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A pós-graduação em Psiquiatria é voltada para médicos, com foco na
capacitação de profissionais generalistas ou de outras especialidades
médicas, com rigor educacional em conceitos atualizados, diagnósticos,
condutas e tratamentos essenciais na psiquiatria. Nos últimos anos nota-
se o aumento de casos de adoecimentos por doenças mentais, fato que
demanda grande necessidade de profissionais desta área, prioritariamente
com foco na assistência inicial a portadores de transtornos mentais. O
cenário atual ainda é de escassez de profissionais de saúde mental e cada
vez maior a procura por estas especialidades, dado a elevada prevalência
de transtornos como depressão, ansiedade, síndromes psicóticas e uso
de substâncias. Além disso, a prescrição de psicofármacos é universal no
contexto das especialidades médicas. Atualmente, o médico que domina
a saúde mental é destaque e pode prestar uma melhor assistência aos
seus pacientes. Prezamos por uma formação teórico-prática, humanística,
baseada nos trabalhos mais atuais, especializando profissionais com foco
na boa prática psiquiátrica.

Capacitar os médicos na abordagem psicossocial e farmacológica dos 
pacientes com sofrimento psíquico e transtornos mentais.

Manejo clínico e farmacológico dos psicofármacos e suas interações 
medicamentosas

Preparar para prova de título de especialista em Psiquiatria, pela ABP  
(Associação Brasileira de Psiquiatria)

Capacitar os médicos para uma prática profissional mais eficaz e segura 
na saúde mental

Psiquiátrica (com casos em urgência dutas e manejo).

Abordagem teórica de Psicopatologia

Especialização

apresentação

oBJETIVOS

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu



Médicos, generalistas e especialistas de diversas áreas. 

público-alvo

Cronograma de aulas
Módulo Disciplina

1 Direto médico

2 História da psiquiatria 
Sistemas de classificação em psiquiatria 

Introdução a psicopatologia

3 Psicopatologia 1

4 Psicopatologia 2

5 Psicofarmacologia 1

6 Psicofarmacologia 2

7 Transtornos de humor

8 Transtornos de ansiedade

9 Transtornos Obsessivo-compulsivo e relacionados

10 Transtornos relacionados a traumas e estressores

11 Emergências psiquiátricas/ Transtornos de personalidade

12 Transtornos alimentares Sexualidade e Transtornos de sono

13 Transtorno do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos

14 Transtornos dissociativos e psicossomáticos

15 Psiquiatria Clínica / discussão de casos

16 Transtornos relacionados a substâncias e adição 
Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho 

17 Empreendedorismo

18 Psiquiatria forense
Ética em psiquiatria

19 Psiquiatria da infância e adolescência
Psicogeriatria

20 TCC

21 Avaliações de Prova de Título de Especialista



Corpo docente

Coordenador

QUEM É A DALMASS?

Dr. Leonel A. F. Sales Netto - CRM: 24311-GO
PSIQUIATRA - RQE Nº: 15785
Dr. Gustavo M. Fioravante - CRM: 23967-GO
PSIQUIATRA - RQE Nº: 15788
Dr. Mayara Macedo T. Pires - CRM: 22092-GO
Dr. Murilo Henrique Costa e Silva - CRM: 26493-GO
Dr. Otaviano Ottoni da Silva Netto - CRM: 17749-GO
RQE Nº: 12634
Dr. Leonardo Ferreira Faria - PSICÓLOGO - CRP 09/3584
Dr. Alex Costa Silva - PSIQUIATRA - CRM: 18053-GO

Dr. Douglas N. Félix de Souza Barbosa - CRM 22.672-GO
RQE N° 16.219

A DALMASS é uma empresa especialista em Pós-graduação lato
sensu nas áreas de Gestão, Saúde, Psicologia, Farmácia, Estética,
Direito, Engenharia, Nutrição, Perícia, Meio Ambiente,
Contabilidade, Liderança & Compliance, Gestão de Negócios e
Comunicação.

Referência na oferta de cursos de especialização na Região Norte
do país, em cidades como Belém, Marabá, Santarém e Macapá, a
DALMASS é referência de mercado em suas áreas de atuação pelo
ensino de credibilidade e networking que gera resultados para
mais de 3.000 alunos certificados e em formação.
Focada em melhorar a empregabilidade e a atualização
profissional de seus alunos, a empresa valoriza o corpo docente
que tem comprovada experiência acadêmica e importante
atuação profissional. A sala de aula serve como um laboratório
para vivências, troca de experiências entre discentes e docentes.

Existem também dias de campo e atividades práticas fora de sala
de aula. Tudo isso para atender à necessidade dos pós-graduandos
em agregar valor à sua carreira.

Outro diferencial da empresa é a capacidade de atrair e se associar
a lideranças de renome, por meio de parcerias com associações,
entidades de classe, empresários regionais e formadores de
opinião. Como consequência, tornou-se uma Escola de
Especialização, capaz de fomentar as melhores práticas no
mercado de trabalho e certificar profissionais a partir da
credibilidade, inovação e responsabilidade.


