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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500633 - Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 723 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: ANA CLARA PICA NUNES 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

140 52 11 9                   8       60 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

• Compreenda os conceitos de saúde mental e de doença mental 

• Analise os fatores que interferem na situação de saúde/doença mental 

• Compreenda os princípios éticos e deontológicos fundamentais para a prestação de cuidados de enfermagem em 
saúde mental 

• Compreenda as intervenções de enfermagem face às necessidades da pessoa doente/família nos diversos níveis de 
intervenção (prevenção, tratamento e reabilitação) 

• Desenvolva competências relacionais que lhe permita cuidar da pessoa com experiência de doença mental, através de 
intervenções autónomas de enfermagem. 

• Compreenda a importância e desenvolva competências para a intervenção com vista à diminuição do estigma e 
preconceito relativo à pessoa com doença mental 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• Saúde Mental/Doença Mental 

• A enfermagem no contexto psiquiátrico e de saúde mental 

• Teoria da crise 

• Ética psiquiátrica; principais dilemas éticos em psiquiatria 

• Reestruturação/organização dos serviços de saúde mental em Portugal 

• O enfermeiro e a psiquiatria e saúde mental em contexto hospitalar e comunitário 

• Relação terapêutica e entrevista de ajuda 

• Principais perturbações em psiquiatria 

• Noções de psicofarmacologia<Máximo de 1000 caracteres com espaços>> 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos estão organizados entre si de forma integrada e compreensiva facilitando o processo de 
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aprendizagem.  

Esta unidade curricular possibilita a aquisição de conhecimentos sobre o binómio saúde/doença mental que permitirá cuidar da 
pessoa com experiência de doença mental, através de intervenções autónomas de enfermagem. 

Pretende ainda possibilitar a compreensão e identificação das necessidades da pessoa doente/família nos diversos níveis de 
intervenção (prevenção, tratamento e reabilitação) e a diminuição do estigma relativamente às pessoas com doença mental e 
familiares. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias são preferencialmente ativas, através de sessões expositivas e interativas: exposição oral de conteúdos, com 
recurso a meios audiovisuais, pesquisa orientada, trabalhos em pequenos grupos, análise de casos, análise de textos e visitas 
de estudo. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias visam estimular o desenvolvimento de competências nos estudantes, tendo como base um trabalho de 
reflexão e análise crítica, devidamente orientado e enquadrado nas sessões letivas teóricas e teórico-práticas. 

A participação ativa dos estudantes será decisiva para a prossecução dos resultados de aprendizagem pretendidos, exigindo a 
mobilização constante dos conhecimentos anteriormente adquiridos, integrando-os nos atuais. O docente assume o papel de 
orientador de aprendizagem, disponibilizando recursos pedagógicos, orientando e moderando a participação dos estudantes. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é continua, incluindo prova individual escrita e trabalho de grupo. 
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