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Psicologia da Saúde no contexto dos Cuidados Paliativos: Um roteiro de orientações 

para a prática dessa especialidade na assistência paliativa  

 

Resumo 

Ainda que a Psicologia da Saúde se mostre como uma área bem estabelecida, que tem 

definição e objetivos muito claros reconhecidos e apoiados pela Associação Americana de 

Psicologia (APA), é possível perceber lacunas relativas à clareza quanto o papel do 

psicólogo da saúde e seus modos de atuação, principalmente no que tange aos contextos 

específicos dos serviços de saúde. Sobre isso, entende-se que essa falta de clareza pode 

repercutir em prejuízos na qualidade dos serviços prestados pela especialidade em questão. 

O contexto dos Cuidados Paliativos (CP) é um exemplo onde as lacunas relativas à atuação 

dessa especialidade se fazem presentes, a exemplo da escassez de trabalhos que discutem tal 

prática, a falta de clareza quanto suas competências, a falta de sistematização de uma rotina 

e a indicação de estratégias que permitam a operacionalização eficaz das intervenções do 

psicólogo da saúde. Por essa razão, considera-se relevante o investimento em pesquisas que 

discutam os modos de atuação da Psicologia da Saúde a partir de contextos específicos, tais 

como o dos CP. Pensando nisso, esse estudo teve como objetivo propor um roteiro de 

orientações para a atuação do psicólogo da saúde no contexto dos CP. Para tanto, no primeiro 

estudo foi proposto quais seriam as competências relativas à Psicologia da Saúde nesse 

contexto específico e no segundo estudo foi apresentada a Prática Psicológica Baseada em 

Evidência (PPBE) como estratégia que proporciona o alcance dos meios de 

operacionalização da prática desse profissional. No terceiro estudo foi elaborado um roteiro 

de orientações para a atuação do psicólogo da saúde no contexto dos CP, com base nas 

competências propostas no primeiro estudo e nas fases da assistência paliativa.  Ainda no 

terceiro momento, apresenta-se a estratégia de PPBE como sugestão para operacionalização 

das intervenções e elaboração de roteiros de orientação para a prática desse especialista em 

contextos ainda mais específicos da assistência paliativa. Por fim, considera-se como 

principal contribuição dessa pesquisa a oferta de referencial, escasso na literatura científica, 

que discute não só a atuação da Psicologia da Saúde, mas essa mesma atuação em um 

contexto específico, que corresponde aos CP. 

Palavras-chave: Psicologia da Saúde. Cuidados Paliativos. Competências. Práticas 

Psicológicas Baseada em Evidência. Roteiro de orientações. 

 



 

 

Health Psychology in the context of Palliative Care: A guide of orientations for the 

practice of this specialty in palliative care 

 

Abstract 

Although Health Psychology is seen as a well-established area, with very clear definition 

and objectives, recognized and supported by the American Psychological Association 

(APA), it is possible to perceive, from scientific literature, gaps related to clarity as to its 

role and ways of acting, mainly related to specific contexts of health services. In this regard, 

it is understood that this lack of clarity can have repercussions on the quality of services 

provided by the specialty in question. The context of Palliative Care is an example where 

gaps related to the action of this specialty are present, such as the lack of studies that discuss 

this practice, the lack of clarity as to its competences, the lack of systematization of a routine 

and the indication of strategies that allow an effective operationalization of interventions by 

the health psychologist. For this reason, it is considered relevant to invest in research that 

discusses the ways in which Health Psychology operates from specific contexts, such as 

Palliative Care (PC). With this in mind, this study aimed to propose a guide of orientations 

for the acting of the health psychologist in the context of PC. Therefore, in the first study, 

competences related to Health Psychology in this specific context were proposed; in the 

second study, Evidence-Based Psychological Practice (EBPP) was presented as a strategy 

that provides the reach of means of operationalization of the professional's practice. Finally, 

in the third study, it was elaborated a guide of orientations for the acting of the health 

psychologist in the context of PC, based on their competences, proposed in the first study, 

and on the stages of palliative care. In this third part, the strategy of EBPP is presented as a 

suggestion for the operationalization of interventions and elaboration of guides of 

orientations for the practice of this specialist in more specific contexts of palliative care. 

Ultimately, it is considered as the main contribution of this research the theoretical reference 

offered – scarce in scientific literature – which discusses not only the acting of Health 

Psychology, but this acting in a specific context, which corresponds to the PC. 

Keywords: Health Psychology. Palliative Care. Competences. Evidence-Based 

Psychological Practices. Guide of Orientations. 
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Introdução 

A Psicologia da Saúde, especialidade da Psicologia responsável por intervir nos 

aspectos psíquicos inerentes à condição de saúde e/ou adoecimento, foi formada na década 

de 1970 a partir da necessidade de uma atuação mais abrangente dessa profissão na área da 

saúde (Almeida & Malagris, 2011; Carvalho, 2013; Teixeira, 2004). Tal área vinha sofrendo 

modificações quanto ao modo de entendimento e intervenção no processo saúde-doença, 

anteriormente baseado no modelo biomédico que tinha como principal foco de observação 

e tratamento a dimensão biológica do indivíduo (Almeida & Malagris, 2011; Alves et al., 

2011; Engel, 1977).  

A partir dessa modificação, as dimensões psicológicas e sociais foram inseridas nesse 

contexto e passaram a interagir com a dimensão biológica, formando o novo modelo de 

atenção em saúde, o biopsicossocial (Almeida & Malagris, 2011; Engel, 1977). Desde então, 

novos espaços de atuação da Psicologia na área da saúde foram abertos, o que repercutiu no 

investimento e desenvolvimento da Psicologia da Saúde como especialidade. A respeito da 

sua formação, sabe-se que a Associação Americana de Psicologia (APA, American 

Psychological Association em inglês) foi a instituição que, desde o início, atuou como 

principal referência dessa especialidade (Carvalho, 2013; Castro & Bornholdt, 2004). 

Exemplo disso foi a produção de um documento produzido pela APA nomeado “Diretrizes 

para Prática Psicológica em Cuidados com a Saúde” (Guidelines for Psychological Practice 

in Health Care), que trouxe as instruções para a atuação da Psicologia na área da saúde 

(APA, 2013).  

Desde então, objetivando promover a manutenção da saúde do indivíduo, a 

Psicologia da Saúde atua de modo preventivo, o que repercute na diminuição das chances de 

adoecimento (Fernandes, Santos, & Techio, 2014; Garzón & Caro, 2014; Matarazzo, 1980; 

Ribeiro, 2011). Porém, quando já instaurada a enfermidade, essa especialidade preocupa-se 

em oferecer uma assistência ligada à prevenção do agravamento da condição de saúde, ou 

até mesmo do desenvolvimento de novas patologias (Gurgel & Lage, 2013). Além disso, a 

sua atuação ocorre nos diferentes níveis de assistência em saúde, sendo eles o primário, o 

secundário, o terciário e/ou o domiciliar (Almeida & Malagris, 2011; Alves, Santos, Ferreira, 

Costa, & Costa, 2017; Carvalho et al., 2015; Castro & Bornholdt, 2004), bem como em 

diferentes contextos específicos ao tipo de patologia (Calvetti, Muller, & Nunes, 2007), a 

exemplo do contexto da nefrologia, da cardiologia e dos Cuidados Paliativos (CP) (Freitas 

& Cosmo, 2010; Soares, Rafihi-Ferreira, Alckmin-Carvalho, & Santos, 2016). 
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Embora a Psicologia da Saúde seja uma área já bem estabelecida, que tem definição 

e objetivos muito claros reconhecidos e apoiados pela APA (Fernandes et al., 2014), a partir 

da literatura científica é possível perceber que há desafios para enfrentar em relação a sua 

prática. Exemplos desses desafios são: a pouca atenção dada às discussões sobre essa 

especialidade durante a formação profissional inicial dos psicólogos (Böing & Crepaldi, 

2010; Cruz & Cunha, 2015; Reis & Faro, 2016) e o insuficiente número de psicólogos 

atuando nessa área (Böing & Crepaldi, 2010; Reis & Faro, 2016). Além disso, há a falta de 

clareza quanto as funções do psicólogo da saúde em contextos específicos ligados às 

diferentes patologias (Domingues et al., 2013; Martinho, Pilha, & Sapeta, 2015; Melo, 

Valero, & Menezes, 2013) e a publicação de estudos científicos sobre a atuação na saúde 

referindo-se à Psicologia de modo genérico, sem mencionar essa especialidade como 

responsável por atuar nessa área  (Domingues et al., 2013; Ferreira, Lopes, & Melo, 2011; 

Martinho et al., 2015; Melo et al., 2013; Rezende, Gomes, & Machado, 2014). 

Sobre isso, os dilemas e desafios enfrentados pela Psicologia da Saúde no seu 

percurso de consolidação como especialidade podem repercutir em prejuízos para essa 

categoria profissional. De modo particular, tais prejuízos estão diretamente ligados a uma 

formação sem o conhecimento suficiente a respeito do modo como a Psicologia se apropria 

da área da saúde e pode construir seu repertório teórico e metodológico de atuação, visto a 

pouca atenção dada a essa especialidade na graduação (Gorayeb & Gerrelhas, 2003). 

Também há danos ligados a uma possível negligência aos aspectos psicológicos na 

assistência em saúde, considerando o número reduzido de profissionais atuando nesse 

cenário (Reis & Faro, 2016). Além de tais prejuízos, existe a manutenção do 

desconhecimento sobre o potencial e as contribuições particulares da Psicologia da Saúde 

neste setor, em razão da pouca discussão científica a respeito das especificidades do seu 

papel em cenários de patologias específicas. A razão para tal compreensão liga-se ao fato de 

que os suportes necessários para a estruturação da sistematização de sua prática, tais como a 

clareza do seu papel, de suas competências e o volume de trabalhos científicos de referência 

sobre sua atuação em contextos diferentes em saúde, parecem apresentar-se insuficientes até 

o momento (Gorayeb & Gerrelhas, 2003).  

Um cenário de atuação da Psicologia da Saúde onde esses dilemas estão presentes e 

que, segundo Alves, Melo, Andrade e Souza (2014), repercutem na dificuldade de 

esclarecimento sobre suas competências é o contexto dos CP. Tal serviço é definido pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, World Health Organization em inglês) como a 

assistência a pacientes com doenças crônicas ou sem possibilidade de cura, a partir da 
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prevenção e do alívio do sofrimento físico e emocional (WHO, 2017). Ainda segundo a 

WHO (2017), os CP são considerados de extrema importância para a assistência em saúde 

em razão da oferta de um cuidado diferenciado, comparado ao tradicionalmente cedido pelo 

campo da saúde que tem como meta principal o investimento em terapias de ordem curativa 

(WHO, 2017). 

A respeito do envolvimento da Psicologia da Saúde neste contexto, é possível 

identificar a abertura de espaço para a sua atuação, visto que um dos princípios dos CP tem 

como imperativo a integração dos aspectos psíquicos à assistência do paciente (WHO, 2017). 

Além disso, entende-se como justificativa para a atuação da Psicologia da Saúde nesse 

contexto a competência dessa especialidade em intervir nos aspectos emocionais e subjetivos 

envolvidos em todo processo saúde-doença e, por isso, presentes de maneira ainda mais 

intensa nos pacientes em CP (Martinho et al., 2015). 

Lacunas a respeito da atuação da Psicologia da Saúde no contexto dos CP são 

comumente relatadas pela literatura científica (Domingues et al., 2013; Martinho et al., 2015; 

Melo et al., 2013). Tais lacunas se mantém presentes mesmo existindo estímulos e o 

reconhecimento sobre a importância da assistência aos aspectos psíquicos. Alertas a respeito 

da pouca discussão sobre as particularidades da atuação da Psicologia no contexto dos CP 

durante a graduação são encontrados em publicações como a da Aliança Mundial de 

Cuidados Paliativos (WPCA, Worldwide Palliative Care Alliance em inglês) (2014) e em 

Pineli, Krasilcic, Suzuk e Maciel (2016). Os relatos ligados ao número reduzido de 

psicólogos atuando nas equipes multidisciplinares de assistência em CP e a falta de clareza 

quanto as funções e competências dessa especialidade nesse contexto são vistos em trabalhos 

como o de Domingues et al. (2013), Martinho et al. (2015) e Melo et al. (2013). Já as 

discussões que se referem à prática da Psicologia dentro do contexto dos CP sem atribuir ou 

identificar a Psicologia da Saúde como área específica e responsável por atuar nesse cenário 

podem ser encontradas em Domingues et al. (2013), Ferreira et al. (2011), Martinho et al. 

(2015), Melo et al. (2013) e Rezende et al. (2014).  

Dado o exposto, compreende-se que as lacunas presentes no campo da Psicologia da 

Saúde merecem mais atenção por parte dos pesquisadores que objetivam contribuir para o 

desenvolvimento desse campo. Por essa razão, considera-se importante a realização de 

estudos que investiguem de maneira mais aprofundada as questões relativas à assistência da 

Psicologia da Saúde, visto sua importância para a qualidade da assistência oferecida por essa 

especialidade e, por consequência, para a sua autonomia e reconhecimento no ambiente da 

saúde (Gorayeb & Gerrelhas, 2003; Krauzer et al., 2015).  
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Assim, a definição das competências da Psicologia da Saúde em cenários específicos 

de assistência em saúde, como o contexto dos CP, é um exemplo de tema que pode ser 

investigado e que contribui para a prática desta especialidade. Porém, para uma contribuição 

ainda mais significativa e que preencha mais lacunas, considera-se igualmente importante 

investir em estudos que apresentem modos de elaboração de roteiros de orientação prática, 

ligados à organização, demandas e especificidades dos contextos voltados para a assistência 

paliativa, além de sugestões de estratégias de operacionalização das intervenções orientadas 

pelo roteiro, ou seja, do modo como executá-las.  

Sobre as estratégias de operacionalização da assistência, sabe-se que a Psicologia já 

se utiliza de um recurso, originalmente da área da saúde, que facilita a tomada de decisões 

mais assertivas, oportunizando o aumento dos benefícios à população assistida e a 

racionalização dos recursos destinados a esta assistência. Para tanto, faz uso da aproximação 

entre o saber científico mais atualizado e a realidade prática da atuação profissional. 

(Barreto, 2004). Tal recurso é definido como Prática Psicológica Baseada em Evidência 

(PPBE), um processo individualizado de tomada de decisão que ocorre por meio da 

integração da melhor evidência científica disponível com a experiência do profissional e 

com o contexto das características, valores e desejos do paciente (Galvão, Sawada, & Rossi, 

2002; Nobre, Bernardo, & Jatene, 2003; Silva, Miranda, Souza, & Barros, 2016).  

Dado o exposto, entende-se como pertinente o empenho em trabalhos que tragam 

sugestões sobre “o que fazer” por parte da Psicologia da Saúde em contextos diversos de 

adoecimento. Porém, dentro dessa sugestão, abre-se um novo repertório de possibilidades 

metodológicas de atuação, ou seja, diversos modos de “como fazer”, ou como executar, cada 

competência. Por esta razão, julga-se também apropriada a investigação de modos de 

sistematização ou organização da assistência, além de estratégias que facilitem a escolha dos 

modos de atuação mais assertivos que tragam resultados mais positivos para a população 

assistida. Deste modo, os pesquisadores podem oferecer suportes teórico e metodológico 

confiáveis para a estruturação e sistematização de uma prática assistencial de qualidade, o 

que repercutirá no fortalecimento da autonomia e consolidação da Psicologia da Saúde como 

especialidade, bem como na melhoria da assistência prestada pela mesma.   

Por fim, este trabalho teve como objetivo principal propor um roteiro de orientações 

para a atuação do psicólogo da saúde no contexto dos CP. Para tanto, o primeiro estudo 

propôs investigar quais seriam as competências relativas à Psicologia da Saúde nos CP. O 

segundo estudo discorreu sobre a PPBE como estratégia que proporciona o alcance dos 

meios de operacionalização das competências. Finalmente, o terceiro estudo objetivou 
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apresentar um roteiro de orientações para a atuação do psicólogo da saúde no contexto dos 

CP, com base nas suas competências, propostas no primeiro estudo, e as fases da assistência 

paliativa. Por fim, ainda no terceiro estudo, apresentou-se a estratégia de PPBE como 

sugestão para operacionalização das intervenções e elaboração de roteiros de orientação para 

a prática do psicólogo da saúde em contextos ainda mais específicos da assistência paliativa. 
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Estudo I 

 

Competências da Psicologia da Saúde no contexto dos Cuidados Paliativos 

Resumo 

A Psicologia da Saúde, especialidade responsável por intervir nos aspectos psicológicos 

presentes no processo saúde-doença, vem se desenvolvendo com a finalidade de atender as 

novas exigências dos serviços de saúde que se voltam para um cuidado integral. Entretanto, 

a literatura científica destaca a falta de consenso sobre seu conceito e prática, sendo essa 

lacuna entendida como um fator de dificuldade para identificar e reconhecer o papel dessa 

especialidade, principalmente dos papéis ligados a contextos específicos de saúde. Exemplos 

disso são os trabalhos que denunciam a falta de clareza quanto as suas competências no 

contexto dos Cuidados Paliativos (CP). Assim, entende-se como necessário o investimento 

em pesquisas que esclareçam o papel da Psicologia da Saúde. Tal esclarecimento pode 

acontecer a partir da definição de suas competências em cada contexto de assistência em 

saúde. Diante do exposto, o presente estudo objetivou propor as competências práticas do 

psicólogo da saúde no contexto dos CP. Assim, partindo da articulação entre os princípios 

dos CP e os objetivos dessa especialidade, foram definidas cinco competências, sendo elas: 

1. Participar de todas as etapas de assistência interdisciplinar ao paciente e família; 2. 

Promover o acompanhamento psicológico imediato e a mediação na comunicação entre 

paciente-família-equipe; 3. Realizar a avaliação psicológica incluindo a avaliação da 

dimensão espiritual; 4. Facilitar o processo de enfrentamento/adaptação à condição de saúde; 

e 5. Realizar psicoprofilaxia do processo morte-morrer. Deste modo, acredita-se estar 

contribuindo para o fortalecimento da Psicologia da Saúde e, por consequência, para a 

melhoria dos seus serviços no contexto dos CP.  

Palavras-chave: Psicologia da Saúde. Cuidado Paliativo. Competência. 

 

Competences of Health Psychology in the context of Palliative Care 

Abstract 

The Psychology of Health, a specialty responsible for intervening in the psychological 

aspects present in the health-disease process, has been developed with the purpose of 

meeting the new demands of the health service that turn to integral care. However, the 

scientific literature highlights the lack of consensus on its concept and practice, and this gap 

is understood as a difficulty factor to identify and recognize the role of this specialty, 

especially of the roles related to specific health contexts. Examples of this are the works that 
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denounce the lack of clarity regarding their competences in the context of Palliative Care 

(PC). Thus, it is understood as necessary the investment in research that clarifies the role of 

the health psychologist, and such clarification can happen from the definition of their 

competencies in each context of health care. For this reason, the present study aimed to 

propose the practical skills of the health psychologist in PC. Thus, starting from the 

articulation between the principles of PC and the objectives of this specialty, 5 competences 

were defined, which would be: 1. Participate in all stages of interdisciplinary care to the 

patient and family; 2. Promoting immediate psychological monitoring and mediation in 

patient-family-team communication; 3. Performs the psicodiagnóstico including the 

evaluation of the spiritual dimension; 4. Facilitate the coping / adaptation process to the 

health condition; and 5. Perform psychoprophylaxis of the death-dying process. In this way, 

it is believed to be contributing to the strengthening of Health Psychology and, consequently, 

to the improvement of its services in the context of the PC. 

Keywords: Health Psychology. Palliative Care. Competence. 

 

Introdução 

Desde sua formação na década de 1970, a Psicologia da Saúde, uma das áreas de 

atuação e pesquisa mais recentes da Psicologia, vem se desenvolvendo com vistas ao 

atendimento das novas demandas dos serviços de saúde voltadas para um cuidado mais 

integral (Paes-Ribeiro, 2011). Essa nova área assumiu o papel de especialidade dedicada ao 

estudo dos aspectos psicológicos relacionados ao processo saúde-doença, seja ele de ordem 

mental ou física. Seu objetivo é atuar na promoção da saúde do indivíduo e de seus meios 

sociais, de modo a prevenir possíveis adoecimentos. Todavia, quando já instaurada a 

enfermidade, dedica-se a facilitar o processo de enfrentamento e ajustamento à condição de 

enfermo, de forma a evitar seu agravamento e proporcionar melhorias na qualidade de vida 

do paciente (Almeida & Malagris, 2011; Carvalho, 2013; Fernandes, Santos, & Techio, 

2014; Garzón & Caro, 2014; Paes-Ribeiro, 2011).  

A respeito das atribuições da Psicologia da Saúde sabe-se que as mesmas podem ser 

desenvolvidas nos diferentes níveis de assistência em saúde, sendo eles o primário, o 

secundário e o terciário (Castro & Bornholdt, 2004). Além disso, essa especialidade também 

atua nos diferentes contextos específicos ao tipo de patologia (Calvetti, Muller, & Nunes, 

2007), a exemplo dos Cuidados Paliativos (CP), da nefrologia e da cardiologia (Freitas & 

Cosmo, 2010; Soares, Rafihi-Ferreira, Alckmin-Carvalho, & Santos, 2016). 
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Segundo estudo recente de Alves, Santos, Ferreira, Costa e Costa (2017), a Psicologia 

da Saúde deve ser compreendida como uma especialidade autônoma, contudo 

essencialmente interdisciplinar, pois a mesma se desenvolve a partir da articulação de 

saberes e práticas de diversas outras especialidades, a exemplo da Psicologia Social, da 

Psicologia Comunitária, da Saúde Pública/Comunitária, da Epidemiologia, da Antropologia, 

da Sociologia e a Medicina Comportamental. Entretanto, os autores compreendem que essa 

característica, entre outras, agrega à Psicologia da Saúde uma complexidade quanto a sua 

identidade, tornando-a difícil de ser compreendida consensualmente. Afirmam que são 

exemplos dessas dificuldades de consenso: a discordâncias quanto a sua origem, conceito e 

identidade e o fato de ser comum confundirem-na com outras áreas, tais como a Psicologia 

Clínica e a Terapia Comportamental (Alves et al., 2017). A justificativa para tal dificuldade 

de consenso se dá em razão dessa especialidade ter poucos anos de formação e considerar 

que seu desenvolvimento ainda se encontra em fase embrionária. Contudo, tais divergências 

acabam interferindo diretamente no modo de executar as práticas dessa especialidade, 

favorecendo o aumento da dubiedade a respeito do exercício profissional da mesma e, por 

consequência, dificultando o processo de formação de seus profissionais e o 

desenvolvimento da Psicologia da Saúde (Alves et al., 2017). 

Em conformidade com o panorama apresentado acima, que enfatiza as barreiras 

enfrentadas pelo processo de desenvolvimento e formação profissional da Psicologia da 

Saúde, acrescenta-se a esse dilema a pouca frequência com que a literatura científica se 

refere a essa especialidade quando aborda a atuação na saúde. Sobre tal assunto, é muito 

mais comum a referência de maneira genérica à Psicologia, como nos trabalhos sobre a 

atuação no contexto dos CP, por exemplo (Domingues et al., 2013; Ferreira, Lopes, & Melo, 

2011; Martinho, Pilha, & Sapeta, 2015; Melo, Valero, & Menezes, 2013; Rezende, Gomes, 

& Machado, 2014). Assim, os trabalhos que abordam tal tema de maneira genérica, além de 

enfraquecerem a consolidação e reconhecimento da especialidade em questão, acabam 

deixando de lado discussões mais aprofundadas sobre as competências direcionadas aos 

contextos da saúde. 

Um exemplo disso é o considerável número de trabalhos que discutem a temática da 

atuação da Psicologia no contexto dos CP, um serviço de saúde, sem referir-se como 

pertencentes à especialidade da Psicologia da Saúde, o que evidencia o pouco 

reconhecimento do papel da especialidade em questão (Domingues et al, 2013; Ferreira, 

Lopes & Melo, 2011; Melo, Valero & Menezes, 2013; Martinho, Pilha & Sapeta, 2015; 

Rezende, Gomes & Machado, 2014). Ainda a esse respeito, sabe-se que os trabalhos sobre 
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a Psicologia no contexto dos CP não focam suas análises sobre quais seriam as competências, 

e respectivos modos de operacionalização, da sua atuação nesse modelo de assistência. O 

que repercute, por exemplo, na pouca clareza sobre quais seriam as competências da 

Psicologia da Saúde no contexto dos CP (Martinho, Pilha & Papeta, 2015; Domingues et al, 

2013; Melo, Valero e Menezes, 2013). 

Considerando o panorama exposto, entende-se como necessário investigações 

científicas que discutam e proponham as práticas do psicólogo da saúde. Sugeriu-se que tal 

empreendimento seja feito pela via da descrição clara sobre suas competências em contextos 

específicos de saúde. Um exemplo de contexto que merece atenção quanto à definição clara 

das competências dessa especialidade é o dos CP em razão das lacunas ligada a essa atuação, 

além da importância da participação do seu especialista para a qualidade dos serviços 

prestados na assistência paliativa (Matinho, Pilha, & Sapeta, 2015). Julga-se como relevante 

tal linha de estudo uma vez que também estimula a construção de um amplo, detalhado e 

seguro repertório referencial que serve como base de orientação para a formação e execução 

das práticas de seus profissionais nesse modelo específico de assistência em saúde. 

Consequentemente, o desenvolvimento da identidade e do próprio campo da Psicologia da 

Saúde são fortalecidos. 

Diante do exposto, o objetivo principal deste estudo foi propor quais seriam as 

competências da Psicologia da Saúde no contexto dos CP, a partir da articulação entre os 

princípios dos CP e dos objetivos da assistência desta especialidade. Para tanto, este trabalho foi 

dividido em três partes. A primeira apresenta os aspectos conceituais da Psicologia da Saúde 

destacando seu processo de formação e sua atuação. A segunda expõe o contexto dos CP também 

pontuando o seu percurso histórico de formação, sua definição e princípios práticos. Por fim, a 

última parte apresenta sugestões sobre quais seriam as competências da Psicologia da Saúde no 

que tange aos CP. 

 

Psicologia da Saúde: Aspectos históricos, conceituais e práticos 

A respeito do processo histórico de formação da Psicologia da Saúde, a Associação 

Americana de Psicologia (APA, American Psychological Association em inglês) foi a 

instituição referência para tal processo (Carvalho, 2013). Essa consideração se dá em razão 

da APA ter sido a primeira organização de psicólogos a criar, em 1970, um grupo de trabalho 

na área da saúde (Carvalho, 2013; Castro & Bornholdt, 2004). Em seguida, passados nove 

anos, foi criada a divisão 38 da APA, denominada como Psicologia da Saúde (Health 

Psychology). O objetivo da divisão 38 foi avançar nos estudos e pesquisas dessa 
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especialidade e estimular a conexão dos conhecimentos biomédicos à ciência da Psicologia, 

de maneira a fomentar uma compreensão mais integral de assistência em saúde, coerente 

com o modelo biopsicossocial (Carvalho, 2013; Castro & Bornholdt, 2004). Já em 1982, a 

APA passou a publicar a revista Health Psychology, considerada a primeira da área. 

Seguindo esse movimento que chegou a atingir a Europa, foram criados outros periódicos 

que têm como tema central a Psicologia da Saúde, a saber: Psicologia da Saúde e Doença, 

de Portugal; o British Journal of Health Psychology, do Reino Unido; a revista Psicología 

de la Salud, da Espanha; a Psicologia della Salute, da Itália e a Gedrag & Gezondheid, da 

Bélgica (Carvalho, 2013; Castro & Bornholdt, 2004). 

Dez anos após o início de sua formação, Matarazzo (1980), então presidente da APA, 

definiu a Psicologia da Saúde como a especialidade de contribuição profissional, científica 

e educacional da Psicologia que objetiva a prevenção de doenças, a promoção e manutenção 

da saúde, bem como a identificação dos fatores relacionados ao desenvolvimento de 

enfermidades, além da melhoria da prestação de serviços em saúde e da elaboração de 

políticas sanitárias. 

Na medida em que se desenvolvia e ganhava atenção de novos pesquisadores 

interessados em investigar mais a seu respeito, seu conceito sofreu algumas alterações 

(Carvalho, 2013). A Psicologia da Saúde passou a ser conceituada como a especialidade que 

objetiva promover ao público assistido a inclusão de atitudes e comportamentos ativos que 

favoreçam melhorias na saúde e a prevenção de doenças, além de oferecer suporte para o 

enfrentamento e a adaptação durante o processo de ajustamento ao adoecer, a patologia e 

suas eventuais consequências (Almeida & Malagris, 2011). Para tanto, a área possui como 

foco de investigação a forma como os fatores biológicos, psicológicos e sociais interagem e 

influenciam o processo saúde-doença, assim como o modo pelo qual o sujeito vivencia seu 

estado de saúde ou enfermidade na sua relação consigo mesmo, com os outros e com o 

mundo (Fernandes et al., 2014; Garzón & Caro, 2014; Paes-Ribeiro, 2011).  

Em conformidade com as considerações acima, a APA publicou em 2013 o 

documento intitulado de Diretrizes para a Prática Psicológica em Sistemas de Prestação de 

Cuidados de Saúde (Guidelines for Psychological Practice in Health Care Delivery 

Systems), que apresenta as diretrizes básicas sobre o que considera ser as atribuições gerais 

da Psicologia da Saúde. O objetivo desse documento foi servir de orientação para a atuação 

profissional dessa especialidade de modo a diminuir as incoerências a respeito do que se 

compreende sobre ela e de como ocorrem suas intervenções. Com base nas diretrizes da 

APA, as atribuições são apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 

Atribuições do profissional psicólogo da saúde. 

1. Participar do diagnóstico multiprofissional e do tratamento do paciente;  

2. Servir como ponte de informação sobre o paciente à equipe de saúde, cabendo ao 

psicólogo decidir sobre até que ponto pode falar a seu respeito; 

3. Mediar a comunicação entre paciente, equipe e família, facilitando a orientação do 

mesmo sobre seu tratamento, seja preventivo, curativo, paliativo, ou ainda na simultânea 

prestação destas duas ou três modalidades, ajudando na tomada de decisões do paciente e 

equipe e na adesão ao tratamento;  

4. Realizar a avaliação psicológica; 

5. Atuar na promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como nas condições 

crônicas de adoecimento e cuidados de fim de vida;  

6. Desenvolver e implementar programas de prevenção, de maneira consultiva, 

participativa e/ou de coordenação; 

7. Conduzir as intervenções psicoterápicas ou de aconselhamento; 

8. Participar, podendo assumir a liderança, na admissão, diagnóstico, tratamento e na 

decisão da alta do paciente; 

9. Atuar na formação profissional desta área e na investigação científica; 

10. Servir na administração da prestação de cuidados em saúde.  

Fonte: APA, 2013. 

 

Para a Psicologia da Saúde alcançar as metas pretendidas não basta a compreensão a 

respeito dos objetivos de sua atuação, pois se faz necessário que o psicólogo da saúde tenha 

clareza das especificidades do contexto onde estiver atuando de modo a integrá-las a sua 

prática e oferecer uma assistência mais próxima às necessidades do mesmo. Tal necessidade 

não é característica exclusiva da Psicologia da Saúde, pelo contrário, ela é uma condição 

básica para a atuação da Psicologia nas situações específicas onde atuam suas especialidades 

(Alves et al., 2017). 

A respeito da atuação da Psicologia da Saúde no contexto dos CP, Martinho et al. 

(2015) comentam que os aspectos psicológicos envolvidos em todo processo saúde-doença, 

foco da sua intervenção, expressam-se de maneira particular nos pacientes em CP. Nestes, o 

sofrimento psíquico está ligado às vivências específicas, como o contato próximo com os 
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indícios de morte iminente e a necessidade de elaboração do processo de morte por exemplo. 

Além da convivência com dores e as limitações físicas e emocionais próprias da patologia, 

pode haver divergência de opiniões entre paciente-família-equipe quanto ao tratamento e a 

dificuldade de comunicação entre os mesmos (Martinho et al., 2015). Assim, entende-se que 

uma assistência ajustada à especialidade da Psicologia da Saúde ao contexto dos CP é 

adequada, uma vez que aumenta a chance de atender as necessidades dos mesmos.  

Por essa razão, justifica-se a necessidade de se conhecer o contexto dos CP, a partir 

da apresentação de suas principais características e demandas específicas. Tal compreensão 

favorece a articulação com os objetivos da Psicologia da Saúde, o que possibilita a definição 

das competências dessa especialidade nesse modelo de assistência em saúde.  

 

Cuidados Paliativos 

O processo de formação do campo dos CP teve sua origem no ano de 1967 com o 

movimento hospice na Inglaterra, a partir da fundação do Saint Christopher’s Hospice pela 

médica Dame Cicely Saunders, também enfermeira e assistente social (Pineli, Krasilcic, 

Suzuki, & Maciel, 2016). Destaca-se o fato dos CP terem nascido a partir de um olhar 

interdisciplinar, considerando as demais formações em saúde da sua idealizadora. Saunders 

propôs uma nova filosofia de assistência em saúde que objetivou cuidar de pessoas que se 

encontravam em processo de morte, de modo a promover o alívio dos sofrimentos físico e 

psicológico (Silva & Sudigursky, 2008). Em seguida, na década de 1970, a médica Elizabeth 

Kubler-Ross, após ter tido contato com Saunders e com os primeiros trabalhos em CP, trouxe 

esse novo modelo de assistência em saúde para a América. Entre 1974 e 1975 foi fundado o 

primeiro hospice nos Estados Unidos, o que repercutiu na disseminação desse movimento 

em diversos países que passaram a integrar tais cuidados na assistência a pacientes fora da 

possibilidade de cura (Gomes & Othero, 2016). 

Foi somente na década de 1980 que a formação do cenário de assistência em CP teve 

início no Brasil, tendo seu maior crescimento somente no ano 2000, a partir do 

fortalecimento de serviços já existentes e da formação de novos espaços para esta atuação 

(Academia Nacional de Cuidados Paliativos [ANCP], 2012). Segundo Cardoso, Muniz, 

Schwartz e Arrieira, (2013), nesse período surgiram iniciativas para fortalecer os serviços 

de atenção paliativa. Entre tais iniciativas estão a publicação, em 2001, do manual dos CP 

do Instituto Nacional do Câncer em parceria com o Ministério da Saúde, a criação da Política 

Nacional de Atenção Oncológica e do Programa de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos.  
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A respeito do processo de formação conceitual, segundo Gomes e Othero (2016), a 

World Health Organization (WHO) definiu pela primeira vez em 1990 o que seriam os CP, 

passando a reconhecê-los e recomendá-los como prática pertencente aos cuidados em saúde. 

Inicialmente, os CP eram entendidos como os cuidados ativos e totais a pacientes com 

diagnóstico de câncer e cuja doença não respondia mais ao tratamento curativo. Assim, era 

prioritário o controle da dor e de outros sintomas e problemas de ordem psicológica, social 

e espiritual, tendo como objetivo principal proporcionar a melhoria da qualidade de vida 

para pacientes e família (Braga & Queiroz, 2013). Nesse momento, os CP passaram a ser 

considerados como um dos pilares básicos da assistência em oncologia (Gomes & Othero, 

2016). Em 2002 esse conceito foi revisto e aprimorado pela própria WHO, que trouxe a esta 

modalidade terapêutica um novo olhar sobre seu objeto de intervenção, incluindo a 

assistência a outras doenças como AIDS, doenças cardíacas e renais, doenças degenerativas 

e neurológicas (Braga & Queiroz, 2013; Gomes & Othero, 2016).  

A definição mais atual considera os CP como uma abordagem que visa melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes e familiares que enfrentam alguma doença com risco de 

vida. A proposta tem como base atuar de forma a prevenir e aliviar o sofrimento por meio 

da identificação precoce, avaliação adequada e tratamento da dor e de outros problemas 

físicos, psicossociais e espirituais (Pineli et al., 2016; WHO, 2017). Em 2014, a Worldwide 

Palliative Care Alliance (WPCA) ampliou o conceito e definiu que os CP são necessários 

tanto para condições que limitam a vida, quanto para doenças crônicas, além de ter 

considerado que não há um tempo de vida estimado ou um prognóstico que determinem a 

indicação dos CP, mas sim a necessidade do paciente (Pineli et al., 2016; WPCA, 2014). 

As sutis alterações conceituais, tanto por parte da WHO quanto pela WPCA, 

trouxeram mudanças significativas a respeito do seu público alvo e do momento em que 

deve ser iniciado à assistência em CP. A abrangência da assistência para além dos pacientes 

com diagnóstico de câncer, bem como a identificação precoce da demanda para a atuação 

imediata desse serviço desde o diagnóstico, possibilitaram o aumento do número de pessoas 

passíveis a receber esse serviço, bem como anteciparam o momento de sua atuação.  

De acordo com essa nova concepção, entende-se que os CP superam a representação 

de uma prática somente oferecida a pacientes fora da possibilidade de cura e passam a 

atender qualquer portador de doença, podendo esta ser ativa, progressiva ou que ameaça a 

continuidade da vida, ou seja, estende-se aos casos em que a morte pode se constituir por 

um processo de evolução natural em relação ao adoecer. Dessa forma, ainda que tal processo 

de evolução do adoecer se prolongue por anos, não é preciso aguardar somente o período 
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mais próximo da terminalidade do paciente para ofertar um cuidado que promova a 

qualidade de vida, assistindo os demais aspectos que vão além do biológico (Palmeira, 

Scorsolini-Comin, & Peres, 2012).  

Visando facilitar a compreensão dos profissionais a respeito dos objetivos desse 

serviço, a WHO propôs nove princípios básicos dos CP que são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Princípios do Cuidado Paliativo. 

1. Proporcionar alívio da dor e outros sintomas desconfortáveis; 

2. Firmar a vida e considerar a morte como um processo natural; 

3. Não acelerar, tão pouco adiar o momento da morte; 

4. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais do paciente a sua assistência; 

5. Oferecer um sistema de apoio para ajudar o paciente a viver de maneira mais ativa 

possível até a sua morte; 

6. Dispor também de um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com seu 

próprio luto durante a doença e a morte do paciente; 

7. Atuar de maneira multidisciplinar para atender às necessidades dos pacientes e 

suas famílias, incluindo aconselhamento de luto, se indicado; 

8. Melhorar a qualidade de vida podendo influenciar positivamente o curso da 

doença; 

9. Aplicar, no início da doença, em conjunto de outras terapias que se destinam a 

prolongar a vida, como quimioterapia ou radioterapia, e incluir as investigações 

necessárias para compreender melhor e gerenciar complicações clínicas 

desconfortáveis. 

Fonte: WHO, 2017. 

A partir de tais princípios, compreende-se que os CP apresentam-se como uma forma 

inovadora de assistência na área da saúde, uma vez que se diferenciam fundamentalmente 

da abordagem curativa. A razão para tal consideração é o fato desta modalidade de 

assistência focar na melhoria da qualidade de vida interagindo com os aspectos físicos, 

psicológicos, sociais e espirituais do indivíduo. Além de incluir a assistência à família, pois 

considera que tanto o paciente quanto o seu entorno estão envolvidos nesse processo e, por 

esta razão, adoecem e sofrem junto (Matsumoto, 2012).  
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Além disso, é possível perceber uma demanda pela atuação da Psicologia nesse 

modelo de assistência em saúde, visto a ênfase que se faz à assistência dedicada 

especificamente aos aspectos subjetivos envolvidos nesse contexto. Por essa razão, a partir 

da articulação entre os objetivos da Psicologia da Saúde e dos princípios dos CP, é 

apresentada a seguir a sugestão sobre quais seriam as competências dessa especialidade 

nesse modelo de assistência em saúde. 

 

Competências da Psicologia da Saúde no contexto dos CP 

A Tabela 3 apresenta, especificamente na terceira coluna, o produto final da 

articulação entre os princípios dos CP (primeira coluna) e os objetivos da Psicologia da 

Saúde (segunda coluna). Tal produto é considerado uma sugestão sobre quais seriam as 

competências da Psicologia da Saúde no contexto dos CP, objetivo principal desse estudo. 

Para tanto, em cada linha expõe-se respectivamente um princípio dos CP, seguido do 

objetivo da Psicologia da Saúde considerado aqui como o mais adequado para atuar nesse 

princípio e, em seguida, a sugestão do que essa especialidade pode fazer nessa situação 

particular. Entende-se que esse modelo de apresentação deixa clara a viabilidade da 

articulação entre as áreas, pois é possível evidenciar que cada objetivo específico dos CP 

abre espaço para a atuação da Psicologia da Saúde e, por consequência, demanda a atuação 

dessa especialidade.  

Todavia, antes de apresentar a Tabela, vale mencionar que, para viabilizar a proposta 

da sugestão das competências, alguns reajustes foram feitos e são apontados a seguir. Os 

dois últimos objetivos da Psicologia da Saúde não foram utilizados, sendo eles: a atuação na 

formação profissional desta área e na investigação científica e a atuação na administração da 

prestação de cuidados em saúde (APA, 2013). A razão para isso se dá por considerá-los 

como não ligados diretamente à assistência, e sim à atuação a nível de formação de novos 

profissionais e de gerenciamento da instituição de saúde.  

Outro ajuste diz respeito à condensação de quatro princípios dos CP em razão de 

terem sido considerados como compatíveis e que tratavam dos mesmos aspectos ou de 

aspectos afins, com outros princípios. A mesma condensação, pelo mesmo motivo, ocorreu 

com três objetivos da Psicologia da Saúde. Exemplos desse reajuste ocorreu com o segundo 

e terceiro princípios dos CP, que são: 2. Firmar a vida e considerar a morte como um 

processo natural e 3. Não acelerar, tão pouco adiar o processo da morte (WHO, 2017); os 

mesmos foram condensados e se tornaram neste trabalho um único princípio, sendo ele o 5. 

Firmar a vida e considerar a morte como um processo natural, não acelerando nem adiando 
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o seu momento. Outro exemplo ocorreu com o primeiro e oitavo objetivos da Psicologia da 

Saúde, sendo eles: 1, Participar do diagnóstico multiprofissional e do tratamento do paciente; 

e de 8. Participar, podendo assumir a liderança, na admissão, diagnóstico, tratamento e na 

decisão da alta do paciente (APA, 2013). Após condensação, formou-se um único objetivo: 

1. Participar do diagnóstico multiprofissional e do tratamento do paciente, podendo assumir 

a liderança, na admissão, diagnóstico, tratamento e alta do mesmo. Desse modo, dos nove 

princípios dos CP restaram cinco, e dos dez objetivos da Psicologia da Saúde novamente 

restaram cinco, o que repercutiu também nas indicações de cinco competências desta 

especialidade nesse contexto específico. 

Para a definição das competências, houve a preocupação em respeitar algumas 

importantes considerações já apresentadas anteriormente e defendidas pelo campo da 

Psicologia da Saúde ou dos CP. Tais considerações foram: 1. A possibilidade da atuação da 

Psicologia da Saúde em todos os níveis ou espaços de assistência em saúde, sendo eles a 

atenção básica, os ambulatórios de especialidades, as instituições de internamento e os 

domicílios (Alves et al., 2017; Castro & Bornholdt, 2004);  2. A oferta da assistência 

paliativa não ser limitada ao diagnóstico de câncer nem à condição de impossibilidade de 

terapia curativa, sendo indicada desde o diagnóstico de qualquer adoecimento que traga risco 

e limitação à vida (Pineli et al., 2016; WHO, 2017) e 3. A atuação de qualquer profissional 

no contexto dos CP no modelo interdisciplinar, a partir de equipes multiprofissionais 

compostas por psicólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes 

sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, odontólogos e assistentes espirituais 

(ANCP, 2012; WHO, 2017). Por esta razão, preocupou-se em definir as competências de 

modo a não as limitar a nenhum desses aspectos, podendo ser praticadas em qualquer nível 

de atuação em saúde, a todos os tipos de doenças e em todas as fases da assistência paliativa.  

 

  

Tabela 3 

As competências da Psicologia da Saúde no contexto dos CP a partir da articulação entre 

os princípios dos CP e os objetivos da Psicologia da Saúde 

Princípios dos CP 

(WHO, 2017) 

Objetivos da PS* 

(APA, 2013) 

Competências da PS no 

contexto dos CP 



29 

 

 

 

Atuar de maneira 

multidisciplinar para 

atender às necessidades do 

paciente e de sua família, 

incluindo o aconselhamento 

sobre os lutos durante a 

doença e o processo de 

morte do paciente. 

Participar do diagnóstico 

multiprofissional e do 

tratamento do paciente, 

podendo assumir a 

liderança em quaisquer 

etapas da assistência 

ofertada. 

1ª Participar, de modo 

interdisciplinar, de todas as 

etapas de assistência ao 

paciente e à família.  

Aplicar, no início da 

doença, em conjunto de 

outras terapias que se 

destinam a prolongar a vida 

incluindo as investigações 

necessárias para 

compreender melhor e 

gerenciar complicações 

clínicas desconfortáveis.  

Conduzir as 

intervenções 

psicológicas ou de 

aconselhamento, 

mediando a 

comunicação entre 

paciente-família-equipe. 

2ª Iniciar a intervenção 

psicológica de modo imediato, 

desde o diagnóstico da doença, 

incluindo como parte desta 

assistência a mediação na 

comunicação entre paciente-

família-equipe necessárias para 

as tomadas de decisões a 

respeito do tratamento 

realizado. 

Integrar os aspectos 

psicológicos e espirituais do 

paciente a sua assistência. 

Realizar a avaliação 

psicológica sobre a 

condição do paciente. 

3ª Realizar a avaliação 

psicológica identificando 

também os aspectos espirituais 

do paciente de modo a integra-

los ao diagnóstico 

multiprofissional e à assistência 

psicológica. 

Melhorar a qualidade de 

vida e promover a 

autonomia do paciente, 

proporcionando alívio da 

dor e outros sintomas 

desconfortáveis. 

Atuar na promoção da 

saúde e na prevenção de 

doenças, bem como nas 

condições crônicas de 

adoecimento e cuidados 

de fim de vida. 

4ª Facilitar a expressão dos 

recursos de enfrentamento e 

adaptação do paciente a sua 

condição de saúde, objetivando 

a diminuição do sofrimento 

psíquico. 
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Firmar a vida e considerar a 

morte como um processo 

natural, não acelerando nem 

adiando o seu momento.  

Desenvolver e 

implementar programas 

de prevenção, de 

maneira consultiva, 

participativa e/ou de 

coordenação. 

 

5ª  Realizar a psicoprofilaxia 

das perdas inerentes à condição 

de enfermo, facilitando aos 

assistidos a vivência desde 

processo de modo a não gerar 

outros adoecimentos em 

decorrência do mesmo. 

Fonte: Autor, 2018. 
Nota. PS – Psicologia da Saúde 

 

Antes da discussão a respeito das competências aqui indicadas, vale mencionar que 

para a elaboração de cada uma delas foi associado somente um objetivo da Psicologia da 

Saúde para cada princípio dos CP. Contudo, não se desconsidera aqui a possibilidade, 

tampouco a necessidade, de flexibilizar tais relações de modo a incluir mais de um objetivo 

da Psicologia da Saúde para atuar em cada princípio desse modelo de assistência, ou até 

mesmo de reajustar os pares que compõem cada relação. Compreende-se que tal 

flexibilidade torna possível o reajuste de tais competências, o que é considerado como algo 

positivo, pois não inviabiliza as indicações aqui feitas. Muito pelo contrário, ressalta a 

efetividade do modelo aqui utilizado para alcançá-las, além de afirmar a diversidade da 

atuação da Psicologia da Saúde nesse contexto. 

  

1ª Competência: Participação em todas as etapas de assistência interdisciplinar ao paciente 

e à família 

Discutindo-se cada competência de maneira aprofundada, sabe-se que a primeira tem 

por sugestão a atuação do psicólogo da saúde em todas as etapas da assistência paliativa ao 

paciente e sua família e no formato interdisciplinar, ou seja, a partir de equipes 

multiprofissionais. A sugestão a respeito da participação desse profissional em todas as 

etapas pode ser estendida a sua atuação também em qualquer espaço de intervenção nos CP, 

como os postos de saúde, ambulatórios, hospitais ou domicílios. Tal extensão se baseia na 

indicação por parte dos CP e da Psicologia da Saúde da atuação de profissionais em todos 

os cenários acima descritos.  

Já a respeito da sugestão de atuação no modelo interdisciplinar, por meio da formação 

de equipes multiprofissionais, sabe-se que tem sido bastante valorizado não somente pelo 

campo dos CP, mas por toda assistência em saúde. A razão para isso é o fato desse modelo 
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oferecer uma assistência que inclui todas as dimensões constituintes do processo saúde-

doença, sendo elas as dimensões física, psicológica, social e espiritual do paciente. Além 

disso, a atuação a partir de equipes multiprofissionais é considerada como oportuna visto 

que possibilita a construção de uma atuação interdisciplinar, que promove a interseção e 

incorporação entre os saberes dos profissionais de cada especialidade da saúde (Carpes et 

al., 2012). Assim, julga-se importante que o psicólogo da saúde desenvolva a habilidade de 

trabalhar em equipe e de integrar seu conhecimento e sua prática ao conhecimento e prática 

de outras especialidades, superando o próprio modelo multidisciplinar e alcançando a 

atuação no formato interdisciplinar. Ressalta-se ainda a capacidade específica de atuar em 

todas as etapas da assistência, seja ela na admissão, no diagnóstico, no tratamento e, se 

possível, na alta do paciente (Silveira, Ciampone, & Gutierrez, 2014). 

Cantele e Arpini (2017), ao escreverem sobre a participação dos psicólogos da saúde 

nas equipes multiprofissionais da saúde mental, reforçam que a atuação interdisciplinar 

promove a complementação dos diversos saberes da área da saúde e dá acesso à ampliação 

da compreensão do processo saúde-doença. Além disso, possibilita a participação da 

Psicologia da Saúde de maneira ativa no sistema de saúde mental, ampliando as 

possibilidades de atuação. Sobre tal ampliação, entende-se que a mesma está ligada à busca 

por novas perspectivas teóricas e metodológicas e novas relações de trabalho mais 

condizentes com as demandas do serviço de saúde mental. Assim, ambas as mudanças 

possibilitam uma nova definição da função do psicólogo da saúde, agora mais pluralizada e 

não mais restrita ao tradicional atendimento individual. As autoras defenderam a 

participação do psicólogo da saúde em todas as atividades de cunho terapêutico promovidas 

pelos serviços de saúde mental. São exemplo dessas atividades o acolhimento ao paciente 

no momento de sua adesão ao serviço, os atendimentos individuais ou grupais a pacientes 

e/ou familiares, a orientação da família, do paciente e da sociedade quanto aos aspectos 

relacionados à saúde mental e a reinserção do paciente à família e à sociedade (Cantele & 

Arpini, 2017). Em conformidade com esse exemplo, entende-se que a atuação da Psicologia 

da Saúde no modelo interdisciplinar no contexto dos CP é de fundamental importância, visto 

que propicia o aproveitamento dos benefícios que esta especialidade tem a oferecê-lo em 

todas as suas etapas de atendimento ao paciente e a família, independentemente da patologia, 

do ambiente ou do nível de atenção em saúde que se oferta a assistência paliativa.  

 

2º Competência: Acompanhamento psicológico imediato e a mediação da comunicação 

entre paciente-família-equipe 
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Com relação à segunda competência, que recomenda executar, logo no início da 

doença, todas as possibilidades de terapia destinadas à melhoria do quadro clínico e a 

manutenção da vida, com qualidade, do paciente, indica-se que a assistência do psicólogo 

da saúde também deva ser imediata. Isso quer dizer que essa assistência pode acontecer antes 

do paciente atingir a condição de impossibilidade de terapia curativa ou de adoecimento 

crônico.  

A respeito do gerenciamento de complicações clínicas desconfortáveis, outro 

objetivo desta assistência, julga-se que tal acompanhamento também deve ter como base a 

investigação das demandas específicas do paciente. Essas demandas podem estar ligadas ao 

nível de orientação, do assistido e de sua família, a respeito da condição clínica e das opções 

de tratamento, bem como das preferências do mesmo a respeito da sua terapia. Ao entendê-

las, esse especialista terá condições de transmitir à equipe multiprofissional de saúde 

informações mais precisas a respeito do paciente que devem ser incluídas na assistência 

interdisciplinar. O que oportuniza a mediação da comunicação entre paciente-família-equipe 

que visa diminuir a possibilidade de divergências relativas ao tratamento, consideradas como 

fontes de estresse desse processo.  

Em relação dessa função de mediador do psicólogo da saúde na assistência a 

pacientes em CP, Langaro (2017) relatou que o objetivo desta estratégia é avaliar o modo 

como todos os personagens envolvidos nesse contexto, paciente-família-equipe, vivenciam 

a situação da doença e de seu tratamento. A partir desse ponto, é possível a elaboração do 

plano de assistência interdisciplinar e de apoio familiar que estimule a participação do 

paciente durante seu tratamento e a garantia do respeito e consideração dos seus desejos e 

decisões relativas ao seu tratamento. No entanto, não deve deixar de lado a compreensão da 

família quanto ao modo de encarar tal processo, nem deixar de orientá-la quanto as dúvidas 

relativas ao mesmo, recorrendo aos demais profissionais da equipe para realizar tal 

orientação se necessário (Langaro, 2017).  

Considera-se aqui que o psicólogo da saúde, seguindo os passos indicados por 

Langaro (2017) para a mediação da comunicação entre paciente-família-equipe, estaria 

facilitando o processo de tomada de decisões a respeito do tratamento ofertado. Aqui, vale 

ressaltar que tal mediação é considerada como necessária uma vez que estimula a autonomia 

e o envolvimento do paciente no seu tratamento e, por conseguinte, diminui a ocorrência de 

insatisfação, de não adaptação e de não adesão ao tratamento (Reigada, Pais-Ribeiro, 

Novellas, & Pereira, 2014). 
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3ª Competência: Avaliação psicológica, incluindo a avaliação da dimensão espiritual 

Com relação a terceira competência, que recomenda integrar os aspectos 

psicológicos e espirituais à assistência de toda a equipe multiprofissional ao paciente e sua 

família, considera-se que o primeiro passo para tal atuação é a realização de uma avaliação 

psicológica. Tal atividade consiste na investigação sobre a condição psíquica em que se 

encontra o paciente e sua família, podendo fazer uso de testes projetivos ou psicométricos 

específicos para a condição do paciente em CP, além de entrevistas e observação do mesmo 

(Santos, 2015). Durante o a avaliação psicológica, faz-se necessária a avaliação dos aspectos 

espirituais do paciente e do modo como esta dimensão se expressa durante o tratamento em 

CP.  

Em coerência com esta ideia e especificamente a respeito da avaliação psicológica, 

Kawashima e Rumin (2011) apresentam o transtorno alimentar como outro contexto de 

assistência em saúde que faz uso da própria avaliação psicológica como passo inicial para o 

tratamento psicológico e para a inclusão desta dimensão na assistência de toda a equipe 

multiprofissional. Para tanto, as mesmas indicam o uso de instrumentos adequados as 

especificidades para esse contexto. Assim, ainda de acordo com as autoras, a avaliação 

psicológica inicial apresenta-se como uma estratégia eficiente pois garante uma maior 

compreensão do quadro clínico do paciente, facilita a elaboração de estratégias de tratamento 

mais adequadas que aumentam as chances de sucesso, e funciona como potencializadora do 

próprio processo terapêutico (Kawashima & Rumin, 2011).  

Ao que se refere ao aspecto espiritual, Gonçalves, Santos e Pillon (2014) consideram-

no como aquilo que dá às pessoas sentido à vida, sendo preditores de otimismo, apoio social, 

resiliência e fator protetivo para o desenvolvimento dos outros transtornos, tal como a 

ansiedade. Em conformidade com a consideração acima, Gobatto e Araujo (2013) afirmam 

que a utilização da espiritualidade como modo de manejo do estresse por parte de paciente 

em CP é reconhecida como uma estratégia de enfrentamento adaptativa que oferta benefícios 

a tais pacientes. Exemplos desses benefícios são: a promoção dos sentimentos de segurança 

e conforto, o fortalecimento das conexões com os outros, a crença no sentido da vida, a 

diminuição das experiências negativas e a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. Por 

essa razão, as autoras reiteram que os psicólogos precisam estar habilitados a saber lidar com 

a dimensão da espiritualidade, inclusive solicitando a participação de representantes 

religiosos para o manejo clínico de seus pacientes. Além disso, para a avaliação desse 

aspecto, as autoras destacam a utilização de dois instrumentos, a escala RCOPE, produzida 
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por Pargament, Koenig e Perez (2000), e sua versão abreviada, Brief  COPE Scale (Pargament, 

Tarakeshwar, Ellison, & Wulff, 2001). 

Em consonância ao que foi defendido por Gobatto e Araujo (2013), considera-se que 

os aspectos espirituais podem e devem ser avaliados e incluídos na assistência psicológica e 

de toda a equipe multiprofissional ofertada aos pacientes em CP, visto que tal questão faz 

parte do modo de experienciar o processo saúde-doença, além de ser considerado como um 

fator protetivo do enfrentamento das perdas e limitações da condição de enfermo (Gobatto 

& Araujo, 2013; Vilhena et al., 2014). Para tanto, a realização dessas duas atividades, a saber 

a avaliação psicológica e a avaliação dos aspectos espirituais, possibilita ao psicólogo da 

saúde a compreensão de modo mais apurado a respeito da condição emocional e vivência 

espiritual do paciente em CP. Assim, o profissional poderá integrar sua avaliação ao 

diagnóstico e acompanhamento de toda a equipe multiprofissional, além de identificar os 

pontos críticos que devem receber maior intervenção. 

 

4ª Competência: Facilitação do processo de adaptação e enfrentamento da condição de 

saúde  

A respeito da quarta competência, que visa a melhoria da qualidade de vida do 

paciente, promovendo sua autonomia e o alívio dos sintomas desconfortantes, acredita-se 

que o psicólogo da saúde deva focar sua intervenção a esse aspecto, estimulando o 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento.  

Por enfrentamento, entende-se como o conjunto de esforços, de esfera cognitivos e 

comportamentais, que sofre modificações constantes com o objetivo de manejar (enfrentar 

ou lidar) as demandas internas e/ou externas que colocam em ameaça ou ultrapassam os 

recursos adaptativos do indivíduo (Souza & Seidl, 2014). A exemplo disso, Souza e Seidl 

(2014) descrevem em seu estudo que modelos de enfrentamento focados no problema, tais 

como ressignificação do problema e adesão ao tratamento, estão associadas a melhorias da 

adaptação psíquica e da condição de saúde dos pacientes.  

De modo semelhante ao exemplo apresentado acima, acredita-se que o estímulo ao 

desenvolvimento desses recursos em pacientes em CP apresenta-se como uma opção de 

intervenção do psicólogo da saúde bastante pertinente. Entretanto, tais estratégias devem 

estar contextualizadas à condição de saúde dos pacientes, e devem ter como foco de 

enfrentamento os modos de expressão das dores físicas e emocionais características do 

contexto dos CP e, ainda mais veemente, na última fase dessa assistência, o processo de 

morte. Assim, acredita-se que esta intervenção possibilita a diminuição das chances de 
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agravamento do quadro clínico e/ou do desenvolvimento de outras patologias. Do mesmo 

modo que devolve ao paciente sua autonomia, oportunizando a vivência desse momento de 

maneira mais ativa, uma vez que o mesmo também passa a se comprometer com a sua 

terapia.   

 

5ª Competência: Psicoprofilaxia das perdas inerentes à condição de enfermo  

Acerca da quinta competência, que visa prevenir o agravamento da condição de saúde 

ou a instauração de novas patologias, sugere-se ao psicólogo da saúde fazer uso de 

estratégias psicoprofiláticas que facilitem as reflexões sobre as perdas e as limitações do 

paciente de modo a diminuir as chances de desajustamento emocional durante a vivência 

desse processo. Por psicoprofilaxia se entende a estratégia de prevenção a nível psíquico, 

isto é, das desordens psíquicas que podem ser instauradas em razão da vivência de alguma 

situação estressora, como o adoecimento, por exemplo (Bortoletti, 2007; Juan, 2005). 

Seguindo essa perspectiva, Arrais, Mourão e Fragalle (2014) já defendem o atendimento 

psicoprofilático, isto é, de prevenção das desordens psíquicas na atuação psicológica em 

outro contexto de saúde, a saber o acompanhamento pré-natal. Tal atendimento 

psicoprofilático tem o objetivo de diminuir nas gestantes as chances do desenvolvimento de 

transtornos de humor característicos desse período, tais como a melancolia da maternidade, 

a Depressão Pós-Parto (DPP) e a psicose puerperal. Para tanto, a respeito especificamente 

da prevenção da DPP, as autoras defendem que a assistência psicológica dessas mulheres 

deve focar na avaliação dos fatores de risco para o desenvolvimento da DPP e dos fatores 

protetivos que servem como defesa contra tal distúrbio. Após tal avaliação as autoras 

recomendam a intervenção com foco na redução das expressões e efeitos dos fatores de risco 

e no fortalecimento dos protetivos, além de oferecer apoio emocional e orientação ou 

discussão de soluções quanto às possíveis situações futuras e promotoras de estresse 

características do período gravídico-puerperal (Arrais et al., 2014).  

De modo análogo ao acompanhamento psicoprofilático das gestantes, pode acontecer 

o acompanhamento preventivo de pacientes em CP com foco na maneira como esses mesmos 

lidam com o próprio processo de adoecimento e de morte já que, segundo Kübler-Ross 

(2002), a vivência de tal processo pode associar-se ao desenvolvimento de desordens 

psíquicas como a depressão. Assim, tal atendimento possibilita que o paciente esteja mais 

fortalecido quando precisar enfrentar o processo de modo mais ativo, ou melhor, quando a 

doença se agravar ou quando a possibilidade da morte estiver iminente.   
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Considerações finais 

Este estudo teve como objetivo sugerir quais seriam as competências da Psicologia 

da Saúde no contexto dos CP, tendo como base a articulação entre ambos os campos, 

reveladas a partir da aproximação entre os aspectos conceituais e práticos desta especialidade 

e do modelo de assistência em questão. A esse respeito, vê-se na seção anterior a realização, 

de modo geral, das seguintes indicações: 1. A participação do profissional, de modo 

interdisciplinar, em todas as etapas de assistência paliativa ao paciente e família; 2. O 

acompanhamento psicológico imediato e a mediação na comunicação entre paciente-

família-equipe; 3. A avaliação psicológica, incluindo a avaliação da dimensão espiritual; 4. 

A facilitação do processo de adaptação e enfrentamento da condição de saúde e 5. A 

psicoprofilaxia das perdas inerentes à condição de enfermo. 

Acredita-se que a exposição acima permite concluir que o objetivo principal deste 

estudo foi alcançado, uma vez que não somente as indicações foram feitas, como foram 

apresentados casos ilustrativos sobre a aplicação das mesmas em contextos diversos da 

saúde. Além disso, a ênfase nas considerações sobre a flexibilidade das relações entre os 

princípios dos CP e os objetivos da Psicologia da Saúde viabilizou tais indicações. 

Flexibilidade esta capaz de reconfigurar as competências desta especialidade, evidenciando 

a diversidade de sua atuação nesse contexto sem diminuir as contribuições das competências 

aqui indicadas. Este trabalho também oferece um caminho para a compreensão sobre as 

possibilidades de atuação da Psicologia da Saúde nesse contexto específico. Esse caminho 

seria a articulação entre a teoria e a prática, entre o que se demanda da assistência por parte 

dos princípios dos CP (teoria) e como se pretende atuar por parte dos objetivos da Psicologia 

da Saúde (prática). 

Sobre as limitações deste trabalho, julga-se que as indicações das competências se 

restringiram aos aspectos gerais da atuação da Psicologia da Saúde. Foi apresentado somente 

o que pode ser feito por parte desta especialidade, sem se ater ao modo como cada 

competência pode ser realizada, ou seja, seu “como fazer” ou a sua operacionalização. 

Assim, tais competências não foram indicadas de modo a apresentar uma estruturação a 

respeito da atuação desta especialidade, o que proporcionaria uma orientação ainda mais 

clara a respeito dos aspectos operacionais dessa intervenção. Aspectos esses importantes 

para a elaboração do roteiro das orientações da assistência dessa especialidade nesse 

contexto específico. Todavia, considera-se o que foi atingido neste trabalho como um 

primeiro passo para a elaboração de competências que vão além da indicação do que deve 
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ser feito pela Psicologia da Saúde no contexto dos CP, alcançando maior esclarecimento a 

respeito dessa atuação.  

Considerando a articulação entre os CP e a Psicologia da Saúde como um campo de 

produção de conhecimento, sugere-se a realização de novos estudos que busquem a 

orientação sobre os melhores modos de operacionalização da assistência desta especialidade. 

A esse respeito, sabe-se que é possível observar na atuação de outras especialidades da saúde, 

a exemplo da medicina e da enfermagem (Garcia, 2016; Gorayeb & Gerrelhas, 2003), a 

utilização de uma estratégia que indica o melhor caminho para alcançar tal 

operacionalização, sendo ela a Prática Baseada em Evidência (PBE). Dito isso, acrescenta-

se às sugestões de novos estudos a recomendação de investigações sobre utilização dessa 

estratégia por parte da Psicologia (Leonardi & Meyer, 2015). A razão para tal recomendação 

liga-se ao fato da PBE ser reconhecida como a estratégia que visa nortear a tomada de 

decisões na atuação profissional.  Essa prática apresenta-se como um modelo capaz de 

contribuir no direcionamento da atuação profissional mais qualificada, uma vez que se utiliza 

de estratégias que minimizam as possibilidades de erros.  

Em última análise, compreende-se que este trabalho sugere contribuições 

significativas para a formação profissional dessa especialidade, uma vez que amplia as 

opções de suporte teórico e metodológico relativo à sua atuação nesse contexto. Buscou-se 

ainda favorecer o desenvolvimento da Psicologia da Saúde como especialidade, bem como 

o reconhecimento da sua responsabilidade em atuar no contexto específico dos CP, visto ser 

esse contexto ligado à assistência em saúde. Contudo, tais contribuições não se encerram 

aqui, pois elas repercutem na melhoria da oferta dos serviços desta especialidade no cenário 

dos CP, bem como no incentivo para a maior inserção da Psicologia da Saúde nas equipes 

multidisciplinares de assistência nesse campo. 
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Estudo II 

 

A Psicologia da Saúde e a Prática Psicológica Baseada em Evidência 

Resumo 

Nas últimas décadas, a Psicologia foi desafiada a atuar em contextos diferentes dos que 

tradicionalmente ocupava, a exemplo do contexto da saúde. Essa abertura de espaço deu-se 

a partir da mudança de paradigma de compreensão sobre o processo saúde-doença, antes 

dominado pelo biomédico e agora assumido pelo biopsicossocial. Nesse cenário, surge a 

Psicologia da Saúde, especialidade que objetiva prevenir adoecimentos, promover e manter 

a saúde do indivíduo. Contudo, para que seus objetivos sejam alcançados há que se recorrer 

às estratégias de operacionalização de suas práticas. Por entender que essa especialidade atua 

na área da saúde, considera-se que a mesma possa seguir um modelo de tomada de decisão 

utilizado nesse setor, a saber a Prática Baseada em Evidência (PBE). Este trabalho objetivou 

apresentar um caminho pelo qual a Psicologia da Saúde pode fazer uso da PBE para o 

processo de construção de sua atuação, ou seja, do seu “como fazer”. Para tanto, buscou-se 

expor o campo da PBE e a maneira como a Psicologia se apropria dessa estratégia, formando 

a própria área da Prática Psicológica Baseada em Evidência (PPBE). Em seguida, foram 

apresentados exemplos de utilização da mesma pela psicoterapia, de modo a comprovar as 

contribuições e a viabilidade de sua utilização pela Psicologia da Saúde. Conclui-se que este 

trabalho, ao apresentar tais exemplos, facilita a compreensão e a incorporação dessa 

estratégia por parte da especialidade em questão, o que viria a repercutir na melhoria da 

qualidade do serviço ofertado. 

Palavras-chave: Psicologia. Psicologia da Saúde. Prática Baseada em Evidência. Prática 

Psicológica Baseada em Evidência. 

 

Health Psychology and Evidence-Based Psychological Practice 

Abstract 

In the last decades, Psychology was challenged to act in contexts different from those that it 

had traditionally occupied, for example, the context of health care. This opening of the field 

happened after the paradigm shift in the understanding of the health-disease process, 

previously dominated by the biomedical and now assumed by the biopsychosocial paradigm. 

In this scenario, Health Psychology emerges; it is a specialty that aims to prevent illnesses, 

promote and maintain the individual's health. However, in order to achieve its objectives, it 

is necessary to look at strategies of operationalization of its practices. As it is understandood 
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that this specialty acts in health care, it is considered that it should follow the same model of 

decision making used in this sector, namely, Evidence-Based Practice (EBP). After what 

was exposed above, this work aims to present a way in which Health Psychology can make 

use of EBP in the process of constructing its action, that is, its "how to do it". Therefore, the 

study presents the field of EBP and the way in which Psychology uses this strategy, which 

forms the Evidence-Based Psychological Practice (EBPP) area. Next, it brings examples of 

the use of it by Psychotherapy, in order to verify the contributions and viability of its use by 

Health Psychology. It is concluded that this work, by presenting such examples, enhances 

the understanding and incorporation of this strategy by the present specialty, which 

reverberates in the improvement of the quality of the service offered by it. 

 
Keywords: Psychology, Health Psychology, Evidence-Based Practice, Evidence-Based 
Psychological Practice. 
 

Introdução 

Nos últimos anos, a compreensão do processo saúde-doença sofreu transformações 

em razão de críticas ao tradicional modelo biomédico e do crescimento do paradigma 

biopsicossocial de entendimento sobre as questões relativas à saúde e às doenças (Almeida 

& Malagris, 2011; Alves et al., 2011). Tal mudança ganhou força quando o primeiro modelo 

passou a ser visto como limitado, uma vez que deixa de lado a dimensão psicossocial do 

processo em questão, a qual já há algum tempo vem recebendo atenção maior por parte dos 

estudiosos da área da saúde (Almeida & Malagris, 2011). A ideia que fundamenta tal 

mudança de pensamento, apresentada por Engel (1977), considera que todo adoecimento, 

ainda que de ordem física, está imerso num contexto cultural, social e psicológico. Por esta 

razão, as intervenções na saúde devem atender todas as dimensões que a compõem: 

biológica, psicológica e sociocultural, que balizam o novo paradigma da saúde, o 

biopsicossocial. 

Essa mudança, na medida em que reconhece as demais dimensões, cria demandas 

para a atuação de outras áreas profissionais, entre elas a Psicologia. Todavia, para a atuação 

da mesma, não bastaria mais focar apenas em patologias de ordens psíquicas, a nível 

individual ou até mesmo de caráter curativo, como de costume das suas tradicionais práticas 

no campo da saúde (Gorayeb & Guerrelhas, 2003). Desde então, a Psicologia foi desafiada 

a atuar de maneira mais abrangente. Ela passou a compreender também os aspectos coletivos 

ligados às condições de saúde ou adoecimento e avaliar a maneira como as três dimensões 

acima mencionadas influenciam nessa dinâmica de ajustamento do indivíduo ao seu meio. 



44 

 

 

 

Buscou ainda investigar os determinantes para a promoção da saúde e prevenção de doenças, 

intervindo com base nesta nova configuração (Almeida & Malagris, 2011; Carvalho, 2013; 

Teixeira, 2004). 

Nesse panorama, por volta da década de 1970 surge uma nova especialidade na 

Psicologia: a Psicologia da Saúde. Esta teve sua definição elaborada por Matarazzo (1980), 

que a reconheceu como área que reúne um conjunto de contribuições profissionais, 

científicas e educacionais que objetivam prevenir, promover e manter a saúde do indivíduo. 

Somado a isso, a Psicologia da Saúde oferece possibilidades de terapias para o adoecimento 

a partir da avaliação dos fatores que influenciam o desenvolvimento do mesmo, o que 

repercute na melhoria da prestação de serviços em saúde e da elaboração de políticas 

sanitárias. Em conformidade com esta definição, a Associação Americana de Psicologia 

(APA, American Psychological Association em inglês) acrescentou que a Psicologia da 

Saúde intervém na dimensão psíquica não somente das desordens de caráter emocional, mas 

fisiológicas também. O suporte para tal intervenção é a compreensão que a mesma procura 

alcançar a respeito de como os determinantes psicológicos atuam na manutenção da saúde, 

no desenvolvimento de doenças e no manejo dos mesmos (Almeida & Malagris, 2011; APA, 

2013).  

Como toda prática em saúde, para que seus objetivos sejam alcançados há que se 

recorrer às estratégias e aparatos técnicos que viabilizem a elaboração da prática desta 

especialidade, assim há que se fazer escolhas sobre como executar suas competências e sobre 

quais recursos devem ser utilizados durante o tratamento do paciente. Exemplos destas 

escolhas são a definição sobre qual tipo de instrumento de avaliação se adequa melhor aos 

casos de cada paciente ou qual estratégia terapêutica apresenta mais resultados positivos às 

demandas particulares de cada contexto (Leonardi & Meyer, 2015).  

Ainda que a Psicologia da Saúde já seja consolidada como especialidade, 

reconhecida e com os objetivos definidos pela APA, existem relatos da literatura científica 

que denunciam a falta de clareza quanto ao modo como tais competências podem ser 

executadas (Fernandes, Santos, & Techio, 2014; Martinho, Pilha, & Sapeta, 2015; Melo, 

Valero, & Menezes, 2013), de outro modo, quanto ao “como fazer” de sua prática, 

principalmente no que diz respeito a tal execução em contextos diferentes da saúde, ligados 

às especificidades de cada patologia, como o contexto dos Cuidados Paliativos (CP), por 

exemplo (Alves et al., 2011; Domingues et al., 2013). Logo, é essencial que a Psicologia da 

Saúde invista no desenvolvimento de técnicas e métodos que permitam o acesso à 
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operacionalização de suas competências e, diante disso, a elaboração da atuação de seus 

profissionais. 

Sabe-se que existem diversos caminhos aos quais o profissional da saúde pode 

recorrer para alcançar respostas sobre qual técnica é mais assertiva, ou melhor, qual 

apresenta resultado positivo e por esta razão deve ser escolhida. Sabe-se também que na área 

da saúde utilizou-se tradicionalmente os caminhos da experiência profissional e a predileção 

da mesma por determinadas estratégias clínicas (Leonardi & Meyer, 2015). Entretanto, nos 

últimos anos, em razão das suas inúmeras inovações esta mesma área passou a utilizar um 

modelo denominado Prática Baseada em Evidência (PBE), cuja base propositiva se utiliza 

de princípios científicos e que tem como objetivo facilitar a tomada de decisões mais 

assertivas na prática assistencial. Essa utilização também se justifica pelo fato de que, no 

âmbito das políticas econômicas relativas à saúde pública, a PBE oportunizar a identificação 

das práticas que apresentam maiores chances de efetividade, viabilizando o maior 

aproveitamento dos recursos disponíveis para tal área e diminuindo os desperdícios dos 

mesmos (APA, 2006; Barreto, 2004; Hunsley, 2007; Pagoto et al., 2007; Spring, 2007). 

Quanto a definição dessa estratégia, a PBE é entendida como um processo 

individualizado de tomada de decisão que ocorre por meio da integração da melhor evidência 

científica disponível com a experiência do profissional e com o contexto das características, 

valores e desejos do paciente (Galvão, Sawada, & Rossi, 2002; Hunsley, 2007; Nobre, 

Bernardo, & Jatene, 2003; Pagoto et al., 2007; Silva, Miranda, Souza, & Barros, 2016; 

Spring, 2007). Entendendo que a especialidade em questão atua no campo da saúde, julga-

se possível defender que seus profissionais possam seguir os critérios de tomada de decisão 

utilizados pelo campo da saúde. Defende-se esta consideração em razão de tal possibilidade 

oportunizar à Psicologia da Saúde medidas que dão acesso à operacionalização de sua prática 

e, consequentemente, a reunião de um conjunto de aparatos técnicos para orientar a atuação 

dos que a praticam.  

Para tanto, ela pode se utilizar do que já se conhece como Prática Psicológica Baseada 

em Evidência (PPBE). Esta nova estratégia trata do processo de tomada de decisão clínica, 

por parte dos psicólogos, que faz uso dos mesmos princípios teóricos e práticos da PBE, mas 

adaptados à realidade, à demanda e aos recursos do campo da Psicologia (APA, 2006).  

Face ao desenvolvimento da proposta da PPBE, julga-se pertinente o investimento 

em pesquisas que investiguem o modo como a Psicologia da Saúde pode fazer uso dessa 

nova estratégia, a fim de facilitar o processo de elaboração de sua atuação. Tal consideração 

se fortalece pelo fato de que a PPBE, tendo como base propositiva a evidência científica, 
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pode oportunizar também a elaboração de práticas com resultados positivos, ou seja, bem-

sucedidos, com base nos objetivos desta especialidade, promovendo um aprendizado 

contínuo ao longo da vida profissional (Hunsley, 2007; Pagoto et al., 2007; Spring, 2007). 

Entende-se que tais pesquisas trariam contribuições importantes para a área da Psicologia da 

Saúde que podem ser capazes de preencher as lacunas desta especialidade, já apresentadas 

anteriormente, além de estarem ligadas à tomada de decisões na assistência em saúde e, por 

consequência, à qualidade do serviço ofertado. 

O presente estudo é um estudo teórico a respeito da estratégia da PPBE. Assim, o 

objetivo principal é apresentar um caminho pelo qual a Psicologia faz uso da PPBE, 

buscando exemplificar modos de assimilação dessa estratégia por parte da Psicologia da 

Saúde. Para atender o objetivo proposto, apresentou-se o campo da PBE a partir de sua 

definição, seus objetivos e método. Em sequência, expôs-se o que se entende por PPBE e a 

maneira como a área da Psicologia se apropriou desta estratégia de elaboração de conduta 

assistencial para contribuir com sua prática profissional. Por fim, discutiu-se exemplos de 

utilização das estratégias da PPBE por parte da área da psicoterapia encontrados na literatura, 

de modo a reforçar as potenciais contribuições e a viabilidade de utilização da PPBE pela 

Psicologia da Saúde. 

 

Prática Baseada em Evidência 

O processo de formação do campo da PBE aconteceu como reflexo dos aspectos 

políticos, sociais, econômicos e científicos característicos do momento histórico do qual foi 

oriundo, o que demonstra que tais fatores foram determinantes para a formação desse campo 

(Drummond, 1998; José & Leitão Filho, 2009; Leonardi & Meyer, 2015; Pagoto et al., 2007; 

Sackett, Strauss, Richardson, Rosemberg, & Haynes, 1996; Spring, 2007). Exemplos desses 

aspectos foram as crescentes exigências pela qualidade máxima do cuidado em saúde, a 

necessidade de racionalizar os recursos públicos e privados destinados a esse serviço e o 

empenho dos profissionais em comprovar a efetividade dos seus serviços prestados (Galvão 

et al., 2002; Leonardi & Meyer, 2015; Silva et al., 2016). Tais determinantes acabaram 

pressionando os profissionais da saúde a recorrerem à evidência científica para embasar suas 

práticas, visando o aumento das chances de atuação mais assertiva (Silva et al., 2016).  

Em 1980, os estudiosos da Universidade McMaster (Canadá) deram início ao 

movimento dominado de Medicina Baseada em Evidência (MBE), com a finalidade de 

promover a melhoria da assistência e do ensino em saúde (Drummond, 1998; José & Leitão 

Filho, 2009). Na década de 1990, a partir da utilização dos preceitos da MBE por outras 
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áreas da saúde, a PBE surge no Reino Unido. Tal surgimento ocorreu como reflexo da 

necessidade de aumentar a qualidade dos serviços de saúde e de diminuir os desperdícios de 

recursos destinados aos mesmos (Silva et al., 2016; Pagoto et al., 2007; Spring, 2007).  

Define-se a PBE como a estratégia de uso consciente, explícito e criterioso das 

melhores evidências científicas em integração com a experiência clínica do profissional e os 

valores do paciente, para a tomada de decisão sobre tratamentos individuais (Galvão et al., 

2002; Nobre et al., 2003; Pagoto et al., 2007; Sackett et al., 1996; Spring, 2007). Ela é 

compreendida como uma técnica da saúde que utiliza, de maneira integrativa, as três fontes 

de conhecimento para a escolha do tratamento, sendo estas fontes vistas como igualmente 

importantes e significativas para o processo em questão. Não há hierarquia entre as mesmas, 

o que é considerado como uma inovação pois iguala o nível de importância do contexto e 

valores do paciente as duas outras fontes de conhecimento tradicionalmente mais valorizadas 

em outros modelos de assistência em saúde (Nobre et al., 2003). 

O objetivo da PBE é promover a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, 

diminuindo as incertezas profissionais e os erros clínicos (Nobre et al., 2003). Considera-se 

como pontos importantes desta estratégia a identificação e promoção de práticas já 

evidenciadas como assertivas, a eliminação dos tratamentos ineficientes ou prejudiciais e a 

diminuição das distâncias entre a produção de evidência e sua aplicação na assistência em 

saúde (Humpris, 1999; Silva et al., 2016). Porém, para se alcançar tais pontos, a PBE defende 

a necessidade de desenvolvimento de habilidades específicas a fim de que os profissionais 

possam seguir corretamente sua metodologia (Humpris, 1999; Silva et al., 2016). Sendo a 

qualidade da evidência científica um forte determinante da PBE, faz-se necessário que o 

profissional de saúde conheça os critérios que definem seus níveis de força ou fraqueza. 

Assim, ele saberá diferenciá-las de maneira correta, avaliando e utilizando-a criticamente, 

de modo a nunca tomá-la como verdade absoluta (Humpris, 1999; Silva et al., 2016). A falta 

de competência para realizar pesquisas em busca de evidências científicas e para avaliar 

criticamente seu nível ou força de evidência são considerados obstáculos para a 

implementação efetiva da PBE (Diermayr, Schachner, Eidenberger, Lohkamp, & Salbach, 

2015). 

Conceitualmente, uma evidência é considerada como um conjunto de elementos que 

servem para sustentar ou negar uma afirmação a respeito de alguma teoria ou hipótese 

científica. Ela fornece provas relativas a algum fenômeno específico e orienta a tomada de 

decisões sobre como proceder diante do mesmo, seja a nível teórico, no campo das pesquisas 

e discussões científicas, ou prático, no campo da atuação profissional (Silva et al., 2016).  
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Para que se possa produzir uma evidência científica faz-se necessária a realização de 

pesquisas que se utilizem da rigorosidade do método científico. Sobre o nível de força da 

evidência, esse liga-se diretamente ao método de pesquisa utilizado por parte do trabalho 

(APA, 2006). Destarte, a categorização da força de uma evidência se faz em cinco níveis: 

nível 1, considerado como o mais forte, extraído a partir de uma revisão sistemática de 

literatura de múltiplos estudos randomizados, controlados e bem delineados; nível 2, 

evidência ainda forte oriunda de um estudo randomizado, controlado, de delineamento 

apropriado e tamanho adequado; nível 3, reconhecido como evidência média e procedente 

de estudos bem delineados sem randomização, grupo único pré e pós-coorte, séries 

temporais ou caso-controle pareado; nível 4, visto como uma evidência de baixo valor e  

natural de estudos bem delineados não experimentais, realizados em mais de um centro ou 

grupo de pesquisas; e por fim, o nível 5, com menor força de evidência e procedente de 

opiniões de autoridades respeitadas, baseadas em evidências clínicas, estudos descritivos ou 

relatórios de comitês de especialistas (APA, 2006; Galvão et al., 2002). 

Uma vez entendida a definição e os critérios de definição de força de uma evidência, 

cabe ao profissional de saúde seguir corretamente as etapas sequenciais do processo 

metodológico da PBE, a saber: 1. O levantamento do problema do paciente e a formulação 

da questão de pesquisa clínica que conduzirão às respostas necessárias; 2. A pesquisa sobre 

o que a literatura científica tem disponível a respeito do tema da questão clínica; 3. A 

interpretação e avaliação da qualidade das informações e a força da evidência; 4. O 

planejamento da utilização apropriada das evidências encontradas, integrando-as à 

experiência profissional e aos valores do paciente e 5. A aplicação, acompanhamento e 

avaliação da decisão planejada (Galvão et al., 2002; Nobre et al., 2003).  

A respeito da primeira etapa, a formulação da questão clínica, sabe-se que esta tem 

como foco o conhecimento sobre o tratamento do paciente e possui como componentes 

principais: a) o paciente ou problema de interesse, b) uma estratégia de intervenção, c) uma 

intervenção de comparação, quando possível e d) o desfecho clínico. Assim, para a 

elaboração de uma boa questão clínica, a literatura científica indica a forma preconizada de 

estruturação da mesma, conhecida pela sigla PICO, que é formada pela letra P de paciente 

ou população; I de intervenção ou indicador; C de comparação ou controle e O de outcome, 

traduzido por desfecho clínico ou resultado (Nobre et al., 2003; Silva & Otta, 2014; Spring, 

2007).  

De acordo com Nobre et al. (2003), uma vez formulada a pergunta clínica de maneira 

bem estruturada, o profissional terá condições de seguir o segundo passo do método da PBE, 



49 

 

 

 

que seria a pesquisa nas bases de dados sobre as evidências disponíveis a respeito da questão. 

Para que isso seja possível, se faz necessário que o mesmo encontre as palavras-chave ou os 

descritores que melhor representam cada uma das quatro características da pergunta. Vale 

destacar que caso não seja dada a devida atenção a esse momento, corre-se o risco de as 

pesquisas resultarem em ausência de informação ou em um número grande de informações 

que não estão relacionadas diretamente ao que se propõe investigar. Por isso a importância 

de se encontrar as palavras-chave adequadas para representar a questão (Nobre et al., 2003; 

Pagoto et al., 2007; Spring, 2007). 

Bernardo, Nobre e Jatene (2004) salientam a existência de dois tipos de fontes de 

informação: as primárias e as secundárias. As primárias são aquelas onde são publicados 

trabalhos no seu formato original, a exemplo do SciELO. Já as fontes secundárias são as que 

as informações originais são reproduzidas, comentadas e avaliadas criticamente, a exemplo 

do banco de dados da Cochrane. Segundo tais autores, a utilização das bases primárias é 

importante para pesquisas sobre situações clínicas que são frequentes e para as quais surgem 

novas informações também com frequência. Nesse caso, parece mais adequada a busca nas 

bases primárias, uma vez que as mesmas disponibilizam informações em primeira mão, 

tendo somente a desvantagem da necessidade de se dedicar mais tempo à avaliação crítica 

da validade de seus resultados. Já nas situações que não possuem o ritmo de atualização tão 

rápido, é possível diminuir o tempo de pesquisa acessando diretamente as bases de dados 

secundárias, pois estas fornecem os dados já avaliados criticamente e, portanto, mais 

próximos de serem colocados em prática (Bernardo et al., 2004; Silva & Otta, 2014). 

Uma vez encontrados trabalhos que discutem a questão clínica em destaque, alcança-

se o terceiro passo do método da PBE, a interpretação e análise da qualidade de suas 

informações e do valor da evidência fornecida. A avaliação da qualidade deve ser feita com 

base nos valores de eficácia, eficiência, efetividade e segurança da intervenção (APA, 2006; 

Bernardo et al., 2004; Peuker, Habigzang, Koller, & Araújo, 2009). A respeito dos conceitos 

de cada um desses valores, inteira-se que esses são apresentados na seção seguinte, onde são 

expostos os modos como a Psicologia se apropria das nuances envolvidas nas estratégias de 

PPBE. Não obstante, adianta-se que os estudos que comprovam a efetividade de 

intervenções são os prioritários para a área da saúde, em razão se tratar de intervenções 

validadas em condições reais. Além desta avaliação, é imprescindível a identificação do 

nível de força da evidência encontrada, sendo sua hierarquia já apresentada anteriormente. 

Nesse momento, reforça-se que quanto maior o nível de força da evidência, mais perto ela 
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estará de ajudar o profissional a obter resultados positivos em sua prática (APA, 2006; 

Bernardo et al., 2004). 

Na quarta etapa do mesmo, o planejamento da intervenção com base na integração 

entre as evidências encontradas, a experiência profissional e os valores do paciente. Destaca-

se a avaliação das semelhanças ou diferenças entre a população avaliada nos estudos e a que 

se destina a assistência. Quanto mais semelhantes forem ambas as populações, mais chances 

da intervenção elaborada ser assertiva (Bernardo et al., 2004; Hunsley, 2007). Nessa etapa, 

o profissional deverá integrar as informações obtidas nas pesquisas científicas às melhores 

evidências, a sua perícia profissional e as características e preferências do paciente. Tal 

integração fornecerá as condições para que o mesmo elabore um plano de atendimento às 

necessidades do sujeito assistido (Pagoto et al., 2007; Spring, 2007).  

Por fim, realizada a última etapa do método, que corresponde à aplicação do que foi 

planejado como estratégia de intervenção, se faz necessário que o profissional faça uso de 

ferramentas de avaliação para acompanhar de perto o impacto do tratamento e, se preciso, 

modifique o curso do tratamento (Hunsley, 2007). 

Em suma, vê-se que o diferencial da PPBE é oferecer uma metodologia sistemática 

que orienta a elaboração da assistência dos profissionais da saúde desde a formulação da 

dúvida clínica até a decisão tomada. Por esta razão tem crescido a demanda mundial pela 

PBE, além do interesse de diversas especialidades envolvidas na assistência em saúde pela 

utilização desta estratégia, tal como o da Psicologia (Ardila & Pérez-Acosta, 2014; Leonardi 

& Meyer, 2015; Melnik, Souza, & Carvalho, 2014). 

  

Prática Psicológica Baseada em Evidência 

A PPBE é uma ferramenta epistemológica de tomada de decisão para a assistência 

que está sendo considerada uma das perspectivas da área da Psicologia mais importantes do 

século XXI (Ardila & Pérez-Acosta, 2014; Leonardi & Meyer, 2015). Tal consideração se 

deu em razão da existência de um consenso da Psicologia internacional, com raras exceções, 

de que a qualidade do serviço ofertado pelos seus profissionais depende fortemente de 

práticas que estejam diretamente ligadas e solidificadas em evidências científicas (Hunsley, 

2007; Leonardi & Meyer, 2015; Pagoto et al., 2007; Spring, 2007).  

O fortalecimento da PPBE se deu como consequência do investimento em ciência 

básica em Psicologia e do interesse pela análise de resultados sobre a eficácia das técnicas 

psicoterápicas. Contudo, sua utilização toma proporções que vão além da preocupação com 

a melhoria do atendimento ofertado, chegando aos aspectos econômicos (Hunsley, 2007; 
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Melnik et al., 2014; Pagoto et al., 2007; Spring, 2007). Sabe-se que, no âmbito das políticas 

de saúde pública, prioriza-se o investimento em práticas que são comprovadamente eficazes 

e a razão para essa prioridade se dá pelo cuidado com a racionalização dos investimentos 

financeiros destinados a tais atividades (Machado & Aguiar, 2016a).  

Exemplo dessa prioridade aconteceu recentemente na França, quando a Direção 

Geral da Saúde desse país encomendou um relatório sobre os níveis de efetividade dos 

principais tratamentos psicoterápicos destinados ao autismo praticados em seu território, 

sendo eles: o cognitivo comportamental, o familiar ou de casal e a psicodinâmica ou 

psicanálise (Campezatto, Vieira, & Nunes, 2013; Machado & Aguiar, 2016a, 2016b; Norte, 

2014; Vasco, Santos, & Silva, 2003). Os resultados afirmaram que entre as abordagens 

investigadas, a cognitivo comportamental foi a que apresentou mais evidências de 

efetividade, ao contrário da psicanálise que não demonstrou níveis confiáveis de efetividade.  

Por essa razão, e como principal impacto gerado pelos resultados desse relatório, um 

deputado criou um projeto de lei que proibia práticas psicanalíticas para tratamento do 

autismo e impedia o uso de recursos públicos destinados a tal atividade. Após a repercussão 

de seus resultados e de protestos dos profissionais da psicanálise, o relatório foi retirado de 

circulação e suas conclusões foram desconsideradas oficialmente pelo Ministério da Saúde 

da França. Esse exemplo destaca a importância de se dar prioridade à utilização da evidência 

científica como critério para a tomada de decisões da prática psicológica. Também reconhece 

a PPBE como estratégia que facilita esse processo, pois permite a identificação da 

efetividade de sua assistência, o que repercute no maior reconhecimento dessa área e no 

incentivo para o direcionamento de verbas públicas para as atividades da mesma 

(Campezatto et al., 2013; Machado & Aguiar, 2016a, 2016b; Norte, 2014; Vasco et al., 

2003). 

Faz-se importante ressaltar que um dos marcos que ajudou a intensificar a utilização 

da PBE pela Psicologia foi a organização da primeira Task Force da APA (a Presidential 

Task Force on Evidence-Based Practice, em 2006), que teve como objetivo discutir a 

utilidade e a importância da PPBE. Além disso, facilitou a compreensão sobre essa estratégia 

de modo a diminuir as dúvidas e erros ligados a execução do seu método (Ardila & Pérez-

Acosta, 2014; Melnik et al., 2014). 

Nesse documento, a APA (2006) define a PPBE como a integração da melhor 

evidência disponível com experiência clínica e com o contexto das características culturais 

e preferências do paciente. O objetivo principal da PPBE é promover uma prática psicológica 

mais assertiva de modo a promover a melhoria da saúde da população assistida (APA, 2006; 
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Silva & Otta, 2014). Outrossim, possibilita a elaboração de protocolos de tratamentos 

adaptados a cada contexto específico e atualizados constantemente com base em novas 

descobertas científicas (Ardila & Pérez-Acosta, 2014).  

Por essas razões, a PPBE é vista como uma prática favorável uma vez que permite a 

incorporação do conhecimento científico atualizado, que indica quais as práticas mais 

adequadas para cada situação tendo em vista o processo de tomada de decisão durante a 

assistência. Exemplo da vantagem de utilização da PPBE foi relatado por Clark (2012) 

quando descreve uma iniciativa do governo do Reino Unido entre os anos de 2008 e 2011, 

de treinar cerca de 3.600 psicólogos para ofertarem assistência psicoterápica para casos de 

distúrbios de ansiedade e depressão com base em evidência científica. O resultado de tal 

iniciativa foi o atendimento a milhares de pacientes que foram beneficiados com terapias 

cuja efetividade se mostrou superior às terapias convencionais, isto é, apresentou mais 

resultados positivos do que os tratamentos anteriores.  

A respeito dos três domínios que sustentam o método da PPBE, sendo a melhor 

evidência científica disponível, a experiência profissional e os desejos do paciente, 

considera-se importante aqui discutir a respeito de como a Psicologia se apropria deles e 

como os compreende. Ao que se refere ao primeiro domínio, além das considerações já 

apresentadas na seção anterior, tais como a definição e os critérios que determinam o nível 

de sua força e credibilidade, acredita-se que a melhor evidência deve estar atrelada à eficácia, 

a eficiência, a efetividade e a segurança da intervenção psicológica (APA, 2006; Bernardo 

et al., 2004). Sobre a eficácia, entende-se o funcionamento positivo de um tratamento em 

condições ideais; a eficiência está relacionada ao custo-benefício e a acessibilidade, em 

termos econômicos do tratamento, e por efetividade entende-se o tratamento que alcança 

resultados positivos quando realizados em situações reais. Por fim, a segurança é entendida 

como uma intervenção que possui efeitos confiáveis e que não trazem consequências 

indesejáveis ao paciente (APA, 2006; Nobre et al., 2003; Peuker et al., 2009).  

Acrescenta-se aqui a existência de instituições que disponibilizam em seus portais 

eletrônicos indicações de evidências relativas à assistência psicológica a diversos tipos de 

patologias. Tal conteúdo permite ao psicólogo o acesso facilitado às melhores evidências, o 

que pode tornar mais rápido o processo de tomada de decisão a respeito do tratamento a ser 

ofertado. São exemplos destas organizações a Cochrane, que disponibiliza um banco de 

dados de revisões sistemáticas (ver http://www.cochrane.org) e o Instituto Nacional de 

Saúde e Excelência Clínica, que oferece acesso a guias revisados de intervenção baseado em 

evidência (ver http://www.nice.org.uk). Além deles, há o National Guideline Clearinghouse, 
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que contém mais de 160 diretrizes específicas sobre tratamentos comprovados como 

positivos, publicados por organizações profissionais nos EUA (ver www.guideline.gov) 

(Ardila & Pérez-Acosta, 2014). 

Ainda sobre a evidência científica, vale destacar a crítica de alguns autores a respeito 

da limitação de estudos na área da Psicologia que apresentam evidências sobre algum tipo 

de intervenção. Além do fato de que os poucos estudos que fornecem evidências são 

avaliados com nível fraco (Hunsley, 2007; Pagoto et al., 2007; Spring, 2007). Esses mesmos 

autores associam tal fenômeno ao fato de haver pouca produção em Psicologia referentes a 

pesquisas de revisão sistemática ou meta-análises, por exemplo, que apresentam níveis de 

força de evidência mais altos. Ademais, defendem que essa limitação também pode estar 

associada ao pouco investimento em estudos que descrevem aspectos práticos da atuação 

desta profissão (Hunsley, 2007; Pagoto et al., 2007; Spring, 2007).  

A esse respeito, compreende-se aqui que tal entendimento, por parte desses autores, 

pode estar atrelado a uma comparação entre a Psicologia e a Medicina, sendo essa segunda 

a área que desenvolveu a estratégia de PBE. Tal comparação se faz, principalmente, com 

relação à diferença de o número de estudos empíricos, ofertam evidências fortes da 

efetividade, sobre as práticas psicológicas e médicas. Tal comparação pode pressupor que a 

coleção de trabalhos que dispõe de evidências científicas da Psicologia é limitada e 

insatisfatória. Longe de discordar de tal crítica, alerta-se aqui somente para a importância de 

não se perder de vista o contexto e a realidade da Psicologia, pois ao desconsiderar seu 

contexto, a crítica pode levar a ideia de que essa área é descomprometida com a construção 

de conhecimento com base científica.  

Por esta razão, acredita-se que um caminho que pode ajudar a desfazer essa possível 

impressão de negligência ligada à Psicologia é a compreensão sobre o lugar em que a mesma 

se encontra enquanto ciência e profissão produtora de conhecimento, principalmente quando 

comparada à área médica. O primeiro ponto importante a ser considerado é a diferença de 

idade entre ambas, tendo a Medicina mais de dois mil anos a mais que a Psicologia e, 

portanto, com muito mais produção científica e experiência em estudos empíricos, em 

avaliação da efetividade de sua prática e em aplicações de evidência científica para embasar 

sua assistência (Bynum, 2011; Ferreira, 2006; Silva & Otta, 2014).  

O segundo ponto a se destacar é a diferença entre os objetos de estudo da Psicologia 

e da Medicina. Embora em ambas as áreas tenham ocorrido mudanças do objeto de estudo 

ao longo dos anos, é evidente que o fenômeno ao qual se destina o entendimento e a 

intervenção da Psicologia, muitas vezes identificado como psique humana, subjetividade, 
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comportamento, mente ou até mesmo existência humana, é carregado de características que 

agregam um peso maior de dificuldade para os registros precisos de suas expressões. Por 

esta razão, a extração de dados sobre seu alvo de análise acaba sendo muitas vezes realizada 

de maneira indireta, necessitando assim de estratégias mais complexas para minimizar 

possíveis vieses (Bynum, 2011; Ferreira, 2006). Tal realidade pode implicar numa maior 

lentidão para a produção de pesquisas que trazem evidências mais fortes a respeito da 

efetividade de suas intervenções. Dessa forma, há que se avaliar tal limitação como uma 

característica dessa área e não como um descuido ou desinteresse. 

Outrossim, essa característica ligada à coleção de evidências científicas da 

Psicologia, não inviabiliza a utilização da PPBE, principalmente em razão de que a ausência 

de evidência não pode ser considerada como ausência de efetividade. Mas essa questão 

reforça a necessidade de maior cuidado na interpretação e adaptação dos dados encontrados, 

o que requisita uma maior destreza do profissional de Psicologia que irá utilizá-la (Hunsley, 

2007; Pagoto et al., 2007; Spring, 2007).  

Ao que se refere à experiência profissional do psicólogo, segundo domínio da PPBE, 

há evidências que demonstram a importância da experiência profissional com base na 

avaliação e comparação entre a assistência psicológica ofertada por profissionais experientes 

e iniciantes (APA, 2006). Tais evidências demonstram que os primeiros possuem mais 

habilidades para a tomada de decisões sobre tratamentos mais assertivos. Seriam algumas 

dessas habilidades a identificação das informações relevantes ao caso e o descarte das não 

significativas, a rapidez e a agilidade para o diagnóstico preciso, a adaptação às novas 

situações e a autoavaliação sobre o próprio conhecimento e desempenho (APA, 2006). Além 

das características apresentadas acima, é importante frisar que a característica principal é a 

capacidade do profissional de reconhecer e identificar, quando ocorrida, possíveis falhas em 

razão de ter permitido que seus afetos e emoções afetassem seu julgamento clínico (APA, 

2006).  

Os componentes da experiência clínica, que são responsáveis pela promoção de 

resultados terapêuticos positivos, seriam (APA, 2006):  

1. Avaliação e elaboração do diagnóstico;  

2. Tomada da decisão clínica a respeito do tratamento a ser ofertado, bem como a 

monitoração do caso;  

3. Destreza quanto às relações interpessoais;  

4. Contínua autoavaliação e aquisição de conhecimentos;  

5. Avaliação e utilização de evidências científicas na sua prática;  
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6. Compreensão sobre as influências das diferenças individuais e culturais sobre o 

tratamento;  

7. Busca e utilização dos recursos disponíveis, conforme necessário;  

8. Capacidade de argumentar, de modo a deixar claro para o paciente, as razões para 

sua inclinação sobre determinado tipo de tratamento a ser ofertado. 

Ainda sobre o segundo domínio da estratégia de PPBE, entende-se que a experiência 

profissional diz respeito a uma habilidade que se desenvolve a partir do treinamento clínico 

e científico (Peuker et al., 2009). Ademais, a sensibilidade e a flexibilidade do profissional 

de utilizar sua experiência profissional para administrar o exercício de sua prática produzem 

resultados superiores a mera repetição rígida de práticas prescritas em manuais (APA, 2006).  

Por fim, relativo ao terceiro domínio da PPBE, as preferências e contexto do paciente, 

ou seja, sua subjetividade, a APA (2006) afirma que a Psicologia tradicionalmente tem 

familiaridade em admitir a importância desta dimensão e incorporá-la a sua prática. A razão 

para essa afirmação liga-se ao fato de que toda assistência em saúde ligada à dimensão 

psíquica tem por condição a compreensão sobre os aspectos subjetivos do paciente, uma vez 

que esses aspectos também são componentes do processo de adoecimento. Por essa razão, 

essa compreensão se torna necessária para a adequação do tratamento à demanda específica 

de cada sujeito assistido ou ao modo como o mesmo vivencia sua condição de saúde (APA, 

2006; Silva & Otta, 2014). Ademais, mesmo sendo o psicólogo o responsável pelo 

julgamento sobre a assistência ofertada, a aceitação e o envolvimento ativo do paciente são 

cruciais para o sucesso dos serviços prestados (Melnik et al., 2014).  

Segundo a APA, mesmo que um tratamento tenha evidência científica considerada 

forte, pode não ser adequado quando aplicado a uma população ou até mesmo ao caso 

particular de uma paciente que tiver características muito diversas da amostra da pesquisa 

que revelou a evidência (APA, 2006). Assim, a mesma instituição apontou as principais 

características relacionadas ao paciente que tradicionalmente apresentaram maior poder de 

influência sobre os resultados de tratamentos em saúde, sendo elas (APA, 2006):  

1. A idade do sujeito; 

2. As características familiares e socioculturais; 

3. O contexto ambiental vigente; 

4. A possibilidade da existência de transtornos psicológicos; 

5. As características e preferências individuais (APA, 2006). 

Dado o exposto, sobre o modo como a Psicologia se apropria da estratégia de PBE, 

o que repercutiu na formação do próprio campo da PPBE, é possível deduzir que esta 
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ferramenta pode trazer benefícios para essa área. Benefícios esses também ligados à 

aproximação da atuação de seus profissionais ao conhecimento científico atualizado, bem 

como à manutenção do pensamento crítico sobre sua assistência e ao acesso ao modelo que 

possibilita a elaboração de práticas mais assertivas (Silva & Otta, 2014). Entretanto, a título 

de ilustração, a próxima seção apresenta alguns trabalhos encontrados na literatura que 

trazem uma discussão prática sobre a utilização da estratégia de PPBE pela área da 

psicoterapia. Assim, considera-se estar fortalecendo a defesa a favor do uso da PPBE pela 

Psicologia da Saúde, além de demonstrar a viabilidade de utilização dessa estratégia, 

facilitando assim a compreensão e incorporação dessa prática por parte da especialidade da 

saúde. 

  

Utilização da PPBE pela psicoterapia 

Recorrendo-se à literatura científica da Psicologia é possível ter acesso a trabalhos 

que discutem a incorporação da PPBE pela área. Tal debate acadêmico apresenta um variado 

repertório de questões de discussão que amplia o campo de conhecimento e facilita o 

entendimento sobre as nuances ligadas ao tema. Dentre tais trabalhos, destacam-se aqui os 

estudos da especialidade da psicoterapia, que é a área que há mais tempo faz uso dessa 

estratégia para obter informações científicas sobre a adequação e a efetividade de suas 

intervenções (Campezatto et al., 2013; Leonardi & Meyer, 2015; Machado & Aguiar, 2016a, 

2016b; Norte, 2014; Vasco et al., 2003). 

Um dos primeiros estudos em Psicologia que estudou a comprovação empírica das 

intervenções psicológicas é da área da psicoterapia e foi publicado na década de 1950, mais 

especificamente em 1952, pelo psicólogo Hans Eysenck. A partir dos resultados de seus 

trabalhos, ele chegou à conclusão de que nenhuma modalidade de intervenção psicoterápica 

investigada teria sido mais efetiva para a melhora do cliente que a mera passagem do tempo.  

Como principal efeito do trabalho de Eysenck (1952), houve uma busca pela 

comprovação dos resultados das psicoterapias (Barlow, Boswell, & Tompson-Hollands, 

2013). Entre tais buscas, surge em 1993 a força tarefa da Divisão 12 da APA (Psicologia 

Clínica) que tinha o objetivo de definir e identificar tratamentos com efetividade empírica 

sustentada. Além disso, ela buscava indicar as diretrizes de formação para futuros 

profissionais psicoterapeutas e de treinamento contínuo para psicólogos já atuantes na área 

clínica, divulgar tais tratamentos para as agências de saúde e informar à população sobre a 

eficácia da psicoterapia (Leonardi & Meyer, 2015).  
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Desde então, pesquisadores com o intuito de defender a utilização da estratégia de 

PPBE por essa especialidade têm investido em trabalhos que discutem modos de avaliação 

dos resultados em psicoterapias (García-Vera & Colino, 2004; Leonardi & Meyer, 2015; 

Peuker, Habigzang, Koller & Araújo, 2009). Um exemplo deles é o estudo publicado por 

Peuker, Habigzang, Koller & Araújo (2009), que objetivou apresentar e discutir também a 

avaliação do processo psicoterápico. Além de debater sobre a importância da utilização da 

PPBE para obtenção de informações científicas de modo a agregar maior confiabilidade aos 

métodos utilizados e a aproximar as pesquisas à prática psicoterápica. Segundo as autoras, a 

importância de se conhecer como os efeitos e o processo de tais intervenções se dão 

possibilita o entendimento sobre as conexões entre as estratégias utilizadas e os possíveis 

resultados. Tal entendimento pode se dar a partir da identificação dos mecanismos de ação 

terapêutica, da mudança do paciente, o que oportuniza o direcionamento de métodos que 

podem desencadear processos mais seguros de mudanças em psicoterapia. Peuker, 

Habigzang, Koller e Araújo (2009) ainda sugerem a utilização de instrumentos, quantitativos 

e qualitativos, para a realização da avaliação das intervenções psicoterápicas. Não obstante, 

destacam que tal avaliação deve ser feita de maneira padronizada, pois assim possibilita que 

as informações obtidas possam ser comparadas de maneira fidedigna. Para tanto, as autoras 

não indicam objetivamente quais métodos de avaliação devem ser usados, mas sugerem a 

realização de uma revisão de literatura, por parte do profissional, como ajuda na escolha pela 

técnica de avaliação mais adequada para cada situação clínica (Peuker, Habigzang, Koller 

& Araújo, 2009). 

Outro exemplo do trabalho que discute a utilização da PPBE pela psicoterapia é o 

publicado por Monteleone e Witter (2016), que tem como um de seus objetivos apresentar o 

modo como se dá a integração dessa estratégia à prática psicoterápica com a população idosa. 

Para tanto, os autores expõem os resultados de quatro estudos de revisão sistemática 

publicados pela seção especial do periódico da Psychology and Aging em 2007. Tais revisões 

tinham como objetivo principal indicar quais os tratamentos mais efetivos para queixas 

clínicas da população idosa, sendo elas a insônia, a ansiedade, a sobrecarga no cuidador e os 

distúrbios comportamentais na demência. O primeiro estudo, realizado por Ayers et al. (2007 

como citado em Monteleone & Witter, 2016), teve como foco a investigação sobre os 

tratamentos psicoterápicos para o Transtorno de Ansiedade Generalizada. Seus resultados 

indicaram quatro tratamentos para esse transtorno baseados em evidência e destinados à 

população idosa, a saber: a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), o Treinamento de 

Relaxamento, a Terapia Cognitiva (TC) e a Terapia de Suporte.  
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Já a revisão que objetivou investigar tratamentos baseados em evidência para a 

insônia, realizado por McCurry (2007 como citado em Monteleone & Witter, 2016), 

identificou duas modalidades de intervenção que se encaixou nas exigências do trabalho, a 

Terapia de Restrição de Sono e a TCC com multicomponentes. Já o terceiro estudo revelou 

que a estratégia de Redução Progressiva de Limiar de Estresse e a Terapia de Resolução de 

Problemas atenderam aos critérios de tratamentos baseados em evidências para os distúrbios 

comportamentais na demência (Logsdon et al., 2007 como citado em Monteleone & Witter, 

2016). Por fim, o quarto estudo, realizado por Gallagher-Thompson e Coon (2007 como 

citado em Monteleone & Witter, 2016) abordou as intervenções ligadas à sobrecarga do 

cuidador e sugeriu que a Psicoeducação para Construção de Habilidades, o Aconselhamento 

Psicoterápico e a Intervenção com Multicomponentes atenderam aos critérios de tratamento 

baseados em evidência.  

Além do exposto, Monteleone e Witter (2016) apresentaram o trabalho de revisão de 

Scogin et al. (2005) que apresentam intervenções para depressão. Tal estudo, segundo 

Monteleone e Witter (2016), embora não tenha feito parte da seção especial do periódico 

Psychology and Aging discutido pelos autores, apresentaram resultados de relevância 

considerável, principalmente em razão da prevalência desse transtorno na população idosa. 

A análise desse trabalho indica as TCs e a TCC como as que apresentam melhoras mais 

relevantes e mantidas por um período maior, quando comparadas às Terapias 

Psicodinâmicas Breves. Também observou-se efetividade nas intervenções para depressão 

das Terapias por Insight, Terapia de Resolução de Problemas, TCC e Biblioterapia Cognitiva 

(Scogin et al., 2005 como citado em Monteleone & Witter, 2016). 

Dando seguimento à exposição de trabalhos que discutem a utilização da PPBE pela 

Psicoterapia, encontra-se em Simón, Hernández e Castillho (2016) uma discussão sobre a 

eficiência da TC quanto aplicada na população de crianças e adolescentes. O trabalho 

também discute de maneira mais detalhada a utilização da metáfora como estratégia para a 

comunicação entre pacientes e terapeutas, afirmando que existem evidências para a 

efetividade dessa estratégia. 

Por fim, apresenta-se aqui um último estudo, relativo ao tema em questão, Ele foi 

publicado por García-Vera e Colino (2004), que trouxeram como plano de análise a 

incorporação de evidências científicas na elaboração das intervenções clínicas. Mais 

especificamente, o trabalho expôs resultados de intervenções psicoterápicas ofertadas pela 

Unidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Universidade Camplutense de Madrid a uma 

população formada por 40 pessoas afetadas, direta ou indiretamente, pelos atentados 
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ocorridos em Madrid, Espanha, em 11 de março de 2004. Tal amostra foi submetida a uma 

avaliação psicológica que detectou a presença de transtorno de Estresse Agudo e Estresse 

Pós-Traumático em 80% dos casos. O restante da população apresentou outros transtornos 

tais como depressão, ansiedade, entre outros. Dentre as contribuições trazidas por esse 

estudo, destaca-se a comprovação dos benefícios de utilização da PPBE pela psicoterapia, 

uma vez que as estratégias utilizadas foram escolhidas com base na comprovação de 

evidências que a literatura trazia relativa à efetividade das mesmas, além de expor de maneira 

estruturada a forma como tais intervenções se deram, revelando um modo não só de 

elaboração, mas também de avaliação da conduta psicoterápica ofertada, prática prevista e 

defendida pela estratégia de PPBE (García-Vera & Colino, 2004).  

A intervenção descrita em Vera e Colino (2004) foi estruturada em 3 etapas. A 

primeira foi a avaliação de cada paciente por meio do uso de instrumentos que apresentavam 

evidências de efetividade adequadas para cada modalidade psicopatológica. A segunda etapa 

foi a realização das intervenções, elaborada a partir da integração das evidências encontradas 

sobre a efetividade de estratégias psicoterápicas, também ligadas à cada modalidade 

psicopatológica apresentada pela população. As intervenções executadas foram: 

psicoeducação, técnicas de controle da ansiedade, técnicas de reestruturação cognitiva e 

técnicas de exposição. Por fim, a última etapa foi a avaliação da melhoria do paciente e a 

alta para os que tiveram a melhoria comprovada. Como resultado final da intervenção, foi 

comprovada a melhora de 90% dos casos atendidos, o que evidencia os benefícios de 

utilização da estratégia de PPBE pela assistência psicoterápica (García-Vera & Colino, 

2004). 

Considerações Finais 

O presente trabalho objetivou apresentar um caminho pelo qual a Psicologia da Saúde 

pode fazer uso da Prática Psicológica Baseada em Evidência, a fim de facilitar o processo 

de elaboração de sua atuação, isto é, do seu “como fazer”. A justificativa para investir-se em 

tal questão refere-se às limitações dessa especialidade quanto à clareza da operacionalização 

de sua prática (Alves et al, 2011; Domingues et al, 2003; Fernandes, Santos e Techio, 2014; 

Martinho, Pilha & Sapeta, 2015; Melo, Valero & Menezes, 2013). Sugeriu-se a utilização 

dessa estratégia uma vez que a mesma oportuniza a diminuição das distâncias entre a prática 

assistencial e o conhecimento científico e avalia os níveis de evidência de sua efetividade, o 

que proporciona ao profissional uma maior facilidade para a elaboração de práticas 

assistenciais mais assertivas. 
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Desse modo, a apresentado o campo da PBE se deu a partir da explicitação de sua 

definição, de seus objetivos e método e foi considerado como principal referência teórica e 

metodológica para a utilização dessa estratégia por parte da área da Psicologia. Também foi 

exposto o modo como essa área se apropria dessa estratégia de elaboração de conduta clínica 

para contribuir com sua prática profissional, o que repercutiu na criação do próprio campo 

da PPBE. Ao final, foram expostos, de maneira detalhada, trabalhos que discutem a 

incorporação da PPBE pela Psicoterapia, encontrados na literatura, de modo a comprovar as 

contribuições e a viabilidade de utilização da PPBE pela Psicologia da Saúde. 

Assim, foram apresentados estudos que debatiam temas ligados a modos de avaliação 

do processo e os resultados das intervenções psicoterápicas, visando a produção de mais 

evidências; à exposição de evidências de efetividade sobre intervenções  em populações 

específicas, tais como idosos, crianças e adolescentes; e, por fim, à comprovação dos 

benefícios da utilização dessa estratégia na atuação clínica (García-Vera & Colino, 2004; 

Monteleone & Witter, 2016; Peuker, Habigzang, Koller & Araújo, 2009; Simón, Hernández 

& Castillho; 2016). Compreendendo que tais temas são previstos durante a implementação 

da PPBE, entende-se que o objetivo desse trabalho foi alcançado, uma vez que tal explanação 

poderia servir de modelo para a incorporação dessa prática por parte da Psicologia da Saúde, 

pois facilitaria a compreensão de tal processo, bem como adaptação à realidade das 

demandas e especificidades dessa especialidade.   

A limitação desse trabalho liga-se a discussão somente teórica sobre a temática, sem 

apresentar dados empíricos e autorais a respeito do modo como a estratégia de PPBE pode 

ser utilizada pela Psicologia da Saúde. Por essa razão, para uma agenda de estudo, propõe-

se trabalhos que investiguem, de maneira prática, como pode se dar a incorporação de tal 

estratégia por meio da especialidade em questão, apresentando um exemplo de 

sistematização dessa assistência em contextos específicos da saúde.  

Em última análise, considera-se que, para o desenvolvimento da Psicologia da Saúde 

como especialidade, cuja prática se baseia em fundamentos científicos, é necessário um 

empenho contínuo para a aproximação entre a prática profissional e a ciência psicológica. 

Para tanto, se faz necessária uma educação ativa e o comprometimento dos psicólogos 

envolvidos com a prática assistencial, das pesquisas, dos administradores do serviço de 

saúde e formuladores das políticas de cuidado e dos consumidores de tais serviços. Desse 

modo, acredita-se estar fortalecendo o desenvolvimento da Psicologia.  
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Estudo III 

 

Psicologia da Saúde e Cuidados Paliativos: Roteiro de orientação para a atuação do 

psicólogo 

Resumo 

A Psicologia da Saúde é definida como a especialidade dedicada a compreender o modo 

como os fatores biológicos, psicológicos e sociais interagem e influenciam o processo saúde-

doença de modo a promover a saúde, prevenir possíveis adoecimentos e proporcionar 

melhorias na qualidade de vida do sujeito. Desde seu surgimento tal especialidade foi 

desafiada a atuar em cenários diferentes em saúde, a exemplo do contexto dos Cuidados 

Paliativos. A esse respeito, a literatura tem alertado sobre a falta de clareza quanto ao papel 

e aos modos de atuação da Psicologia da Saúde na assistência paliativa, o que evidencia a 

necessidade de estudos que ajudem a suprir algumas dessas limitações. Assim, este trabalho 

propõe um roteiro de orientações para a atuação do psicólogo da saúde no contexto dos CP 

com base no que se considera como sendo as competências desse profissional nesse modelo 

de assistência em saúde e nas fases da assistência paliativa. Foi destacado como principal 

vantagem desse roteiro a possibilidade de sua aplicação em diferentes contextos particulares 

dos CP. Também foi apresentada a estratégia de Prática Psicológica Baseada em Evidência 

como sugestão para a operacionalização efetiva das intervenções contidas no roteiro e 

adaptação desse a contextos particulares da assistência paliativa. Por fim, evidencia-se a 

necessidade de investimento em estudos que produzam evidências científicas com níveis 

mais altos de confiabilidade para facilitar a construção de práticas mais efetivas do psicólogo 

da saúde. 

Palavras-chave: Psicologia da Saúde. Roteiro de Orientações. Cuidados Paliativos. 

 

Psychology of health and palliative care: A guide for the psychologist 

Abstract 

Health Psychology is defined as the specialty dedicated to understanding how biological, 

psychological and social factors interact and influence the health-disease process in order to 

promote health, prevent possible diseases and provide improvements in the individual's 

quality of life. Since its emergence, this specialty has been challenged to act in different 

health settings, as in the context of Palliative Care. In this regard, literature has been 

reflecting about the lack of clarity concerning the role and acting modes of Health 

Psychology in Palliative Care, which evidences the need for studies that help to overcome 
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some of these limitations. Thus, this paper proposes a guide with orientations for the role of 

the health psychologist in the context of PCs based on what is considered to be the 

competencies of this professional in this model of health care and in the phases of palliative 

care. It was highlighted as the main advantage of this guide the possibility of its application 

in different contexts of PC. The strategy of Evidence-Based Psychological Practice was also 

presented as a suggestion for the effective operationalization of the interventions contained 

in the guide and the adaptation of it to particular contexts of palliative care. Finally, it is 

evidenced the need to invest in studies that produce scientific evidences with higher levels 

of reliability to facilitate the construction of more effective practices by the health 

psychologist. 

Keywords: Health Psychology. Guide of Orientations. Palliative Care. 

 

Introdução 

As últimas mudanças na área da saúde, ligadas ao modelo biopsicossocial de 

compreensão, repercutiram na formação da Psicologia da Saúde e permitiram que essa 

especialidade pudesse atuar em cenários distintos dos já ocupados tradicionalmente pela 

Psicologia (Almeida & Malagris, 2011; Alves et al., 2011). A Psicologia da Saúde se dedica 

a compreender o modo como os fatores biológicos, psicológicos e sociais interagem e 

influenciam o processo saúde-doença, de modo a promover a saúde, prevenir possíveis 

adoecimentos e proporcionar melhorias na qualidade de vida do sujeito, quando já adoecido 

(Almeida & Malagris, 2011; Fernandes, Santos, & Techio, 2014; Garzón & Caro, 2014; 

Matarazzo, 1980; Paes-Ribeiro, 2011). Se antes a participação dessa profissão era limitada 

à assistência e ao adoecimento psicológico, desde seu surgimento a Psicologia da Saúde 

passou a ter maior autonomia para intervir em questões ligadas a patologias também de 

ordem física (Gorayeb & Guerrelhas, 2003). 

O panorama de atuação da Psicologia na Saúde acabou desafiando seus especialistas 

a compreender o funcionamento dessa área em seus diferentes níveis de atuação (básico, 

ambulatorial, hospitalar e domiciliar), bem como nos seus diversos contextos de intervenção, 

especialmente no que se refere à doenças específicas, tais como cardiopatias ou cânceres. 

Esse desafio de compreensão das diversas nuances da área da saúde por parte do psicólogo 

da saúde se deu em razão da importância de se entender tais aspectos para a oferta de uma 

assistência coerente com as demandas e especificidades de cada ambiente (Alves, Santos, 

Ferreira, Costa, & Costa, 2017; Carvalho et al., 2015). 



67 

 

 

 

Entre os possíveis cenários de atuação da Psicologia da Saúde encontra-se o contexto 

dos Cuidados Paliativos (CP), que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes e familiares que enfrentam doenças crônicas ou que limitam a vida, atuando na 

prevenção e no alívio da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais (Pineli, 

Krasilcic, Suzuki, & Maciel, 2016; World Health Organization [WHO], 2017). Para tanto, 

espera-se que a atuação dos profissionais, dentre eles o psicólogo da saúde, aconteça antes 

mesmo da doença alcançar o nível de impossibilidade de cura, o que significa que não se 

torna necessário aguardar o período próximo à terminalidade para ofertar tais serviços. 

Assim, sugere-se que os CP comecem logo após o diagnóstico da doença (Palmeira, 

Scorsolini-Comin, & Peres, 2012).  

O serviço de assistência paliativa pode ser dividido em quatro fases que se 

diferenciam em relação ao objetivo e a intensidade da sua aplicação, sendo essa intensidade 

aumentada progressivamente ao longo do tempo: 1. Diagnóstico precoce, quando é 

identificada a patologia e a assistência paliativa é acompanhada pelo tratamento curativo; 2. 

Agravamento, quando a doença avança, atinge o nível de impossibilidade de cura e os CP 

são intensificados; 3. Terminalidade, quando a morte do paciente está iminente e o foco da 

assistência é estritamente paliativa e 4. Luto familiar, que ocorre após o falecimento do 

paciente e quando os CP se destinam a intervir nos primeiros momentos do processo de luto 

dos familiares (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia [SBGG], 2016; Watson, 

Lucas, Hoy, & Wells, 2009).  

A respeito da atuação da Psicologia da Saúde nos CP, espera-se que seja facilitada a 

promoção do bem-estar e a redução do sofrimento em qualquer fase na qual se encontre o 

paciente (Donelli & Castro, 2017; Watson et al., 2009). É importante que o psicólogo da 

saúde conheça as nuances da sua atuação para que possa desenvolver sua assistência de modo 

satisfatório. Porém, a literatura científica tem apontado lacunas sobre sua atuação no serviço 

dos CP, as quais podem dificultar a compreensão desse profissional a respeito das suas 

práticas nesse contexto e prejudicar a qualidade da assistência ofertada. Tais lacunas estão 

ligadas à falta de trabalhos que discutam essa atuação, à falta de clareza sobre seu papel 

nesse contexto e às dúvidas quanto aos modos de operacionalização de práticas eficazes. 

Além disso, elas indicam a carência de referencial teórico padronizado para orientar a 

atuação desses profissionais e chamam a atenção para a necessidade de investimento em 

pesquisas científicas capazes de suprir tais limitações (Alves et al., 2011; Domingues et al., 

2013; Donelli & Castro, 2017; Martinho, Pilha, & Sapeta, 2015; Junger, Payne, Costantini, 

Kalus, & Werth Jr, 2010; Melo, Valero, & Menezes, 2013). 
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Entre os trabalhos que denunciam tais lacunas, destaca-se a revisão integrativa da 

literatura que foi realizada por Reis, Faro e Enumo (manuscrito a ser publicado) com o 

objetivo de analisar a produção nacional de estudos empíricos sobre a atuação da Psicologia 

no contexto dos CP. Seus resultados evidenciaram certa escassez de estudos científicos que 

abordam essa temática, pois foram identificados apenas 15 artigos entre as plataformas 

SciELO e PePSIC. Essa consideração se agrava em razão de não ter sido estipulado limite 

de ano de publicação para a seleção da amostra dessa revisão. Outro dado relevante diz 

respeito a ausência de estudos que se referiam como pertencentes à especialidade da 

Psicologia da Saúde, pois todos referiram-se à área da Psicologia de maneira genérica ou à 

Psicologia Hospitalar, uma subespecialidade da área. Tais resultados, segundo os autores, 

evidenciam a limitação de referencial teórico que discute a atuação do psicólogo da saúde 

no contexto dos CP, importante para o processo de construção dessa prática (Reis et al., 

manuscrito a ser publicado). 

Atentos às lacunas sobre essa temática, Reis e Faro (manuscrito a ser publicado) 

sugerem quais seriam as competências dessa especialidade nesse serviço de assistência em 

saúde. Para tanto, os autores fizeram uso da articulação entre os princípios dos CP e os 

objetivos da Psicologia da Saúde para a definição de tais competências, que seriam: 1. A 

participação desse profissional, de modo interdisciplinar, em todas as etapas de assistência 

paliativa ao paciente e família; 2. O acompanhamento psicológico imediato e a mediação na 

comunicação entre paciente-família-equipe; 3. A avaliação psicológica, incluindo a 

avaliação da dimensão espiritual; 4. A facilitação do processo de adaptação e enfrentamento 

da condição de saúde e 5. A psicoprofilaxia das perdas inerentes ao contexto de adoecimento. 

A esse respeito, a preocupação com a definição das competências do psicólogo da 

saúde no contexto dos CP pode ser considerada como um primeiro passo para a superação 

das limitações da literatura relativas a essa temática, uma vez que ao apresentá-las promove-

se o esclarecimento sobre o papel desse especialista nesse serviço. Contudo, compreende-se 

que para que sejam colocadas em prática, inicialmente se faz necessário esclarecer como tais 

competências se integram às fases da assistência paliativa de modo a sugerir um roteiro de 

orientações para a execução das mesmas de acordo com as especificidades e demandas de 

cada estágio dessa assistência. Desse modo, acredita-se que o profissional terá maior 

facilidade para compreender como cada competência deve ser executada em cada situação 

específica da assistência paliativa, para que a partir de então possa ser executada.  

Entretanto, ainda a respeito da execução das competências, é possível recorrer a 

estratégias e aparatos técnicos que indiquem quais modos de operacionalização são mais 
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efetivos (Leonardi & Meyer, 2015). Sobre isso, a literatura científica da área da Psicologia 

tem indicado uma estratégia que, ao utilizar os princípios científicos como base propositiva, 

facilita a identificação de intervenções que apresentam maiores chances de efetividade, 

permitindo o acesso a decisões mais assertivas e a diminuição da ocorrência de erros durante 

a atuação (American Psychology Association [APA], 2006; Barreto, 2004; Hunsley, 2007; 

Pagoto et al., 2007; Spring, 2007). Essa abordagem é conhecida como a Prática Psicológica 

Baseada em Evidência (PPBE), bastante utilizada pela área da saúde e definida como a 

estratégia de tomada de decisão da assistência que integra a melhor evidência científica 

disponível, com a experiência do profissional e com o contexto das características, valores e 

desejos do paciente (APA, 2006; Galvão, Sawada, & Rossi, 2002; Hunsley, 2007; Nobre, 

Bernardo, & Jatene, 2003; Pagoto et al., 2007; Silva, Miranda, Souza, & Barros, 2016; 

Spring, 2007).  

Relativo às competências do psicólogo da saúde no contexto dos CP, entende-se que 

um passo seguinte para a superação das limitações da literatura quanto à falta de clareza a 

respeito da atuação nesse serviço seria a elaboração de um roteiro de orientações que 

possibilite a operacionalização de uma intervenção de maneira efetiva, a partir da estratégia 

de PPBE. Compreende-se que assim seria possível a oferta de um referencial teórico e 

metodológico estruturado para orientar a prática desse profissional, o que contribui para 

esclarecer sobre sua atuação nesse contexto. Também se entende que essa proposta pode 

promover uma melhoria na oferta dessa assistência, uma vez que ao sugerir a utilização das 

estratégias de PPBE, que procura garantir maiores níveis de efetividade, espera-se que 

aumentem as chances de satisfação dos serviços prestados. Além disso, julga-se que estudos 

desse caráter trazem contribuição para o fortalecimento do campo da Psicologia da Saúde, 

uma vez que reforçam as discussões sobre suas contribuições nos contextos em que atua. 

Enfim, o objetivo principal desse trabalho foi propor um roteiro de orientações para 

a atuação do psicólogo da saúde no Contexto dos CP. Tais orientações foram elaboradas 

respeitando os seguintes critérios: 1. As fases da assistência paliativa e 2. O que se entende 

como sendo as competências desses profissionais quando atuantes no contexto em questão 

(Reis & Faro, manuscrito a ser publicado). Para tanto, no primeiro momento foram 

reapresentados os critérios descritos acima, contextualizando cada uma das fases da 

assistência paliativa e descrevendo os pontos principais das competências do psicólogo da 

saúde enquanto atuantes no contexto dos CP. Ainda nesse primeiro momento, tais 

competências foram integradas e ordenadas a cada fase da assistência paliativa de modo a 

estruturar o roteiro de orientações que, em seguida, foi exposto de maneira sumarizado. Já 
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no segundo momento, foram apresentados modos de intervenções disponíveis na literatura 

científica para cada ação prevista pelo roteiro, ilustrando as possibilidades de práticas do 

psicólogo da saúde em diversos contextos da assistência paliativa e comprovando a 

possibilidade de aplicação do mesmo. Em seguida, foi apresentada a estratégia de PPBE 

como sugestão para operacionalização das intervenções e elaboração de roteiros de 

orientação para a prática do psicólogo da saúde em contextos ainda mais específicos da 

assistência paliativa. 

 

Roteiro de orientações para a prática do Psicólogo da Saúde no contexto dos CP 

A seguir são descritos os critérios utilizados para a elaboração do roteiro de 

orientações para a práticas do psicólogo da saúde no contexto dos CP. Tais critérios dizem 

respeito às fases da assistência paliativa apresentadas pela SBGG (2016) e as competências 

do psicólogo da saúde enquanto atuante no serviço de CP, propostas por Reis e Faro 

(manuscrito a ser publicado). 

A respeito das fases da assistência paliativa, sabe-se que as mesmas se distinguem 

em relação à ênfase que se dá ao tratamento ofertado ao paciente pois, ao longo do tempo, o 

foco e os objetivos do cuidado vão progressivamente se deslocando dos tratamentos 

modificadores da doença até alcançar tratamentos com intenção exclusivamente paliativa. 

Além disso, espera-se que em todas as fases a assistência paliativa seja ofertada, tanto ao 

paciente quanto a sua família, por equipes multiprofissionais (SBGG, 2016). Porém, quanto 

ao paciente, tal assistência deve ser focada nos aspectos físicos, psicológicos e espirituais. 

Já com a família, no acompanhamento deve ser dada ênfase nas questões sociais, 

psicológicas e espirituais (WHO, 2007). Vale observar que, segundo a SBGG (2016), tais 

fases e respectivas caraterísticas dizem respeito a princípio à atuação dos CP na oncologia, 

ou seja, são adequadas a esse tipo de patologia específica. Porém, a instituição reitera que 

esse modelo de divisão e descrição das fases dessa assistência cabe também aos diversos 

contextos de cuidados em saúde, ligados a patologias específicas, bastando apenas adaptar 

esse esquema de divisão de etapas às características dos demais contextos. Assim, de acordo 

com a SBGG (2016), as etapas seriam: 

1. Diagnóstico precoce: Fase em que se identifica uma patologia possível de ser 

revertida e, por essa razão, o foco da terapia é curativo. Porém, como já previsto pela 

WHO (2017), isso não impede que a assistência paliativa seja iniciada nesse 

momento, uma vez que a mesma objetiva trazer mais conforto e qualidade de vida ao 

assistido; 
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2. Agravamento da patologia: Momento em que a doença avança e pode atingir o 

nível de impossibilidade de cura. Nesta fase, os CP não só são intensificados, como 

se tornam o foco da assistência dos profissionais envolvidos; 

3. Terminalidade: Fase caracterizada pela iminência da morte do paciente e pela 

assistência prioritariamente paliativa; 

4. Luto familiar: Fase que se estabelece logo após o falecimento do paciente e quando 

a assistência paliativa se destina a intervir nos primeiros momentos do processo de 

luto dos familiares. 

Já em relação ao segundo critério, as competências do psicólogo da saúde no contexto 

dos CP seriam (Reis & Faro, manuscrito a ser publicado): 

1. A participação ativa desse profissional, de modo interdisciplinar, em todas as 

etapas de assistência paliativa ao paciente e à família;  

2. O acompanhamento psicológico imediato e a mediação na comunicação entre 

paciente-família-equipe;  

3. A avaliação psicológica, incluindo a avaliação da dimensão espiritual;  

4. A facilitação do processo de adaptação e enfrentamento da condição de saúde, 

prevenção do seu agravamento e da instauração de outras patologias;  

5. A psicoprofilaxia das perdas inerentes ao contexto de adoecimento e/ou ao 

processo de morte.  

De acordo com os critérios relacionados acima, é possível apresentar o roteiro de 

orientações para a atuação do psicólogo da saúde nos CP, adequando as competências de 

acordo com as necessidades de cada fase da assistência paliativa. Porém, antes de apresentar 

tal roteiro, convém pontuar que para sua elaboração também foram respeitadas as 

considerações trazidas pelos campos da Psicologia da Saúde e dos CP, além das 

considerações abordadas por Reis e Faro (manuscrito a ser publicado) para a elaboração das 

competências. Tais considerações seriam: 1. A atuação em todos os níveis ou espaços de 

assistência em saúde, sendo eles a atenção básica, os ambulatórios de especialidades, as 

instituições de internamento e os domicílios (Alves et al., 2017; Castro & Bornholdt, 2004); 

2. A oferta não ser limitada ao diagnóstico de câncer nem à condição de impossibilidade de 

terapia curativa, sendo indicada desde o diagnóstico de qualquer adoecimento que traga risco 

e/ou limitação à vida, isto é, em todas as fases da assistência paliativa (Pineli et al., 2016; 

WHO, 2017) e 3. A atuação no modelo interdisciplinar, ou seja, a partir de equipes 

multiprofissionais que são compostas por psicólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, odontólogos e 
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assistentes espirituais (Academia Nacional de Cuidados Paliativos [ANCP], 2012; WHO, 

2017).  

Tal pontuação implica dizer que todas as sugestões que serão apresentadas no roteiro 

de orientação para a atuação do psicólogo da saúde no contexto dos CP seguem as mesmas 

considerações supracitadas, ou seja, recomenda-se que se deem pelo modelo interdisciplinar, 

a partir de equipes multiprofissionais e pela aplicação em diversos níveis de atuação em 

saúde e tipos de doenças. Por essa razão, para sua operacionalização, a qual será discutida 

na seção seguinte, sugere-se que tais propostas sejam adaptadas à realidade de cada situação. 

Dado o exposto, tal roteiro é descrito e apresentado a seguir de maneira sumarizada.  

 

1ª Fase da assistência: Diagnóstico da doença 

A assistência do psicólogo da saúde ao paciente e à família deve ser prestada de modo 

imediato, logo após o diagnóstico da patologia, iniciando-se a partir da avaliação psicológica 

ou da avaliação psicológica, que consiste na atividade de investigação da condição psíquica 

dos assistidos (Santos, 2015). Recomenda-se que nesta e nas seguintes fases se incluam a 

avaliação dos aspectos espirituais do paciente. Tal aspecto é entendido como aquilo que dá 

as pessoas sentido à vida, sendo preditor de otimismo, apoio social, resiliência e fator 

protetivo para o desenvolvimento de patologias (Gonçalves, Santos, & Pillon, 2014). Em 

seguida, com base no resultado da avaliação, realiza-se o acompanhamento psicológico. Este 

acompanhamento deve focar na mediação da comunicação entre paciente, família e equipe, 

na facilitação da adaptação e do enfrentamento do contexto de adoecimento e na 

psicoprofilaxia das perdas inerentes a esse contexto. Por psicoprofilaxia entende-se como 

uma estratégia de prevenção a nível psíquico, ou seja, das desordens psíquicas, pode ser 

instaurada em razão da vivência de alguma situação estressora, como o caso do adoecimento 

(Bortoletti, 2007; Juan, 2005). 

Vale mencionar que o acompanhamento psicológico ofertado para o paciente e para 

sua família nesta e nas demais fases deve acontecer separadamente em momentos diferentes, 

pois ambos apresentam demandas e contextos distintos. Ainda que tais acompanhamentos 

coincidam em relação à ênfase aos aspectos espirituais e psicológicos, ao paciente deve ser 

dada ênfase também à dimensão física. Já à família, o outro foco da assistência, deve ser 

enfatizada a dimensão social. Porém, isso não impede que em algum momento os 

acompanhamentos de ambos sejam realizados em conjunto – por exemplo, em uma mesma 

sessão –, principalmente quando se pretende utilizar esse momento para a mediação da 

comunicação entre paciente e família.  
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Já a respeito da atuação do psicólogo da saúde na equipe interdisciplinar, indica-se 

que esta seja iniciada a partir de uma reunião com seus membros, objetivando a elaboração 

do plano de assistência interdisciplinar com base na avaliação de cada membro da equipe 

sobre as demandas do paciente. 

 

2ª Fase da assistência: Agravamento da doença 

Em razão da mudança da condição de saúde do paciente, marcada pelo agravamento 

da doença e pela evolução para a impossibilidade de cura (SBGG, 2016), a assistência do 

psicólogo da saúde deve ser mantida, o que pode se iniciar com a atualização da avaliação 

psicológica. Em seguida, também com base nas conclusões dessa nova avaliação, orienta-se 

que seja realizado o acompanhamento psicológico com o paciente e com a família, 

separadamente. Para tanto, indica-se que tal acompanhamento deva focar na mediação da 

comunicação entre paciente, família e equipe. Porém, diferentemente da primeira fase, a 

facilitação da adaptação e enfrentamento deve se relacionar à condição atual do enfermo, 

fora da possibilidade de cura e a psicoprofilaxia também deve estar voltada às perdas 

inerentes a essa nova condição. Sobre a atuação do psicólogo da saúde na equipe 

interdisciplinar, nesta fase se indica que novas reuniões sejam realizadas com a finalidade 

de atualizar o plano de assistência interdisciplinar. 

 

3ª Fase da assistência: Terminalidade 

Esta fase caracteriza-se pelo avanço ainda maior do quadro de adoecimento do 

paciente, o que indica a iminência de sua morte. Por esta razão, propõe-se que novamente a 

atuação do psicólogo da saúde seja baseada em uma nova avaliação psicológica. Também 

com base nas conclusões dessa nova avaliação, indica-se que esse profissional realize o 

acompanhamento psicológico com paciente e família, focando mais uma vez na mediação 

da comunicação entre os mesmos e a equipe. Contudo, em razão dos cuidados específicos 

demandados pelo paciente e por sua família nessa nova fase, aconselha-se que os outros 

focos do acompanhamento agora sejam relacionados à facilitação da adaptação e do 

enfrentamento do processo de morte e no alívio dos sofrimentos. Mais uma vez, a respeito 

da atuação interdisciplinar, sugere-se que aconteçam novas reuniões objetivando a 

atualização do plano de assistência interdisciplinar. 
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4ª Fase da assistência: Luto familiar 

Nesta última fase, marcada pelos primeiros instantes após a morte do paciente e pelo 

enlutamento da família, sugere-se que o psicólogo da saúde realize acompanhamento com 

foco no acolhimento e aconselhamento psicológico, estratégias que envolvem o conforto 

emocional logo após a comunicação da notícia de falecimento do paciente, a compreensão 

do sofrimento e o desenvolvimento, junto com a família, de alternativas para resolução de 

problemas imediatos gerados pelo processo de enlutamento (Costa Filho, Costa, Gutierrez, 

& Mesquita, 2008; Morelli, Scorsolini-Comin, & Santos, 2014). Entre as alternativas de 

resolução de problemas, é possível acontecer a indicação à psicoterapia para as famílias que 

demonstram não seguir o curso normal do luto, caracterizado pela acomodação e aceitação 

da perda. Quando isso acontece, é comum o desenvolvimento do luto complicado, que se 

expressa a partir de uma desorganização prolongada que impede a família de retomar suas 

atividades com a qualidade anterior à perda e pode gerar transtornos que merecem 

acompanhamento clínico (Braz & Franco, 2017; Delalibera, Coelho, & Barbosa, 2011). Vale 

ressaltar que, neste caso, o acompanhamento clínico psicoterápico já não é considerado 

como uma modalidade de assistência paliativa, pois considera-se fora do contexto dos CP. 

Por essa razão, tal acompanhamento não deve ser realizado pelo psicólogo da saúde e sim 

por um psicoterapeuta. 

Uma vez apresentado o roteiro das orientações para a atuação do psicólogo da saúde 

no contexto dos CP, para fins didáticos apresenta-se na Tabela a seguir o modelo sumarizado 

desse roteiro. Na Tabela 4 podem ser vistos as orientações de atuação específica para cada 

fase da assistência paliativa, assim como as indicações de intervenções tanto para o paciente 

quanto para a família que, até a terceira fase, são iguais para ambos os assistidos e, por fim, 

as orientações para a atuação interdisciplinar relativas à cada fase da assistência. 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

Tabela 4 

Roteiro para atuação do psicólogo da saúde no contexto dos Cuidados Paliativos 

TEMPO 
 1ª Fase 

Diagnóstico Precoce 
Terapia curativa 

2ª Fase 
Agravamento - Fora da 

possibilidade de cura 

3ª Fase 
Terminalidade 
Morte iminente 

4ª Fase 
Luto Familiar 

Após a morte do 
paciente 

Paciente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família 

1.1 Avaliação Psicológica 
(Incluindo a dimensão 
espiritual) 
1.2 Acompanhamento 
Psicológico: 
   - Mediação entre 
paciente, família e equipe 
   - Facilitação da 
adaptação e enfrentamento 
do contexto de 
adoecimento 
   - Psicoprofilaxia das 
perdas inerentes à 
condição de adoecimento 

2.1 Atualização da 
Avaliação Psicológica 
(Incluir dimensão 
espiritual) 
2.2 Acompanhamento 
Psicológico: 
   - Mediação entre 
paciente, família e equipe 
   - Facilitação da 
adaptação e enfrentamento 
da condição de enfermo 
fora da possibilidade de 
cura 
   - Psicoprofilaxia das 
perdas inerentes à 
condição de enfermo fora 
da possibilidade de cura 

3.1 Atualização da 
Avaliação Psicológica 
(Incluir dimensão 
espiritual) 
3.2 Acompanhamento: 
   - Mediação entre 
paciente, família e equipe 
   - Facilitação do processo 
de adaptação e 
enfrentamento do 
processo de morte e 
morrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Acompanhamento: 
Aconselhamento 

Equipe 

1.3 Atuação 
Interdisciplinar: 
Elaboração do plano de 
assistência interdisciplinar 

2.3 Atuação 
Interdisciplinar: 
Atualização do plano de 
assistência interdisciplinar 

3.3 Atuação 
Interdisciplinar: 
Atualização do plano de 
assistência interdisciplinar 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Modos de operacionalização do roteiro de orientações para a atuação do psicólogo da 

saúde no contexto dos CP 

Na seção anterior foram reapresentados os dois critérios utilizados para a elaboração 

do roteiro de orientações para a atuação do psicólogo no contexto dos CP. Tais critérios 

foram as fases de assistência paliativa (SBGG, 2016) e as competências desse especialista 

quando atuante nesse contexto (Reis & Faro, manuscrito a ser publicado). Também foram 

apresentadas considerações cujas premissas foram atendidas para a elaboração desse roteiro 

igualmente apresentado e sumarizado na seção anterior. Em razão disso, reiterou-se que tais 

orientações preveem que a assistência do psicólogo da saúde seja realizada no modelo 

interdisciplinar a partir de equipes multiprofissionais e que sua aplicação deva acontecer em 

quaisquer níveis de atuação em saúde e a qualquer tipo de doença que ofereça risco à vida.  

É necessário salientar outra importante repercussão decorrente dessa questão, que 

abrange a assistência paliativa, amplia a atuação do psicólogo nos diferentes espaços da 

saúde e defende a identificação precoce da demanda para a atuação imediata. Essa 

repercussão diz respeito ao aumento do campo de atuação do psicólogo da saúde no contexto 

dos CP, uma vez que permite que esse profissional atue em diferentes contextos ainda mais 

específicos ao contexto dos CP, diversidade esta composta pela variação entre as diversas 

possibilidades de ambientes da saúde, de patologias e do nível de sua assistência.  

Em razão dessa abrangência, considerou-se como adequado que o roteiro de 

orientação apresentado na seção anterior não fosse direcionado ou limitado a algum contexto 

específico dos CP, a exemplo do câncer, cuja aplicação pode ser considerada mais 

tradicional. Diferentemente disso, o modelo foi proposto de modo a permitir a sua aplicação 

nos diversos contextos da assistência paliativa, ou seja, em diferentes condições clínicas. A 

razão para isso liga-se a dois argumentos. O primeiro permite dizer que este roteiro 

oportuniza atingir um maior número de contextos particulares da assistência paliativa, a 

exemplo das clínicas de transplante renal, das enfermarias geriátricas, dos ambulatórios de 

assistência a pacientes com HIV, entre outros. Tal vantagem condiz com o esperado pelos 

órgãos reguladores da saúde, tal como a WHO, quando denunciam o déficit ente os volumes 

da demanda pela assistência paliativa e dos serviços ofertados mundialmente (Allende-

Pérez, Verástegui-Avilés, Mohar-Betancourt, Meneses-García, & Herrera-Gómez, 2016; 

Garcia, Rodrigues, & Lima, 2014; Nickel, Oliari, Vesco, & Padilha, 2016; Pineli et al., 2016; 

Worldwide Palliative Care Alliance, 2014). Já o segundo admite que a proposta do roteiro 

apresentado não se limita a um modelo generalista ou apenas teórico, uma vez que 
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sequencialmente será apresentada a estratégia da PPBE como sugestão para a 

operacionalização das orientações contidas no roteiro adaptadas a cada contexto dos CP. 

Dado o exposto, apresenta-se adiante exemplos de operacionalização para cada uma 

das intervenções possíveis e previstas pelo roteiro. Salienta-se que tais exemplos foram 

apresentados a partir do que se encontrou na literatura sobre as atividades do psicólogo da 

saúde em diferentes contextos específicos da assistência paliativa, visando ilustrar suas 

diversas possibilidades de ações, reafirmando a viabilidade de aplicação desse roteiro em 

cenários diversos. Dito isso, seguem abaixo as indicações de operacionalização da proposta. 

 

1ª Fase da assistência: Diagnóstico da doença 

Avaliação psicológica, incluindo a dimensão espiritual  

Um exemplo da atividade em pacientes que se enquadram nas características dessa 

fase é visto em Lazzaretti (2006). A autora apresenta o protocolo de avaliação psicológica 

utilizado no Serviço de Transplante Renal e no Serviço de Transplante Hepático da Unidade 

de Transplante de Órgãos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Tal 

protocolo avalia o histórico e condição de saúde, o estado mental do paciente, a compreensão 

sobre a doença e os procedimentos de transplante, condições de se responsabilizar pelo pós-

transplante e expectativa de vida após a intervenção (Lazzaretti, 2006). 

Já um exemplo de avaliação da dimensão espiritual em pacientes nessa fase de 

assistência, como o idoso em tratamento numa enfermaria geriátrica, foi apresentado por 

Duarte e Wanderley (2011), que fazem uso da Escala de Religiosidade Duke Religious Index. 

Os autores defendem que o profissional atuante nesse cenário deve estar familiarizado com 

os temas e particularidades da religião de cada paciente, bem como cientes da relevância 

dessa dimensão na vida dos mesmos (Duarte & Wanderley, 2011).   

 

Acompanhamento psicológico 

Sobre a atuação de mediação da comunicação entre paciente, família e equipe nessa 

primeira fase, Inácio, Vollmann, Langaro e Silva (2015) destacam sua importância em 

cenários de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e afirmam que a mesma facilita o 

enfrentamento de situações de estresse entre os personagens envolvidos. Para tanto, 

sinalizam que a mediação pode ocorrer a partir de uma comunicação honesta, uniforme e 

consistente entre todos, pois a mesma possibilita a aproximação entre os pais, os demais 

familiares, possíveis cuidadores e a equipe de assistência (Inácio et al., 2015). Quanto à 

atividade de facilitação do enfrentamento do contexto de adoecimento, o estudo de Chaibub 
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e Kohlsdorf (2017) sinaliza resultados positivos na utilização da religiosidade como a 

estratégia de enfrentamento para cuidadores/familiares de crianças hospitalizadas com 

doenças crônicas avaliadas pelo estudo.  

Já a respeito da ação psicoprofilática sobre as perdas inerentes ao contexto de 

adoecimento, Pfeifer e Ruschel (2013) evidenciam resultados positivos sobre a realização 

dessa intervenção em pacientes cardiopatas transplantados, tal como o aumento do uso de 

estratégias de enfrentamento adaptativas. Segundo as autoras, a psicoprofilaxia pode partir 

da identificação e modificação das crenças errôneas a respeito do processo de tratamento e, 

principalmente, da intervenção cirúrgica. Ainda segundo as autoras, essa ação permite 

diminuir os sentimentos de ansiedade, angústia, medo, estresse e expectativas decorrentes 

desse processo, além de aumentar a motivação e a adesão do paciente ao tratamento, 

facilitando a utilização de estratégias de enfrentamento adaptativas (Pfeifer & Ruschel, 

2013).  

 

Atuação interdisciplinar 

Um modelo de assistência interdisciplinar foi proposto por Nascimento, Primazzi e 

Abdulkader (2013) e diz respeito a grupos interdisciplinares que objetivam trabalhar as 

diferentes demandas trazidas pelos pacientes e familiares na enfermaria de nefrologia. Em 

tais reuniões é aplicada a estratégia de educação em saúde que permite, a partir de uma 

linguagem mais acessível, o esclarecimento de dúvidas, a desconstrução de fantasias e a 

assimilação de informações significativas a respeito da doença e de seu tratamento, o que 

favorece o aumento no comprometimento com o autocuidado e com a adesão à terapia. Por 

fim, o texto defende que esses encontros permitem que o paciente, ao trocar dúvidas e 

informações sobre si, apropria-se das falas dos outros e alcança saberes mais amplos do que 

os limitados às peculiaridades do seu adoecimento (Nascimento et al., 2013).  

 

2ª Fase da assistência: Agravamento da doença 

Avaliação psicológica 

Sobre a avaliação psicológica a pacientes fora da possibilidade de cura, em Simões 

(2012) é possível conhecer diversos instrumentos, utilizados em Portugal e em muitos outros 

países, para a avaliação, diagnóstico e monitoramento da intervenção psicológica em casos 

de doenças neurodegenerativas na população idosa. Vale salientar que tais instrumentos 

investigam as dimensões cognitivas, a validade de sintomas, a capacidade funcional, a 

personalidade/funcionamento emocional e a qualidade de vida. São exemplos para cada 
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dimensão citada, respectivamente, a Bateria de Lisboa para Avaliação das Demências, o Rey 

15-itens Memory Test, o inventário de Avaliação Funcional de Adultos e Idosos, a medida 

de avaliação de neuroticismo, extroversão, abertura à experiência, amabilidade e 

conscienciosidade, a Geriatric Depression Scale e o World Health Organization Quality of 

Life – Old Module (Simões, 2012). 

 

Acompanhamento psicológico 

A respeito da atividade de mediação da comunicação, realizada pelo psicólogo da 

saúde nessa fase, Martinho et al., (2015) orientam que uma boa estratégia para realizar a 

mediação é incentivar o diálogo entre o paciente em CP, a família e a equipe, pois tal 

incentivo pode promover a expressão e elaboração dos sentimentos e pensamentos ligados à 

experiência do contexto de adoecimento sem a possibilidade de cura. Além disso, os autores 

acreditam que essa estratégia facilita a resolução de conflitos e reduz as barreiras na 

comunicação, além de ajudar na promoção de despedidas (Martinho et al., 2015). 

Sobre a atuação do psicólogo da saúde na facilitação da adaptação e enfrentamento à 

condição de adoecido fora da possibilidade de cura, um exemplo é visto em Santos (2016). 

O autor, ao avaliar o processo de resiliência em mulheres que convivem com a AIDS, 

identificou o convívio familiar e a religião como principais fatores protetivos e que facilitam 

a adaptação e enfrentamento dessa condição. Por esse motivo, sugere-se que tais fatores 

sejam fortalecidos durante a assistência paliativa (Santos, 2016). 

A respeito de exemplos de atuação psicoprofilática nessa fase da assistência, Braz e 

Franco (2017) apresentam a estratégia de prevenção do luto complicado direcionado à 

família, que parte da avaliação sobre os fatores de risco e de proteção para o desenvolvimento 

dessa modalidade de luto, avaliação clínica, intervenções precoces e, se necessário, 

encaminhamento para psicoterapia.  

 

Atuação interdisciplinar 

Em Alcantara, Sant´Anna e Souza (2013) é possível encontrar um exemplo de ação 

interdisciplinar com familiares de pacientes internados no Centro de Tratamento Intensivo 

Oncológico do Hospital do Câncer 1 – Instituto Nacional do Câncer. Nesse estudo, é visto 

novamente o uso da estratégia de grupos interdisciplinares que objetivam promover 

acolhimento, reflexões, repasse de informações necessárias e aproximação entre a equipe de 

saúde e as famílias atendidas. Segundo as autoras, tal intervenção promove uma assistência 
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mais resolutiva e uma diminuição de desgastes no relacionamento entre os personagens 

inseridos nesse cenário, a saber paciente, família e equipe (Alcantara et al., 2013). 

 

3ª Fase da assistência: Terminalidade 

Avaliação psicológica 

A respeito da avaliação psicológica realizada na terceira fase da assistência paliativa, 

que é marcada pela iminência da morte do paciente, Rezende et al. (2010) trazem um 

exemplo aplicado à população de familiares/cuidadoras de pacientes com câncer genital ou 

de mama. Para tanto, os autores sugerem a utilização do General Comfort Questionnaire, 

pois, segundo os mesmos, esse instrumento é eficiente para a realização de uma avaliação 

abrangente e multidimensional (Rezende et al., 2010). 

 

Acompanhamento psicológico 

Sobre a atividade de mediação da comunicação entre paciente, família e equipe, é 

possível encontrar em Laurent, Ribeiro e Issi (2011) um exemplo no contexto da assistência 

a pacientes terminais com diagnóstico de fibromialgia. Tal atividade corresponde a reuniões 

com a finalidade de oferecer escuta, orientação, apoio e facilitar a comunicação entre os 

assistidos. Nas reuniões, um membro da equipe, que pode ser o psicólogo da saúde, discute 

as situações reais de cada paciente, apresenta as possibilidades de cuidado, explica a 

evolução da doença e escuta ativamente os assistidos quanto as suas percepções, desejos e 

sentimentos. Segundo as autoras, tal atividade traz melhorias para o enfrentamento e pode 

dissipar o sentimento de culpa e agressividade por parte, principalmente, da família (Laurent 

et al., 2011). A respeito da facilitação da adaptação e do enfrentamento do processo de morte, 

Elias, Giglio e Pimenta (2008) indicam a utilização da intervenção por Relaxamento, 

Imagens Mentais e Espiritualidade em pacientes infantis e adolescentes, visando a 

ressignificação da dor espiritual, o que ajuda a alcançar a melhoria na qualidade de vida e o 

aumento da serenidade e da dignidade durante o processo de morrer. 

 

Atuação interdisciplinar 

Um exemplo de atuação interdisciplinar nesse momento da assistência é visto em 

Silva, Issi, Motta e Botene (2015), que defendem o compartilhamento dos saberes entre a 

equipe da unidade de pediatria oncológica. As autoras afirmam que o compartilhamento deve 

delinear a base do projeto terapêutico integral e singular de cada paciente e destacam a 
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importância da inserção da família nesse processo para que a mesma possa assumir o 

protagonismo do cuidado à criança (Silva et al., 2015). 

 

4ª Fase da assistência: Luto familiar 

Acompanhamento psicológico 

Por fim, sobre a última atividade prevista pelo roteiro, caracterizada pela intervenção 

psicológica após a morte do paciente e pelo luto familiar, um modelo de aconselhamento 

psicológico é apresentado por Moreli, Scorsolini-Comin e Santos (2014). Para os autores, a 

atividade se dá a partir da compreensão do sofrimento familiar e do desenvolvimento de 

estratégias de resolução dos problemas mais urgentes decorridos do processo de luto, a 

exemplo da indicação para acompanhamento psicoterápico (Moreli et al., 2014). 

Por fim, uma vez ilustrados os modos de operacionalização das intervenções 

previstos pelo roteiro então proposto, considera-se como relevante sugerir a estratégia de 

PPBE para a operacionalização e aplicação desse modelo em contextos específicos da 

assistência paliativa. A respeito dessa estratégia, sabe-se que a mesma é definida pela APA 

como um mecanismo de tomada de decisão da prática psicológica. Tal mecanismo, cuja base 

propositiva são princípios científicos, opera a partir da integração da melhor evidência 

disponível na literatura com a experiência clínica e com o contexto das características, 

cultura e preferências do paciente (APA, 2006). Seu objetivo é promover uma prática 

psicológica mais assertiva com base em evidências científicas. Além disso, propicia o 

aprendizado contínuo ao longo da vida profissional e da atualização constante a partir das 

novas descobertas científicas (Hunsley, 2007; Pagoto et al., 2007; Spring, 2007).  

Porém, para a operacionalização é necessário seguir rigorosamente o método da 

PPBE, cujas etapas são: 1. Levantamento do problema do paciente e a formulação da questão 

de pesquisa clínica; 2. Pesquisa sobre o que a literatura científica tem disponível a respeito 

do tema da questão clínica; 3. Interpretação e avaliação da qualidade das informações e a 

força da evidência; 4. Planejamento da utilização, apropriada, das evidências encontradas, 

integrando-as à experiência profissional e aos valores do paciente e 5. Aplicação, 

acompanhamento e avaliação da decisão planejada (Galvão et al., 2002; Nobre et al., 2003). 

Assim, entende-se que esse processo de operacionalização possibilita o ajustamento às 

especificidades de cada contexto ainda mais específico, o que permite que sua aplicação 

atenda às diferentes demandas e necessidades da assistência paliativa. 
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Considerações Finais 

Este trabalho teve como objetivo propor um roteiro de orientações para a atuação do 

psicólogo da saúde no Contexto dos CP. Utilizou-se como critérios para a elaboração as 

fases da assistência paliativa e as competências desse profissional nessa mesma assistência 

(Reis & Faro, manuscrito a ser publicado; SBGG, 2016). Além disso, tais competências 

foram integradas e ordenadas a cada uma das quatro fases de modo a estruturar o roteiro aqui 

sugerido. Deste modo, foi descrito e sumarizado o roteiro de orientações que teve como 

principal vantagem a possibilidade de atingir um maior número de contextos particulares 

dos CP. Essa vantagem é justificada em razão de se presumir que seja possível a sua 

aplicação aos diversos cenários específicos da assistência.  

Porém, a proposta desse estudo não se encerrou aqui, pois também se preocupa em 

apresentar uma estratégia que propicie a operacionalização das orientações de maneira 

efetiva, a saber, a estratégia de PPBE. A partir dessa estratégia, entende-se como possível 

que a operacionalização das intervenções sugeridas pelo roteiro seja ajustada às 

particularidades de cada contexto ainda mais específico, o que permite que sua aplicação 

atenda às diferentes demandas e necessidades da assistência paliativa.  

Ao que se refere às limitações desse trabalho, sabe-se que uma vez apresentando um 

roteiro de orientações com perfil mais generalista, acaba por dizer pouco sobre orientações 

mais diretas e objetivas a respeito da atuação desse profissional em algum contexto ainda 

mais específico da atuação em CP. Isso implica em dizer que o modo como foi elaborado tal 

roteiro, para sua aplicação ainda se faz necessário o empenho do profissional para que, 

fazendo uso da estratégia de PPBE, torne possível a operacionalização das intervenções 

sugeridas pelo mesmo.  

Por esta razão, reforça-se a importância da realização de novos estudos que possam 

responder as limitações então detectadas, tais como a formulação de roteiros de orientações 

para a atuação do psicólogo da saúde no contexto dos CP operacionalizados e direcionados 

a cenários particulares da assistência paliativa. Tais roteiros poderiam ser ligados a extratos 

da população como a atuação desse especialista junto a crianças portadoras de doenças 

crônicas ou a patologias específicas, como AIDS, doenças cardíacas e renais, doenças 

degenerativas ou doenças neurológicas, por exemplo. Também podem ligar-se à oferta dos 

CP em ambientes específicos de atuação da saúde, tais como o ambiente domiciliar, entre 

outros. Porém, antes disso, reforça-se aqui a necessidade de realização de estudos que 

produzam evidências científicas sobre a atuação do psicólogo da saúde na assistência 

paliativa com níveis altos de confiabilidade que possam gerar um repertório de evidências 
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suficientes para construir os roteiros de orientação operacionalizados e direcionados a 

diferentes cenários.  

Salienta-se que, em razão da escassez de trabalhos que discutam a atuação da 

Psicologia na assistência paliativa, principalmente daqueles que se identificam como 

pertencentes à Psicologia da Saúde, como relatado por Reis et al. (manuscrito ainda não 

publicado), existe a dificuldade de identificar evidências com níveis confiáveis sobre a 

efetividade de ações do psicólogo da saúde no contexto dos CP. Porém, tal limitação não 

desqualifica a proposta do trabalho, pelo contrário, aponta a necessidade de investimentos 

em pesquisas que produzam evidências com níveis de confiabilidade maiores, 

principalmente as que apresentam investigações com amostra nacional, pois estas trariam 

informações mais próximas à realidade dessa população e à estrutura dos serviços de saúde 

ofertados no Brasil. 

Por fim, considera-se que uma contribuição desse trabalho foi a oferta de referencial, 

escasso na literatura científica que discute não só a atuação da Psicologia da Saúde, mas essa 

mesma atuação em um contexto específico, que corresponde aos CP (Alves et al., 2011; 

Domingues et al., 2013; Donelli & Castro, 2017; EAPC, 2010; Martinho et al., 2015; Melo 

et al., 2013). Outra contribuição está ligada à sugestão da estratégia de operacionalização 

dessa atuação, o que permite que a discussão sobre a assistência dessa especialidade 

ultrapasse os aspectos teóricos e alcance a dimensão prática igualmente escassa na literatura. 

Acredita-se assim que as contribuições aqui trazidas podem vir a repercutir na melhoria da 

assistência paliativa ofertada por essa especialidade e no fortalecimento do campo da 

Psicologia da Saúde.  
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Considerações Finais 

Neste trabalho foi apresentada a área da Psicologia da Saúde como foco nas 

discussões que a literatura científica tem feito a respeito das limitações que esta 

especialidade vem enfrentando durante os seus 50 anos de formação. Essas limitações 

estariam ligadas aos pequenos espaços de debates sobre a mesma durante a formação 

profissional inicial dos psicólogos e ao insuficiente número de psicólogos da saúde atuantes 

no mercado de trabalho. Também se relacionam ao pouco reconhecimento dessa 

especialidade pela literatura científica nacional, uma vez que muitos são os trabalhos que 

quando discutem sobre atuações na área da saúde referem-se como pertencentes à Psicologia 

de maneira genérica. 

Entendeu-se como principal impacto dessas limitações a dificuldade de 

esclarecimento sobre os modos de atuação da Psicologia da Saúde e a possibilidade de 

prejuízos na qualidade dos serviços ofertados. Por essa razão, foi apresentado um exemplo 

de contexto de atuação do psicólogo da saúde em que é possível identificar, além das 

limitações supracitadas, a falta de clareza sobre as competências do psicólogo da saúde no 

contexto dos CP.  

Considerando o panorama exposto, julgou-se necessário o investimento em 

investigações científicas que discutissem e propusessem quais seriam os modos de atuação 

do psicólogo da saúde, bem como sugerido que tal empreendimento fosse feito pela via da 

descrição clara sobre suas competências em contextos específicos de saúde. Por essa razão, 

este trabalho teve como objetivo principal propor um roteiro de orientações para a atuação 

do psicólogo da saúde no contexto dos CP. Para alcança-lo, foram definidas quais seriam as 

competências desse especialista quando atuante na assistência paliativa e apresentada a 

PPBE como estratégia que proporciona o alcance dos meios de operacionalização da prática 

profissional. Por fim, realizou-se uma articulação entre as competências sugeridas e as 

características específicas à cada fase dos contextos dos CP, o que permitiu a elaboração do 

roteiro de orientações proposto.  

Entendeu-se como contribuição imediata desse trabalho o estímulo aos debates que 

discutem a área da Psicologia da Saúde de maneira prática, a partir de seus modos de atuação 

profissional, oportunizando a produção de um saber fazer que vai além da explicitação sobre 

“o que” deve ser feito, a exemplo das competências, alcançando o conhecimento sobre o 

“como” deve ser feito, ou seja, as orientações dessa atuação e a estratégia de 

operacionalização das intervenções do psicólogo da saúde. Porém, apontou-se como 

limitação desse trabalho a discussão sobre a atuação desse especialista somente voltada ao 
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contexto dos CP. Por essa razão, sugere-se como proposta de novos estudos a investigação 

dessa atuação nos demais contextos da saúde, a exemplo da nefrologia e da pediatria. Sugere-

se ainda a elaboração das práticas voltadas ao contexto dos CP, mas específicas a cenários 

ainda mais particulares ligados aos diferentes níveis de assistência em saúde (postos de 

saúde, ambulatórios, hospitais e domicílios), às variadas patologias, tais como as 

cardiopatias e doenças neurodegenerativas ou aos diversos extratos da população 

específicos, relacionados ao sexo ou à faixa etária.  

Por fim, conclui-se que esse estudo propicia uma oferta de referencial teórico e 

metodológico importante para a construção do saber prático da Psicologia da Saúde. Em 

decorrência disso, permite o esclarecimento sobre o papel dessa especialidade, repercutindo 

assim no fortalecimento do campo da Psicologia da Saúde.  

 


