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RESUMO 

 

A Psicologia Hospitalar tem-se fortalecido cada dia mais demonstrando que pode contribuir 

para que o paciente possa lidar com mais tranquilidade e harmonia com o processo de adoecimento 

e hospitalização, assim como facilitar a aceitação da doença e os aspectos que permeiam o adoecer. 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar de que forma a Psicologia Hospitalar vem sendo 

adotada no contexto dos hospitais brasileiros.  Subsidia este trabalho a pesquisa bibliográfica, tendo 

como aporte autores tais como Simonetti (2004), Angerami-Camon (2005), Lazzaretti (2007), 

dentre outros estudiosos da temática. Conclui-se que o psicólogo hospitalar precisa estar preparado 

nos aspectos teóricos e práticos para que possa realizar um atendimento eficaz que alivie o ato de 

adoecer para o paciente e seus familiares.  
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INTRODUÇÃO  

 

A prática moderna da medicina já há algum tempo não se restringe à intervenção médica 

isolada, e sim depende de uma elaborada interação entre vários profissionais de diversas 

formações, especializações e matizes, contribuindo para um cuidado mais completo e eficiente do 

paciente, dentre os profissionais encontra-se o Psicólogo Hospitalar. 

A Psicologia Hospitalar há muitos anos desenvolvida em nosso meio e recentemente 

reconhecida como especialidade, tem uma história de difíceis e longas batalhas para a construção 

de seu espaço teórico e prático. Muitos são os fatores contribuintes apontados por diversos autores 

para que essa história de reconhecimento e consolidação se desse em tão longo tempo. 

Mesmo havendo relatos de atuação nessa área desde a década de 1950, ainda nos anos 1990, 

alguns autores consideravam que a participação no âmbito  

hospitalar era tímida, com problemas de definição de campo de atuação e necessidade de 

abandonar antigos paradigmas para que de fato, pudéssemos construir uma nova ciência. Ainda 

assim, até poucos anos atrás, a Psicologia Hospitalar se confrontava com a difícil tarefa de 

pertencer e demonstrar o valor de suas intervenções ao conjunto dos profissionais de saúde que 

atuavam em equipes multi ou interdisciplinares nos hospitais. 

Atualmente, mesmo ainda não tendo consolidado muitos dos seus desafios, os profissionais 

são chamados a conhecer e responder às grandes e urgentes demandas da saúde reconhecidamente 

caracterizadas pela transição epidemiológica, com maior expectativa de vida e todas as suas 

consequências, e pela forte concentração das doenças crônicas, que é uma das principais 

preocupações dos sistemas de saúde, além dos desafios da promoção de comportamentos saudáveis 

como forma de prevenção das doenças e agravos. 

Depreende-se dessa nova realidade a necessidade de formação especializada com 

competências diferenciadas e conhecimentos mais amplos sobre a situação em que se pretende 

atuar. O psicólogo que hoje entra no hospital é um profissional diferente em sua visão, suas 
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abordagens, seus referenciais teórico-práticos em sua postura diante das demandas assistenciais, 

adquirindo um alargamento de suas funções. 

A despeito do tipo de instituição, se pública ou privada, o primeiro e grande desafio do 

psicólogo tem sido desenvolver a capacidade de gerenciar sua própria tarefa, e acima de tudo, a 

limitação de sua atuação. Não é raro a demanda para qual o profissional é contratado não 

corresponder à verdadeira expressão de valor de seu trabalho. Redimensionar as demandas e, 

principalmente, delimitar sua atuação, ou seja, gerenciar o próprio trabalho pode ser considerado 

seu primeiro e grande desafio. 

Diante deste contexto, o objetivo da pesquisa é investigar de que forma a Psicologia 

Hospitalar vem sendo adotada no contexto dos hospitais brasileiros.  

Subsidia este trabalho a pesquisa bibliográfica, tendo como aporte, autores tais como: 

Simonetti (2004), Angerami (2005), Lazzaretti (2007), dentre outros estudiosos da temática. 

Acredita-se que, o Psicólogo Hospitalar precisa conhecer detalhadamente o contexto, as 

demandas, os principais problemas e os novos conhecimentos e tecnologias aplicados à área de 

saúde. Isso implica uma visão além da prática psicológica e a necessidade de capacitar-se para uma 

efetiva participação na discussão de importantes questões multi e interdisciplinares. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A Psicologia Hospitalar é uma das áreas de grande importância no contexto moderno no que 

se refere ao hospital e sua dinâmica. Atualmente com as inúmeras mudanças na sociedade, 

principalmente no que se refere às novas tecnologias, verifica-se que aparelhos, medicamentos, 

novos conhecimentos vêm sendo implantados pela medicina, tem exigindo um novo perfil do 

psicólogo. Um profissional que esteja atualizado, conectado às novas tecnologias, preparado para 

atuar de forma segura e eficaz e que domine os aspectos teóricos e práticos de sua profissão. 

Além desses aspectos o profissional da psicologia precisa encarar o paciente de forma 

holística, como um sujeito de emoções e sentimentos que precisam ser harmonizados, para que 

enfrente de forma menos dolorosa o período de internação, o processo de adoecimento e 

reabilitação, por isso se torna tão necessário o atendimento psicológico, possibilitando ao paciente 

o entendimento do que se passa. 
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Batista e Dias (2010, p. 74) salienta: 

 

No campo de saúde, a psicologia tem se constituído como uma das formas de se 

compreender o adoecimento e as maneiras pelas quais o ser humano pode permanecer 

saudável. A psicologia na saúde, situada em um campo não uniforme de teorias e técnicas, 

vem ganhando espaço e importância em âmbitos interdisciplinares, visando à 

compreensão dos vários fenômenos relacionados à saúde e ao adoecimento, assim como 

à manutenção do bem-estar humano. 

 

Para Campos (2003, p. 36) “o trabalho do psicólogo contribui de forma expressiva para que 

o paciente vivencie o processo de adoecimento de forma mais leve possível e com menos dor” 

Sabe-se que a internação hospitalar afeta emocionalmente as pessoas desde o momento da 

internação, fragilizando o paciente e sua família, onde caberá ao psicólogo intervir para esclarecer 

o processo adoecimento e como reagir diante dele, ajudando o paciente a compreender como se 

processa a doença e como é importante o equilíbrio psicológico para superá-la. 

De acordo com Simonetti (2004, p. 91): 

 

Em situações de adoecimento e de crise, o suporte familiar é de fundamental importância 

no auxílio ao paciente enfermo. A inclusão dos familiares no tratamento e o 

reconhecimento de suas necessidades viabilizam intervenções psicoterápicas efetivas, 

sejam elas informativas, de suporte ou psicodinâmicas. 

 

Assim, as possibilidades de atuação no hospital são determinadas e limitadas pela instituição, 

que é caracterizada por regras, rotinas e dinâmicas de funcionamento. 

Dentre os vários objetivos do psicólogo no hospital, destacam-se a minimização do 

sofrimento causado pela hospitalização, a busca pela humanização das relações travadas nesse 

contexto e a promoção coordenada, integrativa e interativa entre os diferentes profissionais 

envolvidos com o paciente, apresentando uma contribuição multidisciplinar. 

Conforme aponta Romano (2002, p. 17): 

 

A hospitalização pode ser um momento de bastante angustia para o paciente e para os 

familiares que o cercam. Oferecer suporte psicológico nessa fase de fragilidade é o cerne 

da atenção do profissional especializado em Psicologia Hospitalar. 
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Sendo assim, é importante que o psicólogo esteja preparado e capacitado para este tipo de 

atuação, pois caberá a ele ter a sensibilidade para compreender o que se processa nos sentimentos, 

desejos e expectativas do paciente. O paciente precisa sentir-se amparado e ouvido, pois somente 

assim ele terá condições de recuperar sua harmonia. 

É papel do psicólogo, mostrar de forma clara o diagnóstico do paciente para que ele possa 

compreender o que se passa e sentir-se estruturado para enfrentar o adoecimento. 

Para Ribeiro e Dacal (2012) os psicólogos fazem parte de uma equipe multiprofissional e 

atuam de forma integrada à equipe de saúde que assiste o paciente. Por meio do estudo e 

compreensão do fenômeno psíquico, procuram conciliar todos os domínios envolvidos (individual, 

físico, familiar, social) e com base nesse entendimento, contribuem para a tomada da decisão 

clínica. Outra perspectiva de trabalho é a atuação junto aos familiares e às equipes assistenciais. 

A prática desses profissionais difere da prática tradicional, que institui a abordagem 

individual e de estrito processo psicoterápico quase como uma obrigatoriedade à tarefa do 

psicólogo.  

Existem alguns desafios para o psicólogo hospitalar. É comum encontrar pacientes que não 

colaboram ou não querem o contato com o psicólogo, pois consideram que estão no hospital para 

tratar de sua saúde física a despeito de a equipe ou a família entenderem que pode haver benefício 

neste tipo de abordagem. 

Por outro lado, podem existir famílias que interferem, tentando fazer prevalecer seus 

interesses e repetindo a dinâmica relacional já estabelecida anteriormente. Existe ainda, a 

interferência da equipe e do próprio médico do paciente que, muitas vezes, não valoriza os aspectos 

emocionais do paciente/ou da família e, portanto, não solicita a avaliação (FRANCO, 2015). 

Diante da impossibilidade de atendimento, é importante que o psicólogo esclareça à família 

e à equipe o que está acontecendo e auxilie no manejo do paciente. Muitas vezes, o psicólogo pode 

identificar uma melhor forma de manejo ou uma atitude que pode beneficiar a família a partir do 

relato dela e da equipe.  

Quando a equipe ou o médico não valoriza o aspecto emocional, cabe ao psicólogo alertar, 

por meio do relato sobre o que ele está pensando e sobre as possíveis implicações do não 

atendimento. Essa também é uma maneira de sensibilizar a equipe para os aspectos emocionais 

envolvidos naquele momento. 

Muitos serviços não contam com o serviço social ou retaguarda psiquiátrica, e o psicólogo 

precisa encontrar um modo de atender, da melhor maneira, às necessidades do paciente e da 

família.  
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Para Sebastiani (2000, p. 201) “em relação ao ambiente, em muitas situações, o psicólogo 

trabalha sem privacidade, como no caso das unidades de terapia intensiva (UTI) abertas ao 

atendimento de familiares, em que não há um local propicio para a realização do atendimento”. 

Mesmo diante dos desafios, o psicólogo pode contribuir com um conhecimento especifico e 

promover benefícios em várias esferas: para o paciente e a família, que tem a oportunidade de 

reorganização emocional para lidar com a situação de adoecimento e encontrar mecanismos de 

enfrentamento efetivos para a situação, e para a equipe, com a possibilidade de compreensão dos 

mecanismos emocionais presentes, considerando os aspectos individuais e promovendo, dessa 

forma, a assistência focada na necessidade do paciente. 

Um dos aspectos que precisa ser visto com bastante atenção em relação ao atendimento do 

psicólogo hospitalar, é avaliação psicológica. Para o psicólogo hospitalar, a avaliação psicológica 

é uma das importantes ferramentas, cujo objetivo é identificar as repercussões psicológicas 

provocadas pelo processo de adoecimento. Ela tem caráter investigativo e deve se basear em 

referências teóricos e metodológicos que norteiem a compreensão de um determinado fenômeno. 

Toda intervenção psicológica pressupõe ser realizada a partir de uma avaliação psicológica; 

assim, em ambientes hospitalares, ela pode ser considerada uma ferramenta adequada ao tomar 

decisões importantes a respeito do paciente. Seus resultados permitem que a intervenção ganhe 

clareza e foco, o que aumenta a chance de sucesso no processo como um todo.  

Dentre as atribuições do psicólogo hospitalar, esta é sem dúvida, uma das mais complexas; 

portanto, o conhecimento teórico e técnico acerca desse processo permite que sua atuação seja mais 

qualificada. 

A diversidade de situações que o psicólogo hospitalar enfrenta em seu campo de atuação 

exige agilidade e assertividade na intervenção. Quando o trabalho é realizado em equipe, a clareza 

do seu papel em cada situação apresentada é altamente necessária. Muitas vezes, a conduta é 

auxiliar em decisões sobre procedimentos que envolvem o tratamento do paciente; em outros, é 

realizar intervenção psicológica com o paciente e orientação à equipe. 

Seja qual for a necessidade do caso, a avaliação psicológica auxilia o psicólogo a argumentar 

seu parecer a respeito, sustentar a conduta e encontrar subsídios para amparar as decisões e 

considerações diante da equipe multiprofissional e da instituição, especialmente quando há 

divergências. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi descrito no decorrer da pesquisa, é possível afirmar que a Psicologia 

Hospitalar tem ocupado cada dia mais espaço nos hospitais brasileiros, contribuindo para o bem-

estar psicológico do paciente e como suporte para seus familiares. Isto faz com que sua prática se 

atualize com frequência, pois é preciso que ele se mantenha atualizado as novas mudanças que 

vem acontecendo em sua área. 

 Importante frisar que o psicólogo hospitalar, precisa ter segurança nos instrumentos que irá 

adotar e que se ajuste e respondam às necessidades da demanda que está sendo atendida.  

Dentre os instrumentos utilizados em sua prática diária, encontra-se a avaliação psicológica, 

que deve pautar-se nos aspectos mais importantes para o conhecimento do paciente, exigindo do 

psicólogo habilidade e conhecimento técnico profundo para adaptar o procedimento, levando em 

consideração todos os fatores, sem perder e especifico. 
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