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PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Psicologia Disciplina:  PSI 7709 Intervenções em urgências psicológicas  
Horas/aula semanais: 2 Pré-requisitos: -- 
 
II. EMENTA 
Aspectos históricos e conceituais da atenção à crise e urgências em saúde mental. Atenção à crise 
no contexto da Reforma Psiquiátrica. Cronologia da crise. Conceitos de diferentes situações de 
urgência psicológica em variados contextos: clínicos; laborais; em situações de desastre. Modelos 
de intervenções psicológicas; ações interdisciplinares e intervenções em rede. 
 
III. OBJETIVOS  

 Caracterizar crise, risco e os níveis de intervenção em urgência no campo da saúde mental. 
 Apontar os quadros clínicos na emergência psiquiátrica. 
 Reconhecer as diretrizes que norteiam a Atenção Psicossocial nas situações de crise e 

urgência em saúde mental. 
 Analisar o manejo clínico das urgências de acordo com o paradigma da atenção 

psicossocial. 
 Caracterizar os contextos de atuação do psicólogo em situações de crise. 
 Identificar o manejo clínico em situações de estresse agudo, ansiedade aguda, risco de 

suicídio, crise psicótica, abuso de drogas e álcool, emergências com crianças e 
adolescentes e agressividade e agitação psicomotora. 

 Reconhecer a saúde emocional do psicólogo que atua em situações de crise e quais 
cuidados psicológicos necessários ao profissional  

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Crise, urgência e risco. 
 Crises acidentais, desenvolvimentais, mistas e as urgências psiquiátricas. 
 Diretrizes de cuidados às Urgências e Emergências na Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) e Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE). 
 Atendimento psicológico em situações de crise e urgência: avaliação e acolhimento de 

crises em saúde mental, primeiros socorros psicológicos em situação de desastre e 
estresse agudo, psicoterapia breve e intervenção em rede. 

 Práticas psicológicas frente situações de crise e de urgência em diferentes cenários. 
 A saúde emocional do psicólogo que atua em situações de crise e de urgência. 
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