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Plano de Ensino 

Disciplina: Disciplina: Disciplina: Disciplina: Enfermagem em Saúde MentalEnfermagem em Saúde MentalEnfermagem em Saúde MentalEnfermagem em Saúde Mental    

Curso: Curso: Curso: Curso: EnfermagemEnfermagemEnfermagemEnfermagem    

Período Letivo: 2018Período Letivo: 2018Período Letivo: 2018Período Letivo: 2018    Série: 3Série: 3Série: 3Série: 3ª ª ª ª     Obrigatória (X)   Optativa (   )Obrigatória (X)   Optativa (   )Obrigatória (X)   Optativa (   )Obrigatória (X)   Optativa (   )    

CH Teórica: 6CH Teórica: 6CH Teórica: 6CH Teórica: 60000    CH Prática: 2CH Prática: 2CH Prática: 2CH Prática: 20000    CH Total: 80CH Total: 80CH Total: 80CH Total: 80    

Obs:Obs:Obs:Obs:    

 

I I I I ----    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

Gerais: Gerais: Gerais: Gerais: Proporcionar ao educando embasamento teórico-metodológico da saúde mental 
necessário para uma assistência de enfermagem integral ao portador de transtorno mental e 
a sua família, norteada por elementos do processo de enfermagem, de práticas educativas e 
das dinâmicas de grupo; bem como, sua aplicabilidade em protocolos e condutas 
institucionais recomendadas nos diferentes níveis de atenção à saúde, para promoção da 
reinserção social e reabilitação do doente mental.    

Específicos: Específicos: Específicos: Específicos:     
• Compreender a história da assistência psiquiátrica e a política de saúde mental; 
• Contextualizar o momento histórico da luta antimanicomial aos princípios e às 

diretrizes da Reforma Psiquiátrica e das políticas públicas vigentes; 
• Despertar o interesse dos educandos para o conhecimento da natureza da teoria da 

personalidade, compreendendo suas fases de desenvolvimento;  
• Apresentar os modelos substitutivos assistenciais e as abordagens terapêuticas adotadas 

a partir da Reforma Psiquiátrica; 
• Discutir e identificar os principais transtornos mentais e de comportamento, utilizando 

como instrumento terapêutico à comunicação interpessoal, empatia, compromisso, 
responsabilidade e habilidades para tomadas de decisões; 

• Desenvolver ações de prevenção, promoção e reabilitação psicossocial; 
Estabelecer os princípios éticos, legais e humanísticos no desenvolvimento da assistência 
psiquiátrica.    

II II II II ----    EmentaEmentaEmentaEmenta    

História da psiquiatria e políticas de saúde mental. Introdução ao conhecimento, compreensão e 
prestação de cuidados em saúde mental. Medidas preventivas aos indivíduos e à comunidade. Os 
meios de aproximação do trabalho da enfermagem psiquiátrica e sua participação no tratamento de 
indivíduos que vivenciam experiências de sofrimento psíquico. Instrumentos básicos em saúde 
mental: o trabalho em equipe multidisciplinar (comunicação, relacionamento interpessoal). A 
assistência à saúde mental nos serviços básicos de saúde e hospitais. Principais doenças mentais: 
psicose, esquizofrenia e outros transtornos mentais. Cuidado em saúde mental. Psicopatologia nas 
instituições hospitalares, ambulatoriais, etc. Os quadros psicopatológicos mais frequentes e o 
cuidado. Emergência Psiquiátrica. Avaliação psiquiátrica. Condutas do enfermeiro. Relação 
terapêutica entre paciente e enfermeiro. Promoção e prevenção em saúde mental. Programas e 
projetos em saúde coletiva, ambiental e étnico raciais. Aspectos étnicos raciais do cuidar. Cultura 
Afro-brasileira e indigenista na Saúde Mental. 
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III III III III ---- Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino    

I - Apresentação da disciplina: 
• Enfermagem em Saúde Mental: Glossário e conceitos básicos; 
• Política de Saúde – Reforma psiquiátrica a Lei 10.216/01; 
• Teoria do desenvolvimento da personalidade: estrutura da 

personalidade e topografia da mente; 
• Princípios éticos e humanísticos da saúde mental. 

1º BM 

II- Os estágios do desenvolvimento da personalidade de Freud; 
• Estágio Oral, Anal, Fálico, Latência e Genital; 
• Adaptação psicológica ao estresse: níveis de ansiedade e os principais 

mecanismos de defesa do ego.   
III-Noções de psicopatologias: principais sinais e sintomas da doença mental: 

• Sensopercepção;  Pensamento ; Linguagem ; Consciência ; Atenção; 
Orientação; Memória e Afeto. 

2º BM 

IV - Transtornos mentais específicos: 
• Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas: álcool e drogas; 
• Transtornos do pensamento (Esquizofrenias), tipos e assistência de 

enfermagem; 
• Transtornos afetivos, tipos. Depressão pós- parto e assistência de 

enfermagem; 
• Transtornos neuróticos, tipos e assistência de enfermagem; 
V - A relação terapêutica nos cuidados do enfermeiro psiquiátrico 
• Conceito de ambiente e relação terapêutica; 
• Dificuldades ou problemas na relação terapêutica; 
• Equipe terapêutica; 
• Atitudes e intervenção de enfermagem com alguns tipos de pacientes. 
• Contextualização da assistência em Saúde Mental contemporânea.  
 

3º BM 

VI -  Emergências e terapias psiquiátricas.        4º BM 

IV IV IV IV ---- Tempo De Estudo Discente (TED) Tempo De Estudo Discente (TED) Tempo De Estudo Discente (TED) Tempo De Estudo Discente (TED)        

São destinadas duas horas para estratégias pré-instrucionais que consiste em preparar 
e alertar o estudante em relação ao que e como vai aprender. Para isso as estratégias 
utilizadas serão: a clareza na apresentação dos objetivos e organização prévia do 
material estudado. 

1º BM 

São destinadas duas horas para estratégias co-instrucionais que consiste em apoiar os 
conteúdos curriculares durante o processo de ensino ou da leitura do texto de 
ensino. As estratégias utilizadas serão: ilustrações e analogias. 

2º BM 

São destinadas duas horas para estratégias pós-instrucionais que consiste em 
apresentar depois do conteúdo que se há de aprender e permitir ao aluno formar 
uma visão sintética, integradora e inclusive crítica do material. As estratégias 
utilizadas serão: perguntas intercaladas e pistas topográficas e discursivas. 

3º BM 

São destinadas duas horas para elaboração e montagem de contextos relacionados 4º BM 
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ao assunto das matérias estudadas na faculdade. As estratégias utilizadas serão: mapas 
conceituais e redes semânticas e uso de estruturas textuais. 

V V V V ---- Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento    
As atividades de nivelamento, podem se apresentar sob forma de cursos de curta duração, que servem 
para recordar alguns conteúdos básicos de português, e ciência básica que os alunos deveriam ter 
conhecimento para ingressar no ensino superior e poder acompanhar melhor as matérias do curso que 
escolheu. 

VI VI VI VI ---- Atividades Práti Atividades Práti Atividades Práti Atividades Práticas de Estudo e Pesquisacas de Estudo e Pesquisacas de Estudo e Pesquisacas de Estudo e Pesquisa    
 Estudos dirigidos e revisão bibliográfica de temas sobre saúde mental e psiquiatria com análise e 
interpretação do contexto social. 

VII VII VII VII ---- Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem    
- Aulas expositivas e práticas 
- Leitura de artigos relacionados à área 
- Estudo de caso dirigido 
- Seminários 
 A metodologia será desenvolvida através de aulas expositivas teórico-
práticas e práticas discursivas com participação de experiências vivenciadas 
pelos alunos em estudos de casos clínicos, demonstrações e simulações de 
procedimentos técnicos de enfermagem em laboratório. 

1º ao 4º BM 

VIII VIII VIII VIII ----    Atividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades Avaliativas    
1º BM 
2º BM 
3º BM 

Avaliações regimentais e avaliações parciais de acordo com as necessidades 
para desenvolvimento de conteúdos.  
Serão realizados como forma de avaliação seminários e/ou trabalhos provas 
por bimestre parcial e outra regimental onde a regimental será somada aos 
valores obtendo a média final; trabalhos (peso 2,0) e uma prova regimental 
teórica descritiva (peso 8,0). Na prova substitutiva e no exame o aluno será 
avaliado por meio de uma prova descritiva teórico (peso 10,0). Oportunizar 
trabalhos (peso 1,0) acrescentados na media. 
 

4º BM 

IX IX IX IX ----    MonitoriaMonitoriaMonitoriaMonitoria    
Não previsto. 

X X X X ----    Grupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação Científica    
Não previsto.    

XIXIXIXI    ---- Projetos Projetos Projetos Projetos    
Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 

Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão Projeto de 
Extensão Fadap/FAP. 

XII XII XII XII ---- Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios    

Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas     

XIXIXIXIIIIIIIII    ----    Bibliografia BásicaBibliografia BásicaBibliografia BásicaBibliografia Básica    
GORENSTEIN, Clarice; WANG, Yuan-Pang.; HUNGERBUHLER, Ines. Instrumentos de Avaliação em Instrumentos de Avaliação em Instrumentos de Avaliação em Instrumentos de Avaliação em 
SSSSaaaaúúúúddddeeee    MMMMeeeennnnttttaaaallll. Porto Alegre: Artmed, 2015.  
MARCOLAN, João Fernando; CASTRO, Rosiani C. B. Ribeiro. EEEEnnnnffffeeeerrrrmmmmaaaaggggeeeemmmm    eeeemmmm    ssssaaaaúúúúddddeeee    mmmmeeeennnnttttaaaallll    eeee    
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psiquiátricapsiquiátricapsiquiátricapsiquiátrica. Rio de janeiro: Elsevier, 2013.  
SILVA, Leandro Andrade Da.; SANTOS, Iraci Dos. Cuidar em enfermagem e saúde mentalCuidar em enfermagem e saúde mentalCuidar em enfermagem e saúde mentalCuidar em enfermagem e saúde mental. Curitiba: 
Appris, 2017. 
http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/ 

XXXXIVIVIVIV    ----    Bibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia Complementar    

AZEVEDO, Tássia Lopes de. Psicopatologia da Aprendizagem.Psicopatologia da Aprendizagem.Psicopatologia da Aprendizagem.Psicopatologia da Aprendizagem. São Paulo: Cengage, 2016 
GUTFREIND, Celso; et. al. A obra de Salvador Celia:A obra de Salvador Celia:A obra de Salvador Celia:A obra de Salvador Celia: empatia, utopia e saúde mental das crianças.  
Porto Alegre: Artmed, 2013. 
SAMUELS, Martin A. Manual de NeurologiaManual de NeurologiaManual de NeurologiaManual de Neurologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2015.  
THORNICROFT, Graham; et al. Boas práticas em saúde mental comunitáriaBoas práticas em saúde mental comunitáriaBoas práticas em saúde mental comunitáriaBoas práticas em saúde mental comunitária. Barueri: Manole, 2010. 
VIDEBECK, Sheila L. Enfermagem em saúde mental e psiquiatEnfermagem em saúde mental e psiquiatEnfermagem em saúde mental e psiquiatEnfermagem em saúde mental e psiquiatriariariaria. 5. ed.  Porto Alegre: Artmed, 2012. 
http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/ 
 

XXXXVVVV    ---- Docente da Disciplina Docente da Disciplina Docente da Disciplina Docente da Disciplina    

Professor Mestre José Marcos Garcia 

 

 


