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Enquadramento Curricular e Objetivo geral da UC  
Esta UC insere-se no 2º semestre do Mestrado e tem por objetivo expor e discutir os princípios fundamentais 
dos mecanismos de ação dos diferentes psicofármacos e a sua relação com o comportamento humano. A 
UC aborda a neurotransmissão química no cérebro (recetores, neurotransmissores, enzimas, etc.) para 
depois definir as bases neurobiológicas das principais perturbações psicopatológicas e a terapia 
farmacológica associada a cada uma delas. 
Resultados de aprendizagem (a alcançar pelos alunos através da UC)  
1- Descrever as bases neuroquímicas das ações dos fármacos sobre o comportamento/estado 

emocional.  
2- Conhecer os desequilíbrios neuroquímicos presentes nas principais perturbações psicopatológicas 

(depressão, ansiedade, esquizofrenia, etc.). 
3- Identificar os principais grupos de psicofármacos (antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, etc.). 
4- Determinar os mecanismos de ação dos psicofármacos e os seus usos terapêuticos. 
5- Refletir criticamente sobre as questões éticas relativas ao uso de psicofármacos. 
6- Manejar as fontes de informação e documentação sobre psicofármacos para fazer possível a 

atualização dos conhecimentos adquiridos. 
Conteúdos programáticos 1- Introdução à Psicofarmacologia: Os princípios da neurotransmissão química; Os receptores e enzimas 

como alvo da ação dos psicofármacos; Propriedades especiais dos receptores. 2- Bases biológicas da depressão e fármacos antidepressivos. 3- Desordens maníacos/bipolares e fármacos estabilizadores do estado de ânimo. 4- Bases biológicas da ansiedade e ansiolíticos e sedantes hipnóticos. 5- Desordem obsessivo compulsivo e tratamento psicofarmacológico. 6- Bases biológicas das psicoses e a esquizofrenia e fármacos antipsicóticos. 7- Fármacos potenciadores cognitivos: a) Atenção e Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção 
(PHDA); b) Memória e Alzheimer. 8- Drogas de abuso e adição a psicofármacos. 

Metodologias de ensino 
As aulas serão expositivas (apoiadas e ilustradas com diapositivos do tipo PowerPoint) com uma 
componente prática baseada na aprendizagem do uso do Vademecum ou Prontuário Terapêutico através 
de diferentes casos clínicos.  
Metodologias de avaliação 
A avaliação da UC inclui dois elementos: 1) Dois testes (60% a 70%) que incluem uma componente de 
questões de resposta múltipla e/ou questões curtas); 2) Atividades desenvolvidas na componente prática 
(30% a 40%). 
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