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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
NO DE HORAS-AULA 

SEMANAIS: 
TEÓRICAS       PRÁTICAS  

TOTAL DE 
HORAS-AULA 
SEMESTRAIS 

MODALIDADE 

DCS8204 Habilidades e Humanidades II 04 04 144 Presencial 
      

 
 

II. PRÉ-REQUISITO(S) 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 

DCS8201 Habilidades e Humanidades I 

 

III. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

 

IV. EMENTA 

Habilidades e atitudes médicas na relação médico-paciente. Comunicação em saúde. 
Humanidades como um conjunto de conceitos do cuidado em saúde individual e coletiva. 
Psicologia da saúde e principais etapas do ciclo vital. Semiologia médica dos aparelhos e 
sistemas. 

 

V. OBJETIVOS 

O módulo pretende desenvolver nos estudantes sua sensibilidade, autorreflexão, capacidade de 

identificar-se como cidadão e a cidadania nos demais; pretende fortalecer o compromisso deles com a 

vida, trabalhando seus valores éticos e a aceitação da diversidade cultural; tem como um dos principais 

objetivos a valorização da habilidade de comunicação entre o médico, seu paciente, sua equipe, as 

famílias e as comunidades. Além da aquisição dos conhecimentos necessários, há ainda maior foco no 

desenvolvimento das habilidades e atitudes necessárias para o cuidado de forma global do ser humano. 
Instrumentalizar os alunos no desenvolvimento da Relação Médico-Paciente e transmitir conhecimentos sobre os aspectos 

psicológicos das principais etapas do ciclo vital (crises vitais). Desenvolver os conhecimentos e habilidades da semiologia e 

semiotécnica dos referentes sistemas presentes no conteúdo programático. 

 

 

VI. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Técnicas básicas do exame físico 

Exame físico geral 

Semiologia do Sistema Cardiovascular  

Semiologia do Sistema Respiratório 

Desenvolvimento humano 

Ciclos da vida: 

• Gestação: Antes do Nascimento - Pré-Natal - Relações Materno - Fetais - Psicologia da Gestação Parto – 

Aleitamento – Puerpério  

• Bebê o primeiro ano de vida – amamentação: a) impulso, excitação, experiência, gratificação, desenvolvimento 

neuromotor – fase oral do desenvolvimento  
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•  Primeiros passos de independência: a) diferença entre fantasia e realidade; b) Objeto transitório; a mãe como 

objeto total; c) desmame. 

• Adolescência: distanciamento da família, morte do corpo infantil, identificação 

• Primeira infância de 01 a 03 anos: fase anal - Família – desenvolvimento neuropsicomotor, individualização  

• Meninice de 03-06 anos: fase fálica -complexo de Édipo – desenvolvimento neuropsicomotor 

• Por que as crianças brincam: a) escoamento da tensão e agressividade  b) relação com a masturbação 

• A criança e o sexo: a) situação edípica; b) as identificações, c) desordens psicossomáticas; d) masturbação 

• Puberdade: -identidade genérica – conflitos familiares 

• Puberdade e adolescência: a) O que é adolescência e puberdade; b) O corpo; c) A família; d) A sexualidade; e) 

Identidade; f) O normal e o patológico; g) Adolescência e as drogas 

• Início da vida adulta: escolha profissional – escolha conjugal – sexualidade do adulto 

• Velhice: a) Declínio, doença e dependência; b) Viuvez; c) Aposentadoria 

 
 

VII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• FAUCI AS et al. Medicina Interna de Harrison. 19ª ed., Rio de Janeiro: Amgh Editora, 2016. 

• DE MARCO, M. A. et al. Psicologia médica: abordagem integral do processo saúde doença. Porto Alegre: 

Artmed, 2012. 384p.  

• SADOCK, B. J.; SADOCK, V. A.; RUIZ, P. Compêndio de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria 

clínica. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.  

 

 

VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• EIZIRIK CL et al. O ciclo da vida humana – Uma perspectiva psicodinâmica. 2º ed. Ed. Artmed, 2012.  

• CHENIAUX, EJ. Manual de Psicopatologia. 5º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  

• BRASIL MAA et al. Psicologia médica – A dimensão psicossocial da prática médica. 1º ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012.  

• DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2008. 440 p.  

• AMATO. Procedimentos médicos – técnica e tática. 2º ed. Ed. Roca, 2016 

 
 

Os livros e textos acima citados constam na Biblioteca Setorial de Araranguá ou podem 
ser encontrados no acervo da disciplina, impressos ou em CD, disponíveis para consultas em 
sala. 

 
 
 

O referido programa de ensino foi aprovado na _________ reunião ordinária do 
Colegiado do Departamento em _____ de _______________ de 2019. 

 

 


