Portal de Projetos - OMIR Brasil

PROJETO
Mente Sã 2021/22
ROTARACT CLUB SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - D. 4670
Data Hora Cadastro / Alterado em: 25/08/2021 19:08:14
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaract_sap/
E-mail do Clube: secretariarotaractsap@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractsantoantonio/
Justificativa:
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, depressão será a doença mais incapacitante do mundo até o ano
de 2020. Segundo a Organização, 322 milhões de pessoas sofrem da doença. O Brasil é o país em desenvolvimento
com mais casos de depressão, tendo crescido o número de diagnósticos da doença em 705% nos últimos 16 anos.
Atualmente, cerca de 5,8% da população, um total de 11,5 milhões de pessoas sofrem com a doença. No país
ocorrem 11.433 mortes por suicídio, na média, um caso a cada 46 minutos. Os estados que mais concentram
adultos deprimidos ficam no Sul do país. O Rio Grande do Sul é o primeiro da lista, pois 13,2% das pessoas com 18
anos ou mais já foram diagnosticadas. Informações do DATASUS revelam que o Rio Grande do Sul tem a maior taxa
de suicídios do Brasil, com média de dez casos confirmados para cada 100 mil habitantes, e dos 20 municípios
brasileiros que têm os mais altos índices, 11 são gaúchos. Em Santo Antônio da Patrulha, de acordo com os dados do
Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) houveram 7.869 atendimentos divididos entre apoio psicossocial e ambulatorial
no ano de 2018. Tendo em vista que o atendimento de saúde mental ainda é um tabu para muitas pessoas e que
muitas delas não possuem conhecimento sobre, surgiu a intenção de informarmos a população patrulhense de como
nós podemos ter um atendimento de saúde mental em nossa cidade.
Objetivo Geral:
Informar a população patrulhense em geral de como o cidadão pode ter acesso à um atendimento de saúde mental
em nosso município. Esclarecer como, quando e onde nós podemos acessar esse tipo de atendimento.
Objetivo Especifíco:
- Fazer parceria com o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) da cidade com o projeto.
- Divulgar qual é o primeiro passo que o cidadão deve dar para ter um atendimento de saúde mental, através de
flyers informativos.
- Informar quais profissionais e unidades de saúde fazem atendimento de saúde mental.
- Fazer visitas presenciais nos postos de saúde da cidade fazendo a divulgação que aquele local faz um primeiro
acolhimento psicológico
Categoria Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS

Data Início:

07/08/2021

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:
Público Alvo:
Meios de Divulgação:
Em Andamento...
Parcerias:

Em Andamento...
Cronograma de Atividades:
Descrição:
Em Andamento...
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Em Andamento...
Palavras-Chave:

- Em Andamento...

Lições Aprendidas:
Em Andamento...
Resumo:
Em Andamento...
Emitido em 17/05/2022
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