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1. OBJETIVOS

GERAL:
• Prestar assistência de enfermagem ao cliente/paciente usuário dos serviços de saúde mental.

ESPECÍFICOS:
• Trabalhar junto à equipe de saúde mental, visando à recuperação e bem-estar do cliente/paciente
• Iden�ficar o papel do técnico em enfermagem na assistência ao cliente/paciente usuário do serviço de saúde mental
• Conhecer a evolução histórica, as polí�cas públicas e os princípios que regem a assistência à saúde mental, iden�ficando os
diversos níveis de atendimento cliente/paciente
• Interpretar leis específicas da saúde mental
• Conhecer as categorias de transtornos mentais e de comportamento;
• Conhecer os sinais e sintomas dos quadros agudos e crônicos de transtornos mentais;
• Caracterizar as necessidades básicas do cliente/paciente com transtorno mental;
• Conhecer as diversas formas de tratamento dos transtornos mentais;
• Compreender os aspectos específicos relacionados aos procedimentos e cuidados de enfermagem ao cliente/paciente na
assistência em saúde mental.

2. EMENTA

Assistência ao cliente/paciente usuário dos serviços de saúde mental, baseada na compreensão da evolução histórica da assistência à
Saúde Mental e das Polí�cas de Saúde rela�vas à saúde mental, no conhecimento geral dos transtornos mentais e de
comportamento, incluindo seus sinais, sintomas e formas de tratamento. E realização de procedimentos e cuidados de Enfermagem
nos diversos níveis de atenção à Saúde Mental.

3. PROGRAMA

• Evolução histórica da assistência à Saúde Mental e da Psiquiatria.
• Polí�cas de Saúde rela�vas à saúde mental.
• Estruturação dos diversos níveis de atenção à saúde mental.
• Categorias de transtornos mentais e de comportamento.
• Sinais, sintomas e formas de tratamento dos principais transtornos mentais: Transtornos Mentais Orgânicos (Demências),
Transtornos Mentais devido ao uso de substâncias psicoa�vas, Esquizofrenia, Transtornos de humor (afe�vos), transtornos neuró�cos
e relacionados ao estresse (de ansiedade), transtornos de alimentação, transtornos de personalidade e do comportamento do
adulto, retardo mental, transtornos do comportamento e emocionais da infância e adolescência, dentre outros.
• Procedimentos e cuidados de Enfermagem nos diversos níveis de assistência em Saúde Mental.
• Influência das substâncias químicas na fisiologia cerebral.
• Noções de Psicofarmacologia.
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