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EMENTA 

Definição conceitual, epidemiologia, características clínicas e diagnóstico diferencial das 
síndromes e transtornos mentais, conforme a taxonomia das CID’s (OMS) e dos DSM’s, a partir 
da idade adulta. 

OBJETIVOS 

Ao final da unidade curricular o aluno deverá ser capaz de: 
- Conhecer a evolução histórica da ciência da psicopatologia; 
- Identificar a contribuição de outras ciências para a psicopatologia da psiquiatria; 
- Discriminar entre os principais sinais e sintomas de acordo com os quadros nosológicos em 
psicopatologia psiquiátrica; 
- Saber utilizar a CID’s (OMS), DSM’s assim como Compêndios de psiquiatria para elaborar 
hipóteses diagnósticas precisas e justificadas, de acordo com a taxonomia e conceituação 
apresentadas por estas ferramentas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

SEMANAS UNIDADES TEMÁTICAS 
Prazo para entregar atividades 

assíncronas 

1 APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA  

2 e 3 
História, evolução e implicações da 

taxonomia dos transtornos mentais.  
Sistema de classificação. 

 

4 
Visão crítica sobre a psiquiatria e 

tratamento medicamentoso 
Atividade 1 (referente a semana 2 

e 3) 

5 

 

Sinais e sintomas em psicopatologia. 
Atividade 1 (referente a semana 4) 

6 Transtorno do espectro da ansiedade.  

7 
Transtorno obsessivo-compulsivo e 

transtornos relacionados Atividade 1 (referente a semana 6) 

8 
Transtornos relacionados a traumas e a 

estressores 
Atividade 1 (referente a semana 7) 

9 
Transtornos depressivos 

 

10 
Transtorno bipolar e transtornos 

relacionados 
Atividade 1 (referente a semana 9) 

11 e 12 Espectro da esquizofrenia e outros  
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transtornos psicóticos. 

13 Transtornos neurocognitivos. 
Atividade 1 (referente a semana 11 

e 12) 

14  Avaliação substitutiva  

   
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas semanais: 1) síncronas uma vez por semana com duração máxima de 110 minutos e 2) aulas 

assíncronas. A plataforma utilizada para as aulas síncronas será preferencialmente a “conferência web da 

RNP” e se houver instabilidade nesta, será utilizado o “Google Meet”. 

 

 Todas as referências bibliográficas e outras informações sobre a disciplina estão disponíveis no link:   

https://sites.google.com/site/diogopsicopatologia2/  
 

Para acessar as aulas síncronas desta disciplina utilize o link: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diogo-antonio-bloes-chagas. 
 

HORÁRIO(S) DE DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO E SUPORTE EXTRACLASSE 

O professor estará disponível para resolver problemas e orientar alunos imediatamente após o término das 

aulas síncronas. Realizar qualquer dessas atividades em outro horário dependerá unicamente da 

disponibilidade do professor. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas 4 atividades avaliativas, cada uma com peso 25. 
A atividade será realizada em dupla ou trio (a depender do número de inscritos). Terá que fazer 
um documento contendo os aspectos principais do texto  Cada documento valerá 25 pontos. 
Normas para confeccionar o texto: Fonte 12, times  new roman, espaçamento 1.5, capa 
contendo nome completo dos alunos, insitutição, e título do texto selecionado, referência 
bibliográfica e número de páginas entre 3 a 6. O formato das atividades assim como o peso 
delas podem ser alterados durante a execução da disciplina. Se o aluno não conseguir a 
pontuação mínima ainda poderá fazer uma avaliação substitutiva sobre o conteúdo todo da 
disciplina. Se conseguir uma pontuação superior a qualquer uma das quatro avaliações, será 
trocada pela menor pontuação. Caso a pontuação na avaliação substitutiva seja inferior a todas 
as avaliações, não será alterada e será reprovado por nota. 
Será reprovado por baixa frequência o aluno que entregar menos de 75% das avaliações! Para 
este critério não haverá avaliação substitutiva. 
Importante ficar atento para os prazos de entrega das respectivas atividades, pois os trabalhos 
não serão aceitos após o prazo. As atividades não serão aceitas se forem entregues todas de 
uma vez no final da disciplina.  
Todos os trabalhos deverão ser entregues pelo Campus Virtual. 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 
- American Psychiatric Association. (2014). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
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- Sadock, B.J.; Sadock, V.A.; & Ruiz, P. (2016). Compêndio de psiquiatria. (11ª Ed.). Porto Alegre: 
Artmed. 
 

COMPLEMENTAR: 
- Dalgalarrondo, P. (2008). Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. (2ª Ed.). Porto 
Alegre: Artmed. 
- Organização Mundial de Saúde. (1993). Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10: descrições e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artes Médicas. 
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