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Etec: "Dr. José Luiz Viana Coutinho" 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Saúde, Segurança e Trabalho  

Habilitação Profissional: Sem Certificação Técnica 

Qualificação: Técnico em Enfermagem 

Componente Curricular: Enfermagem em Saúde Mental I 

Módulo: III 
C. H: 60 

Semanal: 03 ha 

Professora: Cláudia Lucia de Lima 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

O TÉCNICO EM ENFERMAGEM é o profissional que integra uma equipe, desenvolve e 
assisti ao Enfermeiro: 

 No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem. 

 Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 
clientes durante a assistência de saúde; 

 Nas ações especificas de assistência a pacientes em tratamento específico, em 
estado grave e em situações de urgência e emergência 

    Participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde 

 Individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
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risco; 
Integrar a equipe de saúde; 
Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia de Enfermagem; 
Assisti ao Enfermeiro: 
No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência 
de enfermagem. 
Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 
clientes durante a assistência de saúde; 
Nas ações especificas de assistência a pacientes em tratamento específico, em estado 
grave e em situações de urgência e emergência 
Participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de 
grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 
Integrar a equipe de saúde; 
Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia de Enfermagem; 
Anotar no prontuário do cliente as atividades de assistência de enfermagem, para fins 
estatísticos; 
Participar de atividades de pesquisa em saúde; 
Utilizar princípios éticos no tratamento do cliente e com a equipe multiprofissional. 
Promover saúde mental 
Averiguar paciente e pertences (drogas, álcool etc.). 
Prevenir tentativas de suicídio e situações de risco. 
Limitar espaço de circulação do paciente 
Demarcar limites de comportamento. 
Disponibilizar pertences pessoais para paciente (preservação da identidade). 
Estimular paciente na expressão de sentimentos. 
Conduzir paciente a atividades sociais. 
Implementar atividades terapêuticas prescritas. 
Proteger paciente durante crises. 
Acionar equipe de segurança. 
Demarcar limites de comportamento. 
Disponibilizar pertences pessoais para paciente (preservação da identidade). 
Estimular paciente na expressão de sentimentos. 
Conduzir paciente a atividades sociais. 
Implementar atividades terapêuticas prescritas. 
Proteger paciente durante crises. 
Acionar equipe de segurança. 
Conferir quantidade de psicotrópicos 
Orientar família sobre doença mental 
Recomendar abstenção de decisões durante surto mental 
Manter-se atualizado 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:      Saúde mental                                                                                                             Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar a evolução histórica, as 
políticas públicas e os princípios que 
regem a assistência à saúde mental.  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Relacionar a História da Psiquiatria com 
a Política de Saúde Mental.  
 
1.2. Relacionar as leis específicas de saúde 
mental com os direitos humanos.  
 
1.3. Discutir as políticas de saúde mental no 
Sistema de Saúde Nacional  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Evolução histórica da assistência à 
Saúde Mental e da Psiquiatria  
 
2. Políticas de Saúde e legislação 
relativas à saúde mental  

 Analisar as teorias da personalidade 
segundo Freud.  

2 2.1. Identificar a teoria da personalidade, 
segundo Freud.  
 
2.2. Relacionar os eventos sociais e culturais 
que influenciam na saúde mental do ser 

2 3. Fases do desenvolvimento da 
personalidade segundo Freud.  
 
4. Definição de id, ego e superego.  
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humano.  5. Fatores que influenciam na saúde 
mental do indivíduo  

 Distinguir os diversos níveis de atuação 
e as diversas modalidades de 
recreação e de contenção em saúde 
mental.  
  

3 3.1. Identificar os serviços de saúde mental 
na comunidade.  
 
3.2. Selecionar tipos de comunicação 
eficiente com o cliente/paciente e seus 
familiares com vistas a efetividade da 
assistência voltada para a recreação.  
 
3.3. Realizar técnicas de imobilização e 
contenção para clientes com transtornos 
mentais, em laboratório.  

3 6. Estruturação dos diversos níveis de 
atenção à Saúde Mental (Programas / 
CAPS). 
 
7. Noções sobre as diversas 
modalidades de recreação: ludoterapia, 
Musicoterapia, atividades físicas e 
artísticas, horticultura, jardinagem, etc.  
 
8. Técnicas de contenção  

 Compreender os transtornos mentais e 
todos os cuidados necessários para o 
atendimento ao indivíduo, conforme as 
categorias de transtornos mentais e de 
comportamento.  

4 4.1. Identificar as doenças mais comuns em 
psiquiatria.  
 
4.2. Identificar os sinais e sintomas das 
doenças mentais.  
 
4.3. Relacionar os cuidados de Enfermagem 
com as necessidades básicas do 
cliente/paciente portador de transtornos 
mentais e usuários de diferentes Drogas.  
 
4.4. Relacionar tipos de comunicação 
eficiente com o cliente/paciente e seus 
familiares com vistas a efetividade da 
assistência.  
 
4.5. Citar os medicamentos utilizados nas 
doenças mentais e nas emergências 

4 9. Anatomia e fisiologia do sistema 
nervoso.  
 
10. Classificação das doenças mentais e 
dependentes químicos (CID 10)  
 
11. Doenças mais comuns em 
psiquiatria:  

 Conceito  

 Sinais e sintomas  

 Formas de tratamento  

 Cuidados de enfermagem  
 
12. Noções de farmacologia.  
 
 
13. Procedimentos e cuidados de 
enfermagem em emergências 
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psiquiátricas.  
 
4.6. Identificar os cuidados de enfermagem 
nas emergências psiquiátricas  

psiquiátricas  

 
 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Saúde Mental                                                                                                                  Módulo:III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

Aula inaugural: dinâmica de apresentação 
pessoal, apresentação do conteúdo 
programático da disciplina para o semestre, 
bases tecnológicas, forma de avaliação (CHA) 
e o que será cobrado do aluno. 

 
27 / 01/2014  

1.1. Relacionar a História da 
Psiquiatria com a Política de 
Saúde Mental.  
 
1.2. Relacionar as leis 
específicas de saúde mental 
com os direitos humanos.  
 
1.3. Discutir as políticas de 
saúde mental no Sistema de 
Saúde Nacional 

1. Evolução histórica da 
assistência à Saúde Mental e 
da Psiquiatria  
 
2. Políticas de Saúde e 
legislação relativas à saúde 
mental 

- Conceito de saúde e doença mental e 
avaliação oral em grupo (CI,     ) 
- Aulas teóricas expositivas, discussão, 
dialogo em sala de aula, historia da psiquiatria 
e reforma psiquiátrica. 
Redução de leitos 
Recuperação continua  
As residências terapêuticas 
O Programa de Volta para Casa 
Avaliação teórica (rd,cp,   ) 
Orientação do projeto divisão de grupo. 

 
03 a 10/ 2014 
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 O papel estratégico dos CAPS Saúde Mental 
na atenção primária: articulação com o 
programa de saúde da família  
a proposta para os dias de hoje caps x saúde 
da família. 
Orientação do projeto de recreação. 
Recuperação continua  
 

 
10 a 17 /02 

2.1. Identificar a teoria da 
personalidade, segundo 
Freud 

Definição de id, ego e 
superego 
 

 
 Aula expositiva dialogada, com material 
xerocado e com recursos áudio visuais 
 

 
17 a 24 /02 

2.1. Identificar a teoria da 
personalidade, segundo 
Freud.  
 
2.2. Relacionar os eventos 
sociais e culturais que 
influenciam na saúde mental 
do ser humano 

3. Fases do desenvolvimento 
da personalidade segundo 
Freud 

 - Estudo dirigido e aula expositiva dialogada. 
- Debate sobre quais os eventos sociais e 
culturais podem influenciar na saúde mental 
do ser humano. Avaliação oral (IN) 
- Comparar a sociedade do passado com a 
atual, refletindo sobre as mudanças sociais, 
tecnológicas e culturais. 
recuperaçao contínua 
Avaliação escrita DUPLA (CP,DI,CR 

 
03 a 10 /03 
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3.1. Identificar os serviços 
de saúde mental na 
comunidade.  
 
3.2. Selecionar tipos de 
comunicação eficiente com 
o cliente/paciente e seus 
familiares com vistas a 
efetividade da assistência 
voltada para a recreação.  
 
 

6. Estruturação dos diversos 
níveis de atenção à Saúde 
Mental (Programas / CAPS). 
 
7. Noções sobre as diversas 
modalidades de recreação: 
ludoterapia, Musicoterapia, 
atividades físicas e artísticas, 
horticultura, jardinagem, etc.  
 
 

- Realizar aula – projeto: cada grupo de 
aluno, irá criar uma estratégia de modalidades 
de recreação para a promoção e tratamento 
de doente mental, com tema, justificativa, 
objetivo e conclusão.  
- Debate em circulo sobre avanços e desafios 
na implementação da política de atenção à 
saúde mental. 
- Debate sobre o entendimento do grupo 
sobre o ambiente terapêutico. 
- Relato de vivências em nível pessoal/familiar 
com situações terapêuticas. 
- Através de seminário, dramatização ou 
seminário. 
-Recuperação paralela 
- Finalização do docente  
 

 
17 a 24 /03 
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3.1. Identificar os serviços 
de saúde mental na 
comunidade.  
 
3.2. Selecionar tipos de 
comunicação eficiente com 
o cliente/paciente e seus 
familiares com vistas a 
efetividade da assistência 
voltada para a recreação 

6. Estruturação dos diversos 
níveis de atenção à Saúde 
Mental (Programas / CAPS). 
 
7. Noções sobre as diversas 
modalidades de recreação: 
ludoterapia, Musicoterapia, 
atividades físicas e artísticas, 
horticultura, jardinagem, etc.  
 
 

Realizar aula – projeto: cada grupo de aluno, 
irá criar uma estratégia de modalidades de 
recreação para a promoção e tratamento de 
doente mental, com tema, justificativa, 
objetivo e conclusão.  
- Debate em circulo sobre avanços e desafios 
na implementação da política de atenção à 
saúde mental. 
- Debate sobre o entendimento do grupo 
sobre o ambiente terapêutico. 
- Relato de vivências em nível pessoal/familiar 
com situações terapêuticas. 
- Através de seminário, dramatização ou 
seminário. 
-Recuperação paralela 
- Finalização do docente  
 

 
24 a 31 /03 

 

3.3. Realizar técnicas de 
imobilização e contenção 
para clientes com 
transtornos mentais, em 
laboratório. 

8. Técnicas de contenção 

Aula expositiva no laboratório 
Simulação na prática com os próprios alunos 
das técnicas de contenção 
Avaliação pratica ( DI, DE e PC)   

31/03 a 07/04 
 

 
9. Anatomia e fisiologia do 
sistema nervoso 

Aula expositiva 
Recurso áudio visual 
Avaliação teórica  

 
07/04 a 14 /04 
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4.1. Identificar as doenças 
mais comuns em psiquiatria.  
 
4.2. Identificar os sinais e 
sintomas das doenças 
mentais.  
 

11. Doenças mais comuns em 
psiquiatria:  

 Conceito  

 Sinais e sintomas  

 Formas de tratamento  

 Cuidados de 
enfermagem  

 

Esquizofrenia: aula expositiva com áudio 
visual. 
Filme: mente brilhante, discussão e relatório 
(CC, RD, DI) 

 

14/04 a 21/04 

4.1. Identificar as doenças 
mais comuns em psiquiatria.  
 
4.2. Identificar os sinais e 
sintomas das doenças 
mentais.  
 

11. Doenças mais comuns em 
psiquiatria:  

 Conceito  

 Sinais e sintomas  

 Formas de tratamento  

 Cuidados de 
enfermagem  

 

Aula expositiva dialogada com recursos áudio 
visual:  

 TOC  

 Transtorno bipolar 

 Depressão 

 Ansiedade 

 Psicose puerperal 

 Avaliação escrita individual ( RD,DI,RI) 

28/04 a 05/05 

4.1. Identificar as doenças 
mais comuns em psiquiatria.  
 
4.2. Identificar os sinais e 
sintomas das doenças 
mentais.  
 

11. Doenças mais comuns em 
psiquiatria:  

 Conceito  

 Sinais e sintomas  

 Formas de tratamento  

 Cuidados de 
enfermagem  

 

Aula expositiva dialogada com recursos áudio 
visual:  

 TOC  

 Transtorno bipolar 

 Depressão 

 Ansiedade 

 Psicose puerperal 

 Avaliação escrita individual ( RD,DI,RI) 

05/05 a 12/05 
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4.3. Relacionar os cuidados 
de enfermagem com as 
necessidades básicas do 
cliente/ paciente portador de 
transtornos mentais e 
usuários de diferentes 
drogas.  
 

4. Compreender os transtornos 
mentais e todos os cuidados 
necessários para o 
atendimento ao indivíduo, 
conforme as categorias de 
transtornos mentais e de 
comportamento. 
 

Estudo dirigido e Seminário de drogas licitas e 
ilícitas 
10. Classificação das doenças mentais e 
dependentes químicos (CID 10).  

12/05 a 19/05 

.  12. Noções de farmacologia 
Resolução de problema  
RECUPERAÇÃO PARALELA 

19/05 a 26/05 

 
 
4.4. Relacionar tipos de 
comunicação eficiente com 
o cliente/paciente e seus 
familiares com vistas a 
efetividade da assistência.  
 
4.5. Citar os medicamentos 
utilizados nas doenças 
mentais e nas emergências 
psiquiátricas.  
 
4.6. Identificar os cuidados 
de enfermagem nas 
emergências psiquiátricas. 

..  
 
13. Procedimentos e cuidados 
de enfermagem em 
emergências psiquiátricas. 

 

- ESTUDO DIRIGIDO E Pesquisa sobre os 
procedimentos e cuidados de enfermagem em 
emergências psiquiátricas. 
- Pesquisa sobre os principais medicamentos 
utilizados em transtornos mentais, identificar a 
ação medicamentosa, posologia, reações 
adversas e cuidados de enfermagem. 
 
-AULA EXPOSITIVA 
 
- Avaliação individual (RD,DI,RI) 

26/05 a 02/06 
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4.4. Relacionar tipos de 
comunicação eficiente com 
o cliente/paciente e seus 
familiares com vistas a 
efetividade da assistência.  
 
4.5. Citar os medicamentos 
utilizados nas doenças 
mentais e nas emergências 
psiquiátricas.  
 
4.6. Identificar os cuidados 
de enfermagem nas 
emergências psiquiátricas. 

..  
 
13. Procedimentos e cuidados 
de enfermagem em 
emergências psiquiátricas. 

 

ESTUDO DIRIGIDO E Pesquisa sobre os 
procedimentos e cuidados de enfermagem em 
emergências psiquiátricas. 
- Pesquisa sobre os principais medicamentos 
utilizados em transtornos mentais, identificar a 
ação medicamentosa, posologia, reações 
adversas e cuidados de enfermagem. 
 
-AULA EXPOSITIVA 
 
- Avaliação individual (RD,D 

02/06 a 09/06 

 

 

 

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Analisar a evolução 
histórica, as políticas 
públicas e os princípios 
que regem a assistência à 
saúde mental.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reconhecer a Política 
Nacional de Saúde Mental e 
seu contexto histórico. 

- Analisar o contexto 
histórico da loucura e da 
Reforma Psiquiátrica no 
Brasil. 

- Estabelecer relação da 
história e o avanço da 
implementação de Leis 
Específica de Saúde Mental. 

- Seminário/dramatização e 
relatório em dupla. 
- Desempenho em sala de 
aula quanto a participação 
em debates e discussões em 
grupo. 
 
 

- Participação e 
desenvolvimento adequado 
das atividades programadas 
respeitando o horário de 
inicio e termino das 
atividades 
Coerência de ideais e com a 
realidade 
Utilização correta dos 
conceitos 
Utilização de linguagem e 
escrita técnica e adequada. 
 
 Clareza e objetividade nos 
trabalhos apresentados. 

- Respostas dadas de forma 
clara, com linguagem 
apropriada, utilizando-se de 
conceitos pertinentes. 
Domínio na apresentação/ 
dramatização e liderança. 
Texto escrito de forma clara 
e utilização de termos 
técnicos adequado. 

 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

2. Analisar as teorias da 
personalidade segundo 
Freud. 

- Reconhecer as fases de 
desenvolvimento da 
personalidade. 

- Identificar e analisar como 
o ambiente sócio cultural 
influencia no comportamento 
humano e saúde mental. 

- Prova escrita 
individual.(DI,RD,CR) 
- Desempenho em sala de 
aula quanto a participação 
em debates e discussões 
em grupo.(IN) 
 

- Participação e 
desenvolvimento adequado 
das atividades 
programadas. 
- Clareza e objetividade 
nos trabalhos de 
pesquisas. 
 

- Respostas dadas de 
forma clara 
-Utilizando-se de conceitos 
pertinentes 
- escrita com terminologia 
adequada 
- Postura adequada na sala 
durante a prova 
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3. Distinguir os diversos 
níveis de atuação e as 
diversas modalidades de 
recreação e de contenção 
em saúde mental.  
 

- desenvolver projetos de 
recreação de atenção aos 
portadores de transtornos 
mentais. 

- Reconhecer a importância 
da relação interpessoal 
terapêutica em saúde 
mental. 

- Caracterizar ambiente e 
relação terapêutica. 

- Desenvolver diversas 
modalidades de recreação. 

- Desenvolver as técnicas de 
contenção em saúde mental. 

- Projeto escrito e 
apresentação). 
- Desempenho em sala de 
aula quanto a participação 
em debates e discussões 
em grupo. 
- Resolução de atividades 
práticas e relatórios intra e 
extra sala de aula. 
- Trabalho de pesquisa e 
apresentação de 
dramatização. 
( DI, DE e PC)   

- Participação e 
desenvolvimento adequado 
das atividades 
programadas. 
- Clareza e objetividade 
nos trabalhos de 
pesquisas. 
- Realizar as técnicas de 
contenção de maneira 
precisa e rápida. 
- Realizar as diversas 
modalidades de recreação, 
com clareza e objetividade. 
- Demonstrando senso 
crítico,interesse e iniciativa 
- Participação e 
cooperação com a equipe e 
cumprimento de prazo 
 

- Prova escrita identificando 
os conceitos estudados e 
pesquisados. 
- Utilização dos 
conhecimentos adquiridos 
na discussão diária em 
debates do componente. 
- Apresentar respostas 
objetivas e satisfatórias 
diante dos estudos 
abordados. 

4. Compreender os 
transtornos mentais e todos 
os cuidados necessários 
para o atendimento ao 
indivíduo, conforme as 
categorias de transtornos 
mentais e de 
comportamento. 

- Reconhecer a importância 
da observação como 
ferramenta para as ações de 
enfermagem na atenção a 
clientes com alterações 
mentais. 

- Caracterizar alterações das 
funções psíquicas. 

- Identificar e caracterizar os 
principais transtornos 

- Prova escrita (objetiva e 
subjetiva). Avaliação 
escrita individual ( 
RD,DI,RI 
- Desempenho em sala de 
aula quanto a participação 
em debates e discussões 
em grupo. 
- Resolução das 
atividades de pesquisa e 
relatórios intra e extra sala 

- Participação e 
desenvolvimento adequado 
das atividades 
programadas. 
- Clareza e objetividade 
nos trabalhos de 
pesquisas. 
- Participação e 
desenvolvimento nas 
diversas atividades em sala 
de aula, debates, 

- Prova escrita identificando 
os conceitos estudados e 
pesquisados. 
- Utilização dos 
conhecimentos adquiridos 
na discussão diária em 
debates do componente. 
- Apresentar respostas 
objetivas e satisfatórias 
diante dos estudos 
abordados de forma clara 
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mentais relacionando com 
as ações de enfermagem. 

- Reconhecer a assistência 
de enfermagem indicada 
para clientes com alterações 
de comportamento mais 
comuns em transtornos 
mentais. 

- Conhecer os principais 
medicamentos utilizados no 
tratamento dos transtornos 
mentais, ação esperada, 
reações adversas e 
cuidados de enfermagem. 

de aula. 
 
- Relatórios de filmes. 
 

discussões, dinâmica, 
filmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

concisa e coerente. 
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V– Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Reforma psiquiátrica e política de saúde mental, Brasil 2005 
 - Filmes: bicho de sete cabeças, Mente brilhante e vídeos de relatos e apoio ao doente mental. 
  - http://www.psicopedagogia.com.br/ A INFLUÊNCIA DA CULTURA NO PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA CRIANÇA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
Livros: da biblioteca da escola 
Sites para pesquisa: WWW.saude.gov.br;                           WWW.bvsfiocruz.fiocruz.br;                              
WWW.ans.gov.br 
Sugestão de filmes: 
Rain Man – relata o autismo 
As Horas – relata depressão 
Uma Mente Brilhante –  relata a esquizofrenia 
Mr Jones – relata o transtorno bipolar 
Melhor Impossível – transtorno obsessivo compulsivo 
O Silencio dos Inocentes – relata sociopatia 
Bicho de Sete cabeças – relata o manicômio 
Textos de apoio, artigos científicos de periódicos ligados a área de atuação, uso de sites 
específicos. Apostila elaborada pela docente acerca de todo o assunto a ser abordado nas 
bases tecnológicas do componente curricular. 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
         As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o 
desenvolvimento do curso. 
         A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência 
de aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 
mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 
 

VII – Identificação: 

Nome da professora: Cláudia Lucia de Lima 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise do plano de trabalho docente e baseado nas exigências do componente curricular 
do Plano de Curso de Técnico de Enfermagem o parecer é favorável. 

Nome do coordenador (a): Camila Maria Buso Weiller Viotto 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/02/14         

http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=640
http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=640
http://www.saude.gov.br/
http://www.bvsfiocruz.fiocruz.br/
http://www.ans.gov.br/
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