
CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES (versão preliminar) 

NOME: Bases Humanísticas e Introdução à Psicologia Médica 

Código: 

Carga horária (total, teórica e prática): Total: 30h/ Teórica: 10h / Prática: 20h 

Créditos: 02 

Período do curso: 2º  

Pré-requisitos: Correquisito: Introdução à Atenção Primária à Saúde I 

Número de alunos por turma (documento de anuência dos departamentos): 10 (dez) 

PLANO DE ENSINO 

EMENTA 

Desenvolvimento humano no ciclo vital. Compreensão biopsicossocial do ser humano. Habilidades de 

comunicação. 

OBJETIVOS  

1. Conhecer as características do desenvolvimento humano ao longo das etapas do ciclo vital: 

gestação, infância, adolescência, idade adulta, velhice e morte.  

2. Identificar e refletir sobre os fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais que contribuem 

para um desenvolvimento mais ou menos satisfatório ao longo da vida; refletir sobre a interação 

entre esses fatores. 

3. Ser capaz de utilizar o descrito nos itens 1 e 2 para uma compreensão mais empática do indivíduo 

e, consequentemente, uma interação e comunicação mais efetivas. 

4. Refletir sobre a importância dos itens 1 e 2 no processo saúde-doença. 

5. Refletir sobre o papel e postura do estudante de Medicina na interação com instituições, famílias e 

indivíduos. 

 

CONTEÚDOS 

Devido à integração com a disciplina Iniciação à Atenção Primária à Saúde I (IAPS I), disciplina inovadora 

no currículo, deverá haver ajustes no conteúdo programático, de acordo com as necessidades e a 

dinâmica observadas nessa integração. Alguns itens, como habilidades de comunicação e 

relacionamento e a postura do estudante de Medicina, serão desenvolvidos ao longo de todo o curso e 

não como momentos isolados. Abordar o desenvolvimento físico não é o objetivo principal, mas é 

necessário por se relacionar com aspectos socioemocionais e cognitivos de cada fase da vida, mostrando 

claramente a interação biopsicossocial. 

 

1. Apresentação da disciplina: o conceito e a importância de conhecer o desenvolvimento 

humano ao longo do ciclo vital; fundamentos da abordagem do ciclo vital. 

2. Desenvolvimento pré-natal, a vivência da gravidez e do nascimento; implicações para o 

desenvolvimento posterior. 

3. Os primeiros dois anos: os estados básicos do recém-nascido, desenvolvimento cognitivo e da 

linguagem, o apego como vínculo humano básico, o impacto de situações adversas, a 

socialização e o ajuste ambiente/temperamento. 

4. Idades pré-escolar e escolar: desenvolvimento físico, como a criança entende o mundo, a teoria 

da mente, a regulação das emoções, o brincar, bullying. 

5. Dinâmica e estrutura familiar, estilos parentais, divórcio, abuso infantil e suas consequências. 

6. Ambiente escolar: impacto, aprendizagem na escola, inteligência. 

7. Adolescência e idade adulta jovem: a puberdade e questões de imagem corporal, a 

sexualidade, o desenvolvimento cognitivo do adolescente, as emoções, relacionamentos, 

comportamentos de risco. 

8. Adolescência e idade adulta jovem: identidade pessoal, profissional e relacionamentos afetivos. 

9. Início da idade adulta e meia-idade: casamento, divórcio, paternidade/maternidade, vida 



profissional; a evolução da identidade, ser avô/avó, cuidar dos pais, mudança da imagem 

corporal, sexualidade. 

10. Idade avançada: a evolução contínua do self, aposentadoria, viuvez, limitações físicas e seu 

impacto. 

11. A morte e o morrer. 

12. O papel e a postura do estudante de Medicina na interação com instituições, famílias, 

indivíduos. 

13. Habilidades de comunicação e relacionamento. 

 

MÉTODO 

GD (CH=20h): discussões de temas e das vivências dos alunos em grupos de 10 alunos por professor; as 

discussões em pequenos grupos permitem aprofundar e ajustar as discussões de acordo com as 

vivências daquele grupo, favorecendo a integração com a disciplina IAPS I. 

Aulas expositivas/outras atividades (filmes, palestras) (CH=10h): em grupos de até 80 alunos, garantindo 

um conteúdo comum à turma como um todo. 

Será estimulado o aprofundamento em temas específicos que tiverem despertado interesse do aluno, 

podendo evoluir para trabalho a ser apresentado em evento e/ou servir como subsídio para o 

desenvolvimento do projeto de intervenção a ser realizado na IAPS III. 

Participação de monitores nos itens acima. 

 

AVALIAÇÃO 

1. Avaliação do desempenho nas discussões  

2. Relatórios / trabalhos 

3. Prova teórica 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA 

BELSKY, J. Desenvolvimento humano: experienciando o ciclo da vida. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

CAPRARA, A., COELHO FILHO, J. M., LEITE, A. J. M. Habilidades de comunicação com pacientes e famílias. 

São Paulo: Sarvier, 2007. 

COMPLEMENTAR 

PAPALIA, D. E., OLDS, S. W., FELDMAN, R. D. Desenvolvimento humano. 10ª ed. São Paulo: McGraw Hill, 

2008 

OBS: Também são usados artigos na bibliografia básica, então foram colocadas duas referências apenas. 

DEMANDAS 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: Faculdade de Medicina 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA: salas com Datashow – para GDs e para atividades em grupos 

maiores (para as aulas teóricas – 80 alunos). 

CORPO DOCENTE: haverá necessidade de mais docentes a partir do momento em que houver a 

transição para o novo currículo do 7º ao 12º períodos.  

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL: 

Integração com a disciplina IAPS I, a partir da continuidade das reflexões desenvolvidas naquela 

disciplina. 

Integração com as disciplinas de Embriologia, ao se discutir fatores que influenciam o desenvolvimento 

pré-natal.  

Integração com as disciplinas de Neuroanatomia e Neurofisiologia, a partir da compreensão da 

correlação entre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento e funcionamento neurológicos. 

Integração com as disciplinas IAPS II e III, a partir da continuidade e objetivos comuns existentes em 

todas as disciplinas de Iniciação à Atenção Primária à Saúde. 



POSSIBILIDADE DE OFERTA COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA OUTROS CURSOS:a ser 

avaliada. 

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: -- 

PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO 

Há duplicação em algum período? Não. 

Qual? 

Qual a estratégia proposta? 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: Profa. Cíntia Fuzikawa 

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/09/13 

 

 


