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CÓDIGO 
DISCIPLINA NATUREZA 

PSI 031 
Psicologia e Saúde obrigatória 

Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

60 horas não 

EMENTA 

O processo saúde-doença: perspectivas individualizantes e perspectivas 
institucionais. Vetores institucionais: políticas públicas de saúde, relação saber-
poder, o trabalho em equipe multiprofissional, o significado histórico da saúde, 
doença e morte. As diferentes instituições de saúde: o papel do psicólogo e 
questões específicas. Problemáticas atuais e pesquisas. Aspectos referentes à 
saúde mental, sua legislação específica e a aplicação no novo modelo de 
serviços de atendimento em saúde mental. 

 OBJETIVO GERAL 

Compreender as relações entre Psicologia e saúde 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Problematizar a construção do saber sobre a saúde e a doença numa 
perspectiva psicossocial; 

• Apresentar a delimitação teórica e metodológica da Psicologia da Saúde 
como um campo de saber e intervenção; 

• Discutir sobre a inserção do psicólogo em equipes multiprofissionais nas 
diferentes instituições de saúde; 

• Refletir sobre o papel do psicólogo no campo da saúde mental;6-
Analisar a formação do psicólogo para atuação em instituições de saúde. 

• Analisar a formação do psicólogo para atuação em instituições de saúde  
METODOLOGIA 

• Aulas expositivas; 
• Leitura, fichamentos e produção de textos sobre as temáticas 

trabalhadas em sala de aula; 
• Seminários; 
• Exibição de filmes e documentários relacionados aos temas explorados; 

           Visitas técnicas.   

• Uso da plataforma Google Meet como plataforma de suporte para 
aulas remotas 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1-As relações entre Psicologia e saúde; 

2-A construção do saber sobre a saúde e a doença numa perspectiva 

psicossocial; 

3-Delimitação teórica e metodológica da Psicologia da Saúde como um campo 

de saber e intervenção; 

4-A inserção do psicólogo em equipes multiprofissionais nas diferentes 

instituições de saúde; 

5- O campo da Psicologia Hospitalar. 

6- O papel do psicólogo no campo da saúde mental: Do hospital psiquiátrico 

aos novos modelos de assistência em saúde mental; 

7-O psicólogo nos Programas de Saúde: Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), Obesidade, Hipertensão e Diabetes, Tabagismo, Alcoolismo, Doenças 

Sexualmente Transmissíveis, Saúde da Mulher, do Homem, da Criança, do 

Adolescente e do Idoso. 

8-A formação do psicólogo para atuação em instituições de saúde. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual e contínua, e se dará a partir da observação e 
análise das atividades desenvolvidas na disciplina. Será realizada em três 
etapas, sendo composta de prova individual e escrita, seminário e atividades 
em grupo. 
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