
MEDICINA
PLANO DE ENSINO

Interesse em pesquisar e se atualizar sobre os temas da psiquiatria infantil, entender que a prescrição de medicamentos
não é o principal objetivo médico na abordagem dos pacientes portadores de Transtornos Invasivos do Desenvolvimento,
ser capaz de se aproximar das crianças de forma terapêutica estabelecendo uma boa relação médico-paciente.

Atitudes

Conteúdo Programatico
1. Aula de Introdução à psiquiatria da Infância e adolescência, abordando as principais doenças mentais que acometem
esta faixa etária.
2. Conhecer a anamnese semi-estruturada utilizada, especificidades do exame psíquico das crianças, diagnóstico
multiaxial proposto pelo DSM IV TR, treinamento em escalas específicas utilizadas CARS, ABC.
3.Atendimento ambulatorial supervisionado de primeira consulta, com aplicação das escalas de avaliação.
4. Discussão em equipe multidisciplinar  abordando epidemiologia, quadro clínico, critérios para diagnóstico, sintomas
associados, comorbidades mais comuns, tratamento para os seguintes Transtornos: 1. Autismo, 2. Asperger, Rett e
Desintegrativo da Infância.
5.Diagnóstico diferencial dos TID. Grupos de medicações utilizadas, indicações e efeitos colaterais destas drogas.
6. Devolução da avaliação para a família
7. Discussão de casos clínicos com os principais transtornos da Infância e adolescência.

Ser capaz de colher anamnese detalhada, exame físico e exame psíquico, construção de lista de problemas, hipóteses
diagnósticas de acordo com a proposta multiaxial do DSM-IV TR, DSM V e CID 10, sugerir condutas farmacológicas,
encaminhamentos necessários a cada caso, ser capaz de discutir casos em equipe multidisciplinar.

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

Conhecer os principais Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, os sintomas-problema, as indicações para uso de
drogas utilizadas em psiquiatria, seus efeitos colaterais e riscos, realizar psicoeducação, encaminhamentos necessários
para cada caso específico, participar de discussão multidisciplinar. Conhecer os principais transtornos mentais que
acometem o período da infância e adolescência.

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Psicofarmacologia: Apresenta casos clínicos em psiquiatria, interação medicamentosa, aspectos culturais da doença
mental e visão crítica da psicofarmacologia.
Psiquiatria: Promove discussões acerca das principais drogas usadas em psiquiatria, indicações, efeitos colaterais e riscos.
Aborda os principais transtornos invasivos do desenvolvimento, sintomas-problema. Promove a realização da
psicoeducação, prescrição de psicofármacos, suas indicações, efeitos colaterais e riscos.
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Métodos e Técnicas de Aprendizagem
Atendimento ambulatorial supervisionado de primeira consulta, com aplicação das escalas de avaliação. Discussão em
equipe multidisciplinar. Seminários teóricos com recurso áudio-visual. Aulas introdutória sobre os principais transtornos
mentais da infância e adolescência. Casos clínicos com transtornos mentais na infância e adolescência.

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
4 notas, resultantes de avaliação processual, cada uma valendo 2.5. Nota final é a soma das quatro notas. A presença nas
quatro aulas é obrigatória. Qualidade da participação nas atividades propostas, assim como qualidade de anamnese,
exame físico e psíquico e relatórios produzidos.

Recursos
Aulas, com recurso áudio-visual. Avaliações com casos clínicos reais aplicados ao conteúdo das aulas
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