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CARGA HORÁRIA TOTAL: 36H
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CARGA HORÁRIA TEÓRICA:18h
CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 18h
EMENTA
Fornecer aos alunos subsídios para a compreensão do comportamento humano na área
de saúde, bem como a visão psicossomática e os mecanismos de formação de sintomas.
Bases do processo de comunicação e técnicas grupais para instrumentalizar o discente no
cuidado com a saúde de grupos populacionais específicos.
OBJETIVOS
•

Compreender a lógica do comportamento e a história de vida no processo de
adoecimento.

•

Discutir sobre a visão da psicossomática e os mecanismos de formação de
sintomas.

•

Compreender o processo de comunicação nas relações interpessoais.

•

Aplicar na prática técnicas grupais direcionadas ao cuidado com a saúde de grupos
populacionais específicos.
PERFIL DO EGRESSO

A presente disciplina trabalha a necessidade de entendimento do comportamento humano
1

nas relações pessoais e interpessoais frente ao processo de adoecimento. Portanto, após
o término da disciplina o (a) discente deverá ser capaz de entender as questões
psicossomáticas e formação de sintomas, bem como o processo das relações
interpessoais na equipe e com o usuário e sua aplicabilidade no exercício da profissão.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•

Fator humano na área de saúde: A influência da história de vida no processo de
adoecimento;

•

Noções sobre a abordagem psicossomática e os mecanismos de formação dos
sintomas;

•

Relações interpessoais na equipe interdisciplinar;

•

Comunicação como instrumento facilitador nas relações interpessoais;

•

Comunicação em enfermagem;

•

Risco e vulnerabilidade em saúde;

•

A função do aconselhamento nas práticas saúde;

•

Planejamento e aplicação de técnicas grupais.
METODOLOGIA

•

Aula expositiva

•

Leitura e discussão de textos

•

Planejamento de técnicas grupais
AVALIAÇÃO

•

I Unidade: avaliação escrita individual

•

II Unidade: seminários em grupo
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