
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Psicologia Disciplina: PSI 7304 - Psicologia e Atenção à Saúde II 
Horas/aula semanais: 2 Pré-requisitos: PSI 7204 - Psicologia e Atenção à Saúde            

I 
 
II.EMENTA 
SUS e a luta anti-manicomial. A reforma psiquiátrica. Atenção Psicossocial – a rede CAPs. A               
saúde mental na Atenção Básica. Os diferentes níveis de atenção à saúde. Atenção básica. O               
lugar da Psicologia no sistema de saúde brasileiro. Matriciamento e NASF. Instituições de             
saúde e psicologia. Interdisciplinaridade. Aspectos Éticos. 
 
III. OBJETIVOS  
Objetivo Geral 
Oferecer elementos que possibilitem ao aluno refletir sobre os modelos de saúde e suas              
concepções subjacentes, assim como suas relações com o campo da Saúde Mental brasileiro,             
desde a perspectiva interdisciplinar, nos diferentes níveis de atenção à saúde. 
Objetivos específicos: 
● Entender o SUS e suas concepções de saúde mental no processo histórico; 
● Identificar o papel do psicólogo no projeto de saúde mental brasileiro, relacionando            

suas ações no cenário político, ideológico e cultural contemporâneo; 
● Situar o contexto de saúde brasileiro junto às questões internacionais que afetam as             

práticas em saúde; 
● Conhecer as interfaces do fazer psicológico em saúde mental com as outras áreas             

disciplinares; 
● Relacionar epistemologicamente a ética no campo da interdisciplinaridade em saúde; 
● Reconhecer as possibilidades de práticas em saúde mental nos diferentes níveis de            

atenção. 
 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

● Desdobramentos das concepções de saúde e doença nos modelos de atenção           
em saúde mundiais. 

● Movimentos sociais, Estado, sociedade civil.  
● O SUS como processo político-social - SUS como política pública de saúde. 
● A saúde mental no SUS: o papel da Psicologia e da interdisciplinaridade             

(reforma psiquiátrica, modelo médico-centrado, etc.) 
● A consolidação da reforma psiquiátrica no Brasil.  
● O modelo de atenção em saúde mental nos diferentes níveis: atenção primária,            

média complexidade e atenção hospitalar.  
● Instituições de saúde e o fazer psicológico. 
● Interdisciplinaridade / Considerações éticas. 
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