
 

 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial 

DISCIPLINA OU ATIVIDADE DE 
APRENDIZAGEM 

CH EMENTA 

Fundamentos de saúde mental 8 
Conceito de Saúde mental; A evolução do 
cuidado em Saúde Mental; 

História da psiquiatria e da 
Reforma psiquiátrica 

16 
Aspectos históricos da psiquiatria e da reforma 
psiquiátrica no Brasil 

Legislação e política de saúde 
mental no Brasil 

16 

Regulamentação do SUS- Normativas básicas;  
Histórico do Sistema de Saúde; proteção social e 
direito à saúde; Base legal da Saúde Mental no 
Brasil; Marcos Regulatórios da Política de Saúde 
Mental e da Atenção Psicossocial no Brasil; 
Visão e institucionalização da loucura: Os 
manicômios Internos 

Gestão pública e planejamento de 
Serviço de saúde 

16 

Concepções, organização, funcionamento e 
financiamento do SUS; Regulamentação e 
instrumentos de gestão do SUS; O sistema único 
de saúde no contexto atual: avanços e percalços. 
Planejamento estratégico situacional. Gestão 
estratégica de serviços de saúde mental; 
Auditoria, controle e avaliação dos serviços de 
saúde mental. 

Saúde Mental, Direitos Humanos e 
Cidadania 

24 

1 -Direitos Humanos: 
a- Breve histórico 
b- Conceitos 

 
2-Saúde e Cidadania: 

a- Breve histórico das Políticas de Saúde no 
Brasil; 

b- O que entendemos por Política Pública e 
Social; 

c- A Saúde como direito humano 
fundamenta. 

 
3- Saúde Mental, Direitos Humanos e Cidadania: 

a- Relações e caminhos possíveis; 
b- Desnaturalizando ideias; 

Desafios. 



Bases conceituais da Rede de 
Atenção psicossocial 

24 

Conceito de Redes de Saúde e de Saúde Mental;  
Configuração da Rede de Atenção Psicossocial 
no Brasil e em Sergipe; Aspectos e fundamentos 
da psiquiatria, da saúde mental e da atenção 
psicossocial; As transformações no campo da 
Atenção Psicossocial; Os movimentos sociais no 
campo da atenção psicossocial no SUS. 

Saúde mental na Atençao 
primaria, secundaria e terciaria; 

24 

Sofrimento psíquico inerente à condição 
humana. Aspectos conceituais de saúde e 
doença mental nas esferas da atenção Primária, 
Secundária e Terciária da saúde.  

Visita técnica I 16 Prática do trabalho em Saúde Mental 

Neurociência dos transtornos 
mentais (laboratório) 

 

 

16 

Aspectos neurobiológicos e bioquímicos dos 
principais transtornos mentais. 
Conteúdo:  
1. Visão geral das funções corticais; 
2. Transtornos de humor (depressão); 
3. Ansiedade e pânico; 
4. Abuso de drogas e comportamento anti-social; 
5. Neurobiologia da esquizofrenia. 

Psicofarmacologia clínica 

 
16 

Estudo da psicofarmacologia em sua 
aplicabilidade clínica através de um breve 
histórico de sua constituição como disciplina 
científica e da descoberta dos principais 
psicofármacos, seu papel no tratamento dos 
transtornos mentais e a importância de seu uso 
vinculado à pratica da psicoterapia. 

Psicopatologia da infância e 
adolescência e a abordagem 
psicossocial 

24 
A Psicopatologia da Infância e Adolescência: 
conceito, contextualização histórica e 
concepções da contemporaneidade. 

Psicopatologia do adulto e do 
idoso e a abordagem psicossocial; 
 

24 
As psicopatologias mais frequentes na idade 
adulta e no idoso; Atualização dos transtornos de 
acordo com O CID 11 e DSM-V 

A clínica da saúde mental na 
abordagem psicossocial; 

32 
A evolução do conceito de clínica; A prática 
clínica nos diferentes contexto de Saúde Mental; 

Dependência Química e atenção 
psicossocial; 

24 

Conceituação e modelos teóricos da 
dependência química; critérios para diagnóstico 
de uso nocivo, abuso e dependência; 
Classificação de substâncias psicoativas; 
principais comorbidades associadas; modelos 
terapêuticos em dependência química. 

Saúde mental do trabalhador 24 

Psicopatologia e psicodinâmica  do trabalho: a 
organização do trabalho e a doença; Trabalho e 
saúde mental: da pesquisa à ação; Trabalho, 
estresse e outras doenças; Precarização do 
Trabalho e saúde mental. 



Urgência e Emergência em saúde 
mental; 

16 

Aspectos históricos, conceituais e sociais da 
Atenção à Crise e Urgência em Saúde Mental. A 
rede de atenção e os pontos estratégicos no 
cuidado à Crise e Urgência em Saúde Mental. 
Diretrizes e estratégias de cuidado à Crise e 
Urgência em Saúde Mental. Espectros clínicos 
da Crise e Urgência em Saúde Mental. Recursos, 
manejo e cuidados às pessoas em situações de 
crise e Urgência em Saúde Mental.  

Visita técnica II 16 Prática do trabalho em Saúde Mental 

Metodologia de pesquisa 24 

Abordagem conceitual da pós-graduação; O que 
é o TCC; Contribuição do TCC para a Ciência; a 
linguagem da ciência; técnicas de pesquisa; 
principais trabalhos Acadêmicos. Normas 
técnicas para confecção dos trabalhos, segundo 
a ABNT; Características de um projeto e roteiro 
conceitual. Orientação de TCC – Relações de 
trabalho com o orientador. Sistema de orientação 
através da plataforma Magister. Normas técnicas 
para formatação de TCC; Técnicas de 
referências às fontes de pesquisa (citação); O 
Artigo Científico – Roteiro conceitual. Bases de 
dados com fonte de pesquisa. 

Trabalho de Conclusão de Curso --- 
O Trabalho de Conclusão de Curso consiste na 
elaboração individual de um artigo científico, 
orientado por um professor do curso. 

TOTAL 360 
 
 

 


