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O livro “Fisiopatologia dos Transtornos Psiquiátricos”, editado

pelo Prof. Geraldo Busatto, faz parte da coleção Fisiopatologia

Clínica, idealizada e coordenada pelo Prof. Maurício Rocha e

Silva. Seu objetivo é fornecer ao estudante de Medicina que

termina o ciclo básico noções de fisiopatologia que lhe serão

úteis na compreensão da Propedêut ica e Patologia

Clínica dos transtornos psiquiátricos.

O interesse dos estudantes de Medicina pela Psiquiatria tem

sido tradicionalmente reduzido, quando comparado a outras es-

pecialidades médicas. Em parte, devido ao desconhecimento pelos

alunos dos avanços trazidos pela Genética, Neurofisiologia, Bio-

logia Celular e pelos métodos de neuroimagem. Portanto, essa

obra é muito bem vinda, pois seus capítulos escritos de forma

objetiva por professores de psiquiatria ou médicos psiquiatras, ou

atuantes nas diversas interfaces da Psiquiatria, trazem informa-

ções atualizadas, cujo principal objetivo é apresentar ao estu-

dante uma visão médica e biológica da Psiquiatria, assim como

seus principais avanços e perspectivas de desenvolvimento.

O livro, composto por 19 capítulos, inicia-se enfatizando o

lugar da Psiquiatria entre as especialidades médicas, tópico muito

apropriado quando se considera o público alvo da obra. Os capí-

tulos seguintes descrevem a aplicação e relevância das classifi-

cações diagnósticas, partindo então para uma apresentação su-

cinta das bases neurobiológicas, fisiopatologia e tratamento dos

principais transtornos mentais. O capítulo 5 é de especial inte-

resse, pois situa as estratégias psicoterápicas e psicossociais em

um contexto neurobiológico e conciliado às demais abordagens

terapêuticas. Apesar de alguns capítulos apresentarem referên-

cias defasadas, por tratarem de campos onde a produção cientí-

fica tem sido muito expressiva nos últimos anos, a obra em geral

encontra-se bem atualizada.

Esta obra, portanto, informa de maneira atual e objetiva, com

a finalidade de despertar a curiosidade do estudante para o enor-

me conjunto de conhecimentos científicos, gerados nos últimos

anos, sobre o comportamento humano e os transtornos mentais.
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