
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina Período: 5º 

DISCIPLINA: Saúde Mental 

CARGA HORÁRIA: 40 ha PRÉ-REQUISITO: 

SEMANAL: 02 ha TOTAL: 40 ha 

 

EMENTA 
Introdução à Psiquiatria e à Psicoterapia. Aspectos psiquiátricos de alguns distúrbios 
comportamentais. Saúde pública e saúde mental.  

 

OBJETIVOS 
O estudo da Saúde Mental visa dar condições ao estudante de medicina para enfrentar os 
problemas desta natureza, sejam eles de natureza específica da doença mental, sejam eles 
inerentes ao trabalho com pacientes da medicina geral onde uma boa relação médico-paciente 
pode auxiliar na produção da saúde em seus aspectos preventivo e curativo. O estudante de 
medicina também deve ser preparado para lidar com as situações de frustração inerentes ao 
próprio exercício da medicina, assim como na elaboração de uma pressuposta onipotência frente 
a morte, buscando fazê-lo entender que a mesma faz parte de um processo natural da vida. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- História da Doença. 
- História da Loucura. 
- O que é Saúde Mental? 
- Saúde Mental e Saúde Pública. 
- Assistência ao doente mental em Minas Gerais e em Juiz de Fora. 
- Freud e a descoberta do Inconsciente. 
- Conceitos Fundamentais em Psicologia e Psicanálise. 
- Conflito Psíquico e Sintomas. 
- A formação psicológica do médico. 
- O estudante de Medicina e a Morte. 

- A morte e o morrer: assistência ao paciente terminal. 
- A psicologia e o atendimento ao paciente idoso. 
- Atendimento a criança e ao adolescente. 
- Sexo, Homossexualidade e AIDS. 
- O que é Psicopatologia? 
- O método fenomenológico. 
- Semiologia Psiquiátrica. 
- A entrevista psiquiátrica. 
- O exame psíquico. 
- Estudo da Consciência, da Senso-percepção e dos Delírios. 

- Contos da Literatura Brasileira que propiciem reflexões em Saúde Mental. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
As aulas serão basicamente expositivas, devendo ser consideradas também a possibilidade de 
realização de Seminários e Grupos de Discussão (GD) que tratam dos assuntos.  

 
 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Para cada aula será selecionado um texto – de preferência um artigo científico – sobre os temas a 
serem abordados, o qual será disponibilizado, previamente, para os alunos. Eventualmente, 
poderá ser exibido um filme ou documentário sobre os assuntos. 



 

 

 

ATIVIDADES DISCENTES 
Trabalhos em grupos e pesquisas. 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Através de testes de avaliação escrita. 
Através de apresentação de trabalhos e/ou seminários. 
Através da participação nos Grupos de Discussão (GD). 
Através da freqüência nas atividades. 
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