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EMENTA (Unidades Didáticas) 

 
Estudo dos aspectos farmacológicos dos psicofármacos empregados no tratamento dos 
transtornos psiquiátricos, abordando os mecanismos de ação, a farmacocinética e os efeitos 
adversos. Além disto, será discutida a farmacologia das drogas de abuso, o desenvolvimento 
de novos psicofármacos (modelos animais e as etapas de uma pesquisa clínica) e outros 
tratamentos biológicos não farmacológicos. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

Histórico, definição e classificação de psicofármacos. Princípios de neurofisiologia e 
neuroanatomia. Princípios de neurotransmissão. Farmacodinâmica. Farmacocinética. 

Psicofármacos: pesquisa pré-clínica e clínica de novos medicamentos. Farmacologia dos 
antidepressivos e estabilizadores do humor. Farmacologia dos ansiolíticos e hipnóticos. 
Farmacologia dos antipsicóticos e antiparkinsonianos. Drogas empregadas nos distúrbios de 
memória. Farmacologia das drogas de abuso/ dependência. Tratamento farmacológico do 
abuso/ dependência de drogas psicoativas. Farmacologia dos anticonvulsivantes. Uso de 
fitoterápicos em psiquiatria. Outros tratamentos biológicos não-farmacológicos: 
eletroconvulsoterapia, Fototerapia, privação de sono e estimulação magnética transcraniana 
 

OBJETIVO GERAL 
Ao final da disciplina o aluno compreenda os aspectos básicos da farmacologia dos 
psicofármacos utilizados no tratamento dos transtornos psiquiátricos e das drogas de abuso, 
articulando este conhecimento com a clínica. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Apresente uma avaliação crítica da utilização dos medicamentos psicotrópicos no tratamento 
dos transtornos psiquiátricos, com uma visão geral da pesquisa pré-clínica e clínica em 
psicofarmacologia 
  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 Aulas remotas pelo sistema Teams (Microsoft Office 365); aulas teóricas, discussão de 

casos clínicos e artigos científicos 

 Atividades assíncronas: leitura individual de textos e trabalhos remotos pelo sistema Forms 
(Microsoft Office 365).  

 No caso de dificuldades de participação nas atividades síncronas, serão ofertadas 
atividades assíncronas através de trabalhos e questionários on-line, conforme acordado 
com o coordenador (pelo e-mail randreatini@ufpr.br) até 1 semana após a atividade 
síncrona.  
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será feita através da média aritmética das atividades assíncronas (trabalhos, 
questionários e estudos dirigidos). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
KAPLAN & SADOCK'S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY  

Sadock, Benjamin J.; Sadock, Virginia A. 
Lippincott Williams & Wilkins 
8th Edition 
Acesso para versão e-book OVID pelo Portal de Informação do sistema de bibliotecas da 
UFPR 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 
Artigos da literatura indicados pelos professores (acesso pelo portal Periódicos da CAPES ou 

de revistas de acesso livre)  
 
 

Professor da Disciplina: ____________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________ 

Chefe de Departamento:   ___________________________________ 

Assinatura: __________________________________________ 

 
Legenda: 
Conforme Resolução 15/10-CEPE: PD- Padrão     LB – Laboratório     CP – Campo   ES – Estágio    OR - 
Orientada 


