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PROGRAMA GERAL DE COMPONENTES CURRICULARES-PGCC  

 

I-IDENTIFICAÇÃO 

Área de Concentração: Saúde e Sociedade  

Disciplina:  
Pacientes com necessidades 
especiais  

Carga 
Horária: 
60 horas/aula 

Créditos: 
04 

Código: PNE6135 
 
Tipo: Obrigatória (  ) Optativa (X) 

Docente:  
Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima 

Semestre letivo:  
2021.2 

Dia da Semana:  
Quarta feira 

Horário:  
M  2 3 4 5 
T  2 3 4 5 

 

II- EMENTA  

Introduz os conceitos fundamentais e as principais classificações dos pacientes com necessidades 
especiais de importância para o exercício de qualquer profissão na área de saúde e as principais 
legislações afins. Descreve as nomenclaturas utilizadas no contexto das síndromes, os aspectos 
clínicos relevantes para pacientes sindrômicos e seus respectivos protocolos de atendimento. Destaca 
os aspectos psicológicos aplicados ao tratamento de pacientes com necessidades especiais. Orienta o 
atendimento a pacientes com necessidades especiais sejam estas físicas e/ou mentais, portadores de 
patologias sistêmicas e/ou locais, crônicas ou agudas, congênitas e/ou adquiridas, temporárias ou 
permanentes, bem como suas associações. Enfoca as interações medicamentosas importantes. 
Discorre sobre a atenção em nível hospitalar. Reforça o papel do cuidador na promoção de saúde do 
paciente com necessidades especiais e do profissional de saúde como agente de inclusão de pessoas 
com necessidades especiais e a importância da atuação transdisciplinar e multiprofissional. 

 

III- OBJETIVOS 

3.1- Geral:  
Fornecer uma visão ampla, atualizada, transdisciplinar e multiprofissional, e por isto, integral sobre os 
pacientes com necessidades especiais, otimizando assim o seu atendimento em qualquer área da 
saúde, e mais que isso, ratificando a importância deste profissional enquanto cidadão atuante no 
processo de melhoria da sociedade na qual está inserido.  
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3.2- Específicos:  
    Incentivar o olhar acolhedor, a humanização do atendimento e a afetividade do profissional de saúde 
quando diante de um paciente com necessidades especiais. 
   Propiciar uma formação fundamentada em conceitos modernos da especialidade para pacientes com 
necessidades especiais em suas diversas vertentes legais. 
   Prover uma visão integrada de atenção clínica não dicotomizando áreas básicas e áreas 
profissionalizantes no atendimento a pacientes com necessidades especiais. 
   Fornecer subsídios ao aluno para a tomada de decisões frente ao uso e aplicação clínica dos 
medicamentos e demais tipos de terapias adequados para pacientes com necessidades especiais. 
   Fomentar a necessidade de interrelação transdisciplinar e multiprofissional para o adequado 
atendimento ao paciente com necessidades especiais entre todas as áreas da saúde. 
   Estimular o olhar crítico e a capacidade de discernimento tanto na elaboração da sequência clínica de 
atendimento, quanto na elaboração de estabelecimento de prioridades de atendimento multiprofissional 
para os pacientes com necessidades especiais. 
  Descortinar as possibilidades dentro de cada área de ação profissional que visem a melhoria da 
qualidade de vida sistêmica do paciente com necessidades especiais tanto no seu dia a dia doméstico, 
quanto em ambiente hospitalar. 

 

IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• Conceitos fundamentais e principais classificações dos pacientes com necessidades especiais de 
importância para o exercício dos profissionais da área de saúde.  

• Legislações nacionais e internacionais sobre paciente com necessidades especiais. 

• Nomenclaturas utilizadas no contexto das síndromes, aspectos clínicos relevantes para pacientes 
sindrômicos e seus respectivos protocolos de atendimento multiprofissionais.  

• Aspectos psicológicos aplicados ao tratamento de pacientes com necessidades especiais.  

• Atendimento clínico a pacientes com necessidades especiais sejam estas físicas e/ou mentais, 
portadores de patologias sistêmicas e/ou locais, crônicas ou agudas, congênitas e/ou adquiridas, 
temporárias ou permanentes, bem como suas associações.  

• Interações medicamentosas importantes.  

• Atenção e cuidado em ambiente hospitalar.  

• O papel do cuidador na promoção de saúde do paciente com necessidades especiais. 

• O papel do profissional da área de saúde como agente de inclusão de pessoas com necessidades 
especiais. 

• A importância da atuação transdisciplinar e multiprofissional no atendimento a pacientes com 
necessidades especiais. 

 

V- METODOLOGIA  

     A disciplina será ministrada por meio de aulas expositivas dialogadas, estudo dirigido, discussões, 
seminários, debates, elaboração e apresentação de relatórios e de projetos de pesquisa e de artigos 
científicos. 
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VI- AVALIAÇÃO  

I Unidade II Unidade III Unidade 

Estudo dirigido:  
- Participação individual na 
discussão em sala de aula -
2,0 
-Trabalho individual – 1,0 
Seminário: 
-Material didático, 
apresentação individual 
(domínio do assunto) e 
participação nos demais 
seminários – 5,0 
 -Relatório individual do 
seminário – 2,0 

Projeto de pesquisa: 
-Apresentação individual, 
entrega do documento 
impresso e discussão em 
grupo dos projetos 
individuais de pesquisa – 
10,0 

Elaboração e apresentação em sala 
de  aula de artigo científico sobre 
pacientes com necessidades 
especiais -10,0 

 

VII- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Data 
Nº 

Aulas 
Conteúdo 

18/08 
 
 
 

04 
Preparação pelos alunos das atividades a serem apresentadas em 25/08/2021, e 
entregues aos mesmos com 15 dias de antecedência via e-mail pessoal. 

18/08 
04 Preparação pelos alunos das atividades a serem apresentadas em 25/08/2021, e 

entregues aos mesmos com 15 dias de antecedência via e-mail pessoal. 

25/08 04 Apresentação da disciplina + Orientações detalhadas sobre todas as atividades a 
serem empregadas na mesma + Atividade dinâmica interativa diagnóstica+ 
Discussão em sala de aula e entrega pelos alunos de estudo dirigido e individual 
sobre: Diagnóstico transdisciplinar + Entrega dos temas dos projetos pelos 
discentes 

25/08 04 Discussão em sala de aula e entrega pelos alunos de estudo dirigido e individual 
sobre: Diagnóstico transdisciplinar + Entrega dos temas dos projetos pelos 
discentes 

01/09 
04 Seminários (SD+ER) 

01/09 
04 Seminários (SD+ER) 

08/09 
04 Seminários (SD+ER) 

08/09 
04 Seminários (SD+ER) 
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15/09 
04 Seminários (SD+ER) 

15/09 
04 Seminários (SD+ER) 

22/09 
04 Seminários (SD+ER) 

22/09 
04 Apresentação individual e entrega do projeto de pesquisa  

29/09 
04 Apresentação individual e entrega do projeto de pesquisa  

29/09 
04 

Apresentação individual ou em dupla e entrega do artigo científico 

06/10 
04 

Apresentação individual ou em dupla e entrega do artigo científico 

SD: seminário e discussão; ER: entrega de relatório 
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