18:30h, foi realizado o 1º

Workshop de Medicina-UFJF em Governador Valadares.

O objetivo do evento era proporcionar aos alunos do ensino médio ou

pré-vestibular  um  maior  conhecimento  do  que  é  a  prática  médica,  para

esclarecer certas dúvidas à respeito da escolha do curso de ensino superior,

tratou-se de uma oportunidade de familiarização com a nossa rotina. Buscamos

também  maior  visibilidade  à  UFJF/GV  e  uma  espécie  de  amostra  à

comunidade acadêmica do que o curso de Medicina oferece na cidade.

O  evento  está  foi  realizado  pela  LACC  (Liga  Acadêmica  Clínica  e

Cirúrgica)  e  Atlética  de  Medicina,  com  apoio  da  UFJF,  Oncoleste  e  VIVA

eventos, além de parceria com o Corpo de Bombeiros, SAMU, LAPS E LACLIM

(Liga Acadêmica de Clínica Médica). Foram apresentados temas relevantes na

prática médica, bem como na formação de profissionais da saúde em geral.

Dentre  eles,  a  LAPS  apresentou  a  palestra  “Humanização  da  Medicina.

Modismo?” Ministrada pelo Presidente da LAPS, Igor Oliveira. Outros temas

abrilhantaram o  evento,  bem como:  A perspectiva  da  profissão;  Problemas

cotidianos  da  clínica  médica  e  condutas  simples  de  abordagem;  Técnicas

cirúrgicas e de sutura;  Atendimento inicial  ao politraumatizado;  Atendimento

inicial  a  vítima  de  afogamento  e  engasgamento;  Ressuscitação

cardiopulmonar; Exposição de peças anatômicas. 
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Relatório Atividade Extra

Data: 05/05/2016

Projeto de extensão “Sorriso na veia” - UFVJM
O grupo in cena de teatro, o projeto de extensão do curso de Medicina

da UFVJM (FAMMUC) "Sorriso na Veia" e um dos diretores da LAPS- UFJF e

membro dos risologistas (Governador Valadares), Igor Oliveira, se reuniram no

dia 5 de maio de 2016, na cidade de Teófilo Otoni, para discutirem as melhores

estratégias de abordagem em visitas lúdicas aos hospitais, futuras parcerias e

possível  intercâmbio  das  ações  conjuntas  entre  os  projetos.  A reunião  foi

produtiva e contou com uma discussão sobre teatro, orientada pelo professor

André Luiz Dias. 
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Relatório Atividade Extra

Data: 14/05/2016

Campanha “Esse gesto pode salvar vidas”

É  grande  a  importância  de  doações  de  sangue  em  Governador

Valadares, uma vez que transfusões sanguíneas podem se fazer necessárias a

qualquer tempo e a indisponibilidade de sangue pode levar a morte ou tornar

crônicas certas doenças. 

No Brasil, atualmente, conforme divulgação apresentada pelo Ministério

da  Saúde,  o  percentual  de  brasileiros  doadores  de  sangue  é  de

aproximadamente  2%  (dois  por  cento)  da  população,  enquanto  que  a

orientação da Organização Mundial da Saúde é de que o percentual mínimo de

doadores para um país seja de pelo menos 3% (três por cento).

A Liga  acadêmica  de  Psicologia  da  Saúde  (LAPS)  está  disposta  a

colaborar para que o número de doadores de sangue brasileiros, sobretudo no

município de Governador Valadares, aumente, e para tal, dentro da perspectiva

de sua responsabilidade social com a comunidade (extensão) e da influência

que a mesma possui no meio acadêmico da Universidade Federal de Juiz de

Fora, anuncia o início da campanha “Esse gesto pode salvar vidas”.

Um pouco diferente das várias campanhas de doação de sangue que

ocorrem no Brasil, quando figuras e símbolos, ferramentas do meio publicitário,

remetem à  doação  de  sangue,  a  LAPS pretende  ainda  incentivar  os  seus

ligantes a terem um contato maior com o paciente que necessita das doações.

A ideia  inicial  é  buscar  pacientes  que  demonstrem casos  verdadeiros  para

alertar  que  milhares  de  pessoas  precisam  diariamente  desse  gesto  de
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solidariedade.  Se  possível,  diante  de  um  termo  de  consentimento  livre  e

esclarecido, tornar públicos alguns desses casos que serão encontrados nas

instancias de saúde do município. 

A  campanha  é  composta  das  seguintes  peças:  folhetos,  banners,

cartazes, anúncios em revistas, jornais, redes sociais e malas direta enviadas

aos acadêmicos da UFJF-GV. As imagens fazem um paralelo entre a harmonia

e o ato de doar sangue e ajudar ao próximo, com uma sequência de imagens e

textos  alusivos  ao  tema.  “Esse  gesto  pode  salvar  vidas”  conta  com layout

criado voluntariamente por Igor Oliveira, membro fundador da LAPS, a partir de

imagens encontradas na internet. 

O início  da campanha será no dia  14/05/2016 e  as atividades serão

realizadas, majoritariamente, até o Dia Mundial do Doador de Sangue, que se

comemora em 14 de junho. É válido ressaltar que se trata de uma campanha

ininterrupta, diante do caráter atemporal do tema e da necessidade constante

dos incentivos às doações de sangue.

Ainda  nessa  perspectiva,  sabe-se  que,  frequentemente,  informações

errôneas  sobre  a  doação  de  sangue  são  disseminadas  na  comunidade,

podendo estas comprometerem o interesse em doar, como também a vida de

inúmeras pessoas que poderiam continuar vivendo se efetuássemos este ato

de solidariedade.  A sociedade brasileira ainda cria determinados mitos sobre a

doação de sangue (“o sangue fará falta para o organismo”, por exemplo) e

acaba,  de  forma  inconsciente,  difundindo  essas  informações  que  estão

somente entrelaçadas com o senso comum, o que acarreta o receio em doar

sangue, que é um ato simples, rápido e seguro. Sendo assim, um dos objetivos

da campanha é estudar e,  posteriormente, informar à comunidade todos os

empecilhos, mitos, benefícios e curiosidades sobre a doação. Seguem abaixo

outros objetivos da campanha “Esse gesto pode salvar vidas”.

Objetivos da campanha:

 Agradecer doadores de sangue por suas doações para salvar vidas;

 Promover a doação voluntária regular e não remunerada de sangue;

 Criar  maior  sensibilização  do  público  para  a  necessidade de doação

regular  devido  à  característica  perecível  dos componentes  sanguíneos e
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para  incentivar  existentes  e  potenciais  doadores  a  doar  sangue  em

intervalos em intervalos regulares;

 Concentrar  a  atenção  sobre  a  saúde  do  doador  e  a  qualidade  dos

cuidados  de  dadores  como  fatores  essenciais  do  comprometimento  e

disposição em doar regularmente; 

 Persuadir  os  órgãos de saúde a  mostrarem seu apreço por  dadores

voluntários não remunerados e regulares.

 Proporcionar  um maior  contato do ligante (LAPS) com pacientes que

dependam de doações de sangue.

 Estudar melhores estratégias para assegurar o doador da segurança do

procedimento, da importância deste ato, bem como tentar mitigar possíveis

medos, como aiquimofobia (medo de agulha) ou hematofobia (medo de ver

sangue).
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Relatório Atividade Extra

Data: 17/06/2016

1º seminário Autista Máximo- Teófilo Otoni- MG
No dia 17/06, foi realizado o segundo evento sobre autismo em Teófilo

Otoni, no mesmo ano. O primeiro, na semana em que é comemorado o Dia

Internacional  do Autismo, e  o segundo agora em junho,  no Dia do Orgulho

Autista. O evento denominou-se 1º Seminário Autista Máximo (em homenagem

ao filho da Ana Ziemer, uma das organizadoras do evento e Autista)

Na oportunidade, a LAPS deixou a sua contribuição com a palestra "As

características cognitivas do espectro do transtorno autista", feita pelo membro

Igor Oliveira. A LAPS enfatiza também a importância de políticas públicas que

insiram a criança ou o sujeito autista de forma a não excluí-lo dos meios da

educação  e  da  cultura,  com  a  finalidade  de  trazê-lo  a  uma  realidade

completamente possível a ele, bem como a maior promoção de eventos como

esse. 
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Relatório Atividade Extra

Data: 25/08/2016

2ª Feira de Saúde e Entretenimento da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE)

No dia 25 de agosto de 2016, a Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde,

LAPS, juntamente a professores e estudantes do campus avançado da UFJF

em Governador Valadares participou da 2ª Feira de Saúde e Entretenimento da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), juntamente a outros

projetos da Universidade. 

Os alunos da LAPS colaboraram com o lazer  deste dia,  com dança,

músicas e brincadeiras. Alguns ligantes, juntamente a outros projetos, aferiram

a  pressão  dos  presentes  e  demais  dados  vitais.  Enquanto  outros  ligantes,

juntamente  ao  NAND  (Núcleo  de  avaliação  de  neurodeficiência),  de  forma

lúdica, falaram sobre os principais acometimentos neurológicos que envolvem

os alunos da APAE.

O evento é uma das atividades da Semana Nacional da Pessoa com

Deficiência Intelectual e Múltipla, comemorada de 21 a 28 de agosto. Durante o

período, a APAE-GV incentiva ações educativas em saúde, de maneira lúdica e

interativa.
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Relatório Atividade Extra

Data: 27/08/2016

1° Workshop de Comunicação de Más Notícias e Ética na Saúde
O uso do Role playing ou “troca de papéis” tem sido cada vez mais

reconhecido  e  utilizado  como  forma  de  aprendizagem  das  habilidades  de

comunicação, e tem se tornado cada vez mais importante no processo. Com o

intuito de analisar o impacto da troca de papéis nos acadêmicos de Medicina e

demais cursos da área da saúde, foram realizadas simulações de comunicação

de más notícias no dia 27 de agosto de 2016, na Casa UNIMED, através da

realização do 1° Workshop de Comunicação de Más Notícias e Ética na Saúde.

O evento foi realizado em parceria com as  Liga Acadêmica de Oncologia da

UFJF-GV  (LION)  e  a  Liga  Acadêmica  de  Medicina  Paliativa  da  UFJF-GV

(LAMP).

A dinâmica Role playing foi incorporada e interpretada pelos ligantes da

LAPS, demonstrando que as soluções para as questões abordadas podem ser

encontradas no íntimo de cada aluno, através de uma situação instituída (casos

clínicos) pela inversão de papéis com seu paciente. Cada caso evidenciou a

necessidade de se  discutir  a  relação profissional-paciente-familiar,  para que

diante de diferentes destinos, todos estejam preparados e entendam os limites

dos  demais  envolvidos  no  processo  saúde  e  doença. Os  grupos  foram

acompanhados pelas Psicólogas Alessandra, Socorro, Priscila e Margareth, e

pela enfermeira Maria Luísa. Todas elas com ampla experiência no assunto

sobre comunicação de más notícias. Em seguida, cada grupo debateu o caso

específico, sobre suas particularidades e a forma como a notícia foi dada. Por

fim,  as  profissionais  convidadas  constituíram  a  Mesa  Redonda,  onde
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pontuaram questões importantes observadas na atividade, onde foi aberta ao

público para levantamento de dúvidas.
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Relatório Atividade Extra

Data: 06/10/2016

Educação em saúde- Outubro Rosa
No dia 6 de outubro de 2016, foi realizada uma intervenção, promovida

pela Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde- LAPS, na ESF- Santa Efigênia

de  Governador  Valadares,  com  o  tema  central  “Outubro  Rosa”,  mês  que

promove a detecção precoce e prevenção do câncer de mama. A atividade foi

realizada com a presença de quatro ligantes: Igor Oliveira, Lígia Barbosa, Maria

Menenguci e Marcela Mol, do curso de Medicina. A intervenção contou com um

momento lúdico, onde por meio de teatro e música foi passado às mulheres,

que aguardavam consulta na sala de espera, como fazer o autoexame nas

mamas. Além disso, foi  entregue às usuárias uma cartilha explicando como

deve ser feito o autoexame, juntamente com um laço rosa para incentivar a

campanha.
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Relatório Atividade Extra

Data: 10/12/2016

1ª Jornada de Psiquiatria do Leste Mineiro e Vale do Aço
A  Liga  Acadêmica  de  Psicologia  da  Saúde,  sob  coordenação  dos

psiquiatras Dra. Carine Jacarandá e Dr.  Tiago Guedes, organizaram, com o

apoio  de  acadêmicos  de  medicina  da  UFJF  convidados  pelo  preceptor

psiquiatra da LAPS, juntamente a AMP (Associação Mineira  de Psiquiatria),

Óbvio Comunicação Integrada e aos colegas do Vale do Aço, a 1ª Jornada de

psiquiatria do Leste Mineiro e Vale do Aço. A jornada aconteceu nos dias 9 e 10

de dezembro de 2016, na Univale Campus II, e teve um público de mais de 100

pessoas, entre médicos, residentes e acadêmicos.

A abertura oficial foi realizada pelo Dr. Mauricio Leão, presidente da AMP

e  do  Dr. Pedro  Colen  de  Melo,  coordenador  geral  do  evento.

No primeiro dia, a palestra inicial foi ministrada pelo Dr. Humberto Correa com

o tema "Quem se suicida: entendendo os favores de risco". Em seguida, foi

ministrada a palestra com o tema "A rede pública de atenção a Psiquiatria na

região leste de Minas Gerais”, coordenada pelo psiquiatra Dr. Pedro Colen de

Melo. As relatoras: Solange Coelho, apresentando sua experiência em Saúde

Mental de Governador Valadares; Ana Flavia Onofri e Dariane Lopes, psicóloga

e psiquiatra apresentando suas experiências na rede pública de Teófilo Otoni.

No  segundo  dia,  as  atividades  começaram  com  o  tema  central

“Psiquiatria  da  Infância  e  da  Adolescência”,  coordenada  pelo  psiquiatra  Dr.

Pedro  Pacheco.  Os relatores  foram o Dr.  Felipe  Amorim (Terapêuticas  não

medicamentosas atuais em TDAH), Dra. Ana Cristina Mageste (Comorbidades
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em TDAH) e Dr. Darlan Correa Dias (Disfunções acadêmicas, ritos iniciáticos e

saúde  somática  do  adolescente).  A  segunda  Mesa  contou  com  o  tema

"Interfaces da Psiquiatria"  coordenada  pelo  Dr.  Tiago  Guedes.  Os  relatores

foram: Dr. Rodrigo Nicolato (Depressão e doenças cardiovasculares), José Mol

(Qualidade do sono e implicações somáticas) e Helbert Campos (Prognóstico

das doenças mentais: causas da redução da expectativa de vida). Por fim o

Professor  Frederico  Garcia  falou  sobre  as  interfaces  e  os  desafios  das

dependências  químicas.
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Relatório Atividade Extra

Data: 14/03/2017

Abordagem às Pessoas com Transtorno de Ansiedade

Ansiedade  é  um  sentimento  vago  e  desagradável  de  medo,  apreensão,

caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de

algo  desconhecido  ou  estranho.  A  ansiedade  e  o  medo  passam  a  ser

reconhecidos como patológicos quando são exagerados, desproporcionais em

relação ao estímulo,  ou qualitativamente diversos do que se observa como

normal  e  interferem  na  qualidade  de  vida,  no  conforto  emocional  ou  no

desempenho  diário  do  indivíduo.  Por  ser  um  transtorno  muito  comum  e

recorrente na sociedade atual e cada vez mais freqüente nos acadêmicos de

diversos cursos, a Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde realizou o evento

Mesa Redonda: Abordagem às Pessoas com Transtorno de Ansiedade visando

explorar essa temática no meio acadêmico e propor formas de diminuir esses

impactos no rendimento acadêmico desses estudantes. Além disso, o evento

permitiu  ainda,  estender  a  abordagem  além  do  âmbito  social  (familiares,

amigos, próprios estudantes) para o futuro contexto de prática desses futuros

profissionais.  Com esclarecimento  das  manifestações  mais  comuns  desses

transtornos  de  ansiedade,  de  modo  que  os  acometidos  possam  ser

identificados e tratados com a terapêutica correta.

O evento ocorreu no dia 14 de março de 2017, na Universidade Aberta do

Brasil(UAB) da cidade de Governador Valadares das 18 horas às 20 horas.

Inicialmente houve uma palestra ministrada pelo professor e psiquiatra Tiago

Coelho  de  Melo  Guedes,  explanando  sobre  a  temática  Transtorno  de
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Ansiedade,  como  identificá-las,  critérios  de  classificação  e  manifestações

clínicas.  Em  seguida,  ocorreu  uma  mesa  redonda  com  a  professora  e

Psicóloga Maria Gabriela Parenti Bicalho juntamente com o Dr. Tiago, falando a

respeito  das  experiências  profissionais,  como  os  estudantes  e  os  demais

profissionais da saúde podem auxiliar essas pessoas, e posterior retirada de

dúvidas dos participantes.
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Relatório sobre a Atividade de Intervenção: CERSAM
Ligantes: Bruno, Laura, Maiane e Maria.

Os  CERSAMs  (Centros  de  Referência  em  Saúde  Mental)  são

equipamentos regionalizados que funcionam de portas abertas para pacientes

em  crise  e  em  ameaça  de  ruptura  dos  laços  sociais.  Estes  dispositivos

funcionam dentro da perspectiva da política de saúde mental do município de

Governador Valadares e atuam dentro da lógica antimanicomial, com cuidados

intensivos  construídos  caso  a  caso,  envolvendo  o  usuário,  a  família,  os

profissionais e os equipamentos sociais da rede de atenção psicossocial numa

proposta de tratamento singular. 

Como  principal  representante  do  modelo  substitutivo  ao  tratamento

oferecido  nos  antigos  manicômios  e  hospitais  psiquiátricos,  o  CERSAM se

caracteriza como um serviço comunitário e aberto ao Sistema Único de Saúde

(SUS), sendo referência para o tratamento de pessoas em sofrimento psíquico.

Sua finalidade principal é a construção da autonomia e reinserção social dos

usuários por meio do trabalho, lazer, exercício dos direitos e deveres civis e

fortalecimentos dos laços familiares e comunitários. 

Do mesmo modo, o CERSAM tem por objetivo proporcionar um lugar de

cuidado, acolhimento, auxílio, responsabilização e convivência a pessoas que

usam drogas, com vistas à promoção da sua autonomia enquanto sujeitos. Sua

intenção não é reprimir o uso, nem punir os usuários por suas práticas, mas

construir com cada um deles outras possibilidades de lidar com o uso de álcool

e outras drogas. Nesse sentido, o tratamento busca a estabilização do quadro

clínico, a reconstrução da vida pessoal, o suporte necessário aos familiares, o

convívio e a reinserção social. Oferece os atendimentos próprios a cada caso,
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com a presença constante de equipe multiprofissional, oficinas e atividades de

cultura e lazer.

O  espaço  permite  uma  articulação  entre  profissionais  de  diversos  saberes

(médicos,  psicólogos,  enfermeiros,  técnicos  de  enfermagem,  auxiliares

administrativos, porteiros, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais).  O

atendimento prestado no CERSAM possui  um eixo clínico e outro social.  O

primeiro propõe novas formas de tratamento, buscando uma sustentação nos

momentos de crise em substituição às internações psiquiátricas. Nesta nova

lógica a família e a comunidade são importantes tanto no acolhimento, quanto

na  eliminação  7  de  preconceitos  que  caracterizam  a  loucura  como  algo

perigoso.  O segundo  eixo  busca  o  exercício  da  cidadania  e  a  garantia  do

convívio social.

O campo de estudo em questão, funciona de segunda à sexta-feira, de 8

às  18  horas,  no  bairro  Esplanada  e  atualmente  realiza  em  média  2.200

atendimentos  por  mês.  São  usuários  com  transtornos  mentais  graves  e

persistentes em situações de crise, que procuram ajuda espontaneamente ou

encaminhados por outros serviços ou profissionais.  Ao visitar o serviço no dia

10/02/2017, fomos recebidos pela psicóloga e coordenadora do local  Thaís,

que realizou uma breve intrudução do funcionamento do local, com as devidas

rotinas e nos apresentou o local.  Além do atendimento medicamentoso, são

realizadas  oficinas  terapêuticas,  visitas  domiciliares,  atendimentos

psicoterápico individual  e em grupo, tratamento intensivo e semi-intensivo e

também atividades com foco na integração do paciente na comunidade e sua

inserção familiar e social, como passeios, caminhadas etc. Os familiares dos

pacientes também recebem atendimentos individuais e em grupos. O serviço é

aberto e comunitário e, atualmente é composto por uma equipe multidisciplinar;

que conta  com psiquiatras,  psicólogos,  terapeuta  ocupacional,  enfermeiros,

assistentes sociais, entre outros.

Foram  abordados  alguns  temas  que  poderíamos  atuar,  como  na

dificuldade  dos  familiares  de  compreenderem  os  aspectos  da  doença

psiquiátricas dos pacientes, e assim, possam conduzi-los da melhor maneira

possível  frente  às  suas  demandas,  tratamento  e  convívio.  Também  foi

identificado  a  questão  do  adoecimento  dos  cuidadores  por  muitas  vezes

estarem muito dedicados e sobrecarregados com os cuidados do paciente, e
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que esse prejuízo acarreta a acometimentos tanto no cuidador quanto no seu

cuidado.

A  desinstitucionalização  psiquiátrica,  ocorrida  nas  últimas  décadas,

modificou o papel da família no tratamento do paciente psiquiátrico, resultando

em maior responsabilidade dos familiares no cuidado informal dos pacientes.

Os familiares sofrem com as dificuldades encontradas no papel de cuidador e

seu  impacto  em  diversas  áreas  de  suas  vidas,  podendo  se  sentir

sobrecarregados. 

Há, portanto, necessidade de desenvolver intervenções psicoeducativas

junto  aos  familiares,  visando  orientá-los  em  formas  mais  eficazes  de

enfrentamento. Estas ações poderão contribuir para diminuir a sobrecarga dos

familiares, resultando em melhor cuidado com os pacientes na vida cotidiana.

O  conceito  de  sobrecarga  se  refere  às  consequências  negativas

resultantes do papel de cuidador de um paciente psiquiátrico na família. Alguns

fatores são moduladores da sobrecarga, ou seja, eles podem contribuir para a

sua diminuição. Dentre essas variáveis, destaca-se a utilização de estratégias

de  enfrentamento,  tais  como:  colocar  limites  aos  comportamentos

problemáticos  do  paciente,  procurar  obter  informações  sobre  o  transtorno

psiquiátrico e seu tratamento e buscar apoio social. Portanto, o modelo teórico

prediz que a utilização de estratégias de enfrentamento mais adequadas pode

reduzir o grau de sobrecarga.

A intervenção realizada foi baseada no aspecto do cuidador, por meio de

folders a serem entregues para os cuidadores no dia das Reuniões de Famílias

(todas às terças de 8  às  10h da manhã),  evidenciando as necessidades e

dificuldades individuais dos cuidadores e com seus cuidados, evidenciando a

necessidade de sua saúde mental para que possa auxiliar no tratamento do

paciente o qual ajuda nos cuidados. 

Tal atividade teve caráter multidisciplinar, envolvendo atuação na área

dos cursos de Fisioterapia, Medicina e Nutrição, visto que nos folders (ANEXO

01) há orientações quanto o cuidado com a saúde do cuidador por meio de

orientações de atividades físicas regulares para melhoria da capacidade física

e  mental,  visto  que  os  familiares  também são  afetados  pelo  transtorno  do

paciente.  Assim  como  no  aspecto  alimentar,  a  realização  de  uma  dieta

saudável influencia positivamente em sua qualidade de vida.
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A atividade também contou com a utilização do texto motivador  para

cuidadores (ANEXO 02).

Para benefício dos pacientes, é necessário apresentar orientações aos

cuidadores sobre a importância da medicação dos usuários do Cersam para

melhoria da adesão ao tratamento medicamentoso, visto que esses pacientes,

quando  não  aderem  ao  fármaco,  pode  entrar  em  momentos  de  surto.

Tratamentos efetivos devem diminuir a sintomatologia e aumentar a autonomia

do paciente. Essas orientações foram realizadas através de panfleto. (ANEXO

03)

Anexo 2
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___________________________

_____________________________

Relatório sobre a Atividade de Intervenção: ESF Santa Helena
Ligantes: Lígia, Aline, Vinícius e Amanda.

Nos dias 21 de fevereiro e 21 de março de 2017 os ligantes supracitados

participaram do grupo de Saúde Mental da ESF Santa Helena, em Governador

Valadares.  O  grupo  é  coordenado  pela  psicóloga  da  equipe,  Socorro,  e

aconteceno posto de saúde. Todos os assistidos pela ESF podem participar,

sendo que os usuários com algum fator de risco para doença mental ou em

tratamento  são  convidados  pela  psicóloga  ou  pela  agente  de  saúde  a

comporem o grupo.

Os  encontros  ocorrem semanalmente  e  alternam entre  atividades  de

trabalho manual  e atividades de conversa e escuta pelo grupo. Na primeira

visita,  os  ligantes  participaram  do  grupo  a  fim  de  identificar  uma  possível

intervenção  para  um  próximo  encontro.  Ademais,  reuniram-se  com  a

coordenadora  do  grupo  a  fim  de  compreender  a  logística  e  os  objetivos

propostos.  Na  ocasião,  os  ligantes  auxiliaram  na  confecção  de  materiais

artesanais.

Já na segunda visita, a LAPS propôs uma dinâmica com todo o grupo. A

dinâmica  ocorreu  em  etapas,  em  um  primeiro  momento  foram  distribuídas

folhas A4 brancas lisas e foi solicitado que os participantes escrevessem o que

os  faziam felizes  (exemplo:  família,  lazer,  Deus etc).  Posteriormente,  foram

convidados a analisar a folha do participante ao lado e em seguida amassá-la.

Por fim, cada folha foi devolvida ao autor e então iniciou a discussão acerca da

atividade.

A analogia reflexiva da dinâmica compara a folha de papel à vida do ser

humano, que por mais que tenhamos problemas e intercorrências (amassados)
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a  essência  e  os  fatores  positivos  que  nos  fazem  felizes  sempre  estarão

presentes. Além disso, tanto as dificuldades quanto as alegrias contribuem para

a formação do cidadão. Outras reflexões foram expostas pelos participantes,

como o fato da dinâmica ter sido realizada em local com muito barulho assim

como  muitos  momentos  na  nossa  vida  em  que  temos  que  concentrar  e

esquecer as turbulências externas.

Visita 21/02/2017

Visita 21/03/2017
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___________________________

_____________________________

Relatório sobre a Atividade de Intervenção: HEMODIÁLISE
Ligantes: Carolina, Igor, Luana, Yasmin e Marcela

Pacientes  que,  por  qualquer  motivo,  perderam  a  função  renal  e

irreparavelmente  atingiram  a  fase  terminal  da  doença  renal,  têm  alguns

métodos de tratamento que substituem as funções do rim - mas não tratam a

doença  renal.  Dentre  esses  tratamentos  destacam-se:  a  Hemodiálise e  a

Diálise  Peritoneal.  Geralmente,  ela  é  indicada  como  tratamento  quando  a

capacidade funcional renal é inferior a 10%. 

A diálise é o nome genérico que se dá a qualquer procedimento que

remova  substâncias  tóxicas  retidas  no  corpo  quando  os  rins  deixam  de

funcionar adequadamente. É responsável, então, pela filtragem e depuração de

substâncias como uréia,  creatinina,  potássio e sódio, além de correção do ph

sanguíneo.

A hemodiálise é um tratamento que consiste na remoção do líquido e

substâncias tóxicas do sangue, com o uso de um equipamento específico que

filtra o  sanguediretamente e o devolve para o corpo do paciente com menos

impurezas.

A diálise peritoneal  é  uma terapia de substituição renal,  com uso de

equipamento específico que infunde e drena uma solução especial diretamente

no abdome do paciente, sem contato direto com o sangue.

Alguns dos impactos que a hemodiálise pode causar nos seus pacientes

são:Psicológico:  angústia,  perda  de  autonomia,  medos,  inseguranças,

fragilidade, processos de luto;

Espiritual: perda do sentido da vida;
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Físico:  procedimentos  invasivos,  efeitos  colaterais,  alteração  da  imagem

corporal; 

Econômico: custos, afastamento do trabalho; 

Social: representações sociais, isolamento, mudanças de papéis.

Os objetivos que a intervenção pela LAPS visava eram os de criar um

possível espaço para escuta, expressão dos sentimentos e conflitos; facilitar a

comunicação;  resgatar  o  sentido da vida,  autonomia e dignidade;  identificar

comportamentos  de  riscos;  buscar  respostas  adaptativas;  fortalecer  a

resiliência e promover qualidade de vida. 

A intervenção foi realizada no Centro de Hemodiálise do Hospital Bom

Samaritano da cidade Governador Valadares, que contou com a distribuição de

folhetins informativos a respeito da temática “Como cuidar dos seus rins”. Além

disso,  foi  realizada  uma  atividade  lúdica  de  bingo  entretendo  ligantes  e

pacientes.
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___________________________

____________________________

Considerações Finais
 Atestamos que as informações e arquivos contidos nesse documento são

verdadeiros  e  estão em posse da diretoria  da  LAPS,  sendo passíveis  para

averiguação do órgão competente – Instituto Ciências da Vida. 

___________________________________________

Igor Pereira Matos de Oliveira
Presidente

___________________________________________

Lígia Carvalho Barbosa
Vice-presidente

___________________________________________

Carolina Ferraz da Silva Veiga
Secretária Geral

___________________________________________

Bruno Anício de Assis Cardoso
Secretário de Comunicação

___________________________________________

Maria Áurea Sousa Menenguci
Tesoureira

___________________________________________

Dra. Maria Gabriela Parenti Bicalho
Coordenadora

Governador Valadares, 2017
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