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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:





Compreender o processo fisiopatológico que desencadeia as manifestações das doenças do foro
psiquiátrico;
Conhecer os principais dados para a realização do diagnóstico diferencial;
Conhecer as principais estratégias terapêuticas na abordagem das diferentes patologias;
Promover o raciocínio crítico aplicado à interpretação dos mecanismos fisiopatológicos.

As competências definidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE) são adquiridas ao longo do curso de
licenciatura em enfermagem, sendo a sua plenitude alcançada com o estágio profissionalizante.
As competências devem ser desenvolvidas de acordo com a capacidade, potencialidade e
desenvolvimento esperado do estudante e tendo por base os objetivos da unidade curricular.

Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
 Understand the physiopathological process that triggers manifestations of psychiatric diseases;
 Know the main data to perform the differential diagnosis;
 To know the main therapeutic strategies in the approach of the different pathologies;
 To promote the critical reasoning applied to the interpretation of pathophysiological mechanisms.
The competencies defined by the Ordem dos Enfermeiros (OE) are acquired throughout the nursing
graduation, and reached its fullness with the last clinical practice (estágio profissionalizante).
The competencies must be developed according to the capacity, capability and expected development of
the student and based on the objectives of the graduation.

Conteúdo programático descritivo:
1. Introdução à Psicopatologia geral;
2. Avaliação do doente em Psiquiatria;
3. Perturbações depressivas;
4. Perturbação bipolar;
5. Esquizofrenia;
6. Perturbações de personalidade;
7. Perturbações neurocognitivas;
8. Perturbações relacionadas com substâncias;
9. Perturbações do sono;
10. Aspetos médico-legais em psiquiatria;
11. Noções gerais de psicofarmacologia
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Descriptive syllabus:
1. Introduction to General Psychopathology;
2. Evaluation of the patient in Psychiatry;
3. Depressive disorders;
4. Bipolar disorder;
5. Schizophrenia;
6. Personality disorders;
7. Neurocognitive disorders;
8. Substance-related disorders;
10. Sleep disorders;
11. Medical-legal aspects in psychiatry;
12. General notions of psychopharmacology
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