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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 

A subjetividade, as emoções, os afetos e as representações permeiam todo o 
campo da saúde. Desse modo, 
Psicologia no manejo, tratamento e pesquisa em saúde. A importância desse 
componente curricular é, precisamente, incluir os
processo de adoecimento/cura, compreendendo e humanizando o cuidado
favorecer ao discente comp
outro. 
 

Conceito, objetivo, estruturação científica e campos de aplicação da ciência 
psicológica. Estudo da Psicologia n
segundo as principais abordagens teó
processos de adoecimento e cura. As fases do
de adoecimento: Infância, adolescência, fase adulta e velhice. Psico
tratamento do paciente especial. Competênci
do paciente para a promoção 
comportamentos inadequados. As relações humanas na equipe multiprofissional.
 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR
Unidade I. A Psicologia, a contribuição para o campo da saúde e a
subjetividade 
Delimitação do campo do saber psicológico e sua distinção frente aos demais campos 
da saúde; 
A ciência psicológica: objeto, objetivos, aplicações;
A constituição da subjetividade humana: o ser falante;
Subjetividades contemporâneas: novos desafios ao processo de cura;
Unidade II. O manejo frente aos novos sintomas e o Desenvolvimento Humano
Psicologia e saúde: interfaces sobre o mal
A doença orgânica e a doença psíquica: a clínica do olhar x a clínica da 
Desenvolvimento humano e seus dilemas correspondentes: infância, adolescência, vida 
adulta, envelhecimento; 
O manejo interdisciplinar: o saber psicológico entre vários.
Unidade III. Seminários de Pesquisa I e II: Conhecimento baseado em problemas
Debate sobre temas atuais na prática profissional em saúde, pautado em problemas do 
cotidiano. Nessa unidade final, são contemplados os
a) Não adesão ao tratamento;
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COLEGIADO DO CURSO 

COMPONENTE CURRICULAR 
PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE I 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA PRÉ-REQUISITOS
- 

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

A subjetividade, as emoções, os afetos e as representações permeiam todo o 
campo da saúde. Desse modo, torna-se fundamental precisar a contribuição da 

gia no manejo, tratamento e pesquisa em saúde. A importância desse 
lar é, precisamente, incluir os aspectos psicológicos referentes ao 

processo de adoecimento/cura, compreendendo e humanizando o cuidado
compreender seus próprios limites no processo de cuidado ao 

EMENTA 
Conceito, objetivo, estruturação científica e campos de aplicação da ciência 

psicológica. Estudo da Psicologia na área da saúde. A construção da
segundo as principais abordagens teóricas em Psicologia. As subjetividades e os 

adoecimento e cura. As fases do desenvolvimento humano e os processos 
de adoecimento: Infância, adolescência, fase adulta e velhice. Psicologia aplicada ao 

paciente especial. Competência do profissional no atendimento e manejo 
do paciente para a promoção de comportamentos cooperativos, 
comportamentos inadequados. As relações humanas na equipe multiprofissional.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 
Unidade I. A Psicologia, a contribuição para o campo da saúde e a 

Delimitação do campo do saber psicológico e sua distinção frente aos demais campos 

A ciência psicológica: objeto, objetivos, aplicações; 
A constituição da subjetividade humana: o ser falante; 

râneas: novos desafios ao processo de cura; 
Unidade II. O manejo frente aos novos sintomas e o Desenvolvimento Humano
Psicologia e saúde: interfaces sobre o mal-estar na civilização. 
A doença orgânica e a doença psíquica: a clínica do olhar x a clínica da 
Desenvolvimento humano e seus dilemas correspondentes: infância, adolescência, vida 

O manejo interdisciplinar: o saber psicológico entre vários. 
Unidade III. Seminários de Pesquisa I e II: Conhecimento baseado em problemas

ebate sobre temas atuais na prática profissional em saúde, pautado em problemas do 
dade final, são contemplados os seguintes temas: 

a) Não adesão ao tratamento; 
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REQUISITOS 

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 

A subjetividade, as emoções, os afetos e as representações permeiam todo o 
contribuição da 

gia no manejo, tratamento e pesquisa em saúde. A importância desse 
aspectos psicológicos referentes ao 

processo de adoecimento/cura, compreendendo e humanizando o cuidado, além de 
reender seus próprios limites no processo de cuidado ao 

Conceito, objetivo, estruturação científica e campos de aplicação da ciência 
. A construção da subjetividade 

ricas em Psicologia. As subjetividades e os 
desenvolvimento humano e os processos 

logia aplicada ao 
a do profissional no atendimento e manejo 

 prevenção de 
comportamentos inadequados. As relações humanas na equipe multiprofissional. 

 
 constituição da 

Delimitação do campo do saber psicológico e sua distinção frente aos demais campos 

Unidade II. O manejo frente aos novos sintomas e o Desenvolvimento Humano 

A doença orgânica e a doença psíquica: a clínica do olhar x a clínica da escuta; 
Desenvolvimento humano e seus dilemas correspondentes: infância, adolescência, vida 

Unidade III. Seminários de Pesquisa I e II: Conhecimento baseado em problemas 
ebate sobre temas atuais na prática profissional em saúde, pautado em problemas do 
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b) Eutanasia; 
c) Suicídio; 
d) Clínica da dor 
e) Tratamentos paliativos; 
f) Saúde do profissional; 
 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
Analisar criticamente a contribuição da Psicologia para o campo da saúde; 

Diferenciar a subjetividade e o campo de atuação das representações da prática objetiva 
e cartesiana; Realizar leituras críticas sobre o mal estar contemporaneidade e as 
dificuldades no manejo clínico dessas afecções; Compreender o processo de 
desenvolvimento humano em sua relação com a cultura e aos modos de satisfação de 
cada época; Criar respostas frentes a situações-problema que ocorrem no contexto da 
saúde; Realizar fichamentos críticos sobre textos psicológicos; Possuir capacidade para 
o debate e produção de conhecimento, a partir de seminários de pesquisa. 
 

OBJETIVOS 
Geral 

• Apresentar conceitos básicos da Psicologia, fornecendo ao acadêmico de 
farmácia os instrumentos necessários para a compreensão do ser humano nos 
seus aspectos psicológicos e sociais, considerando as etapas do 
desenvolvimento e o papel do adoecimento na subjetividade. 

Específicos 
• Compreender o ser humano como ser de linguagem e os efeitos disso nos 

processos de subjetivação e adoecimento; 
• Oferecer subsídios teóricos da psicologia, visando uma melhor compreensão do 

processo de adoecimento e cura; 
• Reconhecer a importância da psicologia na área da saúde; 
• Sensibilizar o aluno quanto ao trabalho interdisciplinar na saúde; 
• Favorecer uma melhor compreensão dos diferentes aspectos psicológicos do 

paciente, proporcionando melhores condições para o estabelecimento da relação 
farmacêutico – paciente; 

• Incentivar criticidade frente a própria atuação no campo da saúde, considerando 
as próprias implicações no processo de cura do paciente; 

• Identificar as dificuldades das novas formas de manifestação do mal-estar na 
cultura e os novos manejos ao estabelecimento da relação farmacêutico-
paciente. 

 
METODOLOGIA 

Aulas expositivas dialogadas, debates, avaliação, seminários de pesquisa, 
fichamentos e leitura orientada. 

  
AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados numa média de quatro notas:  
1)  Participação ativa nos debates em sala de aula, ateliê de leitura, fichamentos;  
2) Avaliação sobre a interface Farmácia-Psicologia no campo da saúde; 
3)Apresentação de seminário de pesquisa em grupo sobre temas baseados em 
problemas concretos da atuação do farmacêutico, tais quais: 
a) Não adesão ao tratamento; 
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 b) Eutanasia; 
 c) Suicídio; 
 d) Clínica da dor;  
 e)Tratamentos paliativos; 
 f) Saúde do farmacêutico; 
 4) Trabalho escrito sobre o tema do seminário. 
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