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EMENTA 

A psicologia hospitalar no contexto da psicologia da saúde. Aspectos biopsicossociais envolvidos no processo saúde-doença. 
Fundamentos teóricos e práticos da avaliação psicológica de pacientes portadores de afecções orgânicas diversas e das 
intervenções breves e focais nas diferentes clínicas médicas. Orientação e acompanhamento dos familiares. A atuação em 
equipe multiprofissional. 

 

OBJETIVOS 

Ao final da unidade curricular o aluno deverá ser capaz de: 

- Contextualizar a psicologia hospitalar no âmbito da psicologia da saúde. 

- Conhecer as possibilidades e limitações da atuação do psicólogo no contexto hospitalar. 

- Identificar algumas estratégias de avaliação e de intervenção com pacientes internados e suas famílias. 
- Discriminar o trabalho do psicólogo hospitalar dentro de uma equipe multiprofissional. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

Unidade I – A psicologia hospitalar dentro do campo da psicologia da saúde. 

- A psicologia hospitalar. 

- História, conceitos e fundamentos. 

- Interfaces do campo psicológico com o campo da medicina 

- A entrada do psicólogo no hospital: a especificidade da prática no contexto hospitalar. 

 

Unidade II – Estratégias e limites da atuação do psicólogo no hospital. 

- Aspectos biopsicossociais envolvidos no processo saúde-doença. 

- O setting terapêutico: a duração do atendimento; o local do atendimento; a demanda/ausência de demanda de atendimento, 

dentre outros. 

- A avaliação psicológica do paciente. 

- O paciente e a família. 

- A atuação em equipe multiprofissional. 

 

Unidade III – As intervenções breves e focais do psicólogo no hospital. 

- Pronto atendimento: urgência e emergência. 

- Enfermarias e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

- Pediatria. 

- Maternidade e Obstetrícia. 

- Clínica cirúrgica. 
 

 

Os conteúdos serão distribuídos em 14 semanas com atividades assíncronas (AS) no YouTube e no Portal Didático e 

síncronas (S) no aplicativo Zoom, com carga horária de 3 horas por 8 semanas e 2 horas por 6 semanas, totalizando 36 horas 

no 2° Período Remoto Emergencial de 2021 (13/09/21 a 17/12/2021), conforme descrito em tabela abaixo. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas disponibilizadas no YouTube e no Portal Didático 

(www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e atividades síncronas, disponibilizadas no aplicativo Zoom (o link para os encontros 

síncronos por meio do aplicativo Zoom será disponibilizado via mensagem pelo Portal Didático). Serão disponibilizados 

materiais complementares para apoio aos estudantes no Portal Didático. 

Para os vídeos-aulas e atividades serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino: 

- Metodologia ativa – PBL (aprendizagem baseada em problemas). 

- Aulas expositivas dialogadas.  

- Estudo de casos. 

- Discussões dirigidas. 

- Trabalhos individuais e em grupos. 

- Pesquisas bibliográficas. 

- Estudo e produção de textos 

- Seminários. 
 

 
HORÁRIO(S) DE DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO  

- Quarta-feira de 14 às 17 horas com agendamento prévio por parte do discente via e-mail (adrianarodrigues@ufsj.edu.br) 

ou portal didático com até 24h úteis de antecedência. O atendimento se dará pelo aplicativo Zoom. 

 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA E 

CITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Controle de frequência 

Conforme Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP: “Art. 11. O registro da frequência do discente se dará por 

meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que 

não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.” 

Considerando as 14 (quatorze) semanas de atividades síncronas e 14 (quatorze) atividades avaliativas de estudo, será 

aprovado por frequência, o discente que cumprir pelo menos 10 (dez) atividades. 

 

Critérios de avaliação 

Os alunos serão avaliados por meio das seguintes atividades: 

- 12 atividades avaliativas individuais distribuídas ao longo de 12 semanas, valendo 4 pontos cada – total de 48 pontos. 

- Seminário do livro disponibilizado em PDF “Construindo a relação de ajuda” – 12 pontos. 

- Uma prova final sobre todo conteúdo ministrado – 40 pontos. 

  

Se aluno não realizar uma das atividades avaliativas descritas acima, será fornecida para ele uma avaliação substitutiva com 

igual valor. 

  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

- Alamy, S. (2013). Ensaios de psicologia hospitalar: a ausculta da alma. Belo Horizonte: Ed. do Autor. 

- Angerami, V. A. (2017). E a psicologia entrou no hospital. (Edição atualizada e ampliada). Belo Horizonte: Editora Artesã. 

- Baptista, M. N.; & Dias, R. R. (2010). Psicologia hospitalar: teoria, aplicações e casos clínicos (2ª Ed.). São Paulo: 

Guanabara Koogan. 

- Borges, E. S. (2009). Psicologia clínica hospitalar: trauma e emergência. São Paulo: Vetor Editora. 

- Elias, V. A. (2015). Horizontes da Psicologia Hospitalar: saberes e fazeres. Rio de Janeiro: Atheneu. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

- Camon, V. A. A. (2009). O doente, a psicologia e o hospital (3ª Ed.). São Paulo: Cengage Learning. 

- Feldman, C.; & Miranda, M. L. (2004). Construindo a relação de ajuda (14ª Ed.). Belo Horizonte: Editora Crescer. 

- Gorayeb, R. (2015). A prática da psicologia no ambiente hospitalar. Porto Alegre: Sinopsys. 

- Romano, B. W. (2007). Princípios para a prática clínica em hospitais (4ª Ed.). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

- Straub, R. B. (2014). Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial (3ª Ed.). Porto Alegre: Artmed. 

 
SEMANA CONTEÚDO E ATIVIDADES ASSÍNCRONAS E SÍNCRONAS 

 

 

 

 

14/09/21 às 13:15 - Atividade síncrona (S) no Zoom 

- Resolução N° 07 de 03 de agosto de 2020 que regulamenta o ensino remoto emergencial da UFSJ. 

- Apresentação do plano de ensino e modo de funcionamento da disciplina na modalidade de ensino remoto. 

- Explicação sobre a atividade avaliativa a ser realizada ao longo do semestre: seminário do livro 
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disponibilizado em PDF – “Construindo a relação de ajuda”. 

 

14/09/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do primeiro encontro síncrono. 

 

14/09/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 21/09//21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – pesquisa bibliográfica e elaboração de um texto sobre psicologia da 

saúde e psicologia da saúde. 
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21/09/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- A psicologia hospitalar dentro do campo da psicologia da saúde. 

- A psicologia hospitalar. 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

21/09/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do segundo encontro síncrono. 

 

21/09/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 28/09/21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – resumo do segundo encontro síncrono. 
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28/09/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- Interfaces do campo psicológico com o campo da medicina. 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

28/09/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do terceiro encontro síncrono. 

 

28/09/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 05/10/21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – resumo do terceiro encontro síncrono. 
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05/10/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- A entrada do psicólogo no hospital: a especificidade da prática no contexto hospitalar. 

- A atuação em equipe multiprofissional. 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

05/10/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do quarto encontro síncrono. 

 

05/10/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 14/10/21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – resumo do quarto encontro síncrono. 
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14/10/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- Estratégias e limites da atuação do psicólogo no hospital. 

- Aspectos biopsicossociais envolvidos no processo saúde-doença. 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

14/10/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do quinto encontro síncrono. 

 

14/10/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 19/10/21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – resumo do quinto encontro síncrono. 

 

 

 

 

 

 

6 

19/10/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- O setting terapêutico: a duração do atendimento; o local do atendimento; a demanda/ausência de demanda 

de atendimento, dentre outros. 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

19/10/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do sexto encontro síncrono. 

 

19/10/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 26/10/21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – resumo do sexto encontro síncrono. 
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26/10/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- A avaliação psicológica do paciente internado. 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

26/10/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do sétimo encontro síncrono. 

 

26/10/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 04/11/21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – resumo do sétimo encontro síncrono. 
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04/11/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- O paciente internado e sua família. 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

04/11/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do oitavo encontro síncrono. 

 

04/11/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 09/11/21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – resumo do oitavo encontro síncrono. 
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09/11/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- Seminário do livro disponibilizado em PDF: “Construindo a relação de ajuda”. 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

09/11/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do quinto encontro síncrono. 

 

09/11/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 16/11/21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – resenha crítica do livro “Construindo a relação de ajuda”. 
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16/11/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- As intervenções breves e focais do psicólogo no hospital. 

- Pronto atendimento: urgência e emergência. 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

16/11/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do décimo encontro síncrono. 

 

 

16/11/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 23/11/21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – resumo do décimo encontro síncrono. 
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23/11/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- As intervenções breves e focais do psicólogo no hospital. 

- Enfermarias e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

23/11/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do décimo primeiro encontro síncrono. 

 

23/11/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 30/11/21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – resumo do décimo primeiro encontro síncrono. 
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30/11/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- As intervenções breves e focais do psicólogo no hospital. 

- Pediatria. 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

30/11/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do décimo segundo encontro síncrono. 

30/11/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 07/12/21 às 23:59. 
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- Postagem da atividade avaliativa – resumo do décimo segundo encontro síncrono. 
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07/12/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- As intervenções breves e focais do psicólogo no hospital. 

- Maternidade e Obstetrícia. 

- Discussão sobre o encontro síncrono e atividade avaliativa anterior.  

 

07/12/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube. 

- Liberação da gravação do décimo terceiro encontro síncrono. 

 

07/12/21 às 15:00 - Atividade assíncrona (AS) no Portal Didático – prazo até 14/12/21 às 23:59. 

- Postagem da atividade avaliativa – resumo do décimo terceiro encontro síncrono. 
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14/12/21 às 13:15 – Atividade síncrona (S) no Zoom 

- As intervenções breves e focais do psicólogo no hospital. 

- Clínica cirúrgica. 

- Explicação sobre atividade avaliativa (prova) final do semestre. 

 

14/12/21 às 15:30 - Atividade assíncrona (AS) no YouTube – prazo até 16/12/21 às 23:59. 

- Liberação no portal didático da atividade avaliativa (prova) final do semestre. 

 

 
 

___________________________ 
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