Psicoterapia com o Idoso – Programa Parcial (não detalhado)
Total de carga horária: 100 horas
A Importância da psicoterapia com o idoso
Teorias do Envelhecimento
Envelhecimento Saudável e Impactos do Envelhecimento
Alterações biológicas no envelhecimento
Sexualidade no Idoso
Saúde Física: doenças crônicas, hospitalização e cuidados paliativos.
Saúde Cognitiva: Transtornos Cognitivos outras doenças neurológicas - intervenções
psicoterápicas e neuropsicológicas
Crise de identidade profissional e envelhecimento
A função de pais e avós e os impactos na saúde da família
Psicoterapias baseadas em evidências e especificidades na população idosa
Modalidades de Intervenções Psicológicas com o paciente idoso
Intervenções para problemas com ansiedade, humor, estressores e traumas, obsessão e
comportamentos compulsivos e sintomas psicóticos.
A personalidade e a cognição no envelhecimento
Intervenções para uso abusivo de medicações, álcool e outras drogas
Dor Crônica: aspectos psicológicos e intervenções psicoterapêuticas
Contribuições da psicofarmacologia na terceira idade
Comportamento suicida e intervenções
Insônia Crônica e as contribuições das TCCs e da psicofarmacologia
Cuidando do Cuidador – intervenções psicológicas
O papel dos animais de estimação e a Terapia Assistida por animais
Supervisão de Casos em grupo ao vivo
Professores já confirmados:
Doutora Débora C. Fava
Doutor Ives Passos
Doutor Leandro Pizzuti
Doutor Leopoldo Barbosa
Doutoranda Maila Holtz
Doutora Mari G. Boeckel
Doutor Mauricio Kunz
Doutora Roseli Lage
Doutora Tania Rudinick
As aulas serão entregues a partir de junho de 2022 para a turma 1, no formato EAD (videoaulas),
com encontros ao vivo para interação com os professore Leopoldo Barbosa, Roseli Lage e Débora
Fava, além de encontros ao vivo de supervisão em grupo nas sextas feiras a noite, com datas a
confirmar nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2022. Tudo pelo zoom, mas muito
próximo de você.
Total de vagas: 40
Valor: R$2.250,00 reais parcelados em até 3 vezes de R$ 750,00 (junho, julho, agosto). Ou R$
2.025,00 à vista.
Associados SBPC, FBTC e ATCs usufruem de 10% de desconto no parcelado: R$ 2.025,00
parcelado em 2 até 3 vezes de R$ 675,00 (junho, julho, agosto).
Certificado de Formação emitido pela ELO Psicologia e Desenvolvimento.

