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CÓDIGO 
DISCIPLINA NATUREZA 

PSI 027 
Psicopatologia Geral I obrigatória 

Carga Horária                                           PRÉ-REQUISITO 

60 horas não 

EMENTA 

Conceito de Psicopatologia. Evolução do conhecimento psicopatológico. 

Critérios de normalidade e causalidade psíquica. Etiologia dos transtornos 

mentais. A entrevista clínica. Transtornos das funções psíquicas. Ética e saúde 

mental. Significação e determinação cultural do processo saúde mental. 

OBJETIVOS 

•   Compreender história e conceitos da Psicopatologia; 

• Reconhecer a importância dos condicionantes e determinantes   sócio-
histórico-culturais do processo saúde/doença mental; 

•    Saber desenvolver uma entrevista clínica; 

•   Distinguir as principais funções psíquicas e suas alterações; 

•  Desenvolver a compreensão da necessidade da ética na saúde mental; 

•  Raciocinar em torno do diagnóstico psicopatológico; 

 

 METODOLOGIA 

• Aulas interativas; 
• Seminários temáticos; 
• Exibição de filmes; 
• Discussão de casos clínicos. 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Parte I: Psicopatologia e seu contexto 

   1. Evolução teórica. Concepções biológicas e psicológicas no campo da 

psicopatologia. 
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  2.   O normal e o patológico nos campos psicológico, antropológico e social. 

  3. Fundamentação teórico-metodológica do diagnóstico em Psicopatologia. 

    4. Descrição, análise comparativa e interpretação dos processos semiológicos. 

Parte II: O estudo das perturbações do psiquismo humano 

     1.    Avaliação clínica e diagnóstica. Estudo de procedimentos para a investigação 

dos processos psicopatológicos. 

2.  Leitura e interpretação de casos clínicos na perspectiva da atenção integral à 

saúde. 

3.    As funções psíquicas e suas principais alterações: consciência, 

sensopercepção, atenção, concentração, orientação, memória, pensamento, 

linguagem, psicomotricidade, inteligência, vontade, afetividade. 

  4. Principais aspectos da entrevista e exame do paciente com transtornos 

psicológicos. 

Parte III: Controvérsias epistemológicas em psicopatologia; 

 1. A psicopatologia como fenômeno: variáveis e determinantes; 

2. O caminho dialético do tratamento da loucura – psiquiatria, antipsiquiatria, pós-

psiquiatria; 

3. Desafios da reforma psiquiátrica no campo da Psicopatologia; 

4. Psicopatologia Crítica; 

5. Contexto psicossocial e psicopatologia - família e loucura 
 

 

 AVALIAÇÃO  

 Os alunos serão continuamente avaliados em todas as atividades realizadas, 

a partir dos seguintes instrumentos: observação direta; correção dos trabalhos 

individuais; avaliação das atividades grupais; prova escrita e desempenho nos 

seminários temáticos. 

Além disso, assiduidade e pontualidade serão critérios fundamentais 

observados no processo avaliativo 
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