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I. Identificação da Disciplina 

Código Nome 
No de Horas-Aula Total de Horas- 

Aula Teóricas Práticas 

35 Saúde Mental I – Psicologia Médica 36 36 72 
 

 

Horários: 3ª e 4as das 8:20/12:00 e 4as das 17:30/18:20 Quantidade Grupos de Turmas Práticas 

Turmas Teóricas Turmas Práticas  2    4   X 8    16   Outro    

  

A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, 

D2 

 

AB 
CD 

8 grupos 

 A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. 

  

  

  

  

  

 
 

II. Professor(es) Ministrante(s) 

Maria Vilela Pinto Nakasu 

Ana Cristina D Oliveira Rocha 

 
 

III. Pré-requisitos 

Código Nome da(s) Disciplina(s) 
 Psicologia Médica 

 
 

IV. Ementa 

Aspectos sociais, culturais e psicológicos do homem, das enfermidades e da prática médica. 

Psicologia do desenvolvimento, enfocando os aspectos maturacionais e processos adaptativos 

relativos à doença. Relação médico-paciente/estudante - paciente, suas implicações na gênese da 

doença e adesão ao tratamento das enfermidades. 

 
 

V. Objetivos 

 

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de identificar, analisar e compreender as principais 

tarefas de desenvolvimento do ciclo vital do ser humano, as dimensões intersubjetivas presentes na 

relação médico-paciente, habilidades de escuta e comunicação, caracterizando o homem como 

unidade biopsicossocial na saúde/doença 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Discutir atitudes médicas empáticas, solidárias e objetivas, baseadas nos princípios éticos e 

bioéticos que norteiam a prática médica; 

2. Desenvolver habilidades necessárias de escuta e comunicação; 
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VI. Conteúdo Programático 

I Relacionamentos interpessoais, comunicação, profissionalismo 

- Valores profissionais morais  

- Compreender o papel e a postura do estudante de Medicina no ambiente acadêmico  

- Habilidades de Escuta, Aconselhamento e Comunicação 

- Comunicação de más noticias (criança, adolescente e adulto) 

- Transferência e Contra-transferência (id, ego, superego, consciente e inconsciente)  

 

II - Funções Psíquicas no processo do adoecer 

- Principais funções psíquicas e suas alterações de consciência, orientação, atenção, 

memória, pensamento, senso de percepção, humor, afeto, volição, juízo, 

psicomotricidade.  

 

III Processo de Adoecimento: paciente/família 

- História do adoecimento; 

- Psicossomática;  

- Impacto da doença nas relações (familiares, amorosas, consigo, ocupacionais, 

sociais); 

- Significado existencial da doença (espiritualidade, religiosidade- escalas); 

- Significado existencial da doença (resiliência - escala 

- Processo de Hospitalização  

- Mecanismos Psíquicos de Defesa (resgatar id, ego, superego) negação, projeção, 

deslocamento).   

- O Processo e Reações ao Luto (sentimentos prevalentes) 

- Qualidade de Vida: impactos do adoecimento (escalas QV). 

 

IV- Biografia da Pessoa e Ciclo da Vida no Processo de Adoecimento; 

- Infância (a criança doente, sua linguagem, técnicas de aproximação)  

- Adolescência (o adolescente doente, sua linguagem, técnicas de aproximação, 

presença ou nao da familia).  

- Vida Adulta e Idoso (perdas, expectativas de vida, processo de comunicação).  

 

V – Estigma e Preconceito 

- Conceito de Estigma 

Identificar, analisar e compreender as principais tarefas de desenvolvimento do ciclo vital do 

ser humano, incluindo as etapas evolutivas da pessoa nas fases da infância, adolescência, 

maturidade e envelhecimento; 

Sensibilizar o aluno para o reconhecimento das reações psicológicas do paciente e família 

frente à doença e à terminalidade; 

Discutir aspectos transferenciais e contratransferenciais presentes nas diversas condições 

clínicas; 

Reconhecer os processos psicológicos na profissão médica e aprender estratégias de 

regulação dos mesmos. 
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- Populações vulneráveis. 

 
 
 

VII. Métodos de Ensino / Desenvolvimento do Programa 

ATIVIDADES TEÓRICAS: 

 
A disciplina será baseada em situações - problemas da relação médico-paciente vivenciadas pelos 

alunos na sua experiência prática. 

Com o objetivo de veicular os conhecimentos relevantes e atualizados sobre os temas serão adotadas 

aulas expositivas, discussões de textos, dinâmicas de grupo. As metodologias a seguir igualmente 

poderão ser empregadas: Mapa Conceitual, Sala de aula invertida, TBL, Júri simulado, Role-

playing, Técnica de Vídeo Feedback e Simulação Realística. 

Os recursos didáticos da disciplina envolvem o apoio de equipamento audiovisual (multimídia) e de 

vídeos didáticos sobre temas específicos relativos às aulas expositivas. 
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VIII. Métodos e Instrumentos de Avaliação do Estudante 
 

ATIVIDADES PRÁTICAS: 

As atividades práticas ocorrerão em três cenários: Hospital de Clínicas de Itajubá, Escola Cel. 

Carneiro Junior e APAE.  

 Hospital de Clínicas: os alunos realizarão individualmente ou em duplas, entrevistas com os 

pacientes, familiares e profissionais de saúde com objetivos específicos e necessariamente 

relacionados à teoria. Ocorrerá posterior discussão em grupo acerca da temática e elaboração de 

relatório. O aluno terá espaço para expressão e elaboração de sentimentos mobilizados pela 

prática.(Em torno de 12 visitas/ano) 

 

 Escola Cel Carneiro Junior: os alunos realizarão em grupo Rodas de Conversa com alunos do 

ensino médio abordando temas relevantes à adolescência, tais como drogas, auto-estima, 

sexualidade, inteligência emocional, etc. As Rodas de Conversa serão seguidas de discussão e 

elaboração de relatório. (Em torno de 4 visitas/ano) 

 

 APAE – Itajubá: os alunos realizarão em grupo atividade de observação junto aos alunos 

regulares da APAE, seguida de discussão e elaboração de relatório. (1 visita/ano) 
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 A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, 

os quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades 

correspondentes da disciplina, estando reprovado o estudante que não comparecer, no mínimo a 

75% das mesmas. 

 A nota mínima para aprovação na disciplina é de 70 pontos ou o conceito satisfatório. 

(REGIMENTO DA FMIT, CAPÍTULO VI, DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO, Art. 186) 

 Ao estudante que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo 

estabelecido será atribuída a nota O (zero), o mesmo ocorrerá caso seja detectado plágio no 

trabalho apresentado. 

 

 Avaliações programadas para a disciplina:  

 

1) Aulas Teóricas (nota máxima 50 pontos/bimestre), 

    -  Prova escrita;  

- Mapa conceitual; 

- Resenha; 

- Avaliação da conduta, da participação e do desempenho dos alunos nas aulas TBL e Sala 

Invertida, avaliação em pares e auto-avaliação.  

 

 

2) Aulas Práticas (nota máxima 50 pontos/bimestre) 

- Avaliação da conduta, da participação e do desempenho dos alunos nas práticas, avaliação em 

pares e auto-avaliação; 

 - Aplicação de Escalas; 

-  Elaboração de Relatório.  

 ACRESCENTAR TESTE DE PROFICIENCIA 10 pontos em 100  

Obrigatorios no 2º e 4º BIMESTRES 

 

Observações: 

Avaliação de Segunda Chamada 
Para pedido de avaliação de segunda chamada, somente nos casos em que o estudante, por motivo 

de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas neste plano de 

ensino, deverá formalizar pedido na secretaria acadêmica, endereçado ao coordenador do curso, 

dentro do prazo de 72horas, apresentando comprovação. (REGIMENTO DA FMIT, CAPÍTULO VI, 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO, Art. 186). 
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IX. Cronograma 

Semana Datas Assunto 

1 05/02 Apresentação do Plano de Ensino, Contrato, 

Dinâmica Saúde mental do acadêmico de medicina 

(prática).  

2 12/02 Valores profissionais morais  

- Compreender o papel e a postura do estudante de 

Medicina no ambiente acadêmico  

Dinâmica Saúde mental do acadêmico de medicina 

(prática). 

3 19/02 - Habilidades de Escuta, Aconselhamento e 

Comunicação I 
 

4 07/03  

- Habilidades de Escuta, Aconselhamento e 

Comunicação II 
 

5 04/03 - Comunicação de más noticias (criança, adolescente 

e adulto)  

6 11/03  

- Transferência e Contra-transferência (id, ego, 

superego, consciente e inconsciente) I  
 

7 18/03 - Transferência e Contra-transferência (id, ego, 

superego, consciente e inconsciente) II 

 

8 25/03 - Principais funções psíquicas: consciência, 

orientação, atenção, memória, pensamento, senso de 

percepção, humor, afeto, volição, juízo, 

psicomotricidade. I  
 

9 01/04 Principais funções psíquicas: consciência, orientação, atenção, 
memória, pensamento, senso de percepção, humor, afeto, volição, 
juízo, psicomotricidade. II 

10 08/04 AVALIAÇÃO 

11 15/04 - Mecanismos Psíquicos de Defesa (resgatar id, ego, 

superego) negação, projeção, deslocamento).  I  

 

 

12 22/04 - Mecanismos Psíquicos de Defesa (resgatar id, ego, 

superego) negação, projeção, deslocamento).  II  

 

13 29/04 - O Processo e Reações ao Luto (sentimentos 

prevalentes) I  

 

14 06/05 - O Processo e Reações ao Luto (sentimentos 

prevalentes) II 
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15 13/05 Processo de Adoecimento  

Hospitalização 

 

 

16 20/05  

Processo de Adoecimento  

Psicossomática;  
 

17 27/05 Processo de Adoecimento  

Impacto da doença nas relações (familiares, amorosas, 

consigo, ocupacionais, sociais); 

 

18 03/06 Processo de Adoecimento  

Significado existencial da doença (espiritualidade, 

religiosidade- escalas); 

 
19 10/06 Processo de Adoecimento  

Significado existencial da doença (resiliência - 

escala); 
 

20 17/06 AVALIAÇÃO 

21 24/06  

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

49   

50   
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X. Feriados Previstos para o Período Letivo 

(Aulas serão substituidas nos sábados letivos)  
 

 
 

XI. Bibliografia Básica 

 

1. CAIXETA, M. Psicologia médica. São Paulo: Sparta, 2015. 

2. MARCO, M.A. A face humana da medicina: do modelo biomédico ao modelo biopsicossocial. 

2 ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 

3. SILVA, Alcino Lázaro. Médico profissional diferente. Belo Horizonte: Folium, 2012. 

 
 

XII. Bibliografia Complementar 

 

1. ASSUMPÇÃO Jr. FB. Qualidade de vida na infância e na adolescência: guia para pediatras e 

profissionais de saúde mental. Porto Alegre: Artmed, 2010. [Minha Biblioteca] 

 

2. BRASIL, M. A. A.; CAMPOS, E. P.; AMARAL, G. F.; MEDEIROS, J. G. Psicologia médica, a 

dimensão psicossocial da prática médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

3. MARCO, M; ZIMMERMANN, V. B. Psicologia Médica. Porto Alegre: Artmed, 2012. [Minha 

Biblioteca] 

4. MELLO FILHO, J.; BURD, M. Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 
5. SANTROCK, John W. Adolescência. 14. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. [Minha Biblioteca] 

 

Os documentos e livros acima citados constam na Biblioteca da FMIT ou podem ser 

encontrados no acervo da Disciplina, impressos ou digitais, disponíveis nas bases 

eletrônicas contratadas pela instituição. 

Prof. Dr. Maria Vilela Pinto Nakasu 

Responsável pela Disciplina 

 

 
Aprovado em reunião do Colegiado do Curso em: .................... 

 

 
Coordenador do Curso de Medicina 


