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1. OBJETIVOS

• Caracterizar o processo evolu�vo do ser humano nas diversas etapas do ciclo vital;
• Compreender a relação entre adoecimento �sico e adoecimento mental;
• Conhecer as técnicas de trabalho com grupos e de comunicação interpessoal;
• Iden�ficar as formas de adoecimento mental e as estratégias para o cuidado destas pessoas;
• Conhecer o trabalho do profissional de enfermagem em equipe mul�disciplinar.
• Conhecer os princípios é�cos de forma a adotar postura adequada no trato com cliente/ comunidade e com os outros profissionais
da equipe de trabalho;
• Compreender os princípios da Bioé�ca na sua atuação profissional
• Interpretar a legislação referente aos direitos do usuário dos serviços de saúde, u�lizando-a como um dos balizadores na realização
do seu trabalho;
• Correlacionar os conhecimentos de várias disciplinas ou ciências com o obje�vo de realizar trabalho em equipe, tendo em vista o
caráter interdisciplinar da Área de Saúde.

2. EMENTA

Noções básicas sobre desenvolvimento, crescimento, evolução e envelhecimento humano no ciclo vital. Necessidade humanas
básicas em cada etapa do ciclo vital. Técnicas de trabalho em grupo e modos de comunicação interpessoal. Estudo das polí�cas de
saúde mental com ênfase na atenção primária e no trabalho mul�profissional. Relações humanas na vida e no trabalho. A relação
enfermagem e paciente. Moral e É�ca. É�ca e trabalho: a questão dos meios e dos fins no trabalho em saúde, conflitos entre
dimensão pública e privada da é�ca. Princípios da Bioé�ca. Carta dos Direitos do Paciente, proposta no Manual da Comissão
Conjunta de Acreditação de Hospitais para a América La�na e Caribe.

3. PROGRAMA

1. Unidade 1: Noções básicas sobre desenvolvimento, crescimento, evolução e envelhecimento humano no ciclo vital.
1.1. Aspectos emocionais, necessidades e patologias da Gestação, parto e puerpério
1.2. Aspectos emocionais, necessidades e patologias da Infância e adolescência
1.3. Aspectos emocionais, necessidades e patologias da Maturidade e envelhecimento

2. Unidade 2: Técnicas de trabalho em grupo e modos de comunicação interpessoal.
2.1. O grupo como estratégia de intervenção
2.2. A comunicação interpessoal no trabalho de enfermagem
2.3. Trabalho em equipe na área de saúde: processos de negociação no trabalho.
2.4.. Relação profissional de enfermagem e paciente

3. Unidade 3: Polí�cas de saúde mental
3.1. Saúde mental. Histórico e modelos de intervenção
3.2. Saúde mental no SUS e na atenção primária

4. Unidade 4: Moral e É�ca
4.1. É�ca e trabalho: a questão dos meios e dos fins no trabalho em saúde, conflitos entre dimensão pública e privada da é�ca.
4.2. Bioé�ca. Dilemas é�cos
4.3. Carta dos Direitos do Paciente, proposta no Manual da Comissão Conjunta de Acreditação de Hospitais para a América La�na e
Caribe
4.4. Diversidade étnico-racial, interculturalidade e questões de gênero na sociedade atual.
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