PSICOFARMACOLOGIA BÁSICA - 2018
Curso oferecido para alunos de Pós-Graduação em Biologia Química e de
outras áreas da UNIFESP – UNIFESP/Diadema
Local: Av. Nossa Senhora da Vitória, 249 – Diadema – Polo UAB/UNIFESP
Ementa: Nomenclatura dos psicofármacos. Conceitos básicos de
neurofisiologia e psicofarmacologia. Principais medicações utilizadas em
psicofarmacologia: indicações, mecanismos de ação, efeitos adversos,
interações medicamentosas. Dependência química.
Carga horária:

10 períodos de 3-5 horas de atividade em classe. Vinte horas de pesquisa
bibliográfica.

Créditos:

5 créditos

Período:

Quartas-feiras

Horário:

Das 14:00 às 17:30 horas

Professores:

E. A. Carlini, Lyvia Freire, Ricardo Tabach, Solange Nappo e Renato Filev.

Nº de vagas:

(aproximadamente 12-20 alunos)

Objetivos:

O curso visa colocar o aluno de pós-graduação:
a) em contato com os processos neurofisiológicos e psicofarmacológicos;
b) informa-lo sobre as medicações que estão sendo mais utilizadas no âmbito
psiquiátrico;
c) a par das noções básicas sobre os conhecimentos fisiológicos e
farmacológicos, relativos aos efeitos terapêuticos destas plantas.

PROGRAMA

Data /Horário

Aula

Professor

14h00-15h30

O que é psicofarmacologia

E. A. Carlini

15h45-16h30

O que são drogas psicotrópicas e drogas psicoativas

E. A. Carlini

16h30-17h00

Discussão

4ª feira – (07/11/18)

4ª feira – (14/11/18)
14h00-15h30

Como agem as drogas no cérebro I

Lyvia

15h45-16h30

Como agem as drogas no cérebro II

Renato

16h30-17h00

Discussão

4ª feira – (21/11/18)
14h00-15h30

Álcool

Ricardo

15h45-16h30

Álcool

Ricardo

16h30-17h00

Discussão

4ª feira – (28/11/18)
14h00-15h30

Cocaína e crack

Solange

15h45-16h30

Anfetamínicos

Solange

16h30-17h00

Discussão

4ª feira – (05/12/18)
14h00-15h30

Inalantes, Solventes

Galduroz

15h45-16h30

Tabaco

Galduroz

16h30-17h00

Discussão

4ª feira – ( 12/12/18)
14h00-15h30

Maconha

15h45-16h30

Discussão

16h30-17h00

Encerramento/Entrega de Certificados

Carlini

Funcionamento do Curso
Cada período de atividade abrangerá as seguintes atividades:
14:00 – 14:15hs.

– Prova escrita sobre aula anterior (exceção da 1a)

14:15 – 15:30hs.

– Aula teórica por professor (es)

15:30 – 16:00hs.

– Intervalo

16:00 – 17:00hs.

– Apresentação de alunos (resumos)

17:00 – 18:00hs.

– Discussão Geral

- Resumos:

Os resumos de artigos deverão ser de escolha dos alunos, trabalhos dos últimos cinco anos
ou históricos (antigos). Estes resumos deverão se referir à programação do tema do dia e
deverão ser apresentados individualmente até 30 minutos. Haverá 15 minutos de discussão
após cada apresentação. Os alunos deverão entregar aos professores cópias dos artigos
escolhidos com 2 dias (48 horas) de antecedência.

- Avaliação:

Alunos com frequência inferior a 75% das atividades serão considerados excluídos do curso.
O aproveitamento dos alunos será feito pela frequência, participação nas discussões,
apresentação de resumos, além das provas escritas. As provas escritas deverão ser
respondidas em tempo de 15 minutos (08:30 – 08:45hs.) e constarão sempre de 3
perguntas.

