
O que muda no trabalho em Saúde quando o foco é a Família? 
De que Família estamos falando? 

Como uma doença crônica afeta a vida da família? 
    Como a depressão de uma a mãe afeta a saúde da família? 

               Quais as repercussões da separação dos pais sobre  
a saúde dos filhos? 

O que acontece na relação do casal quando os filhos saem de casa? 
Como fazer uma visita domiciliar com foco na relação da família? 

Como atender uma família que tem um filho com uma doença crônica? 
O que fazer quando um dos membros da família é dependente químico?  

 

ESTAS SÃO ALGUMAS DAS QUESTÕES QUE SERÃO 
ABORDADOS NO CURSO: 

 
.  

 
 
 
 

 

ORGANIZAÇÃO:  
Instituto de Terapia de Família e Comunidade de Campinas - ITFCCamp  
e Departamento de Psiquiatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
Campinas - SMCC 
 

PUBLICO ALVO: 
Profissionais do Programa de Saúde da Família, Médicos, Psiquiatras, Ginecologistas, 
Geriatras, Pediatras, Dentistas, Enfermeiros, Psicólogos, Fisioterapeutas, Terapeutas 
Ocupacionais, Assistentes Sociais, Educadores e demais profissionais das áreas de Saúde, 
Educação e Jurídica que trabalhem com as interações familiares, grupais, institucionais e 
comunitárias. 
 

OBJETIVOS: 

Estudar as relações e dinâmicas familiares. 
Conhecer as modalidades de abordagem e atendimento de famílias, casais e redes sociais. 
Compartilhar experiências, buscar novos entendimentos e alternativas de ações para o 
trabalho em contextos familiares. 
 

MODALIDADE: 

Curso presencial, com aulas dialogadas e utilização de vivências, em um processo dinâmico e 
participativo, incluindo supervisões sobre a prática profissional dos alunos.  
 

DURAÇÃO 
Aulas Mensais, nos dias: 17 de setembro, 08 de outubro, 12 de novembro e 03 de dezembro de 2011 e 
de fevereiro a junho de 2012, aos sábados, das 8h30 às 17horas.  

   Carga Horária: 80 Horas. 

 

VAGAS LIMITADAS 
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   TEMAS A SEREM ABORDADOS:                                                                                                  
- Introdução ao Paradigma Sistêmico. 
- As organizações Familiares ao Longo da História. 
- A Rede Social como Recurso no Atendimento das Famílias. 

- As Fases do Ciclo de Vida das Famílias. 
- Genograma: Uma visão das Famílias ao longo das gerações. 

- As repercussões das Doenças Crônicas nas Relações Familiares 

- O Cliente Involuntário: Como atender quem não pediu para ser atendido? 

- As Repercussões da Morte nas relações Familiares. 

- As repercussões das doenças mentais nas famílias e das famílias nas doenças 
mentais. 
- O uso de psicofamacos e suas repercussões nas relações familiares. 

- As famílias e as dependências químicas. 

- A Visita Domiciliar: a construção de norteadores para uma visita com foco na 
família. 

- Refletindo sobre o profissional que trabalha em contextos de pobreza, violência  e 
diferenças culturais. 

- Refletindo sobre a repercussão do curso na prática profissional. 
 

COORDENAÇÃO 
Dr. Juares Soares Costa - Médico Psiquiatra e Psicoterapeuta, Especializado em Terapia de Família 
e Casal, fundador e diretor do Instituto de Terapia de Família e Comunidade de Campinas - ITFCCamp, 

Doutorando em Psicologia Clínica pela Puc-Campinas. 
 

Claudia Cacau Furia Cesar: Mestre em Saúde Coletiva pela Unicamp, Terapeuta de Família, Casal 

e Grupos, fundadora e Docente e Coordenado do ITFCCamp, Enfermeira de Saúde Coletiva. 

 
INVESTIMENTO 
Matricula de R$ 80,00, mais 12 parcelas de R$ 280,00. 
Sócios da SMCC terão desconto de 50%.  
 

AVALIAÇÃO 
Participação nas aulas, dinâmicas e supervisões, e elaboração de trabalho escrito de conclusão do 

curso.  
 

CERTIFICADO 
Os participantes avaliados e com mínimo de 80% de freqüência receberão certificado de conclusão. 
 

LOCAL 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas - SMCC 
Rua Delfino Cintra nº 63- Centro – Campinas - Fone: 19 - 3231 2811 
 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 
 

 19 - 3242 2823 
 

   INSTITUTO DE TERAPIA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DE CAMPINAS – ITFCCamp 
  terapia@familia.med.br                                                     www.familia.med.br 
 

Os organizadores se reservam o direito de cancelar o curso se não for atingido o número mínimo de matrículas. 

 

Se não desejar mais receber nossos informativos, apenas responda com um EXCLUIR. 

mailto:terapia@familia.med.br
http://www.familia.med.br/

