ESPECIALIZAÇÃO
PSICOLOGIA E SAÚDE
1- JUSTIFICATIVA:
Na atualidade, toda e qualquer organização necessita de profissionais com visão ampla das
necessidades humanas. As organizações de saúde, portanto, cada vez mais buscam profissionais que possam
agregar valor ao processo de cuidados e intervenções adequadas trazendo resultados sustentáveis e
humanização no atendimento. Neste contexto organizacional as competências técnicas são fundamentais, pois
estas são indispensáveis ao comprometimento das pessoas com resultados individuais, grupais e
organizacionais. Essa realidade tem exigido profissionais especializados e conscientes sobre o contexto dos
atuais modelos de atendimento em Sistemas de Saúde.
A estrutura do curso objetiva viabilizar a integração entre os campos teóricos e práticos e o
intercâmbio de conhecimentos com outras Instituições e com os diversos segmentos do mercado na área da
saúde, de modo a estar sempre a par dos problemas e das soluções, compreendendo a sua dinâmica e
flexibilidade no campo da área de ênfase. O curso está estruturado para proporcionar ao profissional uma
especialização sólida de modo integrado com as necessidades inter, multi e transdisciplinares que as áreas
específicas exigem face às rápidas mudanças tecnológicas e a uma nova realidade do mercado do setor,
marcado por profundas alterações em todas as dimensões e sentidos.
O corpo docente foi constituído com profissionais que possuem sólida formação acadêmica e ampla
experiência profissional, de modo a favorecer a integração entre as teorias apresentadas e as necessidades
efetivas do dia-a-dia dos alunos.
2- OBJETIVOS
Capacitar profissionais de diversas áreas de formação que atuam ou desejam atuar com a Psicologia
da saúde. Ampliar o conhecimento e aplicações para o desempenho das funções que a área preconiza, como
hospitais, clínicas, postos de saúde, secretarias de saúde, escolas, centros de pesquisas e faculdades, podendo,
ainda, atuar como pesquisador ou educador. Estruturar área de atuação com formação específica e qualificada
para o mercado em expansão.
3- PÚBLICO ALVO
Profissionais de nível superior: Psicólogos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Profissionais de Educação Física,
profissionais de Saúde e áreas afins.
4- COORDENAÇÃO TECNICA
Prof. Ma. Diana Esteves – Mestre em Envelhecimento Humano, Universidade do Porto, Portugal.
didipsicjf@gmail.com
5- MÓDULO / EMENTAS
A. Psicologia, saúde e doença:
- Conceituação de Saúde; Perspectiva Biopsicossocial; Processo Saúde-Doença; Abordagens Teórico/Clínicas
que Fundamentam o Trabalho na área da Saúde;
B. Cenários de atendimento à saúde:
- Saúde Coletiva; Saúde Pública; Sistema de Saúde suplementar;
SUS; Níveis de atenção à saúde (Ações, Programas e Estratégias);
- Promoção Prevenção e Reabilitação em saúde; Política Nacional de Humanização; Humanização da
assistência em saúde; Grupo de Trabalho de Humanização: Equipe multi, Inter e transdisciplinar;
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- Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares: práticas Integrativas e complementares em
Saúde que colaboram com o desenvolvimento sustentável de comunidades; abordagens; visão de
humanidade-saúde-doença; recursos terapêuticos;
C. Psicologia e Desenvolvimento Humano
- Psicologia da Saúde; Teorias da Personalidade; Psicologia do Desenvolvimento (criança, adulto e idoso) e sua
Relação com a Saúde e o Adoecimento; Subjetividade e Adoecimento na Contemporaneidade; Queixa em
Saúde, Escuta Clínica e possibilidades de intervenção;
- Avaliação Neuropsicológica nas fases do desenvolvimento: criança, adulto e idoso.
- Psicossomática; Definição; Distúrbios psicossomáticos em diferentes sistemas corporais. Comportamento e
Saúde; Comportamento saudável X comportamento de risco; Doenças Crônicas X Doenças Agudas; Queixa em
Saúde e Escuta Clínica;
D. Saúde Mental
- Saúde Mental: Realidade, Conquistas e Desafios. Histórico, RAPS; Acolhimento, Projeto terapêutico,
Intersetoralidade, Atenção integral, Clínica psicossocial; Atenção em saúde por ciclos de vida; Salutogênese;
- Álcool e outras drogas: análise conceitual e representações sociais. Perspectivas histórica e cultural. Política
e legislação brasileira sobre drogas. Subjetividade e consumo de substâncias psicoativas. Problemas associados
ao uso de álcool e outras drogas. Estratégias de prevenção e tratamento. Intervenções clínicas. A práxis da
Psicologia e substâncias psicoativas. Temas atuais em álcool e outras drogas
- Psicofarmacologia: Mecanismo de ação, indicações e eficácia, início do tratamento, terapia de manutenção,
efeitos colaterais das drogas: antipsicóticas; antidepressivas; ansiolíticos, sedativos e hipnóticos;
estabilizadores do humor. Interações medicamentosas. Uso de psicofármacos em crianças e idosos.
- Prevenção ao suicídio: desafios da psicologia e saúde pública; o atendimento a pacientes com ideação ou
tentativa de autoextermínio;
E. Intervenções do Psicólogo da saúde
Saúde X Clínica X Hospital
Vínculo terapêutico; Comunicação Profissional-Paciente; Relações interpessoais; O adoecer e suas
repercussões afetivas; Humanização Hospitalar; Cuidados ao paciente renal;
Psicologia e o paciente; Intervenções Psicológicas; Avaliação Psicológica no Hospital: Exame Psíquico; Roteiro
de avaliação psicológica; Anamnese.
- Cuidados em Saúde: Despersonalização do Paciente; Sexualidade e Intimidade; Cuidando do Cuidador;
Cuidados ao familiar; Atenção ao Profissional;
F. Temas especiais em psicologia hospitalar e da saúde:
- Cuidados de alta complexidade hospitalar e ambulatorial: Urgências e emergências, pronto-socorro, CTI.
- O papel do psicólogo na realidade de transplantes, com o paciente da UTI; Paciente Cirúrgico; Oncologia; Dor
e Cuidados Paliativos; Tanatologia; Aspectos éticos e legais de situações de morte clínica, eutanásia,
ortotanásia, distanásia; Atuação inter, multi e transdisciplinares junto ao paciente e seus familiares no
processo de morrer e de morte. Variações do luto, recursos de enfrentamento; Questões de Bioética.
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- Espiritualidade e Saúde: perspectiva existencial; importância da espiritualidade sobre a saúde e na prática
clínica;
- Ciências comportamentais aplicadas à saúde: da abordagem ao paciente a formulação de políticas públicas.
Abordagem aos protocolos referência da OMS.
- Grupos em Saúde: particularidades no trabalho com grupos; variações de grupos, manejo, vínculos, papéis;
sala de espera, grupo com pacientes portadores de doença crônica, grupos em UTI, grupo de família em UTI
Neonatal, grupo de gestantes, Minorias sociais, etc.
- Infância e Adolescência: Aspecto do desenvolvimento sadio; Maternidade e prematuridade: o recém-nascido
de risco e a função materna. Programa de Follow-up. Pediatria; O processo de adoecimento e hospitalização
da criança e adolescência. A educação no hospital: Pedagogia Hospitalar.
- Envelhecimento: aspectos biológicos, cognitivos e psicossociais, saúde e doença mental (demência e
depressão) o idoso na família e sociedade; Instituições de longa permanência (ILPi)
G. Atividade Física e Saúde: prevenção e promoção
- Psicologia da Atividade Física, Benefícios Biopsicossociais; construção de ambientes para a prática de
atividade física; Síndrome do Burnout;
- Hábitos de vida e Saúde; Educação Física como função terapêutica; O brincar a criatividade e a Saúde;
H. METODOLOGIA DE PESQUIA:
O ato de estudar. A leitura proveitosa. As formas de conhecimento Cientifico; Projeto de Monografia;
Construção de um projeto de monografia; Pesquisa; Tipos de Pesquisa; Monografia; Construção de
Monografia; Normas ABNT para redação de Monografia.
I. Gestão de Serviços de Saúde
Breve História dos Hospitais; Administração Hospitalar; Organização e Estruturação Administrativa Hospitalar;
Ferramentas ou Instrumentos de Suporte para uma Gestão Eficaz e de Qualidade; A Gestão do Patrimônio e
Suprimentos; Logística Hospitalar. As teorias administrativas: visão crítica e aplicabilidade em sistemas e
serviços de saúde. O desenvolvimento do pensar corporativo em saúde. O hospital como empresa: histórico
evolutivo. Visão contemporânea da indústria de serviços, com destaque para a indústria de saúde e seus
subsistemas, como força geradora de mercado e bens. Desenvolvimento do pensamento estratégico.
Planejamento do trabalho e gestão estratégica competitiva.
J. Sustentabilidade e Gestão
Sistema de informação de mercado. Endomarketing. Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM).
Marketing financeiro. Logística aplicada ao Marketing. Comunicação em marketing. Marketing social
Marketing estratégico Sustentabilidade no ambiente de atendimento direto ou indireto de pacientes. Noções
sobre o equilíbrio entre saúde financeira, bom relacionamento com o meio ambiente e relação transparente
os públicos com os quais se relaciona o profissional liberal ou a empresa do segmento da saúde.
K. Seminários
L. ORIENTAÇÃO PARA ARTIGO
6. CORPO DOCENTE
DOUTORES, MESTRES E ESPECIALISTAS COM LARGA EXPERIÊNCIA EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO.
*Corpo Docente sujeito a alteração sem comunicação prévia.
PROJETO DO CURSO SUJEITO A ALTERÇÃO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
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