1
ANO

SEM.

PROGRAMA DE DISCIPLINA
a

1 ÁREA ASSISTENCIAL: SUBÁREA II

UNIDADE

FACULDADE DE ENFERMAGEM

DEPARTAMENTO

ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

CÓDIGO

NOME DA DISCIPLINA

ENF 03- 07424

PROMOVENDO E RECUPERANDO A SAÚDE MENTAL 5

CURSO
Graduação em Enfermagem

CH
30

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
TIPO DE AULA
SEMANAL
SEMESTRAL
02
30
TEÓRICA
PRÁTICA
LABORATÓRIO
ESTAGIO
SUPERVISIONADO

OUTROS (OBS)
OBJETIVO:
Macro-objetivo: Integrar conhecimentos e ações de Saúde Mental aos temas desenvolvidos no 6°, 7o e 8°
períodos nas outras subáreas: Mulher, Saúde e Sociedade, Atenção Integral à Saúde da Criança,
Assistência a Pacientes em Situações Críticas e Enfermagem em Saúde Mental e o Fenômeno Drogas,
visando à identificação das demandas de Saúde Mental e às possíveis respostas por parte da enfermagem.
Micro-objetivo: Compreender as possibilidades e limites da ação de enfermagem em Saúde Mental e
favorecer a interação do aluno com clientes, familiares e equipe
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

5.1 Abordagem das questões que envolvem vida e morte
Atitudes diante da morte.
O contato com os limites. Dimensão subjetiva da morte e do morrer
Intervenções de enfermagem nos momentos-limite
5.2 Demandas na área da saúde mental e ações de enfermagem junto a clientes e familiares em unidades
complexas.
Abordagem em saúde mental ao paciente crítico
O familiar do paciente crítico
O trabalho do enfermeiro em unidades críticas
Formas de subjetividade do profissional de enfermagem em espaços críticos
Dinâmica do relacionamento da equipe de CTI e Emergência
5.3 Gênero e sexualidade: interface com a enfermagem.
Conceito de gênero.
Gênero e sexualidade
Sexualidade adolescente
Sexualidade e reprodução
Abordagem de enfermagem em saúde mental relacionada às questões da sexualidade
5.4 Homossexualidade
Identidade homossexual
Homossexualidade em tempos de AIDS
O travesti
Abordagem de enfermagem em saúde mental relacionada às questões da homossexualidade
Ações de Enfermagem em Saúde Mental ao portador de HIV/DST AIDS.
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5.5.Dimensões psíquicas relacionadas à maternidade
Direitos reprodutivos e direitos sexuais
Gravidez e as repercussões na vida do casal e da família O “casal grávido”.
A gravidez como situação de crise no ciclo vital da mulher
Infertilidade
Ações de enfermagem em saúde mental relacionadas à maternidade
5.6 Aspectos psíquicos relacionadas ao parto
Significado do parto.
A questão do aborto
Ações de enfermagem em saúde mental relacionadas ao parto
5.7 Aspectos psíquicos relacionados ao puerpério
Significado da amamentação e da alimentação artificial
Consolidação da relação mãe-filho.
A função paterna nesse processo
Ações de enfermagem em saúde mental nas situações que envolvem maternidade e paternidade
5.8 Situações críticas vividas pela criança e seus pais.
Perdas e separações
A criança hospitalizada
A criança com anomalias congênitas
Ações de enfermagem em saúde mental em situações críticas vividas pela criança.
Interação enfermagem - pais
O lúdico como cuidado de enfermagem
5.9 Maus tratos e violência com a criança
Violência doméstica
Abordagem de enfermagem em saúde mental com a criança e com a família
5.10 Enfermagem em Saúde Mental e Drogadição
Dependência química: aspectos políticos e sócio-culturais
Prevenção e ações de enfermagem junto a dependentes químicos
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