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Introdução

Através do Programa de Iniciação Científica 
Júnior (PIC-JR), alunas de escolas públicas da 
região de Campinas foram inseridas ao meio 
acadêmico, sobretudo em atividades de 
pesquisa universitária, sob a orientação de 
professores e pesquisadores da UNICAMP. As 
atividades deste trabalho ocorreram junto à 
equipe docente da Faculdade de Ciências 
Médicas e de pesquisadores de pós-graduação 
(mestrado e doutorado) e de iniciação científica, 
bem como de médicos residentes em atividades assistenciais e de cursos teóricos em 
psiquiatria e de outros profissionais de saúde ligados ao Departamento de Psicologia 
Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) e, em particular, aos 
Ambulatórios de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Unicamp.

Recursos Metodológicos:

Quatro alunas acompanharam a supervisão aos 
médicos residentes em psiquiatria, referente ao 
atendimento e manejo de diferentes grupos de 
pacientes de faixas etárias distintas e de sub-
especialidade diversas.
Essas bolsistas estagiárias também participaram de 
aulas teóricas para os residentes do primeiro ano 
ministradas no Departamento de Psicologia Médica e 
Psiquiatria. As aulas abordaram temas diversos, tais 
como: Esquizofrenia, Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), 

manejos de pacientes a curto e longo prazo, bem como o uso de múltiplos 

medicamentos. 
Para atender a dúvidas geradas pelo acompanhamento nos referidos ambulatórios e 
sobre conteúdo das aulas teóricas, foram feitas pesquisas de literatura na Biblioteca da 
FCM.
Houve também a integração das alunas em pesquisas científicas de alunos graduandos 
da Medicina.

Resultados e Discussão:

Principais transtornos mentais estudados e durante o 
estágio:

- Transtorno Afetivo Bipolar;
- Transtornos Afetivos em Geral;
- Esquizofrenias;
- Bulimia e Anorexia Nervosa;
- Transtornos de Personalidade.

Questões discutidas relativas aos transtornos mentais e de comportamento:

- Influência da dinâmica social na vida e desenvolvimento dos transtornos mentais
- Vivências de familiares e cuidadores de pacientes portadores de problemas 
psiquiátricos.
- Psicoterapias e suas indicações para cada tipo de transtorno.

Através do estudo aprofundado sobre características comuns e específicas de cada 
transtorno, foi possível às alunas compreenderem que, além do tratamento através de 
psicofármacos, as características psicossociais são muito importantes para que seja 
possível a adequação do tratamento médico a vida do paciente e de seus familiares.

Conclusões:

1. O Programa de Iniciação Científica Júnior UNICAMP 
aplicado no contexto aqui descrito possibilitou às alunas a 
aquisição de conhecimentos específicos na compreensão de 
doenças mentais e desmistificou alguns discursos de caráter 
pejorativo existentes na sociedade e na cultura.

2. Essa experiência também despertou o interesse das alunas 
em seguir a um curso universitário na área da saúde.
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