
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

Processo de seleção para ingresso no Curso de Aperfeiçoamento em Atuação 

Lúdico Terapêutica na Área da Saúde: Ênfase em Saúde Mental 

 

Público-alvo: Professores, Educadores Físicos e Terapeutas Ocupacionais 

Objetivos: Capacitar o profissional para atuar na área da saúde mental com ênfase na internação 

de adolescentes. Proporcionar a vivência em internação psiquiátrica infantil. Proporcionar o 

conhecimento teórico e prático para manejo do adolescente internado em unidade de saúde 

mental. 

Local de atuação: Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional  

Número de vagas: 02  

Carga horária: 330 horas  

Duração prevista: 10/12/2018 a 09/06/2019 

Investimento: R$ 900,00  

Pré-requisitos: Graduação em Terapia Ocupacional, Pedagogia ou Educação Física (Licenciatura 

ou Bacharelado); disponibilidade segunda-feira no turno manhã.  

Critérios de seleção para ingresso: Entrevista 

Inscrições através do e-mail: cbsilva@hcpa.edu.br 

Documentos necessários para matrícula: Relação de Documentos descrita no verso do 

Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/oSTAZo 

Prazo para inscrição: até 31/10/2018 

Entrevistas: Horário agendado entre 05/11 a 08/11/2018 

Envio do nome dos selecionados ao Grupo de Ensino: 12/11/2018 

Publicação dos selecionados: 14/11/2018 

Entrega da documentação: até 21/11/2018, no Grupo de Ensino, sala 168 (1º andar) do HCPA. 

Início do curso: 10/12/2018 

 

 

https://goo.gl/oSTAZo


 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

 

Plano Teórico: 

 Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional: Histórico de Serviço; 

 Ética e postura profissional: Acesso aos prontuários, Reuniões de equipe, 

Interdisciplinaridade (profissionais convidados);  

 Estratégias para Intervenção do Paciente Psiquiátrico: Manejo do paciente;  

 Transtornos Psiquiátricos da Adolescência: Anorexia e Bulimia, Depressão, Transtorno 

Bipolar, TDAH e Psicoses;  

 SUS e Políticas Públicas de Saúde Mental: Princípios do SUS, Humanização e Redes de 

Saúde Mental;  

 A constituição do sujeito: Vínculo entre mãe e o bebê, Brincar; 

 Dinâmica e funcionamento familiar: Estruturação da família, Organização familiar em 

situação de doença;  

 Psicopatologia e Farmacologia: Principais doenças e medicamentos; 

 Qualidade de vida: Lazer, cultura, atividade física e saúde; 

 Estudos de casos: Os conteúdos corresponderão aos casos estudados. 

 

Plano Prático: 

Atividades a serem desenvolvidas – sob supervisão: 

 Realizar intervenção lúdico terapêutica com o paciente psiquiátrico; 

 Capacitar para o manejo da família; 

 Acompanhar os rounds da equipe multiprofissional;  

 Realizar vivências em práticas corporais na saúde para os pacientes. 

 


