
 

 

 

Curso: Psicologia Hospitalar  

Módulo I: Saúde Integral 
 
Ementa 

 Abordagem sobre a saúde integral, com ênfase nos cuidados da saúde mental como fator 

fundamental para a saúde física, e auxilio na prevenção e tratamento de doenças. De uma forma 

objetiva, e interativa, através de conceitos da psicossomática e teorias afins, traremos uma 

reflexão sobre a conexão mente e corpo, e como, através, em especial, das PICS (práticas 

integrativas e complementares), podemos melhorar esta conexão, o que, consequentemente, 

auxiliará em uma melhor saúde como um todo. 

 

Objetivo Geral 

 Trazer aos profissionais da área da saúde, a importância do trabalho integrado entre várias 

areas de atuação para melhores resultados na prevenção e/ou tratamento de enfermidades, e 

melhora da saúde. 

 

Objetivos Específicos 

- Trazer uma profunda reflexão, da importância do profissional da saude mental dentro da 

equipe multidisciplinar, através de teorias, compartilhamento de casos, e práticas; 

- Apresentar algumas técnicas que tem se mostrado muito eficazes nos processos 

terapeuticos atuais, com objetivo de melhora da saúde fisica, mental, social, e espiritual; 

- Trazer ferramentas, compartilhar conhecimentos e experiências, para que os nossos 

alunos, além de sairem do curso mais preparados tecnicamente, saiam, também, com a 

consciência de que a missão deles não é só trabalhar, e sim transformar vidas, inclusive 

a deles. 

 

Conteúdos Programáticos 

- Conceitos de Saúde integral; 

- Psicossomática; 

- Saúde e espiritualidade; 

- Terapias Integrativas e Complementares; 

- Práticas Integrativas e holisticas para a melhora da saúde fisica, mental, social, e 

espiritual. 

 

Metodologia 

- Um conceito moderno de educação com reflexões sobre a forma tradicional de ensino; 

- 4 horas de aulas teóricas, totalmente interativas, mesclada com práticas; 

-  Acompanhamento posterior de atividades externas de práticas integrativas, que visam o 

bem estar fisico, mental, social, e espiritual; 

- Discussão de casos; 

- Resolução de dúvidas. 

 

Público Alvo  

 Psicólogos, Terapeutas, profissionais da saúde, e estudantes de areas afins. 

 

 

 



 

 

 

Encontros 

 Teórico      Dia: 24/09/2022 (sábado) Horário: 8h às 12h 

            Prática       Dia: 16/10/2022 (domingo) Horário: Às 8:30 

 Periodicidade: dois encontros no final de semana  

 

 

 

 

Coordenação: 

Wagner Stivi S Gonzaga 

Mini-currículo: 

Fundador do Centro Brasileiro de Terapias Integrativas. Professor de tecnicas terapeuticas 

com mais de 1000 alunos formados. Terapeuta Integrativo, profissional de educação fisica, 

graduado em saúde pública, pós graduado em terapias integrativas e complementares, em 

neurociências, em psicologia psicossomática, em psicologia sexual, e pós graduando em 

psico-oncologia, e em abordagen multidisciplinar em oncologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cronograma 

Data Material de Referência 

24/09/2022 Saúde integral- Aula teórica 

16/10/2022 Saúde integral- – Aula prática 



 

 

 

Módulo II: O que faz a Psico-oncologia no contexto 

hospitalar? 
 
Ementa 

 Psicologia hospitalar. Oncologia: visão geral e definição. Psico-oncologia no contexto 

hospitalar. Atuação do psicólogo e saúde mental da equipe. A família do paciente oncológico. 

Estratégias de enfrentamento: funcional e disfuncional. Bioética, morte e luto: conceito e reflexão. 

Psico-oncologia nos Cuidados Paliativos. Intervenções. 

 

Objetivo Geral 

 Contribuir com o aprendizado teórico e prático a respeito da psico-oncologia no contexto 

hospitalar e favorecer o bom desempenho profissional neste contexto. 

 

Objetivos Específicos 

- Contextualizar a realidade da psicologia hospitalar em consonância com a psico-oncologia e 

seus desdobramentos; 

- Proporcionar ferramentas teóricas e práticas para atendimento a pacientes oncológicos; 

- Oportunizar o contato a experiência prática em uma enfermaria oncológica. 

 

Conteúdos Programáticos 

 - Psicologia Hospitalar; 

 - Oncologia: visão geral e definição; 

            - Psico-oncologia: conceito e atuação no contexto hospitalar; 

 - Atuação do Psicólogo e Saúde Mental da equipe assistente; 

            - A família do paciente oncológico; 

 - Estratégias de enfrentamento: funcionais e disfuncionais; 

 - Bioética, morte e luto: reflexões e conceitos; 

            - Oncologia em Cuidados Paliativos; 

 - Intervenções: instrumentos para o atendimento psicológico; 

            - Visita técnica para aplicação de instrumentos. 

 

Metodologia 

Aula expositiva com recursos de mídia e discussões a respeito do tema abordado. 

Visita técnica para realizar aplicações de instrumentos visualizando a teoria em prática. 

 

Público Alvo  

 Estudantes de Psicologia e Psicólogas/os. 

Encontros 

 

Teórico         Dia: 08/10/22 (sábado) Horário: 8h às 12h.  

Prático         Dia: 22/10/22 (sábado) Horário: 8h às 12h.  

Periodicidade: dois encontros em dois sábados do mês de outubro. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação: 

Psi. Esp. Alanna Bernardes da Silva 

Contato: 62 9 9340-0140 

E-mail: psialannabernardes@gmail.com 

Instagram: @psialanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cronograma 

Data  

08/10/2022 
Aula teórica  

  O referencial teórico será disponibilizado na aula teórica 

22/10/2022 

Aula Prática 

O material a ser utilizado será disponibilizado; fica a cargo do discente seguir 

orientações quanto a vestimentas e condutas que serão repassadas na aula 

teórica. 



 

 

Módulo III: Dor Crônica e seus aspectos emocionais 
 
Ementa 

 Conceituação Dor Aguda x Dor Crônica, Neurociência e Neurofisiologia da Dor, 

Interdisciplinaridade e abordagem biopsicossocial da dor, Dor e Nocicepção. Avaliação 

emocional do paciente com dor, identificar, avaliar e abordar de forma efetiva os aspectos 

psicológicos que influenciam os sintomas e o andamento do tratamento de pessoas com dores 

crônicas. 

 

Objetivo Geral 

 Dor crônica é um assunto muito pouco citado na formação dos psicólogos. No entanto, 

quase 50% das pessoas com depressão ou ansiedade apresentam dores constantes. Este curso 

procura oferecer o entendimento sobre dor e recursos para psicólogos poderem trabalhar com 

essas questões. 

 

Objetivos Específicos 

- Estudar as compreensões teóricas e proporcionar um espaço de diálogo sobre a prática 

psicológica em Dor Crônica; 

- Avaliação e manejo emocional do paciente com dor, identificar, avaliar e abordar de forma 

efetiva os aspectos psicológicos que influenciam os sintomas e o andamento do tratamento de 

pessoas com dores crônicas. 

 

Conteúdos Programáticos 

 - Conceitos de Dor; 

 - Neurociência da Dor; 

 - Emoção e Dor; 

 - Avaliação Emocional da Dor; 

 - Modelos Psicológicos de Dor; 

 - Recursos e ferramentas psicológicas para Dor; 

 - Atividades práticas no manejo psicológico da Dor nas enfermarias do Hospital Santa 

Casa de Misericórdia de Goiânia. 

 

Metodologia 

- 4 horas de aula teórica e 4 horas de experiência prática nas enfermarias do Hospital 

Santa Casa de Misericórdia de Goiânia sob a supervisão da psicólogo Roberto Ribeiro. 

 

Público Alvo  

 Estudantes de Psicologia e Psicólogas/os. 

 

Encontros 

Teórico         Dia: 19/11/22 (sábado) Horário: 8h às 12h.  

Prático         Dia: 26/11/22 (sábado) Horário: 8h às 12h.  

Periodicidade: dois encontros em dois sábados do mês de novembro. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coordenação: 

Esp. Roberto Ribeiro 

Contato: 62 9 96335307 

E-mail: tccgyn@gmail.com 

Instagram: @robertoribeiropsi 

 

 

 Cronograma 

Data Material de Referência 

19/11 
Parte Teórica do Curso Dor Crônica e seus aspectos emocionais 

 

26/11 Parte prática no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. 


