
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde  
CURSO: Fisioterapia Período: 4º 
DISCIPLINA: Psicologia em Saúde Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas 
SEMANAL: 2 horas TOTAL: 40 horas PRÉ-REQUISITO: -  
 

EMENTA 
Conceituação de ciência psicológica e suas relações com o processo saúde doença. 
Contribuições da Psicologia enquanto área aplicada para a saúde e o desenvolvimento humano. 
O processo de tratamento e suas diversas abordagens no contexto das teorias modernas em 
Psicologia da saúde. 
 

OBJETIVOS 
Estabelecer bases teóricas gerais para que o graduando em Fisioterapia se aproprie da evolução 
histórico-epistemológica da ciência psicológica. 
Promover o estudo e a compreensão das estreitas relações entre aspectos somáticos e aspectos 
psicológicos do ser humano, contextualizando a intervenção do fisioterapeuta de forma global. 
Otimizar o conhecimento com fundamentos psicológicos sobre o cuidar, o tocar, o reabilitar, o 
adoecer e o morrer. 
Apresentar a área de conhecimento e pesquisas denominada Psicossomática, ressaltando sua 
importância para o fisioterapeuta e para o profissional de saúde de forma geral. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE I  A Psicologia enquanto Ciência da Saúde  
1.1 Conceituações: a ciência psicológica, suas escolas, seus sistemas teóricos e áreas aplicadas. 
1.2 O corpo da Filosofia à Psicologia: seu esquema , sua imagem. 
1.3 Modelos terapêuticos integrados: o corpo em W. Reich e A . Lowen. 
1.4 O corpo como símbolo: relações psique – corpo. 
1.5 O tocar e suas implicações psicológicas. 
UNIDADE II   A Psicossomática como Linguagem Comum 
2.1 Definição de Psicossomática e suas implicações teórico-práticas para o cuidar 
2.2 o Organismo e a Dor em Psicossomática 
2.3 Aspectos psicológicos do adoecer orgânico 
2.4 Análise de casos clínicos 
UNIDADE  III Profissionais da Saúde Diante do Morre r 
3.1 O papel das emoções no desenvolvimento global do sujeito 
3.2 O indivíduo terminal: fases psicológicas da terminalidade 
3.3 Profissionais da saúde e o cuidar diante da morte: representações e reflexões críticas. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Será desenvolvida  através de aulas expositivas, estudos dirigidos, discussão de casos clínicos , 
análise de material bibliográfico compatível com o conteúdo administrado e apresentação de 
trabalhos discentes previamente elaborados. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Recursos áudio-visuais, textos fotocopiados e demais materiais disponibilizados pela instituição 
que sejam pertinentes com a metodologia proposta. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalhos em grupo, preparação de seminários, levantamento de material bibliográfico , 
realização de pesquisas bibliográficas bem como de avaliações dissertativas. 
 



 

 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em provas e trabalhos. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em1 prova teórica de 20 pontos, e entrega de trabalho no 
valor de 10 pontos. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em 1 prova teórica de 20 pontos e a realização da ADA no 
valor de 20 pontos 
Avaliação Suplementar – 40pts  
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