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NÚCLEO 2 – ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE 

CATÁLOGO INFORMATIVO 

 

O Núcleo 2 tem como objetivos, conforme o currículo vigente: Abrir perspectivas teórico-

práticas para as diversas formas de atuação do Psicólogo, advindas de necessidades 

institucionais ou populacionais, na área da Saúde. 

 

Orientações aos alunos: 

 O núcleo 2 fornece competências para habilidades relativas à atuação do psicólogo na 

área de saúde nas diversas formas de atenção: promoção, prevenção, diagnóstico e 

tratamento envolvendo o processo saúde-doença. Engloba trabalho envolvendo saúde 

mental e saúde geral e pode ocorrer em diferentes instituições como Unidades básicas de 

saúde, hospitais, clínicas, ambulatórios, centros e hospitais dia, e atendimentos a doenças 

específicas.  

 Os estágios envolvem assistência e públicos nas diversas fases do desenvolvimento com 

intervenções planejadas para demandas em saúde e idades específicas. 

 O núcleo 2 é composto por 4 áreas de atividade: 

1. Programa 1 – 3 créditos: O psicólogo e a saúde: Pressupostos para a prática 

profissional 

2. Programa 2 – 3 créditos: Trabalho de grupo em Instituição de Saúde 

3. Supervisão – 3 créditos: Atuação do Psicólogo em instituição de saúde 

4. Estágio – necessário reservar 1 período (1 manhã, 1 tarde ou 1 noite – de acordo com 

estágio escolhido) 

 

 É importante que o aluno priorize a realização do Núcleo 2 em bloco para garantir 

aprendizado e aproveitamento e reserve espaço para a realização de estágio de acordo com 

ofertas de campo de atuação. 

 Considerando que são realizados em instituições com as quais a PUCSP mantém 

contratos de parceria, exigem dos estagiários  compromisso e postura ética, condições estas 

sem as quais o estágio ficará inviabilizado. 

 Os locais de estágio são oferecidos pelos docentes supervisores em consonância com 

sua experiência e área de atuação e conhecimento. Por isso não será possível introduzir 

novos campos de estágio nas turmas formadas para atender aos interesses dos alunos seja 

por área de atuação ou disponibilidade de horário. 

 Alunos serão distribuídos nos programas a partir dos grupos de estágio devido aos 

trabalhos práticos nas disciplinas não sendo possível aceite de pedidos de mudança de 

turmas de programas. 

 Eventualmente podem ocorrer mudanças nas parcerias com alterações de locais de 
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estágio e de supervisores destinados aos grupos de supervisão. Nesses casos a equipe fará o 

possível para acomodar alunos em estágios semelhantes aos escolhidos. 

 Alunos que atuarão em campos hospitalares devem estar com carteira de vacinação 

em dia. 

 Para a escolha do grupo de supervisão é importante que os alunos fiquem atentos à 

área de interesse e disponibilidade de horário para supervisão e estágio. Não raro os alunos 

preenchem sua grade horária com DPs e ficam sem disponibilidade de tempo para estágio. 

Fiquem atentos e reservem as janelas que fazem parte da grade para inclusão de estágio. 

Não receberão essa orientação na SAE. 

 Estágios que oferecem vários horários diferentes terão distribuição definida na 

supervisão com acomodação dos alunos do mesmo grupo. 

 Solicitações de mudanças de grupos de supervisão podem ter pedido negado devido 

ao preenchimento de vagas. Muitas instituições não aceitam encaixe de alunos e contratos 

envolve número pré-definido de estagiários. São oferecidas 8 vagas por grupo de supervisão. 

 A distribuição dos alunos nos grupos prioriza a alocação de alunos nas suas primeiras 

opções de modo a contemplar o maior número possível de alunos até a terceira opção. 

 Todos os estágios têm duração de 12 semanas distribuídas nas diversas atividades 

que realizam. Lembrando que o semestre tem 17 semanas, as demais são para atividades de 

suporte e discussão dos mesmos.  

 Os alunos devem fazer a documentação exigida no prazo definido pela coordenação 

de estágio.  

 

Sobre o catálogo: Além dessas orientações iniciais sobre o Núcleo 2 o catálogo contém: 

 Descrição do Programa 1 

 Descrição do Programa 2 

 Descrição dos grupos de estágio 

 Tabela com RESUMO de todas as propostas de estágio para verificação de localidade 

e horários para facilitar escolhas pelos alunos. 
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PROGRAMA 1 : A Psicologia e a Saúde: Pressupostos para prática profissional do 

psicólogo 

CARGA HORÁRIA       : 51  

PERÍODO/ANO : 7º/2020 

PROFESSORAS          : Maria Cecília Roth 

     Ruth G. da Costa Lopes  

     Vera Lucia Ferreira Mendes 

 

OBJETIVOS 

 Dar ao aluno condições de compreender a saúde no contexto das ciências humanas. 

 Levar o aluno a perceber a multideterminação da saúde e do processo saúde-doença. 

 Contextualizar as práticas profissionais do psicólogo no Sistema de Saúde Brasileiro. 

 Discutir a inserção do psicólogo na área da saúde, nas diferentes instituições e 

comunidade. 

 Levar o aluno à reflexão de sua formação como psicólogo para a área da Saúde, 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Discussão sobre o conceito de Saúde de senso comum e o conceito de saúde da medicina e 

da Psicologia, 

A discussão da ideia de Saúde e Doença como determinantes de fatores sociais, culturais 

políticos e tecnológicos: da colonização à República, a saúde do Brasil. O projeto de Saúde 

do SUS. 

O trabalho do Psicólogo no Serviço Público de Saúde: reflexões sobre defasagem na 

formação, necessidades de trabalho no mercado, inserção e conceito de Saúde Pública. 

Promoção de Saúde: o que é?  

As possibilidades de trabalho do psicólogo no SUS. 

 

AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas no decorrer do semestre por meio de tarefas específicas, 

seminários e prova. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIRMAN, J. "A physis da saúde coletiva" In: PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, 

Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva e Ed. Relume-Dumará, vol.1, n.1, p.7-

11, 1991.  

LUZ, M.T.  "Notas sobre as políticas de saúde do Brasil de transição democrática - anos 80". 

Physis: Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Centro de estudos e Pesquisa em 

Saúde Coletiva e Ed. Relume-Dumará, vol.1, n.1, p.77-96, 1991. 
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MAGALHÃES JUNIOR, H.M. Redes de Atenção à Saúde: rumo à integralidade. In: Revista 

Divulgação em Saúde para Debate, n. 52. Rio de Janeiro: MS/FIOCRUZ/ENSP, 2014. 

SILVA, S. F. Organização de redes regionalizadas e integradas de atenção à saúde: desafios 

do Sistema único de Saúde (Brasil). In: Revista Ciência & Saúde Coletiva, vol. 16, n.6, Rio 

de Janeiro: FIOCRUZ, 2011.  

OLIVEIRA, A. M. C.; IANNI, A. M. Z; DALLARI, S G. Controle social no SUS: discurso, ação e 

reação. Ciência & Saúde Coletiva, 18 (8), 2013 
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PROGRAMA 2  : Trabalho de Grupo em instituições de saúde 

 

CARGA HORÁRIA : 51  

PERÍODO/ANO : 7º/2020 

PROFESSORAS  : Adrianna Loduca 

                                         Fernanda Gouveia Paulino 

                                                

OBJETIVOS 

 Instrumentalizar alunos para raciocínio clínico e elaboração de intervenção na área de 

saúde (individual e grupal) 

 Capacitar o aluno para a formação, observação e coordenação de grupos que envolvam a 

atuação do psicólogo na área da Saúde. 

 Possibilitar ao aluno o contato com diferentes tipos de atendimento grupal e a reflexão 

sobre o sentido psicológico e social que possuem; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I  

 Grupo: introdução teórica com apresentação de conceitos e discussões sobre 

abordagens de diferentes modalidades de trabalho grupal, passíveis de utilização na área 

da saúde coletiva. 

 Grupo como método de intervenção. O grupo como fator de modificação social e 

individual e como reflexo de dinâmicas sociais e institucionais mais amplas. 

 Função da coordenação. Traino específico para atuação clínica na coordenação de 

grupos com técnicas, estratégias e reflexões 

Unidade II  

Atividades práticas para discussão de intervenções institucionais e Grupos voltados para 

usuários específicos: pacientes, cuidadores familiares e profissionais em diferentes 

contextos da área da saúde. 
 

METODOLOGIA 

A estrutura do curso é conceitual e vivencial, articulando aulas expositivas, discussões em 

grupos, seminários, vivências e role-playing. 
 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita Individual 

 Seminário: Participação nas discussões, postura na coordenação e elaboração de 

relatório final 
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BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 

MALDONADO, MT. CANELAS, P. (ORG.) (2003) Recursos de Relacionamento para 

profissionais de saúde. Editora: Reichmann & Affonso 

AFONSO, MLM (org.) (2006) OFICINA em dinâmica de Grupo na área de saúde. Ed. Casa do 

Psicólogo 

OSÓRIO, L.C. (2003) Psicologia Grupal: Uma Nova Disciplina para o Advento de uma Era.  

Porto Alegre: Artmed  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BROTTO, F. (1997) Jogos Cooperativos: se o importante é competir, o fundamental é 

cooperar, Santos,SP: Projeto Cooperação. 

GRAMIGNA, M.R. (1993) Jogos de Empresa. São Paulo: Makron Books 

_________ (1997) Jogos de Empresa e Técnicas Vivenciais. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil 

LIEBMANN, M. (2000) Exercícios de Arte para Grupos, São Paulo: Summus Editorial. 

YOZO, R.Y. (1996) 100 Jogos para Grupos. 13ª edição, São Paulo: Ed. Ágora 
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Grupo: VA7/VA8      

Professora: Edna Maria Severino Peters Kahhale 

 

Locais:  

1. SAE/CECI, Av.Ceci, 2235 – metro Jabaquara (Local 1) 

2. SAE/Vila Prudente - Praça do Centenário, 108 -  metro Vila Prudente (Local 2) 

3. Vara Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – SP – Av. Dr. Abraão 

Ribeiro, 313 Rua 6, sala 1-523 Barra Funda. (Local 3) 
 

Horários: 

SUPERVISÃO ESTÁGIOS 

4a Feira  

13h30 às 16h 

Local 1: 4ª feira manhã (9-12hs) – 2 vagas 

Local 2: 2a feira manhã e 4a manhã (8:30-11:30h) – 4 vagas 

Local 3: 2ª feira à tarde (13h-16h) – 2 vagas 
 
 

 Locais 1 e 2: Local 3: 

Público-
alvo: 

Pessoas que vivem com HIV e ou fazem 

testagem para HIV  

 

Mulheres em situação de violência 

doméstica que fizeram B.O. (Boletim de 

Ocorrência) 

Objetivos da 
Intervenção: 
 

 Promover o autocuidado em saúde 
mental. 

 Promover autonomia dos usuários no 
enfrentamento e vivência do HIV no 
cotidiano de suas vidas;  

 Possibilitar trocas e suporte mútuo 
visando um espaço de diálogo e de rede 
entre os usuários; 

 Desenvolver o papel de multiplicador 

Contribuir para que a mulher vítima de 
violência doméstica e familiar obtenha 
melhores condições para retomar sua 
vida. 

Atividades 
Realizadas no 
estágio 

 Acompanhar acolhimento e testagem 
rápida para Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) e fazer grupo de sala 
de espera com foco no autocuidado e na 
prevenção de ISTs.  

 Treinar o exercício profissional do 
Acolhimento, previsto no Programa 
Nacional de DST/HIV/Aids 

Acompanhar o Projeto: “De mãos dadas 
com a Rede”. A atividade envolve analisar 
inquéritos das mulheres vítimas de 
violência doméstica, acompanhar e 
realizar entrevistas e participar da 
elaboração de relatórios que 
instrumentem o juiz nas decisões e ou 
julgamentos, quando cabíveis. 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 Alunos serão distribuídos em duplas 

 Número de semanas: 1 de treinamento e 15 de intervenção 

 Alunos terão período de observação de rotina institucional para familiaridade 

com espaço e rotinas dos serviços 
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Grupo: VB7/VB8  

Professora: Maria Cecília Roth  

 

Local: Ambulatório Pós Transplante do Hospital do Rim 

Rua Pedro de Toledo 1121 

 

Horários:  

SUPERVISÃO ESTÁGIO 

3ª feira 

9h30 as 12h 

1 x por semana por 2 horas (horário comercial) 

 

Público-alvo: usuários do ambulatório pós-transplante 

 

Objetivos da Intervenção 

 Oferecer um espaço de acolhimento e troca de informações entre os usuários através de 

grupo de sala de espera 

 

Atividades Realizadas no estágio: 

 Grupos de sala de espera com os usuários que estiverem no ambulatório no dia, e que 

queiram participar da atividade. 
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Grupo: VC7/ VC8      
Professora: Ana Laura Schliemann  

Locais:  

1. CCA – CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES Nossa Senhora do Carmo – Rede 
Social Bela Vista - Rua Martiniano de Carvalho, 156 – Bela Vista - CENTRO (local 1) 

2. HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA – Av. Celso Garcia, 2294 - Brás, São Paulo– estação Belém 
do metrô – BELÉM (local 2) 
 

 

Horários:  

SUPERVISÃO ESTÁGIOS 

2ª Feira 
13:30 às 16h 

Nos dois campos os estágios acontecem em horários bem flexíveis de 
manhã à noite, dependendo da instituição. 

 

 Local 1: CCA Local 2: HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA 

Público-
alvo: 

Adolescentes em vulnerabilidade 
social e seus familiares 

Funcionários do hospital 
 

Objetivos da 
Intervenção: 
 

 Planejar e Desenvolver, com os atendido, ações de acolhimento, 
esclarecimento e psicoeducativas com intuito de favorecer o 
enfrentamento para lidar com as questões discutidas; 

 Desenvolver material psicoeducativo para a elaboração do processo de 
trabalhado; 

 Orientar instituições e familiares parceiros. 

Atividades 
Realizadas 
no estágio 

GRUPOS FECHADOS DE 
FREQUENCIA SEMANAL com 
crianças, adolescentes ou adultos 
jovens com objetivo de trabalhar 
sobre os temas de atenção 
primária em saúde, sexualidade. 

GRUPOS FECHADOS DE FREQUENCIA 
SEMANAL com funcionários com temas 
envolvendo estresse e qualidade de vida, 
entre outros. 

 

 
OBSERVAÇÕES:  

Os acadêmicos trabalharão em duplas por doze semanas em atividades que envolvem a 

observação, preparação junto a instituição dos temas do estágio, a realização das sessões e a 

devolutiva institucional. 
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Grupo: VD7/VD8     

Professora: Fernanda Gouveia 

Local: Escola Estadual Cônego João Ligabue - Rua da Grota, 483 - VL Gustavo – ZONA NORTE 

(10min. Metrô Tucuruvi) 

 

Horários: 

SUPERVISÃO ESTÁGIO 

6ª feira  

10h às 12:30h 

Semanal (cada dupla de alunos deverá ter 1 período de 2h30min para estágio ou 

pela manhã ou à tarde) 

- Manhã: intervenção com jovens do ensino médio / equipe de educadores do 

ensino fundamental II  

- Tarde: jovens do ensino fundamental II 
 

Público-alvo: adolescentes (estudantes de ensino médio e fundamental II) e educadores para 

abordagem de temas envolvendo saúde mental (depressão/ansiedade) e riscos frequentes 

do período da adolescência (especialmente suicídio e automutilação).  
 

Objetivos da Intervenção: 

 Intervenções em grupo socioeducativos com adolescentes:  

o Fortalecimento de Fatores de proteção: Investimento em ambiente saudável com 

quebra de tabus e boa comunicação e formação de rede de apoio / confiança. 

o Prevenção de fatores de riscos envolvendo temas como: suicídio e cutting, bullying, 

questões de sexualidade, abuso e agressão, uso de substâncias, conflitos familiares. 

 Grupo com educadores: orientação sobre abordagem de temas difíceis, papel da escola 

em situações de risco envolvendo saúde mental, estratégias de comunicação e 

prevenção de riscos no ambiente escolar. 
 

Atividades Realizadas no estágio:  

 Análise institucional com levantamento de demandas, riscos e planejamento de 

programa de intervenção com foco prioritário em prevenção; 

 Grupos fechados de encontros semanais com execução de programa formulado; 

 Grupos abertos temáticos para educadores 

 Devolutiva para a instituição com estratégias funcionais de acordo com a realidade 

encontrada com resultados da intervenção. 
 

OBSERVAÇÕES:  

- Estágio aborda tema atual e relevante que envolve saúde mental em realidade institucional 

com diversos e variados casos de situações de riscos. Instituição muito receptiva ao estágio e 

solicitou intervenção da PUC-SP. 

- Será dada sequência a trabalho iniciado por estagiários de turma anterior. 

- Distribuição dos alunos (duplas, trios ou quartetos) considerará disponibilidade de horário. 
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Grupo: VE7/VE8        

Professor: Claudinei Affonso 

Locais: 

1. Favela do Moinho - Rua Dr. Elias Chaves, 20 – Campos Elíseos (local 1) 

2. Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa – FMUSP - Av. Vital Brasil, 1490 – 

Butantã (Local 2) 

 

Horários:  

SUPERVISÃO ESTÁGIO 

2ª feira  

13h30 às 16h 

 Manhãs e tardes a definir; 2 horas semanais (local 1) 

 Sextas-feiras pela manhã; 9h às 12h – 3 horas semanais (local 2) 

 

 Local 1: Favela do Moinho Local 2: Centro de Saúde (FMUSP) 

Público-
alvo: 

Crianças e jovens Adultos 

Objetivos da 
Intervenção: 
 

 Possibilitar espaço de 
relação e interação em 
grupo 

 Elaborar atividades a partir 
da proposta dos 
participantes;  

 Desenvolver processos 
criativos e de imaginação.  
 

 Favorecer suporte psicológico ao sofrimento do 
usuário (individual e grupo);  

 Viabilizar possibilidades terapêuticas e 
encaminhamentos; 

 Articular propostas de atendimento com a 
equipe de saúde.  

 

Atividades 
Realizadas 
no estágio 

As atividades serão 
realizadas em grupo e 
acompanhadas pelos 
estagiários, que conduzem o 
grupo em dupla. Os 
educadores da instituição 
fazem parte da elaboração e 
discussão das atividades. 

Inicialmente, o estagiário participa como 
observador de atendimentos da psiquiatria; faz a 
leitura de prontuário dos usuários e 
acompanham entrevista inicial da enfermagem, 
quando do acolhimento dos usuários no serviço. 
Em seguida, juntamente com a equipe, se define 
a disponibilidade do estagiário para o 
atendimento individual, escolha da demanda e 
compreensão da complexidade do atendimento; 
após o atendimento individual o estagiário 
participa do grupo terapêutico conduzido pela 
psicóloga supervisora do serviço. 
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Grupo: VF7/VF8        

Professora: Ruth Gelehrter da Costa Lopes 

Locais: Instituições que atendem idosos. CRECI-Centro de Referência do Idoso; MOPI-
Movimento Pró Idoso; ILPI- Instituição de Longa Permanência para Idosos Casa Verde e Casa 
de Simeão. São ao todo 4 instituições espalhadas nas diferentes regiões da cidade. (Locais 
variados)  
 

Horários: 

SUPERVISÃO ESTÁGIO (várias opções de horário – cada dupla irá em 1 horário) 

4ª feira  

13h30 às 16h 

2ª f. 14h00-15:30h / 13:30h-15h00  
4ª f. 15:30h-16:30h  
5ª f. 10h às 11h30 

 

Público-alvo: Idosos. Cada instituição tem perfil específico desde público exclusivamente 

masculino a frequentadores de atividade de lazer. 

 

Objetivos da Intervenção: 

 Para os alunos: Contato com demandas afetivas dos indivíduos acima de 60 anos em 

situação de grupo numa instituição prestadora de serviços a essa faixa etária.  

 Para público-alvo: As atividades visam a reflexão através da expressão e interação.  

 

Atividades Realizadas no estágio: de modo geral são oferecidos grupos fechados, dentro das 

possibilidades de cada instituição parceira. Todas as técnicas são adaptadas e/ou criadas 

sem caráter impositivo e sempre de acordo com a realidade local e dos sujeitos.  Alguns 

grupos são pré-determinados pelas instituições e contam com apoio da equipe local.  

 

OBSERVAÇÕES: 

 Alunos serão distribuídos de preferência, em duplas. 

 Alunos serão distribuídos de acordo com disponibilidade de horário. 
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Grupo: VG7/VG8  

Professora: Fani Eta Korn Malerbi 

Local: Associação de Diabetes Juvenil (ADJ) 

Rua Padre Antônio Tomás, 213 – Perdizes (próximo à estação Barra Funda do metrô) 

 

Horários: 

SUPERVISÃO ESTÁGIO 

4ª feira  

13h30 às 16h 

- Nas primeiras 7 semanas de estágio (antes de se formarem os 

grupos psicoeducativos) as visitas ocorrerão em dias e horários 

variados  

- Nas últimas 5 semanas o estágio será aos sábados das 9h30 às 

11h 

 

Público-alvo: Crianças e adolescentes portadores de diabetes e seus pais 

 

Objetivos da Intervenção 

Nas primeiras 7 semanas, os alunos observam as atividades da ADJ. Uma vez formados os 

grupos psicoeducativos, cada dupla de alunos-estagiários passa a coordenar um dos grupos, 

por cinco encontros, com o objetivo de: 

 Promover a aceitação dos limites impostos pelo diabetes 

 Encorajar a expressão das emoções relacionadas ao diabetes 

 Construir a postura "eu sou o sujeito do processo" 

 Estimular a busca de informações sobre a doença e sobre o seu tratamento 

 Promover a adesão ao tratamento  

 Promover um espaço de troca de experiências relacionadas ao diabetes e de soluções 

adotadas para os problemas do dia-a-dia. 

 

Atividades Realizadas no estágio:  

 Observação realizada individualmente ou em duplas das atividades da ADJ nas 7 

primeiras semanas. 

 Condução dos grupos psicoeducativos nas 5 últimas semanas em duplas ou em trios. 

 

OBSERVAÇÕES 

Atenção ao horário de estágio – é necessária flexibilidade com atividades inicialmente 

durante a semana e posteriormente aos sábados 
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Grupo: VH7/VH8       

Professora: Adrianna Loduca 

Local: Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC-FMUSP 

R. Dr. Ovídio Pires de Campos, 333 - Cerqueira César  

 

Horários: 

SUPERVISÃO ESTÁGIO SEMANAL (1 DOS HORÁRIOS) 

4ª feira  

13h30 às 16h 

Segunda-feira das 13h às 15h30; ou 

Sexta-feira das 13h às 15h30 ou das 15h às 17h30 

 

Público-alvo: pacientes adultos com diferentes diagnósticos de dores crônicas. 

 

Objetivos da Intervenção: 

 Desenvolver programa psicoeducativo interdisciplinar para pessoas com dores crônicas, 

 Melhorar a adesão dos participantes aos tratamentos multidisciplinares propostos no 

Grupo de Dor do IOT, 

 Contribuir para o manejo da dor e melhora da qualidade de vida dos pacientes. 

 

 Atividades Realizadas no estágio: Trabalho de grupo (8 a 10 participantes), semanal, 

fechado, 8 a 10 sessões (misto de vivência e aulas sobre temas específicos relacionados a 

dores crônicas). Serão realizadas duas avaliações: antes e ao término de cada programa 

psicoeducativo interdisciplinar. Cada encontro terá a duração de 90 minutos e contará 

com a colaboração de profissionais de outras áreas da saúde (médico, fisioterapeuta e 

nutricionista) em três encontros. Visita ao ambulatório para conhecimento de como se 

estrutura o tratamento no grupo de dor. 

 

OBSERVAÇÕES 

- Serão realizados dois grupos e os alunos trabalharão em quartetos. 

- O estágio terá duração de 14 semanas incluindo visita, avaliação inicial, programa e 

avaliação final. 
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Grupo: VI7/VI8  

Professora: Maria Cecília Roth 

Local: NASF Guarani - UBS Jardim Guarani - Rua Santana do Araçuai, 160 

Bairro Jardim Guarani 

 

Horários: 

SUPERVISÃO ESTÁGIO 

2ª feira  

13h30 às 16h 

1 x por semana por 2 horas (horários variados) 

 

Público-alvo: usuários e moradores da Vila Brasilândia, e equipe de trabalhadores do NASF. 

 

Objetivos da Intervenção 

Compreender como se dá o trabalho de saúde na atenção básica através do trabalho do 

NASF. 

 

Atividades Realizadas no estágio: 

 Reuniões com o NASF 

 Reuniões com equipe da UBS 

 Visitas domiciliares 

 Acompanhamento e discussão de casos 

 Consultas compartilhadas 

 Oficinas e grupos 

 

OBSERVAÇÕES:  

Para acompanhar melhor a atividade do NASF é importante que o aluno tenha a flexibilidade 

de frequentar diferentes atividades em dias e horários diferentes a cada semana. Se o aluno 

puder a cada semana dispor de um horário diferente poderá participar de diferentes 

atividades e aproveitar melhor o estágio. 
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Grupo: VJ7/VJ8       

Professora: Fernanda Gouveia-Paulino  

 

Local: Instituição é a ONG ABRAz (Associação Brasileira de Alzheimer) e o estágio acontece 

numa igreja que cede espaço – Rua Lemos Conde, 20 – Vl. Beatriz ZONA OESTE 

 

Horários: 

SUPERVISÃO ESTÁGIO 

4ª feira 

13h30 às 16h 

Semanal: Segunda-feira das 14h às 16h30 

 

Público-alvo: Pessoas com Doença de Alzheimer e outras demências e Cuidadores 

profissionais e familiares. 

 

Objetivos da Intervenção: 

 Intervenções em grupo com cuidadores familiares terá o objetivo de fortalecer recursos 

de enfrentamento para adaptação a mudanças ocasionadas por doença crônica 

degenerativa e sofrimentos associados com investimento em qualidade de cuidado e 

relações; 

 Grupo de pacientes terá objetivo de estimulação cognitiva e social para retardamento da 

evolução do quadro e investimento em qualidade de vida e resgate de identidade 

 Grupo de cuidadores profissionais terá foco informativo e de discussão sobre estratégias 

de manejo de sintomas, cuidado e estimulações adequadas para favorecer convívio e 

qualidade de cuidado. 

 

Atividades Realizadas no estágio:  

 Treinamento em sala de aula com informações sobre demências, alterações cognitivas, 

repercussões emocionais e intervenções para diferentes públicos envolvidos; 

 Triagem para seleção de novos casos; 

 Grupos fechados de encontros semanais. 

 

OBSERVAÇÕES:  

- Serão realizados três grupos fechados e os alunos trabalharão em duplas ou trios com 

intervenção com duração de 12 semanas (triagem, intervenção grupal, passeio e fechamento 

com devolutiva).  

- Dependendo da configuração de participantes do semestre podem ser feitos grupos que 

mesclem diferentes públicos. Ex.: familiares juntos com pacientes com Doença de Alzheimer 

em estágio mais avançado com foco em alternativas de afeto e relacionamento nesta etapa. 
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RESUMO ESTÁGIOS NÚCLEO 2 - SAÚDE 

Turma Supervisor Instituição Local do estágio Público Atendido 
Horário 

supervisão 
Horário 
estágio 

Descrição do estágio 

A Edna 
Kahhale 

SAE/CECI 
 

SAE/Ceci   metro 
Jabaquara 

Pessoas que vivem com 
HIV e ou fazem testagem 

para HIV 

4a feira 
13h30 às 

16h 

4ª feira 
manhã 

Acompanhar acolhimento e testagem rápida 
para ISTs e fazer sala de espera com foco no 

autocuidado e na prevenção de ISTs. 

SAE/Ipiranga 
 

SAE/piranga 
metro Sacomã 

Pessoas que vivem com 
HIV e ou fazem testagem 

para HIV 

2a  ou 4ª feira 
manhã 

 

Acompanhar acolhimento e testagem rápida 
para ISTs e fazer sala de espera com foco no 

autocuidado e na prevenção de ISTs. 

Vara de 
Violência 

Doméstica e 
Familiar contra 

Mulheres 

Fórum da Av. 
Pacaembu 

Mulheres vítimas de 
violência 

2a feira a tarde 
(13h-16h) 

Acompanhar projeto “De mãos dadas com a 
rede” – análise de inquéritos policiais e 

entrevistas com mulheres e participação na 
elaboração de relatórios. 

B Maria 
Cecília 
Roth 

Ambulatório Pós 
Transplante do 
Hospital do Rim 

Rua Pedro de 
Toledo –  

Bairro: Vila 
Clementino 
ZONA SUL 

Pacientes pós 
transplantados 

3ª feira das 
9h30 às 

12h 

As duplas 
definem – 

horário 
flexível 

Realizar grupos de sala de espera com 
pacientes no ambulatório, com o objetivo de 

oferecer um espaço de acolhimento. 

C Ana Laura 
Schliemann 

 

CCA Bela Vista Paróquia Nossa 
Sra. do Carmo -  

CENTRO 

Adolescentes em 
vulnerabilidade social e 

familiares;  

2ª feiras 
das 13:30 

às 16h 
 

A combinar de 
segunda a 

sexta nos três 
períodos. 

GRUPOS FECHADOS (COM JOVENS) DE 
FREQUENCIA SEMANAL.  

Intervenções em grupo com crianças, 
adolescentes ou adultos jovens com objetivo 
de trabalhar sobre temas de atenção primária 
em saúde, sexualidade, estresse e qualidade 

de vida Hospital Santa 
Virgínia 

Estação Belém do 
Metro 

 

Funcionários do hospital 
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Turma Supervisor Instituição Local do estágio Público 
Atendido 

Horário supervisão Horário 
estágio 

Descrição do estágio 

D Fernanda 
Gouveia 

Escola Estadual 
Cônego João 

Ligabue 

Rua da Grota, 483 - 
VL Gustavo – ZONA 
NORTE (7min. Metrô 
Tucuruvi) 

Adolescentes de 
ensino 

fundamental II e 
ensino médio/  

Educadores  

6ª feira das 10h às 
12:30h 

1 período da 
manhã ou 2ª à 

tarde 
(2h30min) em 
comum com 
duplas, trios 
ou quartetos 

GRUPOS socioeducativos FECHADOS COM 
ADOLESCENTES E ABERTOS com 

EDUCADORES para intervenção com tema de 
saúde mental envolvendo prevenção de 

riscos frequentes na adolescência: suicídio, 
cutting, abuso de substâncias, abusos, 

conflitos familiares, questões de sexualidade 
e fortalecimento de fatores de proteção. 

Estagiários participarão de análise 
institucional, elaboração de programa de 

intervenção, execução e devolutiva 
institucional. 

E Claudinei 
Affonso 

1. Favela do 
Moinho 

 

Rua Dr. Elias Chaves, 
20 Bairro: Campos 
Elíseos - CENTRO 

Crianças e 
adolescentes 

 
 

2ª feira das 13h30 
às 16h 

Manhãs e 
Tardes; 

definidos na 
supervisão  

GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.   
Objetivo: desenvolver atividades que 

estimulem a imaginação e a criatividade dos 
participantes.  

2. Centro de Saúde 
Escola Butantã 

Samuel Barnsley 

Av. Vital Brasil, 1490 
– Bairro: Butantã 

ZONA OESTE 

Adultos Sextas-feiras 
das 9h às 12h 

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E GRUPAIS EM 
SAÚDE MENTAL. Objetivo: acompanhar 
usuários do serviço que buscam suporte 

psicológico e terapêutico. 

F Ruth Lopes  CRECI-Centro de 
Ref. do Idoso; MOPI-
Mov. Pró Idoso; ILPI- 
Instituição de Longa 
Permanência para 

Idosos Casa Verde e 
Casa de Simeão 

Várias regiões da 
cidade 

Idosos  4ª feira das 13h30 
às 16h 

2ª f. 14h00-
15:30h / 
13:30h-15h00  
4ª f. 15:30h-
16:30h  
5ª f. 10h às 
11h30 

GRUPOS FECHADOS COM IDOSOS - de 
acordo com perfil de usuários e 

institucionais  
Objetivo: As atividades visam abrir 

possibilidades de expressão e interação. 
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Turma Supervisor Instituição Local do estágio Público Atendido Horário 
supervisão 

Horário 
estágio 

Descrição do estágio 

G Fani Eta 
Korn 

Malerbi 

ADJ Associação 
de Diabetes 

Juvenil 

Rua Padre 
Antônio Tomas, 

213  
Bairro Perdizes 

ZONA OESTE 

Crianças e adolescentes 
portadores de diabetes e 

seus pais 

4ª feira das 
13h30 às 

16h 

7 semanas - 
dias e 

horários 
variados  

5 semanas 
aos sábados 
das 9h30 às 

11h 

7 semanas de observação das atividades da ADJ. 
/ 5 semanas de grupos FECHADOS 
PSICOEDUCATIVOS coordenados por duplas de 
alunos.  
Objetivo: favorecer convívio e adesão a 
tratamento em diabetes 

H Adrianna 
Loduca 

Instituto de 
Ortopedia 
HCFMUSP 

Dr. Ovídio Pires 
de Campos, 333 – 
bairro: Cerqueira 

César  
ZONA OESTE 

 

Adultos que apresentam 
diferentes quadros de 

dores crônicas 

4ª feira das 
13h30 às 

16h 

2ª feira das 
13h às 

15h30 ou 6ª 
feiras das 

13h às 
15h30/15h 
às 17h30 

O programa psicoeducativo interdisiplinar tem 
número de sessões definido (8 a 10 encontros) e 
intercala, no espaço de 90 minutos, aulas de 
trinta minutos, ministradas por diferentes 
membros da equipe  de saúde e vivências, 
coordenadas pelos estudantes de psicologia, 
para favorecer a assimilação de conteúdo, 
elaboração de emoções e sentimentos 
despertados pelo convívio com processo 
crônico, assim como fortalecimento do 
enfrentamento e estimulo a adesão ao 
tratamento proposto pela equipe do grupo de 
dor.  

I Maria 
Cecília 
Roth 

NASF Guarani UBS Jardim 
Guarani :Rua 
Santana do 

Araçuai 160 -
Jardim Guarani 

Usuários da UBS 2ª feira das 
13h30 às 

16h 

Variado / 
flexível 

Os alunos realizam todas as atividades do NASF. 
 Essas atividades incluem: visita domiciliar, 
reunião de equipe, grupos de artesanato,  
grupos de mulheres, reuniões de 
matriciamento, entre outras. 
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Turma Supervisor Instituição Local do estágio Público Atendido Horário 
supervisão 

Horário 
estágio 

Descrição do estágio 

J Fernanda 
Gouveia 

ABRAz – 
Associação 

Brasileira de 
Alzheimer 

Paróquia Nossa 
Sra. Aparecida –  

Rua Lemos Conde 
n.20 

Bairro Vila 
Beatriz 

ZONA OESTE 

Pessoas com Doença de 
Alzheimer e outras 

demências e Cuidadores 
profissionais e familiares 

4ª feira das 
13h30 às 

16h 

Segundas-
feiras das 14h 

às 16h30 

GRUPOS FECHADOS DE FREQUENCIA 
SEMANAL 

Intervenções em grupo com cuidadores com o 
objetivo de fortalecer recursos de 

enfrentamento para mudanças e sofrimentos 
associados 

Grupo de pacientes com objetivo de 
estimulação cognitiva e social (12 semanas) 

 
 


