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Créditos: 03  Carga Horária: 45h 

Modalidade  Práticas Clínicas e Saúde 

Ementa da Disciplina: 
 
Instrumentalizar o aluno para o exercício da prática da psicologia hospitalar no contexto das 
políticas públicas de saúde pensada como uma intervenção institucional resultante do manejo 
de quatro fatores:  
• A demanda (do paciente, da instituição, da família)  

• As possibilidades institucionais e do sistema de saúde  

• Os recursos técnicos/profissionais disponíveis  
• O desenvolvimento de projetos de intervenções criativas e inovadores visando uma 

ampliação das práticas atuais, específica a cada local de estágio  

Objetivos do Curso: 
 
Que o aprendizado do aluno seja prioritário à demanda da instituição. Esse é um importante 
critério para a escolha de locais de estágio, neste sentido, o número de atendimentos deverá 
seguir o ritmo de instrumentalização que o aluno adquire no curso e, na medida das suas 
possibilidades também atender as demandas institucionais.  
 O aluno deverá conhecer a instituição em que fará o estágio: sua estrutura, 
funcionamento, relação com o Sistema de Saúde, característica da população atendida, equipe 
multiprofissional que o equipamento dispõe.  
 O aluno será inicialmente orientado pela psicóloga e/ou responsável da instituição a 
escolher um paciente para atendimento até que adquira conhecimento e segurança para fazer 
a triagem da demanda.  
 O aluno seguirá em atendimento com o paciente, enquanto ele permanecer na 
instituição, ou até que tenha alta, vá a óbito, ou seja transferido. Dependendo da autorização 
do campo de estágio, idealmente o aluno acompanhará o paciente nas diferentes unidades 
dentro da instituição.  
  
 Ainda durante o primeiro semestre do curso o(s) aluno(s) poderá atender mais de um 
paciente na instituição, conforme interesse e disponibilidade.  
 Durante o atendimento do paciente o aluno deverá participar de reuniões 
interdisciplinares para discussão clínica, reuniões da equipe de psicologia, atendimento 
familiar sempre que necessário, e outros procedimentos necessários para o seguimento do 
caso.  
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Ao final do(s) semestre(s) o aluno deverá entregar um relatório contendo todas as transcrições 
dos atendimentos bem como a discussão clínica de cada paciente atendido que, via de regra, 
será apresentado à psicóloga responsável da instituição. 

Temas Centrais: 
 
O foco do núcleo sobre a prática da psicologia hospitalar no contexto das políticas de saúde é o de 
preparar o aluno, futuro psicólogo (a), a intervir: 
 

 como psicólogo(a)  de uma instituição hospitalar  junto a pacientes portadores de afecções 
orgânicas diversas; 

 realizar diagnóstico e intervenções rápidas utilizando técnicas adequadas; 

 fornecer subsídios para a compreensão do trabalho institucional e de sua dinâmica, identificar 
características específicas e de como elas interferem no processo de adoecimento dos 
pacientes, familiares e no trabalho dos funcionários; 

 assumir postura crítica frente às intervenções considerando as políticas publicas de saúde; 
            capacitar para atuação em equipes multi ou interdisciplinares 
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