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EMENTA
Situação de saúde mental da população considerando os aspectos éticos,
políticos, econômicos, sociais e culturais. Ações de enfermagem voltadas para detecção
e prevenção de agravos à saúde mental da comunidade.
OBJETIVOS
 Discutir as teorias clássicas sobre doença mental e as novas abordagens
conceituais no campo da saúde mental, à luz da Reforma Psiquiátrica.
 Instrumentalizar o aluno da graduação em enfermagem para tomada de
decisões, considerando as práticas de promoção da saúde e prevenção de
agravos em saúde mental, estimulando a manutenção do indivíduo em seu
meio social.
 Sinalizar para o futuro profissional da enfermagem, os campos por onde
permeia a saúde mental, tendo em vista a flexibilização e abrangência do
exercício da profissão de enfermeiro.
 Incentivar no estudante da graduação em enfermagem a capacidade de
mobilização social, visando modificar uma realidade.

METODOLOGIA
PARA AS ATIVIDADES TEÓRICAS






Leitura e discussão de textos em forma de painéis
Estudo dirigido
Seminários
Aulas expositivas
Construção do conhecimento, a partir de pesquisa em livros, revistas, jornais e
pela INTERNNET, sobre a política de atenção em saúde mental praticada em
alguns estados do Brasil, na Bahia e em outros países do mundo, estabelecendo
um paralelo com a atenção prestada em Feira de Santana, com base no que
propõe o Ministério da Saúde, no bojo da Reforma Psiquiátrica.

PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS
No H.P.L.R. – Hospital Psiquiátrico Lopes Rodrigues
 Interação individual com clientes na vivência de um surto psicótico.
 Construção do histórico de enfermagem e elaboração de plano de intervenção,
com base nos dados colhidos através da entrevista com o cliente, família e/ou
dados constantes no prontuário.
 Apresentação e discussão do histórico do cliente e do plano de intervenção de
enfermagem, no grupo da prática, com base nos sinais e sintomas apresentados
pelo cliente da interação.
 Levantamento de dados sobre a política de atenção em saúde mental praticada no
H.P.L.R., estabelecendo um paralelo com o que propõe o Ministério da Saúde, no
bojo da Reforma Psiquiátrica.
 Discussão dos resultados, mobilizando os trabalhadores de saúde mental da
instituição, Poderes Públicos locais, famílias de pessoas portadoras de distúrbios
mentais e comunidade, para tomada de decisões conjuntas.
 Apresentação de uma proposta alternativa de atenção em saúde mental para o
H.P.L.R., oriunda das discussões estabelecidas conjuntamente.
No Bairro Rua Nova
 Retomada os históricos dos clientes e família do bairro, acompanhados no
semestre 99.2.

 Coleta dados sobre a situação atual em que se encontra o cliente e a família,
envolvendo-os nas discussões sobre a política de saúde mental vigente para o
bairro.
 Levantamento de dados sobre a existência de serviços que prestam atenção em
saúde mental no bairro Rua Nova, compatíveis com o que propõe o Ministério da
Saúde, no bojo da Reforma Psiquiátrica.
 Discussão dos resultados, envolvendo a Universidade, os Poderes Públicos
locais, famílias de pessoas portadoras de distúrbios mentais e comunidade, para
tomada de decisões conjuntas.
 Apresentação de proposta alternativa de atenção em saúde mental para o bairro
Rua Nova, oriunda das discussões estabelecidas com os segmentos envolvidos.
AVALIAÇÃO
QUALITATIVA – Baseada em:
 Tópicos pré-estabelecidos para avaliação qualitativa.
 No envolvimento do aluno nas atividades teórico-práticas.
QUANTITATIVA – Baseada em:
 Uma prova escrita de caráter teórico-prática
 Na apresentação do Glossário de termos específicos
 No histórico e plano de atenção em enfermagem do cliente da
interação do H.P.L.R. e do Bairro Rua Nova
 Nas propostas de atenção em saúde mental elaboradas para o
bairro Rua Nova e para o H.P.L.R.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Saúde mental: Conceito e Histórico
Política de saúde mental na atualidade e Reforma Psiquiátrica: no Brasil, na Bahia, em
Feira de Santana e no mundo – Construindo o conhecimento.
Princípios para uma clínica antimanicomial.
Princípios da enfermagem psiquiátrica.
A comunicação efetiva.
Interação enfermeiro-cliente.
Crise: teoria e intervenção.
Esquizofrenia e medicamentos antipsicóticos.
Transtornos de humor e medicamentos antidepressivos.
Transtornos de ansiedade e medicamentos ansiolíticos.
Transtornos somatoformes e transtornos dissociativos.
Transtornos de personnalidade.
Interconnsulta psiquiátrica em hospital geral.
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