
PSICOLOGIA HOSPITALAR E DA SAÚDE:
DESAFIOS DA INSERÇÃO DO SUJEITO NA INTEGRALIDADE E NO CONTEXTO SAÚDE-DOENÇA

PÓS-GRADUAÇÃO



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);
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 A compreensão dos aspectos emocionais e psíquicos do processo de adoecimento é 
tão relevante no contexto hospitalar quanto a dos aspectos bio/fisiológicos. Muitas 
vezes, o profissional de saúde é convocado a atuar neste contexto e depara-se com o 
despreparo na formação no que se refere ao manejo dos aspectos psicofísicos que 
envolvem o apoio ao tratamento do indivíduo. Além das questões existenciais (solidão, 
medo, luto, desamparo) que envolvem o processo de saúde-doença, também 
questões psicossociais (família, trabalho, rede de apoio) são colocados em “xeque” 
mediante as mudanças necessárias para a adaptação ao tratamento e hospitalização.  
Esta especialização tem como objetivo oferecer instrumentação, com olhar teórico-
clínico-prático, para os profissionais de saúde que atuam na área hospitalar ou 
clínica com foco na saúde integral do paciente e família. 
Nosso diferencial será pautar as aulas em casos clínicos e prática supervisionada em 
hospitais de referência na região. 

Psicóloga com 14 anos de experiência na área, especialista em Psicologia Hospitalar 
no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP(HC/FMUSP), com trajetória 
profissional em hospitais de referência, tais como: Hospital Israelita Albert 
Einstein(HIAE), Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP), Hospital 9 de julho (SP), Hospital 
SOS Cardio (SC), Hospital Infantil Joana de Gusmão (SC) e Maternidade Carmela Dutra 
(SC). Docente na pós-graduação multiprofissional no HIAE, Supervisora clínica no 
HC/FMUSP; Coordenadora de pesquisa clínica no HC/FMUSP, docente no CEPSIC. 
Autora do livro: Cicatrizes que não se apagam-memórias afetivas e transplantes de 
órgãos.



.: Introdução à Psicologia Hospitalar (10 h)

.: Políticas de Saúde, Rede de Atenção à Saúde Mental (10 h)

.: Processos Psicopatológicos e Interdisciplinaridade (10 h)

.: Humanização e Cuidado nas Instituições Hospitalares Privadas (10 h)

.: Técnicas de Avaliação e Condutas Psicológicas no Hospital (10 h)

.: Intervenções em Situações de Crise (10 h)

.: Cuidados Paliativos (10 h)

.: O Cuidar Médico e os Desafios da Interdisciplinaridade (10 h)

.: O Processo de Captação, Doação e Transplante de Órgãos e a Inserção do 
   Psicólogo (10 h)
.: Avaliação Psicológica e Transplante de Órgãos (10 h)
.: O Universo da Alta Complexidade (10 h)
.: Especialidades e Práticas Hospitalares - Oncologia (10 h)
.: Fundamentos da Avaliação Psicológica em Gerontologia (10 h)
.: Plantão Psicológico Noturno – Desafios (10 h)
.: Psiconefrologia (10 h)
.: Unidade de Terapia Intensiva – Pacientes Graves (10 h)
.: Avaliação Neuropsicológica na Clínica e no Hospital (10 h)
.: Intervenções Psicológicas e Crianças Hospitalizadas: possibilidades (10 h)
.: Psicologia Materno- infantil (10 h)
.: Psicossomática no Hospital (10 h)
.: Interconsulta em Transtornos Alimentares (10 h)
.: Terapias Integrativas no Hospital? (10 h)
.: Atuação do Psicólogo no Contexto Hospitalar – Desafios (10 h)
.: Violência Sexual no Hospital Geral (10 h)
.: Urgência e Emergência no Hospital Geral (10 h)
.: Atuação do Psicólogo Hospitalar no Contexto das Doenças Crônicas (10 h)
.: Especialidades: avaliação psicológica e cirurgia bariátrica (10 h)
.: O trabalho no hospital: dos limites às possibilidades (10 h)
.: Interconsulta em Oncopediatria (10 h)
.: O Universo SUS: da atenção básica à alta complexidade (10 h)
.: Protocolos Institucionais, Ferramentas de Qualidade e Indicadores (10 h)
.: Gestão hospitalar: da assistência, ensino e pesquisa à gestão de pessoas 
   nas instituições de saúde pública (10 h)
.: Marco Legal da Presença do Psicólogo em Serviços Hospitalares (10 h)
.: Representações Sociais e Saúde (10 h)
.: Metodologia Científica I (10 h)
.: Metodologia Científica II (10 h)

DISCIPLINAS



CORPO DOCENTE
MSc. Alessandra d´Avila Scherer
MSc. Luciana Oliveira de Jesus
Esp. Meire Regina Aguilar
Esp. Carla Caroline Santos
Esp. Alessandra Santiago
Esp. Paola Nunes Goularte
MSc. Luísa Todeschini Pereira Oliveira
Dra. Nadia Shigaeff
Esp. Simone Scheibe
Dra. Maria Helena Cruz de Moraes
Dra. Andréia Isabel Giacomozzi 
Dra. Solimar Ferrari
MSc. Julia Schmidt Maso
Esp. Jessica Silveira 
Dra. Tânia Maris Grigolo 

MSc.Felipe Brognoli
Dra. Maria Rita Polo
Esp. Andrea Hellena dos Santos
MSc.Fabiola Langaro
MSc. Ana Borges França  
MSc. Carla Bono Olenscki
Dra. Samantha Mucci
Esp. Meire Siqueira
MSc. Rosa Rodrigues
Esp. Celeste Gobbi
MSc. Dnyelle Souza Silva
Dra. Lauren Cristina de Matos Provin
MSc. Maria Luiza Iusten da Silva
Dra. Ana Maria Pereira Lopes 
Dra. Leticia Gabarra

INVESTIMENTO
24X de R$550,00

DURAÇÃO DO CURSO
Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 12h às 17h e das 18h às 23h
(aproximadamente dois finais de semana no mês)

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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