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I. Identificação da Disciplina 

 
 

 

Código 

 
 

 

Nome 

No de Horas-Aula  
 

Total de Horas- Aula 

Teóricas Práticas 

48 Saúde Mental II – Psiquiatria 
II 

36 27 63 

Horários Quantidade Grupos de Turmas Práticas 

Turmas Teóricas Turmas Práticas 8 

Sextas: 15:20-17:10 AB/CD Terças e Quintas de 
7:30 as 11:20 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Jorge Tostes 

II. Professor(es) Ministrante(s) 

Para o estudo nesse ano haverá a necessidade de associar os conhecimentos adqui- ridos no ano anterior, como 
a maneira de acolher e escutar o paciente e  colher uma história. Precisaremos aliar as noções de 
psicopatologia e saúde mental aos aspectos clínicos e ao tratamento. O aluno terá a oportunidade de conhecer 
as prin- cipais síndromes psiquiátricas, a maneira como se apresentam e os tratamentos, sejam eles 
farmacológicos e/ou psicoterápicos. Além disso, deverão conhecer as políticas de saúde mental e a rede de 
assistência no Sistema Único de Saúde. 

IV. Ementa 
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- Desenvolver no aluno o interesse pelo conhecimento da Psiquiatria e sua impor- tância na medicina da 
atualidade. 

- Possibilitar o conhecimento da psiquiatria clínica e da terapêutica psiquiátrica ne- cessária à formação 
do médico generalista. 

- Possibilitar conhecimentos para a compreensão das inter-relações dos mecanismos psíquicos e 
psicossomáticos com a medicina em geral. 

- Fornecer subsídios específicos para a condução da relação médico-paciente. 
- Relacionar os fenômenos psicopatológicos aprendidos na 3ª série para determina- ção das síndromes 
psiquiátricas. 

- Identificar e diferenciar os principais quadros clínicos psiquiátricos. 

- Identificar os mecanismos psicológicos para a compreensão da relação médico- paciente. 

- Desenvolver habilidades para entender o paciente em sua relação com a doença. 

Identificar os mecanismos psicossomáticos. 

Desenvolver noções básicas das principais possibilidades terapêuticas, psicológicas e biológicas. 

- Desenvolver temas contemporâneos que permitam ou necessitem de abordagem psicológica. 
- Estimular no aluno o entendimento e acolhimento da diversidade humana . 

V. Objetivos 
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-Apresentação do Curso / plano de ensino/ contrato de convivência 

-Revisão da Anamnese Psiquiátrica 

-Classificação das Doenças Mentais 

-Síndromes ansiosas 

-Transtornos do Humor 

-Psicoses 

-Síndromes mentais orgânicas 

-Saúde mental na infância e adolescência 

-Psicofarmacologia I 

-Psicofarmacologia II 

-Síndromes associadas a Substâncias Psicoativas I 

-Síndromes associadas a Substâncias Psicoativas II 

- Noções de Psiquiatria forense 

-Urgências em Psiquiatria 

- Estudo de temas contemporâneos com artigos 

VI. Conteúdo Programático 
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ATIVIDADES TEÓRICAS: 
Serão desenvolvidas na FMIT ou remotamente através das plataformas CAN- 
VAS/ZOOM ao longo do ano, com metade da turma (alternando a cada 15 
dias e com duas aulas em cada encontro) através de aulas expositivas, semi- 
nários com artigos cientificos e júri simulado. Nessas atividades serão abor- 
dados os temas do conteúdo programático. Serão vistos também temas oca- 
sionais ligados a acontecimentos contemporâneos. 

 
ATIVIDADES PRÁTICAS: 
Serão em ambulatório especializado, ao longo do ano, no período da manhã. 
A turma será dividida em grupos de oito subturmas ou mais que alternarão a 
frequência aos ambulatórios. Nos ambulatórios, serão atendidos os pacien- 
tes marcados previamente. Todos os casos serão examinados pelos alunos e 
discutidos com o professor. 

VII. Métodos de Ensino / Desenvolvimento do Programa 

VIII. Métodos e Instrumentos de Avaliação do Estudante 
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 A verificação do rendimento compreenderá frequência e aproveitamento 
nos estudos, os quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória 
a frequência às atividades correspondentes da disciplina, estando reprova- 
do o estudante que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas. 

 A nota mínima para aprovação na disciplina é de 70 pontos ou o conceito 
satisfatório. 

 Ao estudante que não comparecer às avaliações ou não apresentar traba- 
lhos no prazo estabelecido será atribuída a nota O (zero), o mesmo ocorrerá 
caso seja detectado plágio no trabalho apresentado. 

 Avaliações programadas para a disciplina: 
o Avaliação do 1º Bimestre: Prova: 50 pontos; Conceito: 15 pontos. 

Trabalho: 35 pontos. 
o Avaliação do 2º Bimestre: Prova: 50 pontos; Conceito: 15 pontos; 

trabalho: 35 pontos. 
o Avaliação do 3º Bimestre: Prova: 50 pontos; Conceito: 15 pontos; 

trabalho: 35 pontos. 
o Avaliação do 4º Bimestre: Prova: 50 pontos; Conceito: 15 pontos; 

trabalho: 35 pontos. 

 Os instrumentos de avaliação podem conter questões objetivas, mistas ou 
dissertativas. Podem ser utilizadas dinâmicas ou atividades para avaliação 
de desempenho psicomotor ou atitudinal. 

 Serão propostos trabalhos escritos para complementar os assuntos. O for- 
mato dos trabalhos será definido em cada bimestre. Neste caso, a nota dos 
mesmos será incluída na avaliação teórica. 

 A nota de conceito em cada bimestre será definida pela participação nas 
atividades teóricas e práticas, na conduta e postura do aluno, com maior 
peso para as atividades práticas. 

 

Observações: 
Avaliação de Segunda Chamada: 
Para pedido de avaliação de segunda chamada, somente nos casos em que o estu- 
dante, por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar avalia- 
ções previstas neste plano de ensino. Deverá formalizar pedido na secretaria aca- 
dêmica, endereçado ao coordenador do curso, dentro do prazo de 72 horas, apre- 
sentando comprovação. 
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IX. Cronograma 

Semana Data Assunto 

1, 2 05/02 

12/02 

Apresentação do curso 
Plano de ensino 
Contrato de convivên- 
cia 

3, 4 19/02 

26/02 

Revisão de anamnese , 
exame psíquico, 
Classificação 

5, 6 05/03 

12/03 

Síndromes ansiosas 

7, 8 26/03 

09/04 

Transtornos de humor 

9, 10 16/04 

23/04 

Prova e correção 

11, 12 30/04 

07/05 

Psicoses e síndromes 

mentais orgânicas 

13, 14 14/05 

11/06 

Psicofarmacologia I 

15, 16 21/05 

28/05 

Psicofarmacologia II 

17, 18 11/06 

18/06 

Estudo com artigos 

19, 20 25/06 Prova e correção 

21, 22 02/07 

09/07 

Recesso 
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23, 24 16/07 

23/07 

Recesso 

25, 26 06/08 

13/08 

Substâncias psicoativas I 

27, 28 20/08 

27/08 

Substâncias psicoativas II 

29, 30 03/09 

10/09 

Prova e correção 

31, 32 17/09 

24/09 

Urgências em psiquiatria 

33, 34 01/10 

08/10 

Saude mental na infância 

e adolescência 

25, 36 22/10 

29/10 

Estudo Estudo de casos 

37, 38 05/11 

12/11 

Psiquiatria forense 

39, 40 19/11 

26/11 

Prova e correção 

 
03/12 Exames finais, 2a chama- 

da 
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Responsável pela Disciplina: Prof. Jorge Tostes 
 
Revisão NAPED FMIT. 

ABDALA-FILHO, Elias. Psiquiatria forense de Taborda [recurso ele- 
trônico]. 3 ed. Porto Alegre : Artmed, 2016. 

- BOTEGA, Neury José. Prática psiquiátrica no hospital geral : in- 
terconsulta e Emergência [recurso eletrônico]. 4 ed. Porto Alegre : 
Artmed, 2017. 

- SCHATZBERG, Alan F. Manual de psicofarmacologia clínica [re- 
curso eletrônico]. 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

- MANSUR, Carlos F. Psiquiatra para o médico generalista [recurso 
eletrônico]. Porto Alegre: ARtmed, 2013. 

- STAHL, Stephen M. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e 

aplicações práticas [recurso eletrônico]. 4. ed. Rio de Janeiro: Gua- 
nabara Koogan, 2019. 

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5: Manual de Di- 
agnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. 5 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2014. 

-  SADOCK, Benjamin J. Compêndio de psiquiatria. ciência do 
comportamento e psiquiatria clínica. 11 ed. Porto Alegre: Artmed, 
2017. 

-  SADOCK, Benjamin, J. Manual de farmacologia psiquiátrica de 
Kaplan e Sadock. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

X. Bibliografia Básica 

XI. Bibliografia Complementar 


