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DEMED	
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72	h	
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EMENTA	

Transtornos	 e	 doenças	 mentais.	 Substâncias	 psicoativas.	 Exames,	 diagnóstico	 e		
classificações	 psiquiátricas.	 Psiquiatria	 em	 grupos	 específicos:	 criança,	 idosos,	 gestantes,	
usuários	de	drogas	lícitas	e	ilícitas	e	psicóticos.	A	epidemiologia	em	Psiquiatria.	Psicoterapia	de	
grupo.	Manejo	clínico,	 terapêutico	e	propedêutico	em	vários	cenários	da	Rede	de	Atenção	à	
Saúde.	Saúde	mental	e	cidadania.	A	atenção	psicossocial	e	a	rede	de	saúde	mental.	Abordagem	
de	urgências	psiquiátricas.	A	ética	médica	na	desospitalização	e	hospitalização.	A	ética	médica	
na	abordagem	e	tratamento	de	pacientes	psiquiátricos.		
	

OBJETIVOS	

• Analisar	e	criticar	o	histórico	de	categorização	na	psiquiatria;	
• Aplicar	a	semiologia	psiquiátrica;	
• Descrever	e	distinguir	os	principais	agravos	psiquiátricos;	
• Descrever	e	debater	a	epidemiologia	em	Psiquiatria.	
• Entender	as	especificidades	nosológicas	e	de	abordagem	na	criança,	no	adolescente,	no	

idoso,	na	gestante,	em	casos	de	violência,	em	psicóticos	e	em	usuários	de	drogas	lícitas	
e	ilícitas;	

• Aprender	 em	 ação,	 reflexão	 e	 ação	 sobre	 a	 ética	médica	 e	 os	 direitos	 humanos	 na	
abordagem	e	tratamento	de	pacientes	psiquiátricos;	

• Aprender	 em	 ação,	 reflexão	 e	 ação	 sobre	 a	 ética	médica	 e	 os	 direitos	 humanos	 na	
hospitalização	psiquiátrica	e	desospitalização;	

• Aplicar	as	técnicas	de	entrevista	e	de	anamnese	em	psiquiatria.	
• Compreender	as	bases	da	Psicoterapia	individual	e	de	grupo.	
• Planejar	o	manejo	clínico,	terapêutico	e	propedêutico	no	paciente	em	ambulatório,	em	

enfermaria	e	em	situação	de	urgência.	
• Aplicar	escalas	e	questionários	de	avaliação	e	monitoramento	da	psiquiatria.	
• analisar,	debater	e	se	articular	com	a	Rede	de	Atenção	à	Saúde	Mental	atual	e	analisar	

seu	processo	de	trabalho.	
	



	

CONTEÚDO	PROGRAMÁTICO	

• Breve	história	da	psiquiatria;	
• Especificidades	e	nuances	da	classificação	nosológica	psiquiátrica	
• Revisão	de	psicopatologia	e	a	consulta	em	psiquiatria;		
• Transtornos	ansiosos:	Ansiedade	Generalizada,	pânico,	fobias;	
• Transtornos	Obsessivos	e	Hipocondria.	
• Transtornos	do	Humor	Unipolar	e	Bipolar;	
• Transtornos	psicóticos,	esquizofrenia	e	transtornos	delirantes;	
• Transtornos	mentais	devido	a	condição	clínica,	delirium,	alterações	do	humor,	

cognição	e	memória	por	condições	clínicas.	
• Estudo	dos	transtornos	relacionados	ao	uso	de	substâncias;	
• Estudo	dos	transtornos	mentais	relacionados	à	condições	médicas	gerais	–	Delirium,	

demência,	transtornos	amnésicos	e	cognitivos;	
• Transtornos	alimentares,	anorexia	nervosa	e	bulimia.	
• Transtornos	devidos	ao	uso	de	substâncias;	
• Transtornos	Somatoformes,	dissociativos,	conversivos	e	simulação.	
• Transtornos	de	déficit	de	atenção	e	hiperatividade;	
• Transtornos	invasivos	do	desenvolvimento,	autismo	e	Asperger;	
• Introdução	à	psicoterapia:	terapia	cognitiva	–	comportamental	e	de	grupo	
• Introdução	à	psicofarmacologia	
• Emergências	psiquiátricas;	
• Abordagem	do	paciente	suicida;	
• Reforma	psiquiátrica	brasileira	e	legislação	sobre	saúde	mental;	
• Rede	de	Atenção	em	Saúde	Mental;		
• Ética	médica	e	direitos	humanos;	

	

METODOLOGIA	DE	ENSINO	

Aulas	Teóricas:	aulas	expositivas	com	auxílio	dos	recursos	de	mídia	e	com	uso	de	metodologias	
ativas,	grupos	de	discussão,	leitura	de	artigos	científicos,	exibição	de	filmes	e	júri	simulado.	
Aulas	Práticas:	estudos	de	casos	clínicos	trazidos	pelos	alunos,	simulação	de	situações	clínicas	
com	role	playing. 

FORMA	E	CRONOGRAMA	DE	AVALIAÇÃO	

8	avaliações	em	sala	de	aula	no	valor	de	5	pontos	num	total	de	40	pontos	
3	avaliações	em	sala	de	aula	no	valor	de	15	pontos	num	total	de	45	pontos	
1	prova	teórica	no	valor	de	15	pontos.	
Total	do	semestre:	100	pontos	que	serão	divididos	por	10	para	se	adequar	ao	total	final	de	10	
pontos.	
		
Uma	avaliação	substitutiva	poderá	ser	solicitada	pelo	aluno,	que	será	oferecida	no	final	do	curso	
com	conteúdo	total.	
	
Mais	informações	na	resolução	12	do	CONEP.	
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Algumas referências novas poderão ser incluídas durante o semestre.	
	

_______________________________	
Docente	Responsável	

Aprovado	pelo	Colegiado	em									/					/						.	

_____________________________________	
Coordenador	do	Curso	
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SEMANA DIA MES CONTEÚDO AULA TEÓRICA AULA PRÁTICA ATIVIDADES 
AVALIATIVAS PONTOS

Nº da 
ativida

de 
Avaliat

iva

1 7 8

Apresentação da disciplina e 
plano de ensino;

Revisão sobre história da 
psiquiatria;

Definição de transtorno mental. 

O que é doença? O que significa 
“doença mental” e “paciente 
psiquiátrico”?


Apresentação do professor e da 
disciplina e exposição dialogada 

Prática:

1. Quizz online no Google forms: https://goo.gl/
forms/U9qXjJqrGLQyXxLh1

2. Reflexão sobre os resultados 

3. Exercício no Socrative

-

2 14 8

Diagnóstico e Classificação em 
Psiquiatria

Significado e implicações de um 
diagnóstico médico psiquiátrico.


Exposição dialogada com auxílio 
dos recursos de multimídia e com 
uso de metodologias ativas, 
grupos de discussão. 


1. Atividades em grupo: discussão da reportagem: 
Novo manual de diagnóstico de doenças mentais 
dos EUA gera polêmica”

2. Atividades em grupo: Discussão dos temas: 

Para que serve um diagnóstico?

Fazer um diagnóstico pode ser iatrogênico?

Um diagnóstico representa sempre uma doença?

3. Exercício no Socrative

 Lembrar do relato de caso para próxima aula

participação na 
discussão 5 1

3 21 8
A Consulta Psiquiátrica e a 
formulação diagnóstica 
compreensiva


Exposição dialogada com auxílio 
dos recursos de multimídia e com 
uso de metodologias ativas, 
grupos de discussão. 


Trazer um relato de caso em dois textos 
separados (não grampear)

1. relato do caso com no máximo 500 palavras  – 
colocar no início do texto o número de palavras (3 
pontos)

2. formulação diagnóstica do caso, discussão e 
reflexão sobre o caso. Trazer 3 a 5 referências no 
formato Vancouver. (1 ponto).

3. Atender o caso do colega e fazer o diagnóstico 
e o plano terapêutico. (1 ponto)

relato de caso 5 2

4 28 8 Tratamentos não farmacológicos 
e farmacológicos em psiquiatria

Tratamentos não farmacológicos e 
farmacológicos em psiquiatria. 

Discussão sobre o tema 
“Medicina baseada em 
evidências” e a inclusão das 
práticas integrativas no SUS 

discussão em grupo.
participação na 

discussão 5 3

5 4 9

Transtornos de Ansiedade. 

Ansiedade Generalizada, Pânico, 
TEPT. 

Transtornos Obsessivos, 
Tricotilomania,  Hipocondria.

Epidemiologia, clínica, 
diagnóstico e tratamento.


Exposição dialogada com auxílio 
dos recursos de multimídia e com 
uso de metodologias ativas, 
grupos de discussão. 

Exercício no Socrative com reflexão sobre o tema.

6 11 9
Urgências Psiquiátricas. 

Transtornos mentais devido a 
condição médica geral


Exposição dialogada com auxílio 
dos recursos de multimídia e com 
uso de metodologias ativas, 
grupos de discussão. 

Exercício no Socrative com reflexão sobre o tema.

Exercício no 
Socrative sobre 

ansiedade e 
urgências

5 4

7 18 9

A rede de saúde mental.  
Reforma psiquiátrica brasileira e 
legislação sobre saúde mental. A 
ética médica na desospitalização 
e hospitalização. A ética médica 
na abordagem e tratamento de 
pacientes psiquiátricos.

Exposição dialogada com auxílio 
dos recursos de multimídia e com 
uso de metodologias ativas, 
grupos de discussão. 

Apresentação em grupos: 1. Organização da rede  
2. Situação financeira da rede 3. Rede Hospitalar, 
evolução do número de leitos (comparar com 
outros países), nº necessário de leitos 4. Impacto 
da farmacologia no número de pacientes 
internados. 5. Assistência aos pacientes com 
quadros demenciais - instituições de longa 
permanência. Comparar Brasil e outros países.

Apresentação 15 5

8 25 9

Seminário sobre Sono, Atividade 
Física e Cognição. Tópico 
especial: Como a cultura 
influencia o desenvolvimento do 
potencial humano, saúde e a 
doença?


Apresentação de artigos sobre o 
tema

Apresentação em grupos de até 4 alunos dos 
artigos selecionados sobre o papel, importância, 
fisiologia e consequências para a saúde do sono.

Importante: para usar o DATASHOW tragam seus 
próprios computadores.

Apresentação 5 6

SEMANA DIA MES
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https://goo.gl/forms/U9qXjJqrGLQyXxLh1


9 2 10

Transtornos do controle dos 
impulsos.

Transtornos Alimentares. 
Anorexia Nervosa, Vigorexia, 
Bulimia.

Epidemiologia, clínica, 
diagnóstico e tratamento.

Exposição dialogada com auxílio 
dos recursos de multimídia e com 
uso de metodologias ativas, 
grupos de discussão. 


discussão em grupo

10 9 10

Transtorno Unipolar e Bipolar do 
Humor

Depressão, Distimia

Epidemiologia, clínica, 
diagnóstico e tratamento.

Exposição dialogada com auxílio 
dos recursos de multimídia e com 
uso de metodologias ativas, 
grupos de discussão. 

Prática: discussão em grupo

discussão em grupo

11 16 10

Transtornos psicóticos. 

Esquizofrenia e Transtornos 
delirantes. 

Epidemiologia, clínica, 
diagnóstico e tratamento.


Exposição dialogada com auxílio 
dos recursos de multimídia e com 
uso de metodologias ativas, 
grupos de discussão. 


Video sobre esquizofrenia e súmula 
psicopatológica do paciente Scott.

Súmula 
psicoatológica 5 7

12 23 10

Transtornos de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade.

Epidemiologia, clínica, 
diagnóstico e tratamento.

Desafios éticos atuais das drogas 
estimulantes.


Aula Teórica: Exposição dialogada 
com auxílio dos recursos de 
multimídia e com uso de 
metodologias ativas, grupos de 
discussão. 

Júri Simulado sobre o uso de Estimulantes em 
pessoas sem problemas psiquiátricos ou 
neurológicos.

JURI 
Estimulantes 15 8

13 30 10

Transtornos devidos ao uso de 
substâncias.

Epidemiologia, clínica, 
diagnóstico e tratamento


Exposição dialogada com auxílio 
dos recursos de multimídia e com 
uso de metodologias ativas, 
grupos de discussão. 


Júri Simulado sobre o uso de liberação ou não da (1) 
maconha e (2) outras drogas. Como fazer. Com artigos 
embasando a posição do grupo. 4 grupos assim 
divididos: 

GRUPO A - contra liberar qualquer droga. 

GRUPO B - a favor de liberar todas drogas

GRUPO C - a favor de liberar apenas maconha  

Para os grupos B e C, será necessário explicar como 
será o processo para adquirir a droga que for liberada e 
como será feito o tratamento (internação, ambulatorial, 
ou não haverá tratamento) e como será taxada a droga 
a ser liberada (impostos) e qual o destino dos recursos 
adquiridos com esses impostos.                           
GRUPO D - JURI - será preciso explicar sua posição ao 
final, ou seja, será preciso fazer o relato oral do voto.

JURI       
Drogas 15 9

14 6 11

Transtornos Somatoformes, 
dissociativos, conversivos e 
simulação.

Epidemiologia, clínica, 
diagnóstico e tratamento.

Exposição dialogada com auxílio 
dos recursos de multimídia e com 
uso de metodologias ativas, 
grupos de discussão. 


discussão em grupo

15 13 11

Transtornos Invasivos do 
Desenvolvimento:

Autismo e Asperger.

Retardo mental

Epidemiologia, clínica, 
diagnóstico e tratamento..


Exposição dialogada com auxílio 
dos recursos de multimídia e com 
uso de metodologias ativas, 
grupos de discussão. 


Aulas Práticas: Júri Simulado sobre inclusão de 
crianças com AUTISMO em escolas tradicionais. 

3 Grupos:

GRUPO A - Jurados 

GRUPO B - a favor da inclusão

GRUPO C - a favor da criação de escolas 
especializadas.  

Embasar com a discussão com artigos. Os 
jurados terão de fazer relato oral do voto.

JURI      
Autismo 5 10

16 20 11
Prática de Atendimento em 
ambiente simulado
 Aula Teórica: Orientações sobre o 

atendimento simulado Aulas Práticas: Prática de atendimento simulado
ATENDIMENTO 

Simulado 5 11

CONTEÚDO AULA TEÓRICA AULA PRÁTICA ATIVIDADES 
AVALIATIVAS PONTOS

Nº da 
ativida

de 
Avaliat

iva

SEMANA DIA MES

�2



17 27 11 AVALIAÇÃO FINAL Prova Prática: Discussão da prova PROVA    FINAL 15 12

18 4 12 Avaliação substitutiva Avaliação substitutiva Reflexão e devolutiva sobre o curso 

CONTEÚDO AULA TEÓRICA AULA PRÁTICA ATIVIDADES 
AVALIATIVAS PONTOS

Nº da 
ativida

de 
Avaliat

iva

SEMANA DIA MES

�3


