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Introdução: Esse trabalho é fruto de uma prática realizada por discentes vinculados ao
projeto de extensão “Intervindo em Comunidades: práticas em diferentes contextos”
que cursavam a disciplina curricular Psicologia Comunitária. O trabalho foi
desenvolvido no Centro de Reabilitação Geral do UnilesteMG , ao longo de um
semestre, quinzenalmente, com supervisões e acompanhamento da psicóloga do setor,
com o intuito de que o discente desenvolvesse possibilidades de produção do
conhecimento e possibilitar no grupo o desenvolvimento de estratégias capazes de
prevenir e modificar as condições de promoção da saúde.
 Objetivo: Aprender como é o funcionamento do Centro de Reabilitação Geral e
observar os grupos que usufruem do serviço na interação multidisciplinar,
compreendendo assim a importância da reabilitação para os pacientes e o trabalho da
psicologia nesse contexto. Metodologia: O trabalho consistiu em observações e
pesquisa ação, com a realização de cinco encontros supervisionados, no primeiro
semestre de 2011, com duração de 2 horas cada um. No primeiro encontro os alunos
foram apresentadas a equipe multidisciplinar, bem como o espaço do centro de
reabilitação. A psicóloga explicou o funcionamento do setor e como ocorre a proposta
de reabilitação dos usuários. A partir do segundo encontro até o fim das atividades
foram acompanhados os grupos de cardiopulmonares, amputados e serviço psicológico
onde pudemos pensar em estratégias terapêuticas de promoção em saúde e a produção
de conhecimento em psicologia. Resultados: O trabalho possibilitou uma articulação e
aproximação entre a teoria aprendida em sala de aula e a prática comunitária,
integrando os pilares: ensino, pesquisa e extensão.
Foi interessante o contato com a equipe multiprofissional, com esta pudemos perceber
a interação dos profissionais/estagiários com os usuários do sistema e a motivação
destes com sua reabilitação. 
O grupo de cardiopulmonares demonstrou ser bastante concentrado, porém, alegres,
brincalhões e quando uns enrolam para fazer os exercícios os outros cobram,
incentivam e tem como objetivo a manutenção e prevenção. Os pacientes são usuários
de cadeira de rodas, devido a isso tem a necessidade de trabalhar mais os músculos
superiores, fortalecendo-os e assim melhorando a desenvoltura com a cadeira.
No grupo de amputados com próteses foi percebida uma maior interação com os
profissionais, devido à necessidade de apoio para realizar as atividades propostas,
sendo disponível para cada paciente um estagiário no qual os acompanhava nos
exercícios, segurando-os, com isso, foi possível perceber uma maior motivação,
segurança e afeto dos pacientes com os estagiários.
O grupo terapêutico demonstrou ser bastante comunicativo, alegre, participativo,
elogiam, incentivam um ao outro e se consideram uma família, isso foi percebido
muito claro nas falas.

 Conclusão: Percebeu-se também uma troca rica de experiências, onde todos pacientes
tem o prazer de contar suas histórias de vida, suas angústias, suas vitórias e onde
prevalece o respeito e a confiança na reabilitação e no trabalho multidisciplinar.
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