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SERVIÇO SOCIAL EM ASSISTÊNCIA A  

PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS 

Titulação: Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Sensu 

Supervisora: Susan Marisclaid Gasparini 

 

Características: (duração 12 meses) 

Dirigido aos profissionais de Serviço Social que pretendem exercer a especificidade do 

diagnóstico HIV/AIDS no currículo profissional. Os alunos do Programa de Bolsas para Cursos 

de Especialização Lato Sensu terão a oportunidade para adquirir experiências de acordo com as 

exigências da realidade social, vivenciando a interação do código de ética profissional, com os 

temas: sigilo, discriminação, preconceito e legislação social/trabalhista no atendimento junto à 

equipe interdisciplinar. Identificará a importância do trabalho de prevenção junto à comunidade, 

familiares, colaterais e comunicantes sexuais dos portadores de HIV. Estrutura funcional: 

fluxograma de atividades, procedimentos específicos da prática, rotinas e regulamentos. 

Desenvolvimento de projetos de pesquisa. 

 

Temário Básico: 

 Integração do aprimorando e sua inserção no Departamento de Moléstias Infecciosas e 

Parasitárias do HCFMUSP/CASA DA AIDS 

 Estrutura organizacional do Serviço Social no Ambulatório CASA DA AIDS 

 Conhecimento dos aspectos epidemiológicos, psicossociais e clínicos do diagnóstico 

HIV/AIDS 

 Intervenção do Serviço Social no Ambulatório, Hospital-Dia, Unidade de Internação, Unidade 

de Emergência, Capacitação e Prevenção na Comunidade, com supervisão e avaliação 

sistemática. 

 Desenvolvimento de monografia, cujo tema esteja relacionado ao período de intervenção do 

aprimorando. 

 

 



 

SERVIÇO SOCIAL EM HOSPITAL GERAL 

Titulação: Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Sensu 

Supervisora: Letícia Andrade 

 
Características: (duração 12 meses) 

Dirigido a profissionais de Serviço Social que pretendem a especialização no campo da Saúde. 

O Curso tem como objetivos: 

 Permitir ao profissional, oportunidades para a aquisição de experiências de acordo com as 

exigências da realidade do processo de saúde/doença, nas modalidades oferecidas pelo 

Programa de Especialização; 

 Proporcionar ao profissional, quando do atendimento das demandas sociais, contato com 

novos procedimentos técnico-metodológicos, na prática cotidiana da Instituição de Saúde; 

 Propiciar a revisão de conceitos necessários para a compreensão de ação profissional na 

área da Saúde, instrumentalizando o profissional para a prática médico-social. 

 

Temário Básico: 

 Planejamento e organização do Serviço Social na área hospitalar 

 Estrutura funcional: características, mecanismo de atendimento e rotinas específicas. 

 Aspectos psicossociais relacionados ao processo de saúde/doença  

 Atendimento de pacientes externos (ambulatório e emergência) e interno (enfermaria), com 

supervisão e avaliação sistemática. 

 Atendimento domiciliar. 

 Atuação em Equipe Multiprofissional e Interdisciplinar 

 Elaboração de Trabalho Científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIÇO SOCIAL NA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÌSICA 

Titulação: Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Sensu 

Supervisora: Viviane Duarte de Oliveira 

 

 

Características: (duração 12 meses) 

Dirigido aos profissionais de Serviço Social que pretendem especialização na área da Saúde, 

com ênfase na Reabilitação de pessoas com deficiência, tendo como objetivos: 

 Propiciar ao aluno o desenvolvimento de habilidades e capacidades crítico-analíticas 

sobre a área da saúde e reabilitação, inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS); 

 Permitir ao profissional, oportunidades para aquisição de experiências de acordo com as 

exigências da realidade do processo de  

reabilitação de pessoas com deficiência física incapacitante, nas modalidades oferecidas 

pelo Programa de Especialização; 

 Proporcionar ao profissional, quando do atendimento às questões sociais, contato com 

os novos procedimentos técnico-metodológicos aplicados à prática cotidiana do Instituto 

de Medicina Física e Reabilitação HC FMUSP; 

 Propiciar a revisão de conceitos fundantes à compreensão da ação profissional na área 

da Saúde e Reabilitação, instrumentalizando o assistente social para a prática de 

pesquisa na área. 

Temário Básico: 

 Compreensão e atualização sobre políticas públicas em saúde e reabilitação; 

 Abrangência e determinantes socioeconômicos e culturais relacionados ao processo de 

reabilitação de pessoas com deficiência física incapacitante; 

 Territorialidade e rede social de apoio; 

 Ações socioeducativas de abordagens individuais e em grupo; 

 Experimentações de condições vivenciais para aquisição de conhecimentos teórico-

práticos em serviço social no campo da reabilitação; 

 Atuação em equipe Multiprofissional e Interdisciplinar; 

 Prática de pesquisa no campo da reabilitação; 

 Planejamento e organização do Serviço Social na área Hospitalar; 

 Elaboração de Trabalho Científico. 

 



SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE MENTAL  

Titulação: Programa de Bolsas para Cursos  de Especialização Lato Sensu 

Supervisora: Isabel Bernardes Ferreira 

 

Características: (duração 12 meses) 

 

Dirigido a profissionais de Serviço Social que buscam aperfeiçoamento teórico e prático no 

campo da Saúde Mental. Tem como objetivos: 

 Propiciar o desenvolvimento de habilidades profissionais que atendam os preceitos do 

Sistema Único de Saúde e da atual Política Nacional de Saúde Mental; 

 Proporcionar contato com procedimentos técnicos e metodológicos da prática profissional 

cotidiana na instituição psiquiátrica; 

 Viabilizar a compreensão e reflexão dos conceitos fundamentais a tais ações; 

 Instrumentalizar o aluno para a atuação em equipes interdisciplinares de Saúde Mental. 

 

Temário Básico: 

 Contato com a atuação do Serviço Social nos diversos ambulatórios, unidades de internação 

e hospital-dia; 

 Conhecimento dos processos psicossociais fundamentais da Saúde Mental; 

  Integração téorico-prática por meio dos atendimentos supervisionados a pacientes e 

familiares;  

 Desenvolvimento de trabalho científico; 

 Discussão de casos; 

 Atuação em Equipe Interdisciplinar. 

 

SERVIÇO SOCIAL EM ORTOPEDIA 

Titulação: Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Sensu 

Supervisora: Kátia Campos dos Anjos 

 

Características: (duração 12 meses)  

Dirigido aos profissionais de Serviço Social que pretendem a especialização na área da Saúde, 

tendo como objetivos: 



 Propiciar ao aluno o desenvolvimento de habilidades e capacidades crítico-analíticas sobre 

Hospital Geral de Ortopedia / Traumatologia e Reabilitação, inseridas no Sistema Único de 

Saúde (SUS); 

 Permitir ao profissional, oportunidades para a aquisição de experiências de acordo com as 

exigências da realidade do processo de saúde/doença, nas modalidades oferecidas pelo 

Programa de Especialização; 

 Proporcionar ao profissional, quando do atendimento às questões sociais, contato com novos 

procedimentos técnico-metodológicos aplicados na prática cotidiana da Instituição de Saúde; 

 Propiciar a revisão de conceitos necessários para a compreensão da ação profissional na 

área da Saúde, instrumentalizando o assistente social para a prática de pesquisa social na 

área. 

 

Temário Básico: 

 Planejamento e organização do Serviço Social na área Hospitalar com ênfase Ortopedia / 

Traumatologia e Reabilitação. 

 Territorialidade e rede social de apoio; 

 Ações socioeducativas de abordagens individuais e em grupo; 

 Estrutura funcional, características, do atendimento e rotinas específicas da Instituição. 

 Conhecimento dos aspectos clínicos e sociais na área de Ortopedia e Traumatologia. 

 Aspectos psicossociais relacionados ao processo de saúde/doença. 

 Atuação em equipe multidisciplinar e interdisciplinar. 

 Atendimento a pacientes e familiares em Pronto Socorro, Ambulatórios, Reabilitação e 

Unidades de Internação, com supervisão e avaliação sistemática. 

 Elaboração de Trabalho Científico 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIÇO SOCIAL EM CARDIOLOGIA 

Titulação: Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Sensu 

Supervisora: Elaine Fonseca Amaral da Silva 

 

 

Características: (duração 12 meses) 

Dirigido aos profissionais de Serviço Social que pretendem a especialização na área da Saúde, 

tendo como objetivos: 

 Oportunizar vivencia profissional no contexto saúde doença, dentro do ambiente hospitalar, 

com vista a capacitar a intervenção segundo as especificidades da área, nas modalidades 

oferecidas pelo Programa de Especialização; 

 Proporcionar ao profissional, quando do atendimento das questões sociais, contato com 

novos procedimentos técnico-metodológicos, na prática cotidiana da Instituição de Saúde; 

 Propiciar a revisão de conceitos necessários para a compreensão da ação profissional na 

área da Saúde, instrumentalizando para uma práxis profissional. 

 

Temário Básico: 

 Integração do aprimorando e sua inserção no Instituto do Coração 

 Estrutura Organizacional do Serviço Social no Instituto do Coração 

 Conhecimento dos aspectos médicos e psicossociais básicos em cardiologia 

 Atuação do Serviço Social no Ambulatório, Unidade de Internação, Unidade de Emergência e 

Unidade de Terapia Intensiva, com supervisão e avaliação 

 Desenvolvimento de Trabalho Científico 

 Planejamento e Organização do Serviço Social na área Hospitalar 

 Atuação em Equipe Interdisciplinar 

 

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA PARA 1ª E 2ª FASES 

PARA TODOS OS PROGRAMAS DA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Programa para a prova: 

 Teoria e Estrutura básica do Serviço Social 

 Correntes  sócio-filosóficas do Serviço Social 

 O Serviço Social nas Instituições de Saúde 



 Ética profissional 

 Metodologia do Serviço Social 

 Conhecimentos Gerais 

 Língua Portuguesa 

 Legislação 
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