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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

OBJETIVOS: 

Após a conclusão deste programa, o residente deverá ter o domínio do conhecimento e de 

técnicas, fundamentado em evidências, relativas ao desenvolvimento normal, suas variantes e 

anormalidades,  da criança e do adolescente e ser capaz de discriminar suas manifestações e 

influência na ocorrência e apresentação clínica de psicopatologia. O residente deverá ser: 

1. Capaz de realizar uma avaliação psiquiátrica integral de crianças, adolescentes e famílias; 

2. Avaliar de forma integrada as dimensões biológicas, psicológicas, comportamentais e 

socioculturais envolvidas em cada caso; 

3. Desenvolver um diagnóstico psiquiátrico completo, multidimensional, com diagnóstico 

diferencial, avaliação do funcionamento global, lista de problemas atual e plano 

terapêutico individualizado; 

4. Familiarizado com os pacientes de uma ampla gama de diferentes culturas, origens 

socioeconômicas e níveis educacionais; 

5. Familiarizado com um amplo espectro de psicopatologia, incluindo desordens neurológicas 

e outros quadros orgânicos, deficiências mentais, deficiências de desenvolvimento, 

problemas de aprendizagem, toda a gama de condições previstas nos sistemas 

classificatórios vigentes (Classificação Internacional de Doenças da OMS – CID / Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana), 

doenças psicossomáticas, problemas comportamentais e de adaptação, manejo de crises 

agudas e emergências, incluindo avaliação e manejo de risco suicida e comportamentos 

relacionados ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas, agressividade, violência, 

risco homicida, situações de trauma e problemas judiciais e distúrbios familiares; 

6. Estar sensibilizado, apto e bem informado a trabalhar como parte de uma equipe na 

avaliação multidisciplinar e de tratamento que inclui pediatras e outros especialistas 

médicos, psicólogos clínicos, assistentes sociais, enfermeiros, fonoaudiólogos, pedagogos, 

educadores, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e recreativas e representantes da 

comunidade e entidades sociais; 

7. Competente nas principais modalidades de tratamento, incluindo a psicoterapia de longo 

prazo e por tempo limitado individual, psicoterapia psicodinâmica, ludoterapia, terapia de 
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apoio, terapia familiar, a farmacoterapia, intervenção na crise, terapia cognitiva e 

comportamental, terapia de grupo e psicoterapia combinado a psicofarmacologia; 

8. Capaz de realizar estes tratamentos em uma ampla gama de configurações, incluindo:  

ambulatórios, centros de atenção psicossocial, enfermarias hospitalares, unidades de 

tratamento residencial de cunho educacional e de reabilitação neuropsiquiátrica e 

programas de tratamento semi-intensivo, tipo hospital-dia e em regime de interconsulta 

hospitalar com outras especialidades, centros e postos de saúde da família e da 

comunidade, serviços pediátricos e em serviços de emergência de hospital geral. 

Outubro de 2010. 

_________________________________ 

Prof. Dr. Erikson F. Furtado, USP 95084 


