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Pré-Requisito:  

Período: 10 NOTURNO Currículo: 2011  

Teórica: 36H Prática:  Total: 36H 

Horário de atendimento ao aluno: 3 horas semanais de atendimento, mediante agendamento 

EMENTA 

Princípios gerais do tratamento psicofarmacológico. Estudo, classificação, 
mecanismos de ação, indicações terapêuticas, efeitos colaterais, abuso e 
dependência das substâncias psicoativas. Relações com a psicoterapia. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

 Familiarizar os alunos com os conceitos básicos da farmacologia dos psicofármacos, 
considerando suas repercussões terapêuticas.  

 Apresentar a psicofarmacologia dentro do contexto histórico do desenvolvimento das 
ciências e sua repercussão no campo da psicologia.  

 Identificar os principais grupos de psicofármacos e suas aplicações clínicas.  

 Proporcionar ao acadêmico o entendimento dos processos farmacológicos relacionados à 
ação dos medicamentos, explicitando a relação entre neuroquímica/comportamento e o 
modo de ação dos psicofármacos. 

 Fornecer os princípios de ação dos medicamentos no organismo e propiciar as bases 
psicofarmacológicas das substâncias que alteram o comportamento e cognição. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1ª AULA  

Apresentação do Plano de Ensino – Atividade Síncrona(1h) 

Considerações Gerais sobre o estudo da Psicofarmacologia na Psicologia  

 A1- Bases farmacológicas da psicofarmacologia -Atividade Assíncrona (1h) 

 A2- Bases psicológicas da psicofarmacologia – Atividade Assíncrona (1h) 



2ª AULA  

- Dúvidas e resolução das atividades A1 e A2 – Atividade Síncrona (1h) 

A3- Revisão de Neurofisiologia – Atividade Assíncrona (1h) 

A4 - Bases Neurais da Psicofarmacologia – Atividade Assíncrona (1h) *F 

A5- Bases Psiconeurofisiológicas do Fenômeno Placebo-Nocebo: Evidências 
Científicas que valorizam Humanização da Relação Médico-Paciente 

3ª AULA  

Dúvidas e resolução das atividades A3, A4 e A5 – Atividade Síncrona (1h) 

Abuso e dependência de substâncias psicoativas  

A6 – Substâncias Psicoativas: conceito e classificação – Atividade Assíncrona (1h) 
*F 

A7- Introdução ao Uso de Psicodélicos em Psicoterapia. (1h) *F 

4ª. AULA 

Dúvidas e resolução da atividade A6 e A7– Atividade Síncrona (1h) 

A8 – Estudos atuais sobre potenciais terapêuticos dos psicodélicos – Atividade 
Assíncrona (2h) *F 

5ª AULA  

Dúvidas e resolução da atividade A8 – Atividade Síncrona (1h) 

A9 – Antidepressivos – Atividade Assíncrona (1h) *F 

A10 – Antipsicóticos – Atividade Assíncrona (1h) *F 

6ª AULA  

Dúvidas e resolução das atividades A9 e A10 – Atividade Síncrona (1h) 

A11 e A12 – Estabilizadores do humor – Estudos de caso – Atividade Assíncrona 
(2h) *F 

7ª AULA  

Dúvidas e resolução das atividades A11 e A12 – Atividade Síncrona (1h) 

A13 – Agentes ansiolíticos – Atividade Assíncrona (1h) *F 

8ª AULA  

A14 - Apresentação de Seminário – Integrando Psicofarmacologia e Psicoterapia 
nos Transtornos do Humor: Depressão Maior. As apresentações podem ser 
síncronas (1h30m) (apresentação ao vivo para a turma) ou os alunos podem enviar 
um vídeo gravado de sua apresentação. *F 

9ª AULA  

A15 Apresentação de Seminário – Integrando Psicofarmacologia e Psicoterapia nos 
Transtornos de Ansiedade. As apresentações podem ser síncronas (1h30m) 



(apresentação ao vivo para a turma) ou os alunos podem enviar um vídeo gravado 
de sua apresentação. *F 

10ª AULA  

A16 - Apresentação de Seminário – Integrando Psicofarmacologia e Psicoterapia 
nos Transtornos de Humor: Transtorno Bipolar.  As apresentações podem ser 
síncronas (1h30m) (apresentação ao vivo para a turma) ou os alunos podem enviar 
um vídeo gravado de sua apresentação. *F 

 

11ª AULA  

A17 - Apresentação de Seminário – Integração entre Psicofarmacologia e 
Psicoterapia no Tratamento de Crianças com TDAH. As apresentações podem ser 
síncronas (1h30m) (apresentação ao vivo para a turma) ou os alunos podem enviar 
um vídeo gravado de sua apresentação. *F 

12ª AULA  

A18 - Apresentação de Seminário – Integração entre Psicofarmacologia e 
Psicoterapia mediada por Computador. As apresentações podem ser síncronas 
(1h30m) (apresentação ao vivo para a turma) ou os alunos podem enviar um vídeo 
gravado de sua apresentação. *F 

 

 *F – atividade válida como frequência para a CH semana; 

 As atividades síncronas não serão gravadas; 

 Material no portal didático serão divulgados na data prevista para a aula da 
semana e ficarão disponíveis até a avaliação sobre seu conteúdo. 

As atividades de frequência devem ser enviadas pelo Portal Didático até uma 
semana após sua divulgação. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas disponibilizadas no 

Portal Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e síncronas utilizando a 

plataforma/aplicativo Google Meet. Serão disponibilizados materiais 

complementares para apoio aos estudos no Portal Didático. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA: Conforme Resolução N 007 de 03 de agosto de 
2020 do CONEP: “Art 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do 
cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades 
síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas (A1 
a A18) será reprovado por infrequência. Considerando as 18 (dezoito) atividades 
propostas, identificadas por *F, será aprovado por frequência o discente que cumprir 
pelo menos 13 (treze) atividades 
 
AVALIAÇÕES:  

 Nota de apresentação do Seminário, além de 5 participações em fórum (A14, 
A15, A16, A17, A18) com notas de 0 a 10: 60% da nota final; 

 Média das notas das atividades (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/


A11, A12, A13) com notas de 0 a 10: 40% da nota final. 

 NOTA FINAL = 60% (seminário) + 40% (média das notas das atividades A1 a 
A13) 
 

Será aprovado o aluno que conseguir desempenho igual ou superior a 60 
(sessenta) porcento. Haverá uma avaliação substitutiva no final do semestre, na 
qual será cobrado todo o conteúdo do período e a nota desta avaliação poderá 
substituir a menor nota do seminário. Apenas alunos com média acima ou igual a 
4.0 podem fazer a avaliação substitutiva. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. Stahl, S.M. (2018). Fundamentos de Psicofarmacologia de Stahl: Guia de 
prescrição.Porto Alegre: Artmed.  

2. Stahl, S.M., Schwartz, T., Oliveira, I. R. (2015). Integrando Psicoterapia e 
Psicofarmacologia: Manual para clínicos. Porto Alegre: Artmed. 

3. Graeff, F.G., Guimarães, F.S.(2012). Fundamentos de Psicofarmacologia.São 
Paulo: Atheneu.  

4. Rodrigues, S. (2019). Introdução ao Uso de Psicodélicos em Psicoterapia. 
Associação Psicodélica do Brasil. Rio de Janeiro. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. Kapezinsky, F., Quevedo, J., & Izquierdo, I. (2011). Bases biológicas dos 
Transtornos Psiquiátricos: Uma abordagem translacional. Porto Alegre: 
Artmed.  

2. Sadock, B. J., Sadock V, A, & Sussman, N. (2007). Transtornos dos 
movimentos induzidos por medicamentos. Em: Sadock, B. J., Sadock, V.A., & 
Sussman, N. Manual de farmacologia psiquiátrica de Kaplan & Sadock . 
Porto Alegre: Artmed. 

3. Lieberman, J. A. & Tasman, A. (2008). Manual de medicamentos 
psiquiátricos. Porto Alegre: Artmed. 

4. Neto., M. R. & Elkis, H. L. (2007). Psiquiatria Básica. Porto Alegre: Artmed. 

5. Stahl, S. M. (2002). Psicofarmacologia: Bases Neurocientíficas e Aplicações 
Práticas. Rio de Janeiro: Medsi.  

6. Kaplan H. I. & Sadock B. J. (Eds.). (2007). Compêndio de Psiquiatria. Porto 
Alegre: Artmed. 

 

Aprovado no Colegiado de Curso em: _____/_____/_____ 

 

          

________________ __________________ 



Professor  responsável 

(Carimbo) 

 

 

 

______________________________ 

Coordenador do Curso 

(Carimbo) 

 


