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IDENTIFICAÇÃO 

Disciplina: Psiquiatria Carga Horária Semestral: 160 h  

Código: CS 13012  

Natureza: Teórico- Prática 8º semestre. 4º ano 

Caráter: Obrigatório Créditos: 6 

 
 
 
DADOS GERAIS 
1. EMENTA/SÚMULA 

O Programa da disciplina Psiquiatria, abrange o estudo dos transtornos  
psiquiátricos mais prevalentes, com enfoque no diagnóstico baseado em 
evidências clínicas, com a utilização de classificações nosológicas validadas 
internacionalmente, que favoreçam a compreensão dos transtornos mentais em 
uma percepção histórico-cultural do ser humano, assim como das terapêuticas 
apropriadas na abordagem destes transtornos; seus diagnósticos diferenciais e 
fatores relacionados a avaliação do prognóstico em uma perspectiva bio-psico-
social. A disciplina Psiquiatria se consolidará através do acompanhamento, sob 
supervisão do atendimento a clientela em ambulatório especializado de base 
comunitária, inserido na Rede de Cuidados do Sistema Único de Saúde do 
município de Belém, com enfoque nos aspectos éticos e legais do exercício da 
Psiquiatria. 

 
 
2. OBJETIVO GERAL 

Instrumentalizar o aluno de graduação em medicina, com ferramentas que o 
permitam examinar o paciente psiquiátrico, permitindo a construção de uma 
relação médico-paciente terapêutica, assim como, o estabelecimento de 
diagnósticos; conhecer as hipóteses etiológicas e a distribuição epidemiológica 
dos transtornos mentais e abordagens terapêuticas, suas indicações, contra-
indicações, riscos, etc., apropriadas para cada caso em particular; conhecer as 
implicações médico- legais e os problemas éticos e a legislação que envolvem as 
pessoas com transtornos mentais 

 
3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

1- Realizar entrevista psiquiátrica direcionada para a compreensão do cliente 
dentro de uma visão pluridimensional; 
2-  Identificar sinais e sintomas que norteiam o diagnóstico psicopatológico 
3-  Estar familiarizado com as Classificações Diagnósticas em uso na atualidade 
4- Reconhecer e manejar transtornos mentais comuns em ambulatórios de 
medicina geral 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
FACULDADE  DE MEDICINA 

5- Reconhecer e fazer encaminhamentos de situações clínicas psiquiátricas de 
maior gravidade que irão requerer atendimento de maior complexidade 
6- Realizar o diagnóstico de transtornos psiquiátricos freqüentes em ambulatório 
de medicina geral 
7- Solicitar exames complementares ao diagnóstico, e aqueles necessários ao 
diagnóstico diferencial. 
8- Propor medidas terapêuticas necessárias a abordagem de transtornos 
psiquiátricos comuns em ambulatório. 
9- Propor os tratamentos farmacológicos mais comuns: transtornos do humor, 
transtornos de ansiedade, psicoses, crises agudas, etc 
10-Realizar abordagem psicoeducacional com familiares de portadores de 
transtornos mentais em acompanhamento no ambulatório, orientar os familiares e 
a comunidade no que se refere a medidas que possam reduzir a incidência e a 
prevalência das doenças mentais. 
11- Adotar as medidas necessárias para a proteção do paciente em situações de 
emergência; 
12-Estabelecer uma relação médica adequada com o pacientes e seus familiares,  
respeitar as normas éticas envolvidas no exercício da Medicina, como, por 
exemplo, sigilo, privacidade, respeito aos direitos do paciente, relacionamento com 
colegas, professores e demais membros das equipes assistenciais. 
13- Registrar adequadamente os dados obtidos, no prontuário dos pacientes. 
 

 
4. INTERSEÇÃO COM OUTRAS ATIVIDADES CURRICULARES 

Consultoria psiquiátrica no Internato, realizado na Rede Básica de Saúde 

 
5. AFINIDADE COM PROJETOS DE PESQUISA / EXTENSÃO REALIZADOS 
NO CURSO 

Projeto de Extensão: Características do suicídio em Belém, Brasil: um estudo de 
autópsia psicológica (Coordenadora: Profª Silvia Maués) 

 
6. CORPO DOCENTE 

Silvia Maués Santos Rodrigues –  40h – Mestrado  
Paulo Sérgio Mazzini da Cunha – 40h -  Mestrado 
Rita de Cássia Farias de Souza – 20h - Especialização 

 
7. HORÁRIO DAS ATIVIDADES 

TURMA 010: Segundas e Quintas, das 14:00 às 18:00 h 

TURMA 030: Terças e Sextas, de 8:00 às 12:00 h 

 
8. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1º. PONTO: Exame clínico do paciente psiquiátrico: Anamnese e 
Entrevista Psiquiátrica  
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2º. PONTO: Psicopatologia: Definição de sinais e sintomas típicos de 
doenças psiquiátricas– Exame das Funções Psíquicas 

3º. PONTO: Classificação dos Transtornos Mentais 

4º. PONTO: Esquizofrenia 

5º. PONTO: Transtornos Cognitivos 

6º. PONTO: Transtornos do Humor 

7º. PONTO: Neuroses: Transtornos ansiosos e fóbicos 

8º. PONTO: Neuroses: TOC, Reação a Estresse Grave e Transtornos de 
Ajustamento 

9º. PONTO: Neuroses: T. Dissociativos ; T. Somatoformes 

10º. PONTO: Transtornos pelo uso de Substâncias Psicoativas 

11º. PONTO: Emergências Psiquiátricas: suicídio, agressão 

 
9. RECURSOS DIDÁTICOS E MATERIAL NECESSÁRIO 

Aulas Teóricas: 
1. Sala climatizada, com quadro magnético.  
2. Pincel próprio para quadro magnético e apagador.  
3. Cadeiras para 40 alunos (Dextros e canhotos).  
4. Mesa e cadeira para os professores.  
5. Tela de projeção antireflexiva.  
6. Retroprojetor.  
7. Data Show  
8. Transparências para retroprojetor.  
9. Disquetes e CD-RW, para gravação de aulas.   
10. 04 resmas de papel A4 para verificações escritas, impressão de casos 

clínicos e roteiro de anamnese psiquiátrica para aulas práticas.  
11. Televisão. Aparelho de DVD. 

 
Aulas Práticas: 
 

1. Consultórios Climatizados em número de um por docente, no ambulatório 
do Hospital Bettina Ferro de Souza  

2. Carteiras para 40 alunos sentarem para participarem dos atendimentos aos 
pacientes agendados,  

3. Agendamento de pacientes nos horários de aulas práticas,  
4. Material de expediente necessário ao atendimento e prescrições aos 

pacientes: receituários carbonados, receituários de notificação tipo B 
(medicamentos controlados), etc 

5. Cadeiras para paciente e familiares (3 em cada consultório),  
6. Medicamentos psiquiátricos necessários em situações de emergência,  
7. Suporte de enfermagem treinada para possível emergência psiquiátrica 

(agitação, violência).  
8. Ambulância para remover paciente em situação de emergência para outro 

hospital com leitos de internação psiquiátrica. 
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10. METODOLOGIA 

 
Aulas Teóricas: Quintas-feiras para Turma 010 e Sextas-feiras para Turma 030 
Horário:  
Quintas (Turma 010): 14:00 às 16:00 
Sextas (Turma 030): 8:00 às 10:00 
Estratégias: 
Aulas expositivas dialogadas 
Aulas expositivas com recursos multimídia 
Resumos de Artigos científicos 
Seminários 
Local: Sala de Aula 
 

 
Aulas Práticas: Segundas-feiras para Turma 010 e Terças-feiras para Turma 030 
Horário:  
Segundas (Turma 010): tarde 
Terças (Turma 030): manhã 
Estratégias; 

 Divisão dos alunos em 03 sub-turmas, na Turma 030 e 03 sub-turmas na 
Turma 010 

 Atendimento clínico ao paciente psiquiátrico agendado no Hospital Bettina 
Ferro Souza, com o acompanhamento e supervisão direta dos docentes. 

 Realização de Anamnese Psiquiátrica, seguindo o Roteiro proposto pela 
Disciplina. 

 O aluno deverá realizar um número mínimo de 05 Anamneses Psiquiátricas 
Completas e entregar ao Professor no final ou durante o semestre letivo. 

Local: Consultórios no HUBFS 

 
Aulas Teórico-Práticas: Quintas-feiras para Turma 010 e Sextas-feiras para Turma 
030 
Horário:  
Quintas (Turma 010): tarde 
Sextas (Turma 030): manhã 
Estratégias: 

 Apresentação de casos clínicos pelos alunos, seguidos de debates. 

 Discussão de casos clínicos levados pelos docentes 

 Apresentação de Resumos de Artigos científicos 

 Visitas a outras instituições psiquiátricas 

 Assistir Filmes com temática relacionada a disciplina, seguidos de debates. 

 Discussão sobre as diferentes abordagens terapêuticas nos casos clínicos 
em estudo 

 Parear os casos clínicos com os assuntos das Aulas Teóricas 
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Local: Sala de Aula: ICS/ Sala C 
 
 

 
11. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

1. Provas teóricas em número de 03  
2. Prova Prática : com avaliação de desempenho, no que se refere a interesse, 

participação e assiduidade nas atividades da disciplina. 
Na data marcada de Prova Prática, os Professores de cada subturma, 
subdividirão as mesmas em 03 subgrupos, que farão Entrevista e Exame 
Psiquiátricos e redigirão a Anamnese Psiquiátrica de acordo com Roteiro 
ensinado pelos professores no decorrer do semestre. Após isso o grupo se 
reunirá com o professor de prática que arguirá o grupo de acordo com o caso 
clínico de cada grupo. 
 

3. A ponderação de notas se dará da seguinte forma:As notas da 1ª, 2ª e 3ª, 
avaliações são somadas e divididas por 3 para o conceito final.   A nota da  3.ª 
avaliação  será a soma da avaliação final teórica e avaliação prática (cada uma 
vale 5,0 pts). 
Exemplo: 1.ª AV Teórica: Nota 6,0 (R) 
                 2.ª AV  Teórica: Nota 9,0 (E) 
                 Av. Prática: Nota 4,0 (B) 
                 3.a Avaliação Teórica : Nota 3,0 (R) 
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