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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

Bacharelado em Enfermagem 2015.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

                                ENF131 Enfermagem na Atenção à Saúde Mental 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

CARGA HORARIA TOTAL: 108h 

Carga Horária Teórica: 54h 

Carga Horária Prática: 54h 

 

5º 

 

EMENTA 

 

A disciplina visa estudar a evolução da enfermagem em saúde mental e sua participação 

nas políticas nacionais de saúde, bem como instrumentalizar o aluno sobre noções básicas 

de transtornos mentais focalizando a promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e 

reintegração social. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 

Despertar, no aluno, o interesse no “cuidar” na saúde mental, reavaliando conceitos; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•Discutir as políticas nacionais de saúde mental no Sistema Único de Saúde; 

•Ampliar o conhecimento sobre alterações da consciência e transtornos mentais; 

•Conhecer as abordagens biológicas e psicossociais de intervenção em situação de crise. 

•Estimular o trabalho interdisciplinar; 
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PERFIL DO EGRESSO 

Após o término da disciplina o (a) discente deverá ser capaz de: 

� Desenvolver sua capacidade crítica e reflexiva tanto na assistência ao cliente como na 

sua participação numa equipe multidisciplinar, fundamentado em um contexto ético, 

político e sócio-educativo, tendo em vista a importância do acolhimento e escuta 

qualificada 

� Contextualizar evolução da atual  política de saúde mental,   

� conhecer os aspectos relacionados à saúde mental e doença mental, os instrumentos 

básicos de enfermagem e suas aplicações utilizando procedimentos técnicos 

científicos no processo e consulta de enfermagem e selecionando os recursos 

técnicos e as modalidades grupais adequadas a serem desenvolvidas nas ações 

especificas. 

�  correlacionar saúde mental com as teorias do desenvolvimento da personalidade e 

grupos de risco da população geral.  

� identificar os conceitos de gerais de crise e intervenções em situações de crise 

� compreender a mudança de paradigma da doença mental para a saúde mental. 

� identificar as psicopatologias em uma abordagem multidisciplinar  

� conhecer os  psicofármacos e assistência de enfermagem especifica de acordo com 

suas indicações. 

� conhecer a atual legislação de álcool  e outras drogas e sua aplicação no contexto 

intersetorial 

� entender as situações de urgência e emergência psiquiátrica e seu direcionamento 

dentro das especificações da atual política de saúde mental. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Introdução ao estudo de saúde mental; 

• Evolução Histórica da Enfermagem em Saúde Mental;  

• Políticas de Saúde Mental no Brasil; 

• Situação de urgências e emergências psiquiátricas; 

• Intervenção em crise; 

• Serviços Substitutivos; 

• Transtornos do pensamento; 

• Transtornos do humor; 

• Transtornos de ansiedade e alimentares; 

• Transtornos de personalidade; 
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• Transtornos orgânicos; 

• Relacionamento Interpessoal e Terapêutico. 

 

METODOLOGIA 

Dinâmicas de grupo, aulas expositivas, apresentação e discussões de filmes, estudos de 

casos de patologias psiquiátricas. 

 

AVALIAÇÃO 

Duas unidades – cada unidade contém no mínimo 02 avaliações, sendo obrigatoriamente 

uma  individual e a outra em equipe. 

As notas serão de 0 a 10, com uma (01) casa decimal. Média de aprovação na unidade 

(Min) = 7,0. 
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COLEGIADO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 


