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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ Exerce as atividades auxiliares, de nível técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:

➢ Assitir ao enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a clientes durante a
assistência de saúde.

➢ participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente
daqueles prioritários e de alto risco;

➢ utilizar princípios éticos no tratamento do cliente e com a equipe multiprofissional.

➢ Prevenir tentativas de suicídio e situações de risco

➢ Limitar espaço de circiulação do paciente.

➢ Demarcar limites de comportamento

➢ Disponibilizar pertences pessoais para pacientes ( preservação da identidade)

➢ Estimular paciente na expressão de sentimentos

➢ Conduzir pacientes à vida social

➢ Implementar atividades terapêuticas prescritas

➢ Proteger paciente durante crises

➢ Acionar a equipe de segurança.

➢ Averiguar pacientes e pertences (álcool, drogas, etc...)
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar a evolução histórica, as políticas públicas e os

princípios que regem a assistência à saúde mental.
1.1 Relacionar a história da psiquiatria com a política de

Saúde mental.
1. Evolução histórica da assistência à saúde mentale da

psiquiatria.

2. Analisar as teorias da personalidade segundo Freud. 1.2 Relacionar as leis específicas de saúde mental com os
direitos humanos.

2. Políticas de saúde e legislação relativas à saúde mental

3. Distinguir os diversos níveis de atuação e as diversas
modalidades de recreação e de contenção em saúde
mental.

1.3 Discutir as políticas de saúde mental no sistema de saúde
nacional.

3. Fases do desenvolvimento da personalidade segundo
Freud

4. Compreender os transtornos mentais e todos os cuidados
necessários para o atendimento ao indivíduo, conforme as
categorias de transtornos mentais e de comportamento.

2.1 Identificar a teoria da personalidade segundo Freud. 4. Definição de id, ego e superego

2.2 Relacionar os eventos sociais e culturais que influenciam
na saúde mental do ser humano.

5. Fatores que influenciam na saúde mental do indivíduo

3.1 Identificar os serviços de saúde mental na comunidade. 6. Estruturação dos diversos níveis de atenção à saúde
mental (programas/ CAPS)

3.2 Selecionar tipos de comunicação eficiente com o cliente/
paciente e seus familiares com vistas à efetividade da
assistência voltada para a recreação.

7. Noções sobre as diversas modalidades de recreação:
ludoterapia, musicoterapia, atividades físicas e artísticas,
horticultura, jardimagem, etc.

3.3 Realizar técnicas de imobilização e contenção para
clientes com transtornos mentais, em laboratório.

8. Técnicas de contenção

4.1 Identificar as doenças mais comuns em psiquiatria. 9. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso

4.2 Identificar os sinais e sintomas das doenças mentais. 10. Classificação das doenças mentais e dependentes
químicos (CID 10)

4.3 Relacionar os cuidados de enfermagem com as
necessidades básicas do cliente / paciente portador de
transtornos mentais e usuários de diferentes drogas.

11. Doenças mais comuns em psiquiatria: conceito, sinais e
sintomas, formas de tratamento e cuidados de
enfermagem.

4.4 Relacionar tipos de comunicação eficiente com o cliente/
paciente e seus familiares com vistas à efetividade da
assistência.

12. Noções de farmacologia

4.5 Citar os medicamentos utilizados nas doenças mentais e
nas emergências psiquiátricas.

13. Procedimentos e cuidados de enfermagem em
emergências psiquiátricas

4.6 Identificar os cuidados de enfermagem nas emergências
psiquiátricas.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Relacionar a história da psiquiatria com a política de
Saúde mental.

➢ 1.2 Relacionar as leis específicas de saúde mental com
os direitos humanos.

➢ 1.3 Discutir as políticas de saúde mental no sistema de
saúde nacional.

➢ 1. Evolução histórica da assistência à saúde mentale
da psiquiatria.

➢ 2. Políticas de saúde e legislação relativas à saúde
mental

➢ Aula expositiva;

05/02 a 15/02

➢ 2.1 Identificar a teoria da personalidade segundo Freud. ➢ 3. Fases do desenvolvimento da personalidade
segundo Freud

➢ 4. Definição de id, ego e superego

➢ Aula expositiva
18/02 a 22/02

➢ 2.2 Relacionar os eventos sociais e culturais que
influenciam na saúde mental do ser humano.

➢ 5. Fatores que influenciam na saúde mental do
indivíduo

➢ Exposição teórica dialogada com auxílio de recursos
multimídia.

25/02 a 08/03

➢ 3.1 Identificar os serviços de saúde mental na
comunidade.

➢ 6. Estruturação dos diversos níveis de atenção à saúde
mental (programas/ CAPS)

➢ Aula expositiva 11/03 a 22/03

➢ 3.2 Selecionar tipos de comunicação eficiente com o
cliente/ paciente e seus familiares com vistas à efetividade
da assistência voltada para a recreação.

➢ 7. Noções sobre as diversas modalidades de
recreação: ludoterapia, musicoterapia, atividades físicas e
artísticas, horticultura, jardimagem, etc.

➢ Exposição teórica dialogada com auxílio de recursos
multimídia. 25/03 a 29/03

➢ 3.3 Realizar técnicas de imobilização e contenção para
clientes com transtornos mentais, em laboratório.

➢ 8. Técnicas de contenção ➢ Aula expositiva com demonstrações práticas dos
procedimentos

01/04 a 12/04

➢ 4.2 Identificar os sinais e sintomas das doenças
mentais.

➢ 9. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso ➢ Aula expositiva 15/04 a 26/04

➢ 4.3 Relacionar os cuidados de enfermagem com as
necessidades básicas do cliente / paciente portador de
transtornos mentais e usuários de diferentes drogas.

➢ 10. Classificação das doenças mentais e dependentes
químicos (CID 10)

➢ Aula expositiva
29/04 a 10/05



➢ 4.1 Identificar as doenças mais comuns em psiquiatria.

➢ 4.2 Identificar os sinais e sintomas das doenças
mentais.

➢ 4.3 Relacionar os cuidados de enfermagem com as
necessidades básicas do cliente / paciente portador de
transtornos mentais e usuários de diferentes drogas.

➢ 4.4 Relacionar tipos de comunicação eficiente com o
cliente/ paciente e seus familiares com vistas à efetividade
da assistência.

➢ 11. Doenças mais comuns em psiquiatria: conceito,
sinais e sintomas, formas de tratamento e cuidados de
enfermagem.

➢ Aula expositiva

➢ Apresentação do filme "Melhor é imporssível", com
discussão dos sianis e sintomas apresentados pelo
personagem do filme, relacionando com o que foi
apresentado na aula expositiva. 13/05 a 17/05

➢ 4.1 Identificar as doenças mais comuns em psiquiatria.

➢ 4.2 Identificar os sinais e sintomas das doenças
mentais.

➢ 4.3 Relacionar os cuidados de enfermagem com as
necessidades básicas do cliente / paciente portador de
transtornos mentais e usuários de diferentes drogas.

➢ 4.4 Relacionar tipos de comunicação eficiente com o
cliente/ paciente e seus familiares com vistas à efetividade
da assistência.

➢ 11. Doenças mais comuns em psiquiatria: conceito,
sinais e sintomas, formas de tratamento e cuidados de
enfermagem.

➢ Aula expositiva;

➢ Apresentação do filme "Mr Jhones", discussão sobre os
sinais e sintomas apresentados pelo personagem,
relacionando com a aula expositiva.

20/05 a 24/05

➢ 4.1 Identificar as doenças mais comuns em psiquiatria.

➢ 4.2 Identificar os sinais e sintomas das doenças
mentais.

➢ 4.3 Relacionar os cuidados de enfermagem com as
necessidades básicas do cliente / paciente portador de
transtornos mentais e usuários de diferentes drogas.

➢ 4.4 Relacionar tipos de comunicação eficiente com o
cliente/ paciente e seus familiares com vistas à efetividade
da assistência.

➢ 11. Doenças mais comuns em psiquiatria: conceito,
sinais e sintomas, formas de tratamento e cuidados de
enfermagem.

➢ Aula dialogada;

➢ Audição das músicas "Via Lactea" e "Clarisse" com
análise da letra, relacionando os sintomas com os que
foram apresentados na aula expositiva.

27/05 a 31/05

➢ 4.1 Identificar as doenças mais comuns em psiquiatria.

➢ 4.2 Identificar os sinais e sintomas das doenças
mentais.

➢ 4.3 Relacionar os cuidados de enfermagem com as
necessidades básicas do cliente / paciente portador de
transtornos mentais e usuários de diferentes drogas.

➢ 4.4 Relacionar tipos de comunicação eficiente com o
cliente/ paciente e seus familiares com vistas à efetividade
da assistência.

➢ 11. Doenças mais comuns em psiquiatria: conceito,
sinais e sintomas, formas de tratamento e cuidados de
enfermagem.

➢ Aula expositiva

➢ Apresentação do filme "Uma mente brilhante",
discussão dos sisnais e sintomas apresentados pelo
personagem relacionando com a aula expositiva.

03/06 a 07/06

➢ 4.5 Citar os medicamentos utilizados nas doenças
mentais e nas emergências psiquiátricas.

➢ 12. Noções de farmacologia ➢ Aula expositiva; 10/06 a 14/06

➢ 4.6 Identificar os cuidados de enfermagem nas
emergências psiquiátricas.

➢ 13. Procedimentos e cuidados de enfermagem em
emergências psiquiátricas

➢ Aula expositiva 17/06 a 28/06
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL Módulo: 3º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Analisar a evolução histórica, as políticas
públicas e os princípios que regem a assistência
à saúde mental.

➢ Trabalho dissertativo em grupo

➢ Trabalho em Equipe

➢ Pontualidade

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ O aluno deverá ser capaz de identificar a
evolução histórica da assistência à saúde
mental através dos tempos.

➢ 2. Analisar as teorias da personalidade
segundo Freud. ➢ Trabalho Dissertativo (Individual)

➢ Organização

➢ Compreensão,

➢ Construção de Conceito.

➢ O aluno deverá ser capaz de analisar as
teorias da personalidade segundo Frued.

➢ 3. Distinguir os diversos níveis de atuação e
as diversas modalidades de recreação e de
contenção em saúde mental.

➢ Prova dissertativa (individual) ➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ O aluno deverá ser capaz de: Identificar as
doenças mais comuns em psiquiatria, os sinais
e sintomas das doenças mentais, além de
relacionar os cuidados de enfermagem com as
necessidades básicas do cliente/ paciente
portador de transtornos mentais e usuários de
diferentes drogas. Deverá também relacionar
tipos de comunicação eficiente com o cliente/
paciente e seus familiares com vistas à
efetividade da assistência.

➢ 4. Compreender os transtornos mentais e
todos os cu idados necessár ios para o
atendimento ao indivíduo,  conforme as
categorias de transtornos mentais e de
comportamento.

➢ Prova dissertativa (individual) ➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Ser capaz de relatar as as doenças mais
comuns em psiquiatria, seus sinais e sintomas.
Relacionar os cuidados de enfermagem com as
necessidades básicas e identificar os cuidados
de enfermagem nas emergências psiquiátricas.
Conhecer os medicamentos utilizados nas
doenças mentais.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL Módulo: 3º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO
A c o l h i m e n t o  d o s  a l u n o s
ingressantes, com incentivo à
participação às aulas.

Acompanhamento individual
para recuperação do aluno que
apresente dificuldades

constantemente Constantemente Reunião de planejamento.

MARÇO

Comunicar coordenador do
c u r s o  o u  o r i e n t a d o r a
educac ional  sobre a lunos
f a l t o s o s  p a r a  q u e  e s t a s
conversem com os mesmos
tentando entender os motivos

Recuperação contínua das
di f iculdades apresentadas.
Propostas de recuperação com
instrumentos diversificados.

Avaliação individual e em grupo
com instrumentos diversificados.
Co r reção  das  a t i v i dades
avaliativas em sala de aula com
esclarecimento das dúvidas.

Revisão do material de apoio e
inclusão de itens como vídeos e
outros, de acordo com as
necessidades da turma.

Reunião Pedagógica.

ABRIL

Tentar entrar em contato com
alunos que faltam as aulas, quer
por telefone ou rede social,
comunicar coordenação do
curso.

Propostas de recuperação com
instrumentos diversificados

Correção da avaliação em sala
de aula, orientando e revisando
os pontos de maior dificuldade.

Reavaliação do material didático
c o m  f o c o  n o  m e l h o r
aproveitamento do aluno.

Reunião de curso; Conselho de
classe intermediário.

MAIO

Estimular os alunos com maior
dificuldade. Conversar com os
faltosos. Propor atividades de
r e c u p e r a ç ã o  c o n t í n u a .
Conversar e tentar estimular os
a l u n o s  q u e  e s t e j a m
desanimados.

Recuperação contínua das
di f iculdades apresentadas.
Propostas de recuperação com
instrumentos diversificados.

Correção da avaliação em sala
de aula, orientando e revisando
os pontos de maior dificuldade.

Revisão do material de apoio e
inclusão de itens que se façam
necessários para estimular a
c lasse  a  pa r t i c i pa r  ma is
ativamente

Reunião pedagógica;

JUNHO

Estimular os alunos com maior
dificuldade. Conversar com os
faltosos. Propor atividades de
r e c u p e r a ç ã o c o n t í n u a .
Conversar e tentar estimular os
a l u n o s  q u e  e s t e j a m
desanimados.

Recuperação contínua das
di f iculdades apresentadas.
Propostas de recuperação com
instrumentos diversificados.

Correção da avaliação em sala
de aula, orientando e revisando
os pontos de maior dificuldade.

Incluir atividades em que os
a l u n o s  p a r t i c i p e m  m a i s
ativamente como dramatizações
e apresentação de seminários

Reunião de curso

JULHO Considerações finais

Recuperação contínua das
di f iculdades apresentadas.
Propostas de recuperação com
instrumentos diversificados.

Conselho de Classe final.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
•Brasil. Saúde Mental no SUS: os centros de atenção psicossocial/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004;

•BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Projeto de Profissionalização dos
Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: Saúde Mental. Rio de
Janeiro: Fiocruz, 2003;

•TEIXEIRA, M. B. et al. Manual de Enfermagem Psiquiátrica. São Paulo: Editora Atheneu, 2001;

•AMME. Dicionário de Administração de Medicamentos na enfermagem: 2007-2008. 5ª Edição. Rio de Janeiro: EPUB, 2006;

•Caderno de Saúde Mental: A Reforma Psiquiátrica que queremos, por uma Clínica Antimanicomial. Escola de Saúde Publica do
Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2007;

•ROBERTO, S. Conversando sobre Drogas. Votuporanga: Editora Bandeirantes, 2008;

•LOUZÃ, MRN. Convivendo com a Esquizofrenia: um guia para pacientes e familiares. São Paulo: Lemos, 1996;

•PIAGGE, CD. Distúrbios emocionais e comportamentais do cliente na clínica. Curso de Proficiência. Conselho Federal de
Enfermagem – COFEN, 2011;

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
06/05 a 10/05/2019: Semana da enfermagem/ Semana Paulo Freire;

20/03/2019: Visita Técnica ao CAPS II e CAPS álcool e droga.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Promover atividades para casa, com a finalidade de sanar dificuldades de aprendizado.

Proporcionar ambiente e orientação para leitura direcionada.

Diversificar a metodologia de ensino para estimular o ensino aprendizado, desenvolvendo no aluno a capacidade de raciocinar,
interpretar e correlacionar suas atividades diárias.

IX – Identificação:
Nome do Professor: PATRÍCIA CRISTINA PREVIDELLI DE CARVALHO

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD esta de acordo com o plano de curso, visando a aprendizagem do aluno.

Nome do Coordenador: PRISCILA MARCONATO DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


