
DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE PSIQUIATRIASAM FM-UFMG 
    Fisioterapia e Musicoterapia2º semestre de 2016  

Sala 150 às terças-feiras08:00-10:00 he  10:00-12:00h  
Coordenador: Prof. Maurício ViottiDaker                  Secretária: Marizete - SAM 3409-9785 

 
PROGRAMA
 
02/08Programação 
           Doença mental e Psiquiatria: Conceitos/ Histórico 
09/08Anamnese e Exame Psíquico ou do Estado Mental 
           Sintomas: alterações das funções psíquicas 
16/08“              “           “        “            “ 
23/08DEMÊNCIAS/ DELIRIUM/ S. AMNÉSTICA 
30/08SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 
06/09ESQUIZOFRENIA E PSICOSES AFINS 
13/09“                    “        “              “ 
20/09Apresentação detrabalhos de temas do 1º módulo 
Revisão / Complementos  
27/09/Prova I (1º módulo) 
 
 

 
04/10TRANSTORNOS DE HUMOR 
11/10“                  “        “     
18/10TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 
T. SOMATOFORMES/ T. FACTÍCIOS/FATORES 
            PSICOLÓGICOS E CONDIÇÃO MÉDICA/Simulação 
25/10T. ALIMENTARES /T. DISSOCIATIVOS  
           T. PERSONALIDADE 
01/11Psiquiatria da Infância e da Adolescência 
           Psiquiatria Geriátrica 
08/11Apresentação de trabalhosde temas do 2º módulo 
Revisão / Complementos 
22/11Prova II (2º módulo) 
 
 

 
     Dinâmica das aulas:-  breve histórico da entidade nosológica 
                                          -descrição dos quadros clínicos/ síndromes 

lato de casos clínicos/ vídeos/ filmes 
                                          -alguns dados epidemiológicos e etiológicos 
                                          -generalidades sobre o tratamento  
  Objetivo da disciplina:o aluno deverá reconhecer as principais síndromes psiquiátricas 

 
AVALIAÇÃO 
1) Provas: duas provas escritas de 30 pontos cada. 
2) Trabalho escrito: 20 pontos. Trabalho de 3.000 a 4.000 palavras. Somente obterão pontuação máxima 
trabalhos que forem redigidos conforme normas de redação de artigos (artigo de revisão) de revistas 
científicas, de acordo com modelo a ser enviado pelo Diário de Classe (não é necessário resumo em inglês). 
O trabalho será elaborado por grupos de até cinco alunos sobre temas da disciplina a serem apresentados nas 
aulas de revisão. Entrega do trabalho, no máximo, até a prova II.  
3) Conceito: 20 pontos. Inclui assiduidade nas aulas (perdem-se 02 pontos por ausência em cada aula de 
duas horas, ou seja, 01 ponto por hora). Obs.: (1) frequência mínima para aprovação de 75% das aulas 
(máximo de ausência em 7 aulas ou 3 dias e meio de aulas), do contrário o aluno será automaticamente 
declarado “insuficiente” e reprovado no Diário de Classe; (2) as presenças serão consideradas mediante a 
assinatura idêntica à da carteira de identidade nas listas de presença passadas no início e no fim das aulas (é 
falta gravíssima permitir que colega forjesua assinatura na lista de presença, sendo que as assinaturas serão 
conferidas).  
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA(além de material eventualmente fornecido em aula / Diário de Classe) 
Mais indicados para as alterações das funções psíquicas (sintomas): 
Cheniaux E. Manual de Psicopatologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Edições anteriores também. 
Dalgalarrondo P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª ed. Artes Médicas, Porto Alegre, 2008. 
Edição anterior também. 
Velloso SM - Semiologia do Estado Mental. In: Lopez M, Laurentys J - Semiologia Médica. 4a ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2001. 
Mais indicados para os transtornos mentais (síndromes): 
Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10. OMS, 1993. (ver também na Internet) 
Kaplan HI, Sadock B - Compêndio de Psiquiatria. 9ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.  
Louzã Neto MR, Motta T, Wang Y-P, Elkis H - Psiquiatria Básica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007. (também para 
funções psíquicas). Há outros livros na biblioteca da FM-UFMG que podem ser úteis. 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4aedrev – DSM-IV-TR. Associação Americana de 
Psiquiatria. Porto Alegre: Artmed, 2002. Também o DSM-5. (ver também na Internet) 
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