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1. Apresentação   

Como se sabe, enquanto prática social, a Psicologia integra-se às demais áreas 

da saúde, compartilhando, cooperando e complementando o trabalho dos demais 

profissionais envolvidos nestas atividades. Entretanto, percebe-se a escassez de 

psicólogos especializados em contextos específicos de atuação em Psicologia da Saúde 

e um destes é a área hospitalar.  

Por outro lado, as transformações que vêm ocorrendo no mundo do trabalho 

demandam a formação de profissionais com capacidade de identificar e solucionar 

problemas, tomar decisões, intervir no processo de trabalho, inserir-se em equipes 

multiprofissionais, auto-organizar-se e enfrentar situações de mudança. 

Consequentemente, não poderia ser diferente na área da Psicologia. 

Assim, buscando complementar os conhecimentos adquiridos na graduação e 

assegurar uma assistência de qualidade aos pacientes, necessitamos, cada vez mais, de 

mecanismos de autoeficiência que privilegiam sobretudo as políticas de promoção e 

prevenção da saúde, através da formação de psicólogos capazes de atender, 

especialmente, às necessidades dos pacientes em internação hospitalar. 

Portanto, o curso de pós-graduação lato sensu se constituirá numa estratégia de 

fundamental importância para a capacitação do profissional psicólogo, sendo oportuno 

e necessário, tendo em vista que a constituição de seu saber está em construção, e 

sempre estará por tratar-se de uma prática que atende necessidades de saúde que são 

sociais e históricas. 

Ao propor o presente curso lato sensu pretende-se promover aos alunos o 

domínio científico e técnico do psicólogo que atua em contextos hospitalares, 

aprofundando a formação acadêmica adquirida no âmbito da graduação. Isto é, ter na 

especialização proposta uma estratégia de aperfeiçoamento, de forma objetiva, a estes 

profissionais. 

Por último, para atender o aqui proposto, o Hospital Moinhos de Vento possui 

uma infraestrutura de excelência, equipe médica e assistencial multiprofissional 

qualificada, cuja experiência e tradição na área são consideradas as melhores no sul do 

país. Estas condições configuram as características necessárias para se tornar, neste 

momento, em um centro formador. 

 

2. Objetivos do Curso 

 
2.1. Objetivos Gerais 

Habilitar o psicólogo para assistir ao ser humano a partir dos conceitos e preceitos de 

saúde baseada nas necessidades dos pacientes e nas melhores evidências disponíveis. 
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2.2.  Objetivos Específicos 

  

- Atuar em equipe multiprofissional, desenvolvendo atividades assistenciais na 

atenção ao paciente.  

- Avaliar criticamente diversas realidades, bem como, os processos de trabalho e as 

novas tecnologias, em busca da construção de seu próprio conhecimento. 

- Acompanhar as mudanças tecnológicas no segmento de saúde. 

- Entender a organização e o funcionamento dos serviços hospitalares de saúde 

suplementar.  

 

3. Perfil do Egresso  

Psicólogos com desejo de atuar na área da saúde, sobretudo no contexto 

hospitalar, priorizando a atenção e cuidado ao paciente e família baseado nas melhores 

práticas. Psicólogos com perfil para exercer atividades clínico assistenciais utilizando 

pensamento crítico, que possibilite o julgamento clínico e a tomada de decisão.  

É fundamental que este profissional tenha habilidade para atuação em equipes 

multiprofissionais, valorizando e facilitando  a comunicação na interdisciplinaridade.   

 

 

4. Matriz Curricular 

 
Disciplina CH Professor Titular Titulação 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO HOSPITAL 40 ADRIANA RAQUEL BINSFELD HESS DOUTORA 

CIÊNCIA E INOVAÇÃO 32 RENATA KOCHHANN DOUTORA 

INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS NO HOSPITAL 
GERAL 

24 JÚLIA SCHNEIDER HERMEL MESTRE 

PSICOLOGIA APLICADA: CUIDADOS PALIATIVOS 16 RODRIGO MOURA VALLE ESPECIALISTA 

PSICOLOGIA APLICADA: MATERNO-INFANTIL 16 MARIANA CALESSO MOREIRA  DOUTORA 

PSICOLOGIA APLICADA: ONCOLOGIA  24 KARINE VIANA MACIEL MESTRE 

PSICOLOGIA APLICADA: DOENÇAS CRÔNICAS 16 MARINA DAMION MESTRE 

PSICOLOGIA APLICADA: PACIENTE CRÍTICO 
ADULTO 

24 WALESKA MENDONÇA MESTRE 

PSICOLOGIA APLICADA: PEDIATRIA 16 JÚLIA SCHNEIDER HERMEL MESTRE 

PSICOLOGIA APLICADA: TRAUMA E 
EMERGÊNCIA 

16 EDSON SÁ BORGES MESTRE 

PSICOLOGIA DA SAÚDE 32 FABIANA GINGER MESTRE 

PSIQUIATRIA 24 CRISTIANO BRUM MESTRE 

PRÁTICA SUPERVISIONADA 80 
MARCELA TORRES ALDIGUERI 

GOULART  
MESTRE 
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CH Total 360   
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2.2. Ementário 

 

Disciplina: Ciência e Inovação 

Carga Horária Total 32 horas  

Carga Horária Teórica 32 horas  

Carga Horária Prática 0 horas  

 

Ementa 

Abordar de forma sintética os aspectos relacionados à prática baseada em evidências, 

epidemiologia e bioestatística, oferecendo ao aluno um conjunto de informações básicas e 

objetivas que facilitem o entendimento destes tópicos dentro da prática clínica vivenciada 

pelo aluno, além de aspectos de inovação em pesquisa.  

Conteúdo 

O aluno deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

- Identificar e definir apropriadamente a elaboração de questões de pesquisa, seus 

delineamentos, análises estatísticas utilizadas, tipos de publicações e formas de 

qualificação dos journals; 

- Compreender como realizar a análise crítica de evidências científicas; 

- Conhecer conceitos de ciência, tecnologia e inovação; 

- Discutir políticas e tópicos relacionados à inovação em ciência; 

- Apresentar e discutir possibilidades de uso de inovações na saúde; 

- Desenvolver propostas inovadoras em tecnologia.  

Programa de Aprendizagem 

Dentro de cada temática são apresentados os conceitos básicos e suas aplicações práticas 

relacionadas aos tópicos de prática baseada em evidências; Atualização profissional/ Auto-

aprendizado; Pesquisa e desenvolvimento; Epidemiologia; Bioestatística; Análise crítica de 

evidências científicas; Tecnologia e inovação e Inovação em ciência. 

Bibliografia Básica 

1) Esteitie, R. Fundamentos de Pesquisa Clínica. 1. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.  

2) Fletcher, R.H.; Fletcher, S.W; Fletcher, G.S. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 

5. Ed. Porto alegre: Artmed, 2014. 

3) Callegari-Jacques, S.M. Bioestatística. Princípios e aplicações. 1. Ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2003. 

Bibliografia Complementar 

1) Mourão, C.A., Jr. (2007). Bioestatística: Armadilhas e como evitá-las. Boletim do Centro de 

Biologia da Reprodução, 25(1/2), 73-76. 

2) Nobre, M.R.C., Bernardo, W.M., Jatene, F.B. (2004). A prática clínica baseada em 

evidências: Parte III Avaliação crítica das informações de pesquisas clínicas. Revista da 
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Associação Médica Brasileira, 50(2), 221-228. 

3) BRASIL, Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre estímulos ao 

desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e 

altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 8.745, 

de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 

de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro 

de 2012, nos termos da Emenda Constitucional no 85, de Página | 278 26 de fevereiro de 

2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2016/lei/l13243.htm>. Acesso em: 22 jun. 2021.  

Metodologia 

Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 

 
 

Disciplina: Psicologia Aplicada: Paciente Crítico Adulto  

Carga Horária Total     24 horas  

Carga Horária Teórica     24 horas  

Carga Horária Prática      - 

 

Ementa 

Reflexão crítica acerca dos fundamentos teóricos e da atuação do psicólogo no contexto de 

terapia intensiva. 

Conteúdo 
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O aluno deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

- Reconhecer as especificidades da atuação profissional em terapia intensiva; 

- Definir os conceitos fundamentais da Psicologia em Intensivismo; 

Identificar as possibilidades de intervenções junto ao paciente, equipe e família. 

 

Programa de Aprendizagem 

 

Especificidades do Intensivismo; 

Características do Paciente Crítico Adulto; 

Avaliação psicológica na UTI; 

Visitas de Familiares na UTI; 

Crianças na UTI; 

Abordagem em situações de crise; 

Cuidados Paliativos em Terapia Intensiva; 

Comunicação com o paciente crítico; 

Humanização; 

As atribuições do psicólogo na UTI; 

Atuação do psicólogo intensivista na Covid-19; 

Delirium; 

Síndrome de Burnout; 

Bibliografia Básica 

 

1) Borges, Katya Masae Kitajima; GENARO, Larissa Teodora; Monteiro, Mayla Cosmo. 

Visita de crianças em unidade de terapia intensiva. Rev. bras. ter. intensiva,  São Paulo ,  v. 

22, n. 3, p. 300-304,  Set.  2010.  

2) Campos, Terezinha Calil Padis. Psicologia hospitalar: a atuação do psicólogo em 

hospitais. São Paulo: EPU, 1995. 112 p. ISBN 8512604808. 

3) Cordioli, Aristides Volpato; Zimmermann, Heloísa Helena; Kessler, Félix. Rotina de 

avaliação do estado mental. 2004. Disponível em: 

<http:/www/.ufrgs.br/psiq/Avalia%C3%A7%C3% A3o%20%20do%20Estado%20Mental.pdf. 

4) Hartmann, S. P.; Hermel, J. S.; Teixeira, C.. Is there room for children to visit adult 

intensive care units?. Revista Brasileira De Terapia Intensiva, v. 33, p. 176-178, 2021. 

Disponível em: http://rbti.org.br/artigo/detalhes/0103507X-33-1-20 

5) Hartmann, S. P.; Wagner, G. P. Instrumentos de avaliação do delirium em unidades 

de terapia intensiva: uma revisão sistemática da literatura. Psicologia Hospitalar, v. 13, p. 2-

18, 2015. 

6) Kitajima, Katia; Marca, Joice De; Saboya, Fernanda; Cosmo, Mayla. Psicologia em 

Unidade de Terapia Intensiva: Critérios e Rotina de Atendimento. Editora Revinter, 2014. 

http://www.hospitalmoinhos.org.br/
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7) Lima, A. S. S.; Nogueira, G. S.; Werneck-leite, C. D. S. Cuidados paliativos em terapia 

intensiva: a ótica da equipe multiprofissional. Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia 

Hospitalar, vol. 22(1), 2019. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582019000100006. 

8) Remor, Eduardo; Arranz, Pilar; Ulla, Sara (Ed.). El psicólogo en el ámbito hospitalário. 

Bilbao: Desclée de Brouwer, 2003. 863 p. 

9) Rodrigues, Fernanda Deotti; Filgueiras, Maria Stella Tavares; Benfica, Tânia Mara 

Silva. Psicologia Hospitalar e da Saúde: Consolidando práticas e saberes na residência. 

Editora Vozes, 2011. 

10) Romano, Bellkiss Wilma (Org.). A prática da psicologia nos hospitais. São Paulo: 

Pioneira, 1994. 172 p. 

11) Turra, Virginia; Almeida, Fabrício Fernandes; Doca, Fernanda Nascimento Pereira; 

Junior, Áderson Luiz Costa. Protocolo De Atendimento Psicológico Em Saúde Orientado Para 

O Problema. Psico, Porto Alegre, PUCRS, v. 43, n. 4, pp. 500-509, out./dez. 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

 

1) AMIB. Psicólogos: humanização e conquistas na UTI. Disponível em: 

http://www.amib.org.br/index.php?id=3766. 

2) AMIB. Perfil do psicólogo Intensivista. Disponível em: 

http://www.amib.org.br/detalhe/noticia/psicologia. 

3) Costa, Carlane Rodrigues; Costa, Luana Pereira Da And Aguiar, Nicoly A enfermagem 

e o paciente em morte encefálica na UTI. Rev. Bioét., Ago 2016, vol.24, no.2, p.368-373. ISSN 

1983-8042. 

4) Ferreira, Priscila Dias; Mendes, Tatiane Nicolau. Família em UTI: importância do 

suporte Psicológico diante da iminência de morte. Rev. SBPH, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 

88-112, jun. 2013. Disponível em 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

08582013000100006&lng=pt&nrm=iso. 

5) Fumis, Renata Rego Lins. UTI Humanizada - Cuidados com o Paciente, a Família e a 

Equipe. Editora Atheneu, 2016. 

6) Tironi, Márcia Oliveira Staffa et al. Prevalência de síndrome de burnout em médicos 

intensivistas de cinco capitais brasileiras. Rev. bras. ter. intensiva, Set 2016, vol.28, no.3, 

p.270-277.  

7) Vicensi, Maria do Carmo. Reflexão sobre a morte e o morrer na UTI: a perspectiva do 

profissional. Rev. Bioét., Abr 2016, vol.24, no.1, p.64-72. ISSN 1983-8042. 

http://www.hospitalmoinhos.org.br/
http://www.amib.org.br/index.php?id=3766
http://www.amib.org.br/detalhe/noticia/psicologia
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582013000100006&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582013000100006&lng=pt&nrm=iso
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8) Urizzi F., Carvalho Lm, Zampa Hb, Ferreira Gl. Grion Cmc, Cardoso Ltq. Vivência de 

familiares de pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Rev Bras Ter Intensiva. 

2008; 20(4): 370-375. 

9) Fumis Rr, Ranzani Ot, Martins Ps, Schettino G. Emotional disorders in pairs of patients 

and their family members during and after ICU stay. PLoS One. 2015; 10(1):e0115332. 

10) Day A, Haj-bakri S, Lubchansky S, Mehta S. Sleep, anxiety and fatigue in Family 

members of patients admitted to the intensive care unit: a questionnnaire study. Crit. Care. 

2013;17(3):R91. 

11) Kimberley J. Haines, Philipa Kelly, Peter Fitzgerald, Elizabeth H. Skinner, Theodore J. 

Iwashyna. The untapped potential of patient and family engagement in the organization of 

critical care.www.ccmjournal.org May 2017, V. 45, N. 5.  

12) Marques, R. C., Silva, M, P., & Maia, F. O. M. (2009). Comunicação entre profissionais 

da saúde e familiares de pacientes em Terapia Intensiva. Revista de Enfermagem 17(1), 91-

95. 

13) Craig M. Lilly; Barbara J. Daly. The healing power of listening in the ICU. New Engl J 

Med 2007; 356:513-515, 2007. 

14) Peigne V, Chaize M, Falissard B, Kentish-barnes N, Rusinova K, Megarbane B, et al. 

Important questions asked by family members of intensive care unit patients. Crit Care Med, 

2011;39(6):1365-71. 

15) Azoulay E, Pochard F, Chevret S, Jourdain M, Bornstain C, Wernet A, et al. Impact of 

a family information provided to family members of intensive care unit patients: a 

multicenter, prospective, randomized, controlled trial. Am J RespirCrit Care Med. 

2002;165(4):438-42. 

16) Gordon Mosser, James W. Begun; tradução: Paulo Luiz de Oliveira; revisão técnica: 

Ricardo de Souza Kuchenbecker, Rafael Nicolaidis. Compreendendo o trabalho em equipe na 

saúde. Porto Alegre: AMGH, 2015. 

17) Koulouras V., Konstanti Z., Lepida D., Papathanakos G., Gouva M. Shame feeling in 

intensive care unit patient’s family members. Intensive and Critical Care Nursing 41 (2017) 

84-89. 

18) Gabriel Heras La Calle, Mari Cruz Martin, Nicolas Nin. Seeking to humanize intensive 

care. Rev Bras Ter Intensiva. 2017;29(1):9-13. 

19) J De Beer, P Brysiewicz. The needs of family members of intensive care unit patients: 

A grounded theory study. S. Afr J Crit Care 2016;32(2):44-49.  

20) Reston Jt, Schoelles Km. In-facility delirium prevention programs as a patient safety 

strategy. A systematic review. Annals of Internal Medicine. 2013;158:375-380. 

 

Metodologia 
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Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 

 

 

 

Disciplina: Psicologia da Saúde 

Carga Horária Total     32 horas  

Carga Horária Teórica     32 horas  

Carga Horária Prática      - 

 

 

Ementa 

Estudo dos fundamentos teóricos e práticos da Psicologia da Saúde e bases da Psicologia 

Hospitalar. 

Conteúdo 

 

O aluno deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

- Definir os conceitos fundamentais da Psicologia da Saúde; 

- Avaliar criticamente os modelos de saúde; 

- Identificar as possibilidades para trabalhar com as intervenções em saúde. 

 

Programa de Aprendizagem 

História da Construção do Sistema Único de Saúde  

Consolidação do SUS 

Definições de Saúde e Doença  

Modelo Biopsicossocial da Saúde  

http://www.hospitalmoinhos.org.br/
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Determinantes em Saúde  

Promoção da saúde e prevenção da doença  

Estresse e enfermidade 

Estratégias de enfrentamento frente à doença 

Adesão ao tratamento 

Qualidade de vida 

Intervenções em Psicologia da Saúde  

Psicologia hospitalar: aspectos históricos 

Inserção do psicólogo no cenário hospitalar 

Manejo assistencial no hospital geral 

Intervenções psicológicas em hospital geral na contemporaneidade 

Humanização na atenção à saúde 

Acolhimento e clínica ampliada 

Bioética na atenção à saúde. Bioética nas relações de trabalho.  

Ética na gestão de pessoas e na liderança.  

Responsabilidade social e ética em organizações de saúde. 

Bibliografia Básica 

 

1) Angerami-Camon, V.A. (org.). Psicologia da Saúde: Um novo significado para a prática 

clínica. São Paulo: Pioneira, 2002. 

2) Campos, G.W.S. et al (org.). Tratado em Saúde Coletiva. Rio de janeiro: FIOCRUZ, 2007. 

3) de Oliveira Machado, Rodrigo, Bones R, Katia, Pizzinato O, Adolfo, & Cé, João P. La 

percepción de determinantes sociales de la salud en Brasil según usuarios y 

profesionales: un estudio cualitativo. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 

2013; 31(Suppl. 1), 149-159.Disponível em: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120- 

386X2013000400018&lng=en&tlng=es 

4) Justo-Henriques, Susana. Contributo da psicologia da saúde na promoção de 

comportamentos salutogénicos em pandemia. Psicologia, Saúde & Doenças, 2020; 

21(2), 297-310. Disponível em: https:// dx.doi.org/10.15309/20psd210206 

5) Mello Filho, J. Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artmed, 1992. 

6) Romano, B. W. (Org.). A prática da psicologia nos hospitais. São Paulo: Pioneira, 1994. 

172 p. 

7) Romano, B.W. Princípios para a prática da psicologia clínica em hospitais. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 1999. 

8) Simonetti, A. Manual de Psicologia Hospitalar: o mapa da doença. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2004. 

Bibliografia Complementar 
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1) Aciole GG. A saúde no Brasil: cartografias do público e do privado. São Paulo: Hucitec; 

Campinas: Sindicato dos Médicos de Campinas e Região; 2006. 357 p. 

2) Castro, EK; Bornholt, E. Psicologia da Saúde X Psicologia Hospitalar: definições e 

possibilidades de inserção profissional. Psicologia, Ciência e Profissão. 2004, 24 (3), 

48-57. 

3) Brasil. Lei Nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 

4) ______. Lei Federal Nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS. Brasília, 1990. 

5) ______. Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política 

Nacional de Humanização – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

6) Spink, M. J. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. Petrópolis: Vozes, 

2003. 

7) Rollnick, S.; Miller, W. R.; Butler, C. C. Entrevista motivacional no cuidado da saúde: 

ajudando pacientes a mudar o comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2009. 221p. 

8) Andreoli, P; Lacerda, S. e Caiuby, A. Psicologia Hospitalar: manuais de especialização. 

Barueri - SP: Manole, 2013. 

9) Melo, Carolina Bandeira de. História da Psicologia e a inserção do psicólogo no 

hospital. In: Santos et al. Psicologia, Saúde e Hospital. Belo Horizonte: Ed. Artesã, 

2015. 

10) Saidón, O. Devires da Clínica. São Paulo: Editora Hucitec, 2008. 

11) Santos, G. A.; Melo, P. A. A.; Maia, R. P. B. F. Responsabilidade social e ética em 

organização de saúde. São Paulo: EAESP FGV, 2011. 

12) Figueiredo, Am; Freire, H; Lana, Rl. Profissões da saúde: Bases éticas e legais. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2006. 

13) Fortes, P. A. C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais, autonomia e 

direitos do paciente, estudo de caso. 6 ed. São Paulo: EPU, 2011. 

14) Rios, T. Ética e competência. 20. Ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

15) Jonsen, R.R.; Siegler, M.W., William J. Ética Clínica - Abordagem Prática para Decisões 

Éticas na Medicina Clínica. 7. Ed. McGraw Hill, 2012. 

16) Silva V.J. Bioética: visão multidimensional.1. ed. Pátria. São Paulo: 2010. 

17) Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS. Disponível em: 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-az/projeto-lean-nas-emergencias/693-

acoes-e-programas/40038-humanizasus 

Metodologia 

http://www.hospitalmoinhos.org.br/
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Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 

 

 

Disciplina: Psicologia Aplicada – Doenças Crônicas 

Carga Horária Total     16 horas  

Carga Horária Teórica     16 horas  

Carga Horária Prática      - 

 

 

Ementa 

Identificação das especificidades dos espaços de atuação do psicólogo no hospital geral, com 

enfoque na relação paciente-equipe-família. 

Conteúdo 

O estudante deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

- Identificar a demanda do paciente e/ou familiares e intervir dentro das 

possibilidades; 

- Reconhecer o seu papel dentro da equipe multidisciplinar. 

Programa de Aprendizagem 

 

Nesta disciplina serão abordados os seguintes conteúdos: 

Diálise 

 

Função Renal 

Doença Renal Crônica  

Hemodiálise, Diálise Peritoneal e Transplante Renal 

http://www.hospitalmoinhos.org.br/
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Aspectos psicológicos 

 

HIV 

 

História social da doença e condições atuais 

História natural do HIV 

Formas de transmissão 

Dados epidemiológicos 

Aconselhamento e assistência a pessoa vivendo com HIV/AIDS 

O papel do matriciamento 

Adesão ao tratamento ARV 

Meta 90/90/90 

Prevenção combinada e política pública 

Discussão de casos 

 

Cardiologia  

 

Apresentação do Serviço de Cardiologia no Hospital Moinhos de Vento 

Noções de doença cardiovascular e aspectos emocionais do paciente cardiopata 

Pacientes cardiopatas, cuidados paliativos e terminalidade 

Aspectos emocionais das cardiopatias  

Aspectos emocionais dos fatores de risco para as cardiopatias  

 

Bibliografia Básica 

1) Nunes Santos, S. et al. Intervenção psicológica numa Unidade de Terapia Intensiva 

de Cardiologia. Rev. SBPH, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 50-66, dez.  2011.   

Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

08582011000200005&lng=pt&nrm=iso>.  

2) Souza, A. L. de et al. O acompanhamento psicológico a óbitos em unidade 

pediátrica. Rev. SBPH, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 151-160, jun.  2007.   Disponível 

em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

08582007000100011&lng=pt&nrm=iso>.  

3) Remor, E.; Arranz, P.; Ulla, S. (Ed.). El psicólogo en el ámbito hospitalário. Bilbao: 

Desclée de Brouwer, 2003. 863 p 

4) Rigoni, E. De F.; Torres, F. de C. et al. Intervenções psicológicas para pessoas 

vivendo com HIV/Aids: Modelos, resultados e lacunas. Interamerican Journal of 

Psychology [en linea] 2011. 

5) Romano, B. W. (Org.). Manual de psicologia clínica para hospitais. São Paulo: Casa 
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do Psicólogo, 2008. 215 p. ISBN 9788573965841. 

6) Simonetti, A. Manual de psicologia hospitalar: o mapa da doença. São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 2004. 201 p. ISBN 9798573963457. 

 

Bibliografia Complementar 

 

1) Araujo, V.E., Perez, G.H., Moretto, M.L.T., Barbosa, L.N.F. Horizontes da Psicologia 

Hospitalar: saberes e fazeres. São Paulo: Atheneu, 2015. 

2) Ismael, S.M. A prática Psicológica e sua interface com as doenças. Casa do Psicólogo, 

2005. 

3) Mello Filho, J. Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.  

4) Romano, B.W. A prática da psicologia nos hospitais. São Paulo: Pioneira, 1994.          

5) Romano, b.W. Psicologia e Cardiologia: Encontros possíveis, Casa do Psicólogo, 2001. 

6) Ruschel, Patricia Pereira. Quando o luto adoece o coração: luto não-elaborado e 

infarto. EDIPUC-RS – 2006.  

7) Souza, Aniele Lima De; Wottrich, Shana Hastenpflug; Ruschel, Patricia Pereira; 

Vigueras, Evelyn R. S. Formação em serviço: um relato de experiência da inserção da 

psicologia no programa de residência integrada em saúde no instituto de cardiologia 

do RS, Rev. SBPH v.10 n.1, Rio de Janeiro jun. 2007. 

 

Metodologia 

Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 

 

 

Disciplina:     Psicologia Aplicada: Trauma e Emergência 

http://www.hospitalmoinhos.org.br/
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Carga Horária Total     16 horas  

Carga Horária Teórica     16 horas  

Carga Horária Prática      - 

 

 

Ementa 

Estudo sobre o processo psicológico envolvido na vivência de situações traumáticas e de 

emergência (no âmbito hospitalar), bem como as reações patológicas e saudáveis 

observadas em relação às mesmas. São apresentadas diferentes formas de intervenções 

psicológicas para auxiliar na recuperação do paciente frente ao trauma em situações de crise 

e emergência psicológica. 

Conteúdo 

 

O aluno deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

- Compreender o que chamamos de pensamento clínico e suas diferentes etapas; 

- Compreender os conceitos de Emergência e Crise psicológica; 

- Avaliação e manejo de situações de Emergência psicológica; 

- Compreensão do conceito de Trauma psicológico. 

Programa de Aprendizagem 

 

Pensamento clínico; 

Entrevista clínica psicológica; 

Exame do Estado Mental; 

Crise e emergência psicológica; 

Trauma psicológico; 

 

Bibliografia Básica 

 

1) Borges, E. S. Psicologia Clínica Hospitalar: trauma e emergência. São Paulo: Vetor, 

2009. 

2) Campos, T. C. Psicologia hospitalar: a atuação do psicólogo em hospitais. São Paulo: 

EPU, 1995. 112 p. ISBN 8512604808. 

3) Kleespies, P; Callahan, M. Emergencies in Mental Health Practice: evaluation and 

management. NY: The Guilford Press, 1998. 

4) Organização Mundial da Saúde (OMS). Classificação de Transtornos Mentais e de 

Comportamento da CID-10: Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas –; trad. 

Dorgival Caetano. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 
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5) Remor, E; Arranz, P; Ulla, S (Ed.). El psicólogo en el ámbito hospitalário. Bilbao: 

Desclée de Brouwer, 2003. 863 p. 

6) Simonetti, A. Manual de psicologia hospitalar: o mapa da doença. São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 2004. 201 p. ISBN 9798573963457. 

 

Bibliografia Complementar 

 

1) Botega, N. J. Crise suicida: Avaliação e manejo. Artmed: Porto Alegre, 2015. 

2) Cheniaux Junior, E. Manual de Psicopatologia. 4 ed. Guanabara Coogan, 2011. 

3) Romano, B. W. (Org.). A prática da psicologia nos hospitais. São Paulo: Pioneira, 1994. 

172 p. 

Metodologia 

Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 

 

 

Disciplina:     Avaliação Psicológica 

Carga Horária Total     40 horas  

Carga Horária Teórica     40 horas  

Carga Horária Prática      - 

 

 

Ementa 

Abordagem sobre a avaliação e intervenção psicológica e neuropsicológica focada no 

http://www.hospitalmoinhos.org.br/
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contexto hospitalar. 

Conteúdo 

O aluno deverá ser capaz de desenvolver a capacidade de avaliar e intervir conforme as 

necessidades psicológicas do paciente, familiares e equipe. 

Programa de Aprendizagem 

Avaliação Psicológica no Hospital Geral; 

Noções de Psicometria;  

Princípios éticos na avaliação psicológica;  

Traços de personalidade normal e patológico;  

Principais solicitações e encaminhamentos; 

Formulação de Hipóteses; 

Avaliação psicológica em Contextos Específicos no Hospital (cirurgia bariátrica, pré-

transplantes, internação psiquiátrica, etc.); 

Evolução em Prontuário (Devolutiva para o solicitante e aspectos legais da evolução em 

prontuário);  

Prática de modelos de evolução; 

Princípios Básicos da Avaliação Neuropsicológica; 

Avaliação dos diferentes domínios cognitivos, do funcionamento executivo e das 

manifestações comportamentais associadas;  

Avaliação neuropsicológica em condições específicas de saúde (doenças infecciosas, 

doença renal crônica, etc.); 

Gestão em Saúde: Processo de avaliação e construção de indicadores em Psicologia. 

Bibliografia Básica 

1) Alchieri, J. C. & Cruz, R. M. Avaliação Psicológica: conceito, métodos e instrumentos. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. Coleção Temas em avaliação psicológica. 

2) Bastos, A. V. B. ; Gondim, S. M. G. (Org). O trabalho do psicólogo no Brasil. 

Porto Alegre: Artmed, 2010. 

3) Bellkiss, W. R. Princípios para a prática da psicologia Clínica em Hospitais. 4ª. Edição. 

São Paulo. Casa do Psicólogo, 1999. 

4) Bora, E., Walterfang, M., & Velakoulis, D. Theory of mind in behavioural variant 

frontotemporal dementia and Alzheimer's disease: a meta-analysis. J Neurol 

Neurosurg Psychiatry, 2015; 86(7), 714-719. doi: 10.1136/jnnp-2014-309445. 

5) Botega, N. J. Prática psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e emergência. 3 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2012. 

6) Catani, M., Dell'acqua, F., Bizzi, A., Forkel, S. J., Williams, S. C.,Simmons, A..., & 

Thiebaut de Schotten, M. (2012). Beyond cortical localization in clinico-anatomical 

correlation. Cortex, 48(10), 1262-1287. doi: 10.1016/j.cortex.2012.07.001.  
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7) Dalgalarrondo, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

8) Glina, D. M. R. & Rocha, L. E. Saúde Mental no Trabalho: da teoria à prática. São Paulo: 

Roca, 2010. 

9) Merlo, A. R. C., Bottega, C. G., & Perez, K.V. (Org). Atenção à saúde mental do 

trabalhador: sofrimento e transtornos psíquicos relacionados ao trabalho. Porto 

Alegre: Evangraf, 2014. 

10) Pasquali, L. Instrumentação Psicológica: fundamentos e práticas. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. 

11) Simonetti, A. Manual de psicologia hospitalar: O mapa da doença. 8 ed. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2016. 

12) Sisto, F. F., Baptista, M. N., Santos, A. A. A., & Noronha, A. P. P. Escala de 

Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho. São Paulo: Vetor, 2007. 

13) Vazquez, Ana Claudia Souza, Freitas, Clarissa Pinto Pizarro de, Cyrre, Andressa, Hutz, 

Claudio Simon, & Schaufeli, Wilmar B.. Evidências de validade da versão brasileira da 

escala de workaholism (DUWAS-16) e sua versão breve (DUWAS-10). Avaliação 

Psicológica, 2018, 17(1), 69-78. https://dx.doi.org/10.15689/ap.2017.1701.08.13288 

14) Hutz, C. S. et al. (Orgs.). Avaliação psicológica nos contextos de saúde e hospitalar. 

Porto Alegre: Artmed, 2019.  

15) Santos, F.H.; Andrade, V. M.; Bueno, O. F. A. (Orgs.). Neuropsicologia hoje. 2. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2015. 

16) Malloy-diniz, L. F. et al. (Org.). Neuropsicologia: aplicações clínicas. Porto Alegre: 

Artmed, 2016. 

17) Fuentes, D.; Malloy-dinniz, L.F.; Camargo, C.H.P. & Consenza, R.M. Neuropsicologia: 

Teoria e prática, 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

Bibliografia Complementar 

 

1) Aguiar, Carolina Villa Nova, & Bastos, Antonio Virgílio Bittencourt. (2018). Interface 

positiva trabalho e família: proposta de instrumento e evidências de validade. 

Avaliação Psicológica, 17(1), 48-58. 

https://dx.doi.org/10.15689/ap.2017.1701.06.13175 

2) Barroso, Sabrina Martins, Santos, Luísa Parreira, & e Silva, Luciana Francielle. (2017). 

Instrumentos de avaliação da sobrecarga em cuidadores informais: uma revisão 

integrativa. Avaliação Psicológica, 16(4), 498-504. 

https://dx.doi.org/10.15689/ap.2017.1604.13726 

3) Castro, Angélica Maria Ferreira de Melo, Bueno, José Maurício Haas, Ricarte, Mirela 

Dantas, & Albuquerque, Emily Souza Gaião e. (2017). Validade discriminante entre 
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regulação emocional e resiliência. Avaliação Psicológica, 16(2), 241-248. 

https://dx.doi.org/10.15689/AP.2017.1602.15 

4) Dejours, C. (1987). A loucura do trabalho: estudo da psicopatologia do trabalho. São 

Paulo: Cortez. 

5) Engelhardt, E., Tocquer, C., André, C., Moreira, D. M., Okamoto, I. H., & Cavalcanti, J. 

L.S. (2011). Demência vascular: Critérios diagnósticos e exames complementares. 

Dement Neuropsychol , 5(Suppl 1), 49-77 

6) Elias, M., & Navarro, V. (2006). A relação entre o trabalho, a saúde e as condições de 

vida: negatividade e positividade no trabalho das profissionais de enfermagem de um 

hospital escola. Revista Latino-Americana De Enfermagem, 14(4), 517-525. 

https://doi.org/10.1590/S0104-11692006000400008 

7) Guimarães, L. A. M., Martins, D. A., & Botelho, A. S. O. (2013). Contribuições para 

avaliação psicossocial da Norma reguladora 33 (nr-33). Revista Perspectiva em gestão 

e conhecimento, 3, 57-66. 

8) Holanda, T.C. M. Um modelo de intervenção em psicologia hospitalar: a psicoterapia 

breve de apoio. In: Lage, A.M.V. Monteiro, K.C.C. (org.) Psicologia hospitalar: teoria e 
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(2012).  My belief or yours? Differential theory of mind deficits in frontotemporal 
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18) Rodrigues, J. C., Pawlowski, J., Zibetti, M., Fonseca, R., & Parente, M. P. P. (2011). 

Avaliação de apraxias em pacientes com lesão cerebrovascular em hemisfério 

esquerdo. Psicologia: Teoria e Prática, 13(2), 209-220. 
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Metodologia 

Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 

 

 

Disciplina:     Psicologia Aplicada: Materno Infantil 

Carga Horária Total     16 horas  

Carga Horária Teórica     16 horas  

Carga Horária Prática      - 

 

 

Ementa 
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Apresentar as possíveis intervenções psicológicas em uma unidade materno infantil. Aborda 

os diferentes cenários de práticas e suas peculiaridades no que tange a compreensão dos 

fenômenos psicológicos e principais estratégias terapêuticas. Além disso, busca estudar os 

aspectos éticos e técnicos envolvidos na atuação do psicólogo junto às equipes 

multiprofissionais da maternidade (alojamento conjunto, centro obstétrico e UTI neonatal). 

Conteúdo 

O aluno deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

- Conhecer os aspectos históricos da inserção da Psicologia Hospitalar nas unidades 

materno-infantis;  

- Aplicar os principais conhecimentos que subsidiam a compreensão das vivências relativas 

à maternidade e paternidade; 

- Aplicar os diferentes modelos de intervenções psicológicas apresentados às situações 

clínicas vivenciadas nas situações de parto, puerpério e internação dos bebês em uma UTI 

Neonatal.  

 

Programa de Aprendizagem 

Gestação 

Aspectos emocionais da gravidez, parto e puerpério 

Avaliação da Depressão Pós-parto e Postpartum Blues  

Formação da identidade materna/paterna 

Expectativas em relação à maternidade 

Organização de papéis na família com a chegada do bebê 

Luto e maternidade 

Aspectos emocionais da perda gestacional 

Manejo em situação de perdas na maternidade 

UTI neo 

Apresentação da UTI neonatal 

Formação das equipes  

Principais patologias em uma UTI Neonatal 

Práticas de humanização em saúde voltadas para a UTI Neonatal 

A inserção do psicólogo junto às equipes na UTI Neonatal 

As intervenções dirigidas ao pais dos bebês internados 

Abordagens em situação de luto ou perdas 

 

Bibliografia Básica 

1) Baptista, M.N. & Dias, R.R. Psicologia Hospitalar – teoria, aplicações e casos clínicos. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

2) Quagliatto, H. S. M., Cunha, M. de F., Chaves, L. de S., Pajola, L. G., & Lemgruber, K. 
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Evoluções e revoluções na clínica psicanalítica infantil: da orientação aos pais à 

avaliação-intervenção conjunta pais-filhos. Contextos Clínicos. Universidade do Rio 

Sinos, 2008. Retrieved from 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

34822008000100006  

3) Quagliatto, H. S. Machado; Cunha, M. de F. e Chaves, L. de S. Intervenção 

psicanalítica conjunta pais-filhos: fundamentos teórico/clínicos. Estilos clin. vol.17, 

n.2, pp. 228-241, 2012. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

71282012000200004 

4) Klaus, M.H. & Kennell, J.H. Pais/bebê – a formação do apego. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1993.  

5) Klaus, M.H.; Kennell, J.H. & Klaus, P.H. Vínculo – construindo as bases para um 

apego seguro e para a independência. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

6) Winnicott, D. Os bebês e suas mães. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

Bibliografia Complementar 

 

1) Bion, W. R. (1962) Learning from Experience. London, London.William Heinemann 

Medical Books Cassidy, J. & Shaver, P. R. (Eds.). (2008). Handbook of Attachment, 

Theory, Research, and Clinical Applications London: The Guilford Press.  

2) Carvalho, Marcus Renato de; TAMEZ, Raquel N. Amamentação: bases científicas. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 432 p. 

3) Eizirik, C. L. Kapczinski, F. Bassols, A. M. S. (2001) O ciclo da Vida Humana. Porto 

Alegre. Artmed 

4) Freud, S. (1917/1966). Luto e melancolia. In S. Freud,  Edição Standard brasileira das 

obras psicológicas completas de Sigmund Freud, volume 14. rio de Janeiro: Imago.  

5) Gesteira, S.M.A.; Barbosa, V.L. & Endo, P.C. (2006). O luto no processo de aborto 

provocado. Acta Paulista de Enfermagem, 19(4), 462-467. 

6) Goldim, J. R. et al. Bioética em Obstetrícia. In: MARTINS-COSTA, S.H. et al. Rotinas em 

Obstetrícia. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.  

7) Hennig, M.A.S.; Gomes, M.A.S. & Morsch, D.S. (2010). Atenção humanizada ao recém 

nascido de baixo peso. Método Canguru e cuidado centrado na família: 

correspondências e especificidades. Physis Revista de Saúde Coletiva, 20(3), 8345-

852. 

8) Lopes, C.M.B. & Pinheiro, N.N.B. (2013). Notas sobre algumas implicações psíquicas 

da desconstrução da maternidade no processo de luto: um caso de nascimento-

morte. Estilos Clínicos, 18(2), 358371. 
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9) Morsch, D.S. & Delamonica, J. (2005). Análise das repercussões do Programa de 

Acolhida aos Irmãos de Bebês Internados em UTI Neonatal: “Lembraram-se de mim!”. 

Ciência e Saúde Coletiva, 10(3), 677- 687. 

10) Muza, J.C.; Souza, E.N.; Arrais, A.R. & Locanelli, V. (2013). Quando a morte visita a 

maternidade: atenção psicológica durante a perda perinatal. Revista Psicologia: 

teoria e prática 15(3),  34-48.  

11) Valansi, L. & Morsch, D.S. (2004). O psicólogo como facilitador da interação familiar 

no ambiente de cuidados intensivos neonatais. Psicologia, Ciência e profissão, 24(2), 

112-119. 

 

Metodologia 

Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 

 

 

Disciplina:     Psicologia Aplicada: Pediatria 

Carga Horária Total     16 horas  

Carga Horária Teórica     16 horas  

Carga Horária Prática      - 

 

 

Ementa 

Apresentar as possíveis intervenções psicológicas em uma unidade de pediatria. Aborda os 

diferentes cenários de práticas e suas peculiaridades no que tange a compreensão dos 

fenômenos psicológicos e principais estratégias terapêuticas. Além disso, busca estudar os 

aspectos éticos e técnicos envolvidos na atuação do psicólogo junto às equipes 
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multiprofissionais de unidades de Pediatria (emergência pediátrica, internação e UTIP). 

 

Conteúdo 

 

O aluno deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

- Conhecer os aspectos históricos da inserção da Psicologia Hospitalar nas unidades 

pediátricas;  

- Definir os conceitos fundamentais do desenvolvimento infantil; 

- Identificar as possibilidades de intervenções para atendimento de criança e família na 

pediatria; 

- integrar equipes multidisciplinares instrumentalizando estas equipes no cuidado com 

situações difíceis, como perdas, lutos e conflitos familiares. 

 

 

Programa de Aprendizagem 

 

Pediatria Geral 

Hospitalização na Infância 

Desenvolvimento infantil ( Documentário Babies, Bebê em foco, filme DivertidaMente) 

Teoria do Apego e o desenvolvimento infantil - A continência e a constituição do bebê  

Desenvolvimento infantil do bebê aos 12 anos  

Doenças agudas na infância: emergência, internação, cirurgia e UTI 

Atendimento à família da criança 

Doença Crônica na Pediatria 

Doenças crônicas na infância: malformações, síndromes, paralisia cerebral 

Atendimento à família da criança com doença crônica 

Saúde mental: Transtornos Alimentares, Tentativas de Suicídio na infância e na 

adolescência 

Câncer na infância 

Diagnóstico 

Tratamento,  

Cura 

Recidiva da doença, terminalidade 

Morte para a criança 

Morte para a família 

Morte para a equipe 

Bibliografia Básica 
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1) Baptista, M.N. & Dias, R.R. Psicologia Hospitalar – teoria, aplicações e casos clínicos. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

2) Quagliatto, H. S. M., Cunha, M. de F., Chaves, L. de S., Pajola, L. G., & Lemgruber, K. 

Evoluções e revoluções na clínica psicanalítica infantil: da orientação aos pais à 

avaliação-intervenção conjunta pais-filhos. Contextos Clínicos. Universidade do Rio 

Sinos, 2008. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

34822008000100006  

3) Quagliatto, H. S. Machado; Cunha, M. de F. e Chaves, L. de S. Intervenção psicanalítica 

conjunta pais-filhos: fundamentos teórico/clínicos. Estilos clin. vol.17, n.2, pp. 228-

241, 2012. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

71282012000200004 

4) Silva, Lucia Cecilia da. O sofrimento psicológico dos profissionais de saúde na atenção 

ao paciente de câncer. Psicol. Am. Lat.,  México ,  n. 16, jun.  2009. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

350X2009000100007 

5) Bassols, MAS; Zavaschi, ML, Palma, RB. A Criança frente a doença e à Morte: Aspectos 

Psiquiátricos. Revista Brasileira De Psicoterapia 2013;15(1):12-25 

http://rbp.celg.org.br/detalhe_artigo.asp?id=108 

Bibliografia Complementar 

 

1) Aberastury, A. A percepção da morte na criança e outros escritos. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1984. 

2) Baradon, T. & Joyce, A. The Theory of psychoanalytic parent and infant psychotherapy 

In: Baradon, T. et. al (eds) The practice of psychoanalytic parent-infant 

psychotherapy. Claiming the baby . London, Routledge. p. 127-147, 2009.  

3) Bion, W. R. Learning from Experience. William Heinemann Medical Books. Londres, 

1962. 

4) Cassidy, J. & Shaver, P. R. (Eds.). Handbook of Attachment, Theory, Research, and 

Clinical Applications London: The Guilford Press, 2008.  

5) Campos, Terezinha Calil Padis. Psicologia hospitalar: a atuação do psicólogo em 

hospitais. São Paulo: EPU, 1995. 112 p. ISBN 8512604808. 

6) Fernandes, Waldemar José; Svartman, Betty; Fernandes, Beatriz Silverio (Orgs.). 

Grupos e configurações vinculares. Porto Alegre: Artmed, 2003. 303 p. ISBN 

8536301139. 

7) Eizirik, C. L. Kapczinski, F. Bassols, A. M. S. O ciclo da Vida Humana. Porto Alegre. 

Artmed, 2001. 

8) Kuczynski, Evelyn. Suicídio na infância e adolescência. Psicol. USP, 2014, vol.25, n.3 

pp.246-252. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
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65642014000300246&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0103-6564.  

https://doi.org/10.1590/0103-6564D20140005. 

 

Metodologia 

Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 

 

 

Disciplina:     Psicologia Aplicada: Oncologia 

Carga Horária Total     16 horas  

Carga Horária Teórica     16 horas  

Carga Horária Prática      - 

 

 

Ementa 

Proporcionar ao aluno o aprofundamento de conhecimento e reflexões sobre a teoria e a 

prática da Psicologia em unidades de atendimento à paciente oncológicos. Apresenta as 

possíveis intervenções psicológicas em uma unidade que atende pacientes oncológicos. 

Contempla os diferentes cenários de práticas e suas peculiaridades no que tange a 

compreensão dos fenômenos psicológicos e principais estratégias terapêuticas. 

 

Conteúdo 

O estudante deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

- Conhecer os conceitos fundamentais relacionados à inserção da Psicologia nas 
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unidades de atendimento a pacientes oncológicos; 

- Aplicar os principais conhecimentos que subsidiam a compreensão das vivências 

relativas à oncologia; 

- Identificar as possibilidades de intervenções com pacientes e familiares, bem como 

abordagens com a equipe multiprofissional. 

Programa de Aprendizagem 

Introdução à Oncologia. 

Aspectos emocionais relacionados ao enfrentamento do câncer. 

Acompanhamento psicológico durante o diagnóstico, tratamento, cura, recidiva, 

terminalidade e cuidados paliativos. 

Suporte emocional ao paciente, família e equipe de profissionais.  

 

Bibliografia Básica 

 

1) Carvalho, Vicente A.; Franco, M. H.; Kovács, M. J.; Liberato, R. P.; Macieira, R. de 

Cássia; Veit, M. T.; Gomes, M. J. B.;  Barros, Luciana H.C. (organizadores). Temas em 

psico-oncologia. São Paulo: Summus, 2008. 

2) Carvalho, V. A.; Veit, M. T. Psico-Oncologia: um novo olhar para o câncer. O Mundo 

da Saúde, São Paulo: 2010. 

3) Gaspar, K. C. Psicologia Hospitalar e a Oncologia. In: Angerami-camon, V. A. (Org). 

Psicologia da saúde: um novo significado para a prática clínica. 2. ed. rev. ampl. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

4) Guimarães, José Renan Q. Manual de oncologia. 2. ed. São Paulo: BBS, 2006. 1372 p. 

5) Kübler-ross, Elisabeth. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais têm 

para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes. 9. ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2008. 296 p. 

6) Moraes, M. C. O paciente oncológico, o psicólogo e o hospital. In: Carvalho, M. M. M. 

J. (Org.). Introdução à Psiconcologia. Campinas: Livro Pleno, 2002. 

7) Pessini, Leo; Bertachini, Luciana (org.). Humanização e cuidados paliativos. 3. ed. 

São Paulo: Loyola, 2006. 319 p. 

8) Simonton, S M, A Família e a Cura. O método do Simonton para famílias que 

enfrentam uma doença. Tradução: Heloísa Costa. São Paulo: Summus, 1990. 

 

Bibliografia Complementar 

 

1) Borges, A. D. V. S.; Silva, E. F. Toniolo, P. B.; Mazer, S. M.; Valle, E. R. M. & Santos, M. 

A. Percepção da morte pelo paciente oncológico ao longo do desenvolvimento. 

Psicologia em Estudo, Maringá: 2006. Disponível em: < 
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http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n2/v11n2a14>. Acesso em: 25 de setembro de 

2017. 

2) Carvalho, M. M. M. J. Psico Oncologia: História, características e desafios. Psicologia 

USP: 2002.  

3) Christo, Z. M.; Traesel, E. S. Aspectos psicológicos do paciente oncológico e a atuação 

da psico-oncologia no hospital. Disc. Scientia. Série: Ciências Humanas, S. Maria, v. 

10, n. 1, p. 75-87, 2009 

4) Ferreira, D. M.; Castro-Arantes, J. M. Câncer e corpo: uma leitura a partir da 

psicanálise. v. 3. n. 5. São João del-Rei, 2014. Disponível em: < 

http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/analytica/article/view/585/607> Acesso em: 

03 de novembro de 2017. 

5) Freud, S. Luto e melancolia. In S. Freud,  Edição Standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, volume 14. rio de Janeiro: Imago.  

6) Kovács, M. J. Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992.  

7) Kubler-ross, E. Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Summus, 1989. _________. 

Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Summus, 1996 

8) Rodrigues, F. S. S.; Polidori, M. M. Enfrentamento e Resiliência de Pacientes em 

Tratamento Quimioterápico e seus Familiares. Revista Brasileira de Cancerologia, 

2012.  

9) Simões, J. C. Síndrome de luto. Rev. Med. Res., v. 16, n. 2, 2014.  

10) Simonetti, A. Manual de Psicologia Hospitalar: o mapa da doença. 4. ed. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2011.  

11) Souza, L. G. A.; Boemer, M. R. O cuidar em situação de morte: algumas reflexões. 

Medicina Ribeirão Preto, 2005. 

12) Tranzillo, D. E. F.; Athayde, A. A. D. Oncologia e suas interfaces com a estrutura 

familiar: o papel da psicologia na assistência às famílias e pacientes com câncer. 2015. 

Disponível em: . Acesso em: 27 de agosto de 2017. 

13) Venâncio, J. L. Importância da atuação do Psicólogo no Tratamento de Mulheres com 

Câncer de Mama. Revista Brasileira de Cancerologia, 2004. 

 

Metodologia 

Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 
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prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 

 

 

Disciplina:     Psicologia Aplicada: Cuidados Paliativos 

Carga Horária Total     16 horas  

Carga Horária Teórica     16 horas  

Carga Horária Prática      - 

 

 

Ementa 

Introduzir a temática dos cuidados paliativos, apresentando seus princípios e definições e 

discutindo a inserção destas equipes no contexto hospitalar. 

Conteúdo 

O aluno deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

Conceituar e descrever os princípios dos Cuidados Paliativos 

Avaliar as diferentes técnicas necessárias ao cuidado adequado do paciente e família, 

considerando as necessidades específicas no contexto de Cuidados Paliativos. 

Descrever e aplicar as bases da atenção integral ao paciente, incluindo aspectos 

psicológicos, sociais e espirituais 

Desenvolver estratégias e habilidades de comunicação fundamentais para a prática 

assistencial em Cuidados Paliativos e fim de vida. 

 

Programa de Aprendizagem 

Introdução aos cuidados paliativos. 

Manejo com pacientes e familiares 

Atuação e comunicação em equipes multidisciplinares. 

Aspectos teóricos e técnicos sobre manejo em situações de luto e terminalidade. 

Bibliografia Básica 

 

1) Alves Neto et al. Dor – Princípios e Prática. Porto Alegre: Artmed; 2009. 

http://www.hospitalmoinhos.org.br/


 

Rua Ramiro Barcelos, 996 ∙ Porto Alegre-RS ∙ Fones: (51) 3314-3690∙ 
 Fax: 3314-3692 www.hospitalmoinhos.org.br     http://iep.hospitalmoinhos.org.br/ 

31 

2) Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Cuidados paliativos 

oncológicos: controle de sintomas. Rio de Janeiro: INCA; 2001. 130p. 

3) Bruera E, Higginson I, Von Gunten CF, Morita T, editores. Textbook of Palliative 

Medicine and Suportive Care. 2ª ed. New York: Taylor e Francis Group; 2015. 

4) Carvalho RT, Parsons HA (Orgs). Manual de cuidados paliativos ANCP. 2ª ed. Porto 

Alegre: Sulina; 2012. 

5) Guimarães, José Renan Q. Manual de oncologia. 2. ed. São Paulo: BBS, 2006. 1372 p. 

6) Goldstein N, Morrison S. Evidence Based Practice of Palliative Medicine. 

Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013. 

7) Hanks G, Cherny NI, Christakis NA, Fallon M, Kaasa S, Portenoy RK, editores. Oxford 

Textbook of Palliative Medicine. 4ª ed. Oxford: Oxford University Press; 2010. 

8) KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais têm 

para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes. 9. ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2008. 296 p. 

9) Moritz RD (org). Conflitos bioeticos do viver e do morrer. [Câmara Técnica sobre a 

terminalidade da vida e cuidados paliativos]. Brasília: CFM; 2011. 

10) Moritz RD. Cuidados Paliativos nas Unidades de Terapia Intensiva. São Paulo: Ed 

Atheneu; 2012 

11) Oliveira RA (Coord.). Cuidado Paliativo. São Paulo: Conselho Regional de Medicina 

do Estado de São Paulo; 2008. 689 p. 

12) Pessini, Leo; Bertachini, Luciana (org.). Humanização e cuidados paliativos. 3. ed. 

São Paulo: Loyola, 2006. 319 p. 

13) Santos FS (Org.). Cuidados Paliativos. Diretrizes, humanização e alívio de sintomas. 

São Paulo: Ed Atheneu; 2011. 

14) World Health Organization. Cancer Pain Relief. 2 ed. Genebra: WHO; 1996. 

 

Bibliografia Complementar 

1) Hanks, G. (Ed.) et al. Oxford Textbook of Palliative Medicine. 4th ed. New York: 

Oxford, 2010. 1666 p. 

2) Moraes N., Tommaso A., Nakaema K., Souza P., Pernambuco A, et al. Cuidados 

Paliativos Com Enfoque Geriátrico - A  Assistência Multidisciplinar - São Paulo: Editora 

Atheneu; 2014. 

3) Santos FS. (Org.). Cuidados paliativos: discutindo a vida, a morte e o morrer. São 

Paulo: Ed Atheneu; 2009. 

Metodologia 
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Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 

 

Disciplina:     Psiquiatria 

Carga Horária Total     16 horas  

Carga Horária Teórica     16 horas  

Carga Horária Prática      - 

 

 

Ementa 

Introduzir o conhecimento sobre questões referentes à Interconsulta psiquiátrica no hospital 

e sua interação com o profissional da psicologia no contexto da hospitalização. Introdução 

dos principais conceitos de psicofarmacologia. Manejo e cuidado emocional ao paciente 

dependente químico. 

Conteúdo 

O aluno deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

- Compreender o conceito de Interconsulta e suas principais indicações 

- Reconhecer o papel do psiquiatra na equipe de assistência ao paciente; 

- Identificar as principais classes de medicamentos e possíveis reações e efeitos 

Programa de Aprendizagem 

 

Nesta disciplina serão abordados os seguintes conteúdos: 

Introdução à Interconsulta Psiquiátrica 

Reação à doença e a hospitalização 

Mecanismos de defesa utilizados pelo paciente 

Trabalhando com o paciente terminal: a morte e o morrer 
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Reação de ajustamento 

Paciente problema e transtornos de personalidade 

Hospitalismo 

Alta a pedido e aderência ao tratamento 

Diagnóstico situacional 

Depressão 

Crises de ansiedade 

Delirium 

Transtornos psiquiátricos 

Neurotransmissores: 

Dopamina: entendendo os psicóticos 

Antipsicóticos típicos – efeitos colaterais anti piramidais 

Introdução aos principais grupos de psicotrópicos 

Mecanismos de ação e efeitos colaterais antipsicóticos típicos e atípicos 

Características de ação antipsicótica 

Neurobiologia da depressão 

Antidepressivos – ISRS – características de cada medicamento 

Benzodiazepínicos 

Dependência química 

Bibliografia Básica 

1) American Psychiatric Association, Manual de diagnóstico e estatística das 

perturbações mentais, DSM V 2013. 

2) Botega, N J, Crise suicida: Avaliação e manejo. 1 edição 2018 Artmed 

3) Botega, N J, Prática Psiquiátrica no Hospital Geral. 4 edição 2017 Artmed 

4) Cheniaux, Elie. Manual de psicopatologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 125 p. ISBN 9788527713856. 

5) Kaplan E Sadock, Manual de psiquiatria clínica. 3 edição, Artmed 

6) Kaplan E Sadock, Manual de farmacologia Psiquiátrica. 3 edição, Artmed 

7) Mello Filho e M. Burd. Família e doença. São Paulo, SP: Casa do Psicólogo, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

 

1) Mello Filho, J. de (Ed.). Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 385 

p. 

2) Mello Filho, J. de. Concepção psicossomática: visão atual. 11. ed. São Paulo: Casa do 

Psicólogo,  

3) 2002. 257 p. 

4) Sadock, B. J.; Sadock, V. A. Compêndio de psiquiatria: ciência do comportamento e 
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psiquiatria clínica. 9.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 1584 p. 

Metodologia 

Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 

 

 

 

Disciplina:    Prática Supervisionada 

Carga Horária Total     80 horas  

Carga Horária Teórica     - 

Carga Horária Prática     80 horas  

 

 

Ementa 

Acompanhar o aluno na aplicação prática dos conteúdos teóricos desenvolvidos nas 

disciplinas teóricas. Desenvolver habilidades do aluno no atendimento de pacientes e 

propiciar a vivência da rotina do serviço. 

Conteúdo 

O aluno deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

- Realizar atendimento psicológico a  pacientes e familiares em situação de 

internação hospitalar; 

- Realizar atendimento psicológico a pacientes e familiares a nível ambulatorial; 

- Participar de grupos de atendimento psicológico; 
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Programa de Aprendizagem 

Ações educativas em Psicologia da Saúde 

Triagem psicológica a pacientes em situação de internação hospitalar 

Avaliação psicológica a pacientes em situação de internação hospitalar 

Atendimento psicológico a pacientes em situação de internação hospitalar 

Atendimento psicológico ambulatorial 

Participação em grupos de atendimento psicológico 

Atividades de prevenção secundária e terciária 

 

Bibliografia Básica 

1) Romano, B. W. (Org.). A prática da psicologia nos hospitais. São Paulo: Pioneira, 1994. 

172 p. 

2) Botega, N J, Crise suicida: Avaliação e manejo. 1 edição 2018 Artmed 

3) Botega, N J, Prática Psiquiátrica no Hospital Geral. 4 edição 2017 Artmed 

4) Cheniaux, E. Manual de psicopatologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 125 p.  

5) Kaplan E Sadock, Manual de psiquiatria clínica. 3 edição, Artmed 

6) Mello Filho, J. e Burd, M., Família e doença. São Paulo, SP: Casa do Psicólogo, 2004. 

7) Remor, E.; ARRANZ, Pilar; ULLA, Sara (Ed.). El psicólogo en el ámbito hospitalário. 

Bilbao: Desclée de Brouwer, 2003. 863 p. 

Bibliografia Complementar 

1) Angerami-camon, V. A. (org.) et al. Psicologia da saúde: um novo significado para a 

prática clínica. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 225 p.  

2) Baptista, M.N. & Dias, R.R. (2010). Psicologia Hospitalar – teoria, aplicações e casos 

clínicos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

3) Campos, T. C. P. Psicologia hospitalar: a atuação do psicólogo em hospitais. São Paulo: 

EPU, 1995. 112 p.Romano, Bellkiss Wilma (Org.). Manual de psicologia clínica para 

hospitais. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 215 p. 

Metodologia 

A disciplina de Prática Supervisionada visa o desenvolvimento de habilidades do aluno no 

atendimento de pacientes e familiares, propiciando a vivência da rotina do serviço. Para atingir a este 

fim a disciplina é oferecida nas dependências hospitalares, ou seja, Unidades de Internação adulto e 

pediátrica, Centros de Terapia Intensiva adulto, pediátrica e neonatal, unidades materno-infantis, 

emergências e Centro de Oncologia. A carga horária contemplada é de 80 horas. A disciplina é 

oferecida para pequenos grupos, aproximadamente 3 alunos por vez, no período de segunda a sexta 

feira em turnos de quatro horas disponibilizados durante as manhãs ou tardes.  

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências práticas e 

observacionais, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional. São realizadas supervisões clínicas dos casos atendidos pelos alunos psicólogos, 
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assim como são proporcionadas trocas com as equipes multiprofissionais e participação em rounds. 

As supervisões e acompanhamento dos alunos durante a Prática Supervisionada são realizados pelas 

psicólogas assistenciais que compõem o Serviço de Psicologia do Hospital Moinhos de Vento. 

 O aluno será avaliado por meio de uma avaliação participativa e por um estudo de caso que deve ser 

apresentado oralmente e entregue escrito trinta dias após o término da disciplina. 

A carga horária exigida é de 90% de presença. 

 

 

 

 

Disciplina:    Intervenções psicológicas no hospital geral 

Carga Horária Total     24 horas  

Carga Horária Teórica     24 horas  

Carga Horária Prática      - 

 

 

Ementa 

Proporcionar ao aluno o reconhecimento de diferentes especificidades da atuação do 

psicológico e desenvolver habilidades para desempenhar intervenções baseado nas 

principais teorias da Psicologia. 
Conteúdo 

O aluno deverá ser capaz de desenvolver as seguintes competências: 

 Reconhecer o papel do psicólogo no hospital; 

 Identificar as principais teorias para realizar intervenções no hospital. 

 

Programa de Aprendizagem 

 

Psicologia Hospitalar – formação da especialidade  

Aspectos históricos 

Áreas de atuação 

A clínica hospitalar 

Principais intervenções em Psicologia Hospitalar 

 Grupos  

Tipos de grupos na saúde 

Potenciais do grupo 

“Obrigatoriedade” dos grupos na saúde  

Como trabalhar em grupo no hospital 
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Equipe multidisciplinar e grupos 

Psicanálise 

Introdução à Psicanálise no hospital 

Corpo –doente 

Escuta psicanalítica 

Limites e possibilidades 

Sistêmica  

Introdução à Sistêmica no Hospital 

Aplicabilidade no contexto das áreas hospitalares 

Família e doenças 

Família no hospital 

Quando o paciente é o filho da família 

Quando o paciente é um dos pais da família 

Quando o paciente é o avô da família 

TCC 

Introdução ao modelo cognitivo 

O papel do terapeuta  

Aplicabilidade da TCC no contexto hospitalar 

Técnicas Cognitivas e Comportamentais e Possibilidades de Intervenções. 

 

 

 

Bibliografia Básica 

 

1) Campos, T. C.P. Psicologia Hospitalar: a Atuação do Psicólogo em Hospitais. São Paulo: 

EPU,1995. 

2) Baptista, M.N.; Dias, R.R. (2010). Psicologia Hospitalar – teoria, aplicações e casos clínicos. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

3) Elias, V. de A. Psicanálise no hospital: algumas considerações a partir de Freud. Rev. 

SBIsmael S.M.C. (2005). A prática psicológica e sua interface com as doenças. São Paulo: 

Casa do Psicólogo. 

4) Gomes, D.  R. G.  and  Prochno, C. C. S. C. O corpo-doente, o hospital e a psicanálise: 

desdobramentos contemporâneos?. Saude soc. [online]. 2015, vol.24, n.3, pp.780-791. ISSN 

0104-1290.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902015134338. 

5) Mello Filho, J.  e M. Burd. Família e doença. São Paulo, SP: Casa do Psicólogo, 2004. 

6) Romano, B.W. (2008). Manual de Psicologia Clínica para Hospitais. São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 

7) Romano, B. W. Princípios para a prática da psicologia clínica em hospitais. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 1999. 

http://www.hospitalmoinhos.org.br/
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http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PROCHNO,+CAIO+CESAR+SOUSA+CAMARGO
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8) Zimerman, D. E. - Como Trabalhamos com Grupos. Editora Artes médicas, POA, 1997. 

9) Zimerman, D. E. Fundamentos básicos das grupoterapias. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

244 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

1) Angerami-Camon, V. A. (org.) et al. Psicologia da saúde: um novo significado para a prática 

clínica. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 225 p. ISBN 852210221X. 

2) Baptista, M.N. & Dias, R.R. (2010). Psicologia Hospitalar – teoria, aplicações e casos clínicos. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

3) Fernández, A. M. O campo grupal: Notas para uma genealogia (Cláudia Berliner, Trad.). São 

Paulo, SP: Martins Fontes, 2006. 

4) Osório, L. C. e cols. (org.). Grupoterapia Hoje. 2ª edição. Porto Alegre, Artes Médicas,1989. 

5) Romano, B. W. (Org.). Manual de psicologia clínica para hospitais. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2008. 215 p.  

6)  

7) Yalom, Irvin D; Leszcz, Molyn. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. 5. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 528 p.  

 

Metodologia 

Na perspectiva de atender as demandas sociais da atenção em saúde, serão utilizadas neste 

curso metodologias tradicionais e ativas de ensino-aprendizagem capazes de desenvolver o 

pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aprender continuamente. Por meios 

destas metodologias pretende-se desenvolver no aluno as competências necessárias para 

que atue de forma responsável. 

Para tanto, propõe-se um processo de aprendizado que se utilize de experiências reais ou 

simuladas, e que possibilite o desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas da 

prática profissional com sucesso e a partir de três eixos principais: a problematização de fatos 

ou situações, a compreensão dos estudantes sobre para os fatos e contextos estudados, bem 

como, a proposição de soluções, por meio de um processo de ação-reflexão-ação. 

O curso tem caráter teórico e prático, com aulas expositivo-dialogadas, utilização de recursos 

audiovisuais, leituras de artigos científicos, atividade em grupos, seminários, resoluções de 

estudos de casos, casos clínicos práticos, oficinas, simulações, visitas às unidades de 

internação abertas e de cuidado intensivo do hospital e atividades práticas. 
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2.3. Corpo Docente 

 

 

Professor Titulação     Disciplina 

ADRIANA RAQUEL BINSFELD HESS Doutora Avaliação Psicológica no Hospital 

RENATA KOCHHANN Doutora Ciência e Inovação 

JÚLIA SCHNEIDER HERMEL Mestre Psicologia Aplicada: Pediatria 

RODRIGO MOURA VALLE Especialista 

Psicologia Aplicada: Cuidados 

Paliativos 

MARIANA CALESSO MOREIRA  Doutora 

Psicologia Aplicada: Materno-

infantil 

KARINE VIANA MACIEL Mestre Psicologia Aplicada: Oncologia 

MARINA DAMION Mestre 

Psicologia Aplicada: Doenças 

Crônicas 

WALESKA MENDONÇA Especialista 

Psicologia Aplicada: Paciente 

Crítico Adulto 

CRISTIANO BRUM Mestre Psiquiatria 

EDSON SÁ BORGES Mestre 

Psicologia Aplicada: Trauma e 

emergência 

FABIANA GINGER Mestre Psicologia da Saúde 

LUCAS BANDINELLI Mestre 

Intervenções Psicológicas no 

Hospital Geral 

MARCELA TORRES ALDIGUERI 
GOULART Mestre Prática Supervisionada 

 

 

 

 

2.4. Infraestrutura da Faculdade 

 

Sala    Localização 

Auditório da Oncologia 2o andar bloco B - HMV 

Anfiteatro Schwester Hilda Sturm 4° andar do Bloco C - HMV 

Salas de Aula no HMV Térreo do Bloco B - HMV 

Colégio Bom Conselho( Dependências FACSMV) Ramiro Barcelos, 996 

 
Além das salas disponíveis no complexo hospitalar, o Colégio Bom Conselho dispõe 

de 17 salas de aula, 4 laboratórios de especialidades, 1 laboratório de informática, 1 
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biblioteca e uma Secretaria Acadêmica sendo o principal espaço utilizado pelos cursos 

de pós-graduação. 

 

2.5. Procedimentos de Avaliação 

2.5.1. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino- aprendizagem 

As avaliações de aprendizagem têm por objetivo acompanhar o processo de 

construção do conhecimento, a compreensão e o desenvolvimento da capacidade do 

aluno para resolver problemas referentes às competências (conteúdos, habilidades e 

atitudes) gerais e específicas exigidas para o exercício profissional, desenvolvidas ao 

longo do percurso formativo.  

A sistemática institucional para a avaliação da aprendizagem considera a 

participação do estudante na construção do próprio saber e nas atividades acadêmicas 

programadas para as disciplinas que compõem a Matriz Curricular, parte do Projeto 

Pedagógico do Curso e o domínio dos conteúdos de natureza técnico-científica e 

instrumental, bem como acompanhar e aferir o desenvolvimento das habilidades e 

atitudes demonstradas em cada componente curricular, principalmente, o desempenho 

nos trabalhos e atividades realizados individualmente ou em grupo, provas e testes 

(orais ou escritos), visitas técnicas, debates, dinâmicas de grupo, seminários, oficinas, 

preleções, pesquisas, resolução de exercícios, arguições, trabalhos práticos, excursões 

e estágios, inclusive os realizados fora da sala de aula e da sede da Faculdade.  

A depender das características da disciplina, os professores, ao elaborarem os 

cronogramas de atividades, parte integrante dos Planos de Ensino, definem as 

ferramentas e os critérios de avaliação da aprendizagem que serão adotados, com vistas 

a atender às diferenças individuais dos educandos, orientando-os ao aperfeiçoamento 

do processo da aprendizagem. O sistema de avaliação da aprendizagem está 

institucionalizado no Regimento Institucional e seu funcionamento está normatizado na 

Norma 006.  

Considerando o disposto no referido instrumento legal, a avaliação do 

desempenho acadêmico do estudante é realizada por disciplina, abrangendo os 

aspectos de aproveitamento e frequência. O aproveitamento é expresso por uma nota 

de eficiência que é a média ponderada das avaliações realizadas no período letivo. 

Respeitado o limite mínimo de frequência de 75% da carga horária do componente 

curricular, será considerado aprovado o aluno que obtiver média de eficiência igual ou 

superior a 5 (cinco), em uma escala que varia de 0 (zero) a 10 (dez). A critério da Diretoria 

Geral, por proposta do professor ou grupo de professores que ministram uma disciplina, 

ouvido o Coordenador do Curso, poderá ser adotado um regime especial de avaliação 

da aprendizagem considerado mais adequado.  

Os critérios de verificação de desempenho no Trabalho de Conclusão do Curso e 

no Estágio Curricular Supervisionado, quando couber, constam de regulamentos 
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próprios (normas 002 e 003, respectivamente), aprovados pelo Conselho Superior da 

Instituição. 

 

3. Instrumentos Normativos de Apoio 
3.1. Práticas Supervisionadas 

A disciplina denominada Prática Supervisionada contempla 80 horas da carga 

horária total do curso e é realizada nas unidades de internação, centros de terapia 

intensiva e ambulatórios do Hospital Moinhos de Vento. A Prática Supervisionada é 

necessariamente realizada de segunda a sexta-feira, em grupos de 3 a 4 alunos, 

podendo ser combinado o turno de acordo com a disponibilidade dos envolvidos  manhã 

ou tarde). 

Os alunos são acompanhados por psicólogos assistenciais da instituição e 

supervisionados em grupo ou individualmente em todas as suas ações e atendimentos. 

  Por se tratar de prática profissional, ainda que para fins de ensino e 

aprendizagem, é necessário que o aluno esteja ativamente inscrito no Conselho 

Regional de Psicologia. 

 

3.2. Controle da Frequência  

Com base nos pressupostos legais previstos pela LDB 9394 de 1996 e de acordo 

com o Regimento da Instituição, será exigida em disciplinas teóricas, frequência mínima 

de 75% e, em disciplinas práticas, 90% de frequência. O registro e o controle de 

presenças se darão por meio de listas de chamada assinadas pelos alunos que tem a 

responsabilidade de fazê-lo a cada aula mediante validação do professor. 

 

3.3. Apoio Discente 

3.3.1. Ouvidoria 

A Ouvidoria da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento (FACSMV) é 

um órgão de promoção e defesa dos direitos dos docentes, discentes, colaboradores 

técnico-administrativos e da comunidade externa. Está vinculada à Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) e terá por finalidade contribuir para o desenvolvimento institucional 

oferecendo ao corpo docente, discente, corpo técnico‐administrativo e a comunidade 

um canal de comunicação com os órgãos superiores da instituição. A ouvidoria não terá 

caráter administrativo, executivo, judicativo ou deliberativo, exercendo papel mediador 

nas relações envolvendo todas as instâncias administrativas e os integrantes das 

comunidades interna e externa. 

O contato com a Ouvidoria deverá ser feito pelo site: 

http://faculdademoinhos.com.br/, bem como pelo e-mail: 

ouvidoria@faculdademoinhos.com.br.  
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3.3.2. Grupo de Apoio Psicopedagógico) (Mind Mentor) 

 

 O Mind Mentor terá um profissional com formação afim às áreas de pedagogia ou 

psicologia e será denominado Coach, com as seguintes atribuições: 

I. potencializar os resultados pessoais e profissionais; 

II. incrementar o foco na solução de problemas e conflitos;  

III. melhorar os relacionamentos interpessoais; 

IV. aumentar a capacidade de planejamento e produtividade;  

V. melhorar a capacidade de liderança; 

VI. melhorar a capacidade de comunicação; e 

VII. aumentar o autocontrole, equilíbrio emocional, com redução do nível de 

ansiedade e estresse. 

 

O Coach irá desenvolver o processo que visa elevar a performance de um colaborador 

ou da Instituição, aumentando os resultados positivos por meio de metodologias, 

ferramentas e técnicas cientificamente validadas. 

3.4. Gestão do Curso 

 

A Coordenação de Curso de Pós-Graduação será à base das funções de ensino, 

pesquisa e extensão e será composta por profissionais qualificados para integrá-las. 

Constituem cada Coordenação, os docentes em exercício das  disciplinas que integram 

cada curso, dirigida por um docente denominado coordenador,  designado e exonerado 

pelo Diretor Geral. O Coordenador indicará o seu Coordenador Adjunto, nos seus 

impedimentos,  entre os docentes, que será designado pelo Diretor Geral.  

 

São atribuições do coordenador Efetivo  de curso de pós graduação:  

I. representar a Coordenação junto às autoridades, aos órgãos do IMV e aos órgãos  

externos, quando indicado pela Coordenação Acadêmica/Administrativa;  

II. convocar e presidir reuniões de Coordenação; 

III. distribuir encargos de ensino, iniciação à pesquisa e extensão entre seus 

professores,  respeitadas as especialidades, e coordenar‑lhes as atividades; 

IV. coordenar e acompanhar junto a cada professor, a execução das atividades  

programadas, bem como a assiduidade dos professores; 

V. acompanhar a execução dos programas e planos de ensino das disciplinas de 

seus  cursos, depois de aprovados pelo Conselho Superior; 

VI. pronunciar‑se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 

transferidos  ou diplomados em conjunto com os professores das disciplinas; 

VII. propor admissão, demissão e promoção de seu pessoal docente; 

VIII. preparar e aprovar o calendário acadêmico anual de seus cursos alinhado à 
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Secretaria  acadêmica (em função das demais atividades) que o publicará na 

página da instituição,  bem como a proposta orçamentária da Coordenação; 

IX. propor a designação de monitores; 

X. apresentar à Direção Geral relatório de suas atividades sempre que for 

solicitado; 

XI. acompanhar a vida acadêmica e o desenvolvimento do corpo discente; 

XII. coordenar e supervisionar a atuação do docente; 

XIII. incentivar a atualização e aperfeiçoamento do seu pessoal docente; 

XIV. executar a integração didática e científica das atividades de ensino, pesquisa e  

extensão;  

XV. promover a atualização e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico do curso; 

XVI. responder às demandas do Procurador Institucional (PI)I;  

XVII. sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento das atividades, bem como opinar 

sobre  assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pela Direção Geral;  

XVIII. Responder e garantir a veracidade das informações requeridas pelo Censo 

Superior, encaminhados pelo setor de Regulação e Avaliação Acadêmica; 

XIX. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.  

 

3.5. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-

aprendizagem 

O processo se inicia pela alocação dos alunos em turmas, sob a responsabilidade 

de um professor, no ambiente virtual. Assim, cada turma ganha um espaço próprio, o 

qual é dotado de vários recursos. De forma automática, os dados básicos do plano de 

ensino são transferidos para esse espaço, a partir do Projeto Pedagógico do Curso, o que 

inclui a Ementa, os Objetivos, os Conteúdos Curriculares e a Bibliografia. Feito isso, cabe 

ao professor lançar o seu Cronograma de Atividades e os seus procedimentos de 

avaliação.  

No cronograma de atividades, os professores têm a oportunidade de anexar 

materiais didáticos por eles produzidos, os quais podem ser baixados livremente pelos 

alunos. Além disso, o ambiente oferece um fórum de discussão, que é uma ferramenta 

de grande utilidade para comunicação dos professores com os alunos. O Portal 

Acadêmico permite, ainda, o lançamento de notas e faltas pelos professores. Todas as 

turmas, em todos os cursos, usam esse ambiente virtual como apoio às atividades 

presenciais no processo de ensino aprendizagem. 

Para suportar esses recursos, a Instituição possui uma moderna infraestrutura 

de informática. Todas as salas de aula possuem computadores, datashows, tela de 

projeção e conexão à Internet, para que os professores possam enriquecer suas aulas, 

tornando-as mais agradáveis e interativas. Além disso, está disponibilizada uma rede de 
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internet sem fio (wifi) para os alunos acessarem em seus computadores em todos os 

ambientes da Instituição.  

 

3.6. Certificação 

Os alunos habilitados nos cursos de especialização lato sensu, por campo de  

saber, ministrados pela FACSMV, receberão  certificado de conclusão com 

aproveitamento e/ou frequência, conferindo-lhes o respectivo  certificado do título 

obtido. Os certificados expedidos terão registro obrigatório na Secretaria da FACSMV , 

de acordo com a Resolução Nº 1, DE 6 DE ABRIL DE 2018, resolução vigente. 

 

3.7. Número de vagas 

O Curso de Pós Graduação em Psicologia Hospitalar contempla 25 vagas anuais. 

Considerando a dimensão do corpo docente e as condições de infraestrutura da 

Instituição, há total correspondência com a quantidade de vagas oferecidas pelo Curso 

 

3.8. Acesso ao Curso 

Os critérios do processo seletivo  serão estabelecidos na proposta de cada curso,  

respeitando-se as normas gerais que deverão contemplar, no mínimo, entrevista e 

análise de  curriculum vitae de acordo com as normas estabelecidas no regimento 

institucional. 
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