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RESUMO 

 

 

SANTOS, Lyvia de Jesus. Formação e atuação do psicólogo nos hospitais e 
maternidades do estado de Sergipe. 2011, 110f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
da Saúde) – Universidade Federal de Sergipe, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa, Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Medicina. 2010. 
 
A Psicologia da Saúde e a Psicologia Hospitalar apresentam trajetórias de práticas e 

de conhecimentos que ora são interligadas e oras são desvinculadas.  Deste modo, 

fez-se necessário conhecer as possibilidades de intervenção no exercício do 

psicólogo e os elementos, teóricos e práticos na formação que contribuem para 

atuação hospitalar, objetivando analisar a formação e atuação de psicólogos, que 

trabalham em hospitais e maternidades do estado de Sergipe na área de Psicologia 

Hospitalar. A amostra abrangeu 29 psicólogos atuantes nos hospitais e maternidades 

de Sergipe. Optou-se por uma pesquisa quanti-qualitativa. Como instrumento foi 

utilizado o questionário misto. Para as respostas das questões fechadas, procedeu-se a 

análise descritiva dos resultados pelos dados apresentados em frequência relativa e 

absoluta; já para as respostas das perguntas abertas, procedeu-se a análise na 

abordagem temática. Os dados, foram agrupados em temas Formação em Psicologia 

Hospitalar (percepção sobre o preparo na formação; formação e preparo para atuar 

em hospital) e Atuação em Psicologia Hospitalar (prática, dificuldade e competência 

para atuar em hospital) e suas respectivas categorias analíticas. A amostra 

caracterizou-se com faixa etária entre 24 a 34 anos (52%), predominantemente 

feminina, o que corresponde a 83%. Desses profissionais 72,4% atuam na rede 

pública, 20,6% na particular e 6,8% na rede pública e particular. Segundo os 

respondentes, apenas 11% tiveram a Psicologia Hospitalar como disciplina curricular 

e 21% referem à valorização da carreira e apontam para a procura de cursos de pós-

graduação que corresponda à demanda do mercado de trabalho. Quanto ao preparo, 

90% dos respondentes avaliam ter preparo “bom” e 10% “regular”. As justificativas 

estiveram embasadas na formação acadêmica associada a cursos de especialização, 

experiência profissional e ao preparo prático durante a graduação.  Os resultados 

indicaram que a formação acadêmica não fornece ferramentas necessárias para o 

trabalho do psicólogo nas instituições de saúde. Os desafios na intervenção realizada 



 

pelo psicólogo se dá a partir do confronto entre teoria e vivência profissional na rede 

de saúde, e resulta da capacidade de buscar alternativas e estratégias de superação 

frente a impasses e dificuldades. A mudança reside, segundo os mesmos, na 

formação acadêmica com disciplinas mais focadas na saúde, intercâmbio entre as 

universidades e o hospital, estágios curriculares, supervisões com professores 

capacitados, participação em eventos e pesquisas, e submeter-se à psicoterapia. 

 

 

Descritores: Formação de recursos humanos; Prática profissional; Psicologia, 

atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

SANTOS, Lyvia de Jesus. Training and practice of psychologists within hospitals 
and maternity wards in the state of Sergipe. 2011, 110f. Dissertation (Master’s 
Degree in Health Science) – Federal University of Sergipe, Provost’s Office, 
Graduate School and Research. Department of Graduate School and Health 
Research. 2010 
 
Health Psychology and Hospital Psychology have trajectories of practice and 

expertise, sometimes interconnected, sometimes disconnected at all. Therefore, it 

was considered necessary to get acquainted with the possibilities of intervention 

within psychologist’s professional practice and both theoretical and practical training 

elements which reinforce professional practice in hospitals with the purpose of 

analyzing the training process and professional practice of psychologists working in 

hospitals and maternity wards in the State of Sergipe, within the hospital psychology 

field. The population definition of this study is made of 29 psychologists working in 

hospitals and maternity wards of the state of Sergipe. A quanti-qualitative research 

was elected. A mixed survey figured as the research instrument. Regarding the 

answers of the closed questions, a descriptive analysis, from the data presented in 

absolute and in relative frequency, was conducted. However, the answers of open 

questions were analysis on the thematic approach. The research data were arranged 

in themes: Training in Hospital Psychology (perception over the training process 

qualification; training and qualification to work at hospitals) Professional practice in 

Hospital Psychology (professional practice, difficulties and capability to work at 

hospitals) and its analytical categories. The sample of the study is characterized as 

young, varying from 24 to 34 years old (52%) and female in its majority (83%). It 

was observed that 72,4% of these professionals work for the public health system, 

20,6% of them work for private health institutions, 6,8% work for both private and 

public health  institutions. According to the respondents, only 11% of them had the 

subject “Hospital Psychology” in their college syllabus and 21 % of them mention 

the need for boosting their career esteem, as well as they point out the search for 

undergraduate courses capable of meeting the needs of the labor market. Regarding 

their qualification, 90 % of the respondents classified it as “Good” and 10 % as 

“Average” (10%). The research background had its foundation in academic 



 

formation associated to graduate school courses, professional experience and 

practical qualification during graduate course. The results of the research pointed out 

that the psychology’s graduate syllabus does not provide the required tools to meet 

the needs of the psychologist career in health institutions; The challenges in 

conducting interventions are possible through the confrontation between theory and 

career practice within the health system and culminates in the ability to search for 

alternatives and strategies to overcome impasses and difficulties. The transformation 

lies in, according to the same,  in formation with subjects that are focused in health, 

interchanges between universities and hospitals, internships, supervisions with 

trained professors, participating in conferences and academic research and being 

subjected to psychotherapy. 

 

 

Descriptors: Human Resources Training; Professional practice; Psychology, career 

practice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 

 

SANTOS, Lyvia de Jesus. Formación y actuación del psicólogo  en los hospitales y 
maternidades del estado de Sergipe. 2011, 110f. Disertación (Mestrado em Ciências 
da Saúde) – Universidade Federal de Sergipe, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa, Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Medicina. 2010. 
 
La Psicología de la Salud y la Psicología Hospitalaria presentan trayectorias de 

prácticas y de conocimientos que a veces son interligadas y otras son desvinculadas. 

De este modo, fue necesario conocer las posibilidades de intervención en el ejercicio 

del psicólogo y los elemento, teóricos y prácticos en la formación que contribuyen 

para la actuación hospitalaria, objetivando analizar la formación y actuación de 

psicólogos, que trabajan en hospitales y maternidades en el estado de Sergipe en el 

área de psicología hospitalaria. La muestra abarco 29 psicólogos actuantes en los 

hospitales y maternidades de Sergipe. Se opto por una pesquisa cuanti-cualitativa, 

estudio descriptivo y exploratorio. Como instrumento fue utilizado el cuestionario 

mixto. Para las respuestas de preguntas cerradas, se procedió al análisis descriptivo 

de los resultados por los datos presentados en frecuencia relativa y absoluta, para las 

respuestas de preguntas abiertas, se procedió al análisis en el abordaje temático. Los 

datos, agrupados en temas: Formación en Psicología Hospitalaria (percepción sobre 

la preparación en la formación; formación y preparación para actuar en el hospital) y 

Actuación en Psicología Hospitalaria (práctica, dificultad y competencia para actuar 

en el hospital) y sus respectivas categorías analíticas. La muestra se caracterizo como 

una con faja etaria entre 24 y 34 años (52%), predominantemente femenino que 

corresponde al 83%. De esos profesionales 72,4% actúan en la red pública, 20,6 % 

en la particular y 6,8 % en la red pública y particular. Según los encuestados, apenas 

11% tuvieron Psicología Hospitalaria como disciplina curricular y un 21%  refieren 

la valorización de la carrera y apuntan a la búsqueda de cursos de pos graduación que 

corresponda a la demanda del mercado de trabajo. En cuanto a la preparación, 90% 

de los encuestados dicen tener preparación “buena” y 10% “regular”. Las 

justificaciones estuvieron basadas en la formación académica asociada a cursos de 

especialización, experiencia profesional y a la preparación práctica durante la 

graduación. Los resultados indicaron que la formación académica no proporciona las 

herramientas necesarias para el trabajo del psicólogo en las instituciones de salud; 



 

Los desafíos en la intervención realizada por el psicólogo se da a partir de la 

confrontación entre teoría y vivencia profesional  en la red pública y resulta de la 

capacidad de buscar alternativas y estrategias de superación frente a impasses y 

dificultades. La mudanzas residen, según el mismo, de formación con disciplinas 

más focalizadas en la salud, intercambio entre las universidades y el hospital, 

pasantías curriculares, supervisiones con profesores capacitados, participación en 

eventos e investigaciones y someterse a la psicoterapia. 

 

 

Descriptores: Formación de recursos humanos; Práctica profesional; Psicología, 

actuación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia Hospitalar é mais uma das áreas de atuação com foco no 

acompanhamento e na avaliação dos processos psíquicos do paciente em internação 

hospitalar, buscando identificar os mecanismos de interação entre mediadores 

psicológicos e o processo do adoecimento. Também atua dando suporte emocional a 

pacientes, familiares e membros do corpo de saúde frente às situações de vida e 

morte, humanizando o atendimento hospitalar, valorizando o paciente em sua 

singularidade e encorajando-o a enfrentar a doença (KERBAUY, 2002; 

SEBASTIANI, 2002). 

No Brasil, a conhecida Psicologia Hospitalar não é similar à 

mundialmente conhecida Psicologia da Saúde. Essa última é relativa às funções 

orgânicas, físicas e mentais e incita uma reflexão sobre a prática profissional nos 

diferentes níveis de atenção à saúde. A Psicologia Hospitalar, no entanto, é relativa à 

assistência à saúde do paciente hospitalizado (KERBAUY, 2002; SEBASTIANI, 

2002; CASTRO; BORNHOLDT, 2004; STRAUB, 2005).  

A descrição dos momentos iniciais da Psicologia no Brasil e sua inserção 

no modelo hospitalar dispõe de aspectos referentes à formação, suas perspectivas nos 

arranjos estruturais, sobretudo nos indicativos das Diretrizes Curriculares e das 

Políticas Públicas de Saúde, aprofundando o olhar sobre as contribuições da 

Psicologia para a consolidação do Sistema Único de Saúde. As condições para a 

formação em Psicologia, segundo as Diretrizes Curriculares, é abrangente e 

pluralista com práticas profissionais consolidadas com a realidade sócio-cultural 

(BRASIL, 2004). 

Para descrever os aspectos referentes à atuação dos psicólogos e os 

elementos que permitem configurar as condições atuais do seu exercício profissional, 

faz-se necessário caracterizar as formas e as condições para a formação desses 

profissionais na teoria e prática. Nesse sentido, percebe-se que a inserção do 
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psicólogo na instituição hospitalar é marcada por questionamento de quais espaços 

os mesmos ocupam na configuração da especialidade.  

Assim, é imperativo entender se a formação do psicólogo oferece suporte 

para atuação hospitalar; como tem sido essa formação; que conhecimentos e 

habilidades esses profissionais necessitam para o trabalho hospitalar e quais as 

características de atuação do psicólogo que atua em hospitais e maternidades no 

Estado de Sergipe. 
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2 OBJETIVOS 

 

Geral: 

Analisar a formação e atuação de psicólogos que trabalham em hospitais e 

maternidades no Estado de Sergipe na área de Psicologia Hospitalar. 

 

Específicos: 

a) Identificar o perfil profissional do psicólogo no exercício da 

Psicologia Hospitalar; 

b) Caracterizar a atuação do profissional de Psicologia no hospital 

em situações que demandam o atendimento psicológico; 

c) Conhecer, na percepção destes, as competências necessárias à 

sua atuação. 

d) Identificar, na percepção destes, os conteúdos teóricos e 

práticos na graduação que nortearam a formação e outras formas de suporte 

que tenham desenvolvido para a atuação no hospital; 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Conceitos de Psicologia da Saúde e Psicologia Hospitalar 

 

A concepção da Psicologia com a delimitação em Psicologia da Saúde 

inicialmente respondia à demanda da Medicina e atualmente é referência em ciências 

da saúde. Na era Renascentista, René Descartes acreditava que a mente e o corpo são 

processos separados e autônomos, apresentando mínima interação, tendo cada um 

suas características próprias relacionadas a fatores de naturezas diferentes 

(SEBASTIANI; MAIA, 2005; STRAUB, 2005).  

A divisão cartesiana influenciou a Medicina em vários aspectos. 
Primeiramente, dividiu a Medicina em dois campos distintos, onde os 
médicos ocupam-se do tratamento do corpo e os psiquiatras e psicólogos 
ocupam-se da cura da mente (CHIATTONE; SEBASTIANI, 2002, 
p.118). 

 

No século XIX, nas sociedades ocidentais, começaram a proliferar 

práticas de higiene social (hospícios), e a Medicina adotou como foco de 

conhecimento os processos de saúde e doença dos grupos sociais (MEDEIROS et al, 

2005).   

Os avanços tecnológicos na Medicina foram significativos, entretanto, 

eram incapazes de explicar alguns fenômenos que não apresentavam causas físicas 

observáveis. Coube a Sigmund Freud, médico por formação, discorrer que doenças 

eram causadas também por conflitos emocionais convertidos inconscientemente em 

forma física (TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; STRAUB, 2005). 

Partindo-se dos conceitos freudianos de que determinadas doenças são 

ocasionadas pelos conflitos psicológicos, o psicanalista Franz Alexander ajudou a 

estabelecer, na década de 40, a Medicina psicossomática (psico-mente, e soma-

corpo) que tem como princípio o diagnóstico e tratamento de doenças físicas 

causadas por processos deficientes da mente (EKSTERMAN, 1992; SEBASTIANI; 

MAIA, 2005; STRAUB, 2005). 

Não se trata de Psicanálise aplicada aos doentes somáticos, ou mesmo 
psicanalisar portadores de enfermidades físicas (...) referimo-nos à 
transformação do pensamento médico: o primeiro, incluindo a dimensão 
simbólica do homem na geração doença e da saúde, e o segundo, 
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imprimindo ciência e técnica à arte de tratar doenças (EKSTERMAN, 
1992, p. 29). 

 
Essa visão do global na percepção do indivíduo já é defesa de alguns 

autores, os quais definem que a dicotomia mente e corpo influencia, ainda hoje, as 

estratégias presentes na prática do psicólogo, principalmente, nos aspectos teóricos 

dos primeiros anos de graduação (TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; SEBASTIANI; 

MAIA, 2005). 

O comprometimento da psicanálise freudiana e da medicina 

psicossomática formou a base para novas apreciações nas conexões entre a Medicina 

e a Psicologia, utilizando a doença e a saúde como algo multifatorial.  Defende-se, 

portanto, que as doenças são causadas por interação de fatores do hospedeiro, sejam 

eles ambientais comportamentais ou psicológicos (EKSTERMAN, 1992; 

TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; STRAUB, 2005). 

A assistência psicológica no modelo médico provocou a humanização na 

atuação dos atendimentos. Assim, o modelo reducionista apresentado pela Medicina, 

que se utilizava da investigação das causas das doenças físicas, dá espaço à visão 

global que promove a vitalidade física, psicológica e social do indivíduo 

(SEBASTIANI; MAIA, 2005; STRAUB, 2005). 

Segundo Medeiros, et al (2005) com a Revolução Indústrial a saúde 

passou a ser incorporada nas reinvidicações dos trabalhadores, principalmente na 

Alemanha, Inglaterra e França, produzindo impacto sobre as condições de vida e 

saúde. Nesse mesmo período, nos Estados Unidos e na Inglaterra o movimento 

sanitarista visava a aplicação de tecnologia e expansão de atividades profiláticas 

como saneamento, imunização e controle de vetores, promovendo as bases do 

processo de higienização, conhecido como Saúde Pública, redefinindo o conceito de 

teoria e prática em saúde. 

O avanço do Behaviorismo norte-americano liderado por Watson, 

Thorndike e Skinner, caracterizando a Psicologia como o estudo do comportamento 

observável, marcou a década de 1970. Os profissionais conceberam a ideia da 

medicina comportamental, explorando o papel do condicionamento clássico e 

operante na saúde e na doença (KERBAUY, 2002; STRAUB, 2005). 

Com tantas abordagens se desenvolvendo, surgiu a necessidade de se 

determinar um campo da Psicologia que delimitasse seus objetivos e focos próprios, 
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diferenciando-se da Medicina comportamental. Após explorar o papel do psicólogo 

no campo da saúde, a APA (American Psychological Association) criou em 1979 a 

divisão da Psicologia da saúde (Divisão 38), com ampla repercussão em países 

europeus e latinos-americanos. No Brasil, essa subespecialidade encontra resistência, 

pois tem como competência atuações em hospitais, saúde pública e alguns âmbitos 

da clínica (TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; KERBAUY, 2002; YAMAMOTO et al., 

2002; CASTRO; BORNHOLDT, 2004; STRAUB, 2005; CALVETTI, et al. 2007). 

Trabalhos desenvolvendo a Psicologia da Saúde e novas adesões a 

associações foram criadas. Em 1983, durante o XIX Congresso da Sociedade 

Interamericana de Psicologia (SIP) em Quito, Equador, foi criado o grupo de 

trabalho em Psicologia da Saúde e Medicina. Seguiram-se outros eventos tanto 

internacionais como nacionais, proporcionando o surgimento de revistas específicas 

e o fortalecimento do campo de saúde em toda América Latina.  Na Europa, a 

organização profissional European Health Psychology Society, promoveu simpósios, 

congressos e criações de revistas especializadas. Os países que se destacam em 

pesquisas de Psicologia da Saúde são alguns países europeus, Estados Unidos, Japão 

e Austrália (SPINK, 2003; CASTRO; BORNHOLD, 2004).  

O modelo profissional da Psicologia Brasileira se diversificou a partir das 

necessidades sociais: ampliou-se o espaço público e as demandas do contexto social, 

e aumentaram os interesses pela área de saúde (SPINK, 1992; GIOIA-MARTINS; 

ROCHA JÚNIOR, 2001; CALVETTI, et al. 2007; BARDAGI et al., 2008). Com 

isso, a atuação em saúde enfatiza um aglutinamento nas contribuições tanto do 

campo da Psicologia clínica, médica, da saúde mental quanto da Psicologia social, 

favorecendo uma atuação ampliada em relação a décadas anteriores (YAMAMOTO; 

CUNHA, 1998; KUBO; BOTOMÉ, 2001; FERREIRA NETO, 2008; SANTOS; 

JACÓ-VILELA, 2009). 

A Psicologia da Saúde no Brasil tem sua estrutura fundamentada na 

Psicologia Hospitalar, na Psicossomática e na Psicologia Clínica (YAMAMOTO; 

CUNHA, 1998; KERBAUY, 2002; YAMAMOTO et al., 2002; CASTRO; 

BORNHOLDT, 2004). 

Na busca de uma delimitação teórica da Psicologia da Saúde que se 

utiliza de conceitos das Ciências Biomédicas, Psicologia Clínica e Psicologia 

Comunitária, intervindo nos diferentes contextos sanitários de aspecto primário, 
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secundário e terciário, cultiva-se a ideia de que a saúde e a doença resultam de uma 

inter-relação dos fatores biológicos, psicológicos e sociais. O sujeito é visto de forma 

completa em todos os aspectos de sua vida (AGUIAR et al., 2004).  

Nessa perspectiva, o que marcou o conceito de Psicologia da Saúde no 

Brasil começou, efetivamente, a aparecer nas comunidades (Psicologia Comunitária) 

e nos hospitais (Psicologia Hospitalar). A Psicologia voltou-se para os fenômenos da 

população cujas práticas caracterizam a profilaxia ou prevenção das doenças mentais 

(MEDEIROS et al, 2005). 

Castro e Bornholdt (2004) citam a definição de Psicologia da Saúde que 

segundo a APA (2003) objetiva “compreender como os fatores biológicos, 

comportamentais e sociais influenciam na saúde e na doença” (p.49), enquanto que o 

Colégio Oficial de Psicólogos da Espanha (COP, 2003) define-a como: “a disciplina 

ou campo de especialização da Psicologia que aplica seus princípios, técnicas e 

conhecimentos científicos para avaliar, diagnosticar, tratar, modificar e prevenir os 

problemas físicos, mentais ou qualquer outro relevante ao processo de saúde-doença” 

(p.49). 

Segundo esses autores, os psicólogos da saúde trabalham com os 

diferentes profissionais, promovendo pesquisas e intervenções clínicas, sendo o 

trabalho realizado em centros de saúde comunitários, hospitais, organizações não-

governamentais e nas próprias residências (CASTRO, BORNHOLDT, 2004). 

A Psicologia Clínica tem a mesma aplicabilidade prática que a Psicologia 

da Saúde, tendo como diferencial a forma de atuação. Esta enfatiza, principalmente, 

os aspectos físicos da doença, fundamentando seu trabalho na promoção e educação 

para a saúde, capacitando a própria comunidade para ser agente transformador da 

qualidade de vida. Aquela, centra-se nos diversos contextos e problemáticas em 

saúde mental (KERBAUY, 2002; YAMAMOTO et al., 2002; CASTRO; 

BORNHOLDT, 2004). 

Nos hospitais, a Psicologia da Saúde iniciou como o campo de trabalho 

para atuar na reabilitação de sujeitos que passam por processos cirúrgicos 

(MEDEIROS et al, 2005). E o que foi denominado como sub-área da Psicologia da 

Saúde, a Psicologia Hospitalar provoca polêmica quanto ao seu status de 

especialização. Tonetto e Gomes (2004) apontam que ao contrário da característica 

de especialidade, a Psicologia Hospitalar é melhor descrita como o exercício 
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profissional da Psicologia nas instituições hospitalares.  Os esforços desse campo de 

atuação volta-se para compreensão dos fenômenos psicológicos do indivíduo no 

processo do adoecimento. Desde modo, Psicologia da Saúde cria espaço para o 

controle de comportamentos que possam causar prejuízos à saúde da população, 

contribuindo para o conceito de saúde com relação ao comportamento dos indivíduos 

(MEDEIROS et al, 2005). 

A Psicologia Hospitalar foi legitimada como especialidade pelo Conselho 

Federal de Psicologia, contendo uma extensa descrição de atribuições que 

compreendem práticas clínicas, intervenções psicossociais e diversidade teórico-

conceitual. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, o título de especialista clínico 

também se apresenta como área específica de atuação em saúde nos diferentes 

contextos. Para o especialista em Psicologia Hospitalar além da área específica para 

atuar em saúde nos diferentes contextos, acrescenta-se a especificidade de atuação 

em instituição de saúde (CFP, 2001). 

Como sub-área da Psicologia da Saúde, a Psicologia Hospitalar constitui 

espaço de formação e se organiza em associações científicas como a Sociedade 

Brasileira de Psicologia Hospitalar (SBPH) com veículo próprio de divulgação e 

circulação do conhecimentos na Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia 

Hospitalar (MEDEIROS et al, 2005). 

 

 

3.2 Formação do psicólogo numa perspectiva brasileira: avanços e problemas  

 

A reflexão sobre a formação em Psicologia na atualidade remonta à 

história da formação em Psicologia no Brasil, articulando-a ao momento sócio-

educativo-político no qual ganhou formas e forças. Assim, a história mostra que com 

a vinda do rei de Portugal, D. João VI, ao Brasil, em 1808, foram criadas academias 

de formação em Medicina nas províncias do Rio de Janeiro e Bahia. Essas academias 

apresentavam, em caráter informativo, interesses em temas psicológicos 

(CASTILHO; CABRAL, 2004; PEREIRA, 2003; PESSOTTI, 1988). 

Anos mais tarde, em 1822, a Independência do Brasil suscitou 

preocupações com a educação popular. Escolas Normais foram criadas para preparar 

professores primários, com destaque para o Rio de Janeiro (1830) e São Paulo 
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(1846). Em 1837, foi criado no Rio de Janeiro a primeira instituição sistemática de 

ensino secundário, o Colégio Pedro II, o qual permaneceu durante muito tempo como 

único ginásio do Brasil (CASTILHO; CABRAL, 2004). 

Ainda nas primeiras décadas do século XIX, dominavam no país as 

faculdades puramente profissionais e completamente independentes. Surgiram os 

primeiros profissionais da educação, vindos principalmente da Medicina e do 

Direito. Em prol da defesa de uma organização do Sistema Nacional de Educação, 

foi criada a Associação Brasileira de Educação para a implantação de reformas 

baseadas em projetos pedagógicos. Nesse tempo, a produção filosófica e psicológica 

originava-se em teólogos, professores de seminários e secundários, advogados e 

médicos (ANTUNES, 2004). 

As Escolas Normais foram importantes no processo de desenvolvimento 

e autonomia da Psicologia no Brasil. Ao difundir e divulgar os conhecimentos já 

produzidos na Europa e Estados Unidos, em obras e ensinamentos dos estudiosos 

renomados que se fizeram presentes no Brasil, essas instituições tiveram grande 

importância na formação de profissionais, propagação do conhecimento, 

intervenções e alicerces para a introdução da Psicologia no Ensino Superior 

(ANTUNES, 2004). 

Com a Proclamação da República em 1889, o progresso da educação no 

Brasil tornou-se acelerado, dando espaços a novas realizações educacionais, como 

mostra Antunes (2004): 

(...) o Pedagogium, idealizado originalmente por Ruy Barbosa, foi criado 
em 1890 com a finalidade de se constituir como centro de produção de 
saber e fomento para novas realizações educacionais (p.113). 

 
Segundo Pereira (2003), o Pedagogium tem sua importância por ter sido 

o local do primeiro Laboratório de Psicologia Experimental, no qual eram 

ministrados vários cursos e pesquisas, auxiliando a formação do profissional de 

Psicologia e Pedagogia. 

Nesses primórdios da República, os positivistas e liberais inclinavam-se 

por reformas educacionais. Havia preocupações disciplinares com o fenômeno 

psicológico relacionado à higiene, aos vícios e à decadência moral como produtos da 

ignorância (ANTUNES, 2004). 

Ainda em 1890, com a Reforma de caráter positivista de Benjamim 

Constant, foi estabelecida a proposta de tornar “Psicologia e Lógica” uma disciplina 
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autônoma, substituindo a Filosofia como introdução nas disciplinas de Psicologia e 

Pedagogia de Escolas Normais, secundárias, seminários e ginásios. Em 

aproximadamente 1910, essa disciplina foi introduzida nas Faculdades de Direito, 

onde se exigia a Psicologia Experimental nos seus vestibulares, o que anos depois 

viria a ocorrer com o curso de Medicina (PEREIRA, 2003; ANTUNES, 2004). 

É notório que a preocupação nessa época se reportava aos discursos 

intelectuais sobre o comportamento humano presentes nas diferentes áreas de 

saberes, destacando-se a Medicina, a Pedagogia e a Teologia. Em determinadas 

províncias, em especial a do Rio de Janeiro, as preocupações diziam respeito às 

questões da neurologia e neuropsiquiatria, enquanto que na Bahia, essas 

preocupações se remetiam aos problemas sociais (PESSOTTI, 1988; MASSINI, 

1990; PEREIRA, 2003; ANTUNES, 2004; CASTILHO; CABRAL, 2004;).  

Desde o ano de 1890, algumas teses no âmbito da Medicina já 

apresentavam conteúdos próprios da Psicologia, como a de José Estelita Tapajós, 

‘Psicofisiologia da percepção e das representações’. A tese de Henrique Roxo, 

‘Duração dos atos psíquicos elementares’, de 1900, defende a Psicologia como 

propedêutica da Psiquiatria, o que revela um marco no desenvolvimento da 

Psicologia experimental no Brasil (PEREIRA, 2003; ANTUNES, 2004). 

A tese de Mauricio Campos de Medeiros, ‘Métodos em Psicologia’, de 

1907, reconhece a autonomia da Psicologia, bem como o rigor científico na produção 

do conhecimento. No entanto, as condições de “saber psicológico” eram vistas e 

interpretadas como subsidiárias da Medicina, fato que perdurou por muito tempo 

(PEREIRA, 2003; ANTUNES, 2004). 

Além da produção científica, diversas construções marcaram essa 

trajetória, como a criação do primeiro Laboratório de Psicologia Experimental, em 

1906; de laboratórios em alguns hospícios brasileiros; e do Instituto de Psicologia, 

antigo laboratório da Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, em 1923. A 

importância desses marcos aponta para a contribuição no ponto de vista cientifico, 

principalmente pelos estudos sobre seleção e orientação profissional, formação de 

pesquisadores e de profissionais (modalidade clínica e questões de trabalho), 

desenvolvidos pelo psicólogo polonês Waclaw Radecki, primeiro diretor daquele 

laboratório (JACÓ-VILELA, 1999; PEREIRA, 2003; ANTUNES, 2004; 

CASTILHO; CABRAL, 2004). 
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No âmbito do Direito, os advogados destacaram-se com formalismo da 

lógica, tendo como grandes representantes o sergipano Tobias Barreto, positivista, 

chefe da conhecida Escola Germânica que proscrevia a Psicologia do domínio 

científico; e o Farias Brito, que deu maior atenção à Psicologia Experimental 

(CASTILHO; CABRAL, 2004; PFROMM NETTO, 2004). 

No âmbito da Educação, as Escolas Normais criaram laboratórios 

vinculados às Reformas Estaduais da Educação, as quais fundamentavam os 

princípios da Escola Nova no Brasil, com a utilização da Psicologia como 

sustentáculo da prática pedagógica (ANTUNES, 2004; PFROMM NETTO, 2004). 

Na década de 1930, verificou-se a existência de uma intensa produção na 

área de Psicologia, com diversificação e ampliação de abordagens em sua própria 

área ou noutras. Esse período áureo ficou conhecido pela consolidação da Psicologia 

como ciência e como profissão no Brasil ou período de profissionalização 

(PEREIRA, 2003; ANTUNES, 2004). 

Nos anos 1940 e 1950, o destaque se reporta à Portaria 272, referente ao 

Decreto – Lei 9092 de 1946, que institucionalizou a formação do profissional 

psicólogo. Em 1957, a Psicologia foi estabelecida como formação universitária nos 

dois maiores centros político-econômicos do Brasil: Rio de Janeiro e São Paulo 

(PEREIRA, 2003; SILVA, 2007). A regulamentação da Psicologia como profissão 

resultou da aprovação da Lei nº 4.119, em 27 de agosto de 1962 (BRASIL, 1962; 

DIMENSTEIN, 1998; PEREIRA, 2003; ANTUNES, 2004; PFROMM NETTO, 

2004; SILVA, 2007; GUARESCHI et al., 2009).  

A partir da Reforma Universitária de 1968, houve um aumento crescente 

dos cursos de Psicologia no Brasil (PESSOTTI, 1988; KUBO; BOTOMÉ, 2001; 

PEREIRA, 2003; ANTUNES, 2004). Com a transição dos anos 1970 para os anos 

1980 e proliferação das faculdades, principalmente particulares, a profissão passou a 

sofrer fortes alterações. Embora o consultório continuasse proeminente, novos 

espaços de atuação começaram a surgir. As áreas organizacional, escolar e docência 

ganharam mais destaque, em relação a anos anteriores. A década 1980 foi marcada 

por concursos públicos na área da saúde, resultante da preocupação crescente com a 

saúde mental na atenção primária e nos hospitais (BASTOS; GOMIDE, 1989; 

DIMENSTEIN, 1998; ROMANO, 1999a; ANGERAMI-CAMON, 2001; 

TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; SEBASTIANI, 2002; PEREIRA, 2003; AGUIAR et al, 
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2004; ANTUNES, 2004; PFROMM NETTO, 2004; ANDRADE, 2009; 

SEBASTIANI; MAIA, 2005; SILVA, 2007). 

Algumas iniciativas despontaram em defesa de uma Psicologia enquanto 

ciência e profissão, articulando-se com uma realidade social como um todo. Esses 

movimentos tiveram inicio em São Paulo, durante o Encontro Nacional de 

Psicologia, no qual foi criado o Conselho Federal e Regionais de Psicologia pela Lei 

nº 5.766 de 20 de dezembro de 1971. Anos depois, a questão ética passou a ser 

central, e com base na resolução nº8 de 02 de fevereiro de 1975 do Conselho Federal 

de Psicologia, foi instaurado o primeiro código de ética do profissional psicólogo, 

revisto em 1986 e em 2005 (BRASIL, 1971; BASTOS; GOMIDE, 1989; PEREIRA, 

2003; ANTUNES, 2004; PFROMM NETTO, 2004; SILVA, 2007). 

As mudanças advindas com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, com alteração da organização política-administrativa do país preconizaram a 

descentralização das organizações de saúde e a participação da sociedade civil na 

elaboração de políticas públicas, culminando com a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (BRASIL, 1988).  A partir desse movimento, o Ministério da Educação 

incluiu a Psicologia como disciplina da área de saúde e não apenas das ciências 

humanas. Para atender à nova demanda, houve a necessidade de discutir sobre a 

produção do saber e das práticas profissionais (GUARESCHI et al., 2009). 

Na década de 1990, a formação curricular e o perfil de atuação do 

profissional psicólogo foi tema de diversos trabalhos no Brasil, resultando em 

publicações literárias produzidas pelo Conselho Federal de Psicologia (CRP, 1992; 

1994; 1998; KUBO; BOTOMÉ, 2001), como seguem: 

• “Psicólogo brasileiro: construção de novos espaços” de 1992 - 

forneceu, entre outros aspectos, um conjunto de informações sobre a atuação 

dos psicólogos em diferentes áreas e permitiu identificar movimentos 

inovadores nas práticas consolidadas, que por sua vez serviram de subsídio 

para diretrizes e reformulações curriculares; 

•  “Psicólogo Brasileiro: práticas emergentes e desafios para a 

formação” 1994 - sob coordenação geral de Rosemary Achcar, retratando um 

programa de debates entre a situação da parceria das Universidades e dos 

Conselhos com ênfase na revisão do currículo mínimo do curso de 

Psicologia; 
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• “Quem é o psicólogo brasileiro?” 1998 - traz o resultado de 

uma abrangente pesquisa nacional sobre o que fazem e em que condições 

trabalham os psicólogos brasileiros, propondo discussões sobre os problemas 

mais atuais.  

Diante das observações feitas a partir desses estudos, bem como da 

necessidade de formação de recursos humanos em saúde coerentes com o Sistema 

Único de Saúde vigente no país (SUS), os Ministérios da Educação e da Saúde 

instituíram parceria de cooperação técnica, a partir da portaria Interministerial 

n˚2.118 de 03 de novembro de 2005. Com ela, alguns cursos de Psicologia iniciaram 

uma organização curricular para atender essa demanda na produção e aplicação de 

conhecimento, no incentivo a grupos de pesquisas, no estímulo à produção de 

eventos, na criação de cursos de especialização dentre outros (BRASIL, 2005; 

GUARESCHI et al., 2009). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de Psicologia, 

do ano de 2004, contemplam uma formação ampla do psicólogo, trazendo 

habilidades e competências a serem aplicadas à prevenção e promoção da saúde, 

tendo como garantia de identidade do curso o núcleo comum que assegura a base 

homogênea para a formação e capacitação. Visam ainda garantir ao profissional o 

domínio de conhecimentos psicológicos e a capacidade de utilizá-los em diferentes 

contextos (BRASIL, 2004). 

Na década de 1990, Bock (1997) critica a formação em Psicologia 

voltada para a prática mostrando que métodos, técnicas e teorias que auxiliam o 

desenvolvimento do homem na retomada ao “caminho desviado”, não estavam 

ligados ao próprio indivíduo. A mesma autora acrescenta que a prática da psicologia 

“parece também associada à ideia de ajudar ao próximo, de auxílio, de compreensão 

absoluta, de aceitação total” (BOCK, 1997, p.39), colocando a profissão como 

onipotente na busca de felicidade e equilíbrio. Santos (2003), aponta como uma 

profissão estritamente técnica: “a própria tecnificação do conhecimento e a distância 

gerada entre a prática e teoria têm permeado a formação do indivíduo” (p.55). 

Essa tendência é demonstrada também por Branco (1998) que aponta a 

existência de várias Psicologias, cada uma com seu desenvolvimento e discussões 

internas. “Isolá-las ou unificá-las são tarefas que fragilizam a construção da ciência 

psicológica. Torna-se urgente conhecer a história da Psicologia, com suas 
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implicações políticas, ideológicas e teóricas” (p. 31). A formação do psicólogo deve 

produzir conhecimento propício ao processo de aprender e transformar a realidade, 

sistematizando e trocando ideias, articulando política, cultura, teoria e práticas.   

Assim, uma formação profissional desejada se fortalece e deixa de ser 

experiência isolada e alheia e transforma-se em contribuição para o psicólogo como 

um empreendimento coletivo e social de interesse para todos. Essas perspectivas são 

identificadas como condições necessárias para a clarificação dos conceitos do 

conhecimento para diversos campos de atuação (BOTOMÉ, 1988; KUBO; 

BOTOMÉ, 2001). Constituir uma formação profissional é “formar um profissional 

capaz de não só ‘dominar o conhecimento psicológico’ mas de retirar do 

conhecimento existente informações que permitam derivar alternativas de atuação 

profissional” (BOTOMÉ, 1988, p. 279). 

 

 

3.3 Desenvolvimento da Psicologia Hospitalar no Brasil e a formação do 

psicólogo 

 

A Psicologia Hospitalar como uma prática da profissão do psicólogo é 

uma vertente brasileira da Psicologia que atua em instituições de saúde, participando 

da prestação de serviços nos níveis secundário ou terciário da atenção a saúde 

segundo definição do Conselho Federal de Psicologia (2003). Diante disso, ressalta-

se a escassez de literatura científica internacional sobre a especialidade como campo 

de atuação (YANAMOTO, et al, 2002; SEBASTIANI, 2002; CASTRO; 

BORNHOLDT, 2004). 

Soma-se como justificativa àquela escassez o fato de a terminologia 

brasileira de Psicologia Hospitalar ser criticada por alguns autores como inadequada, 

tendo em vista que a identidade da especialidade do psicólogo, em vários países, é 

associada à sua prática e não ao seu local de atuação. Desde modo, a Psicologia 

Hospitalar seria um contexto de possível lugar de atuação do psicólogo, dentro da já 

difundida Psicologia da Saúde, dirigida ao paciente hospitalizado (CHIATTONE, 

2000; YANAMOTO et al., 2002; CASTRO; BORNHOLDT, 2004; VIEIRA, 2006; 

SANTOS; JACÓ-VILELA, 2009). 
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Os primeiros movimentos mais consistentes, não oficiais, da atuação de 

psicólogos em hospitais datam do inicio do século XIX, quando diversos laboratórios 

de Psicologia instalados em hospitais (psiquiátricos) se faziam presentes. É 

importante ressaltar que desde a década de 1940 o modelo da política de saúde no 

Brasil é centrado no hospital. Nessa época, o hospital era o símbolo máximo de 

atendimento em saúde e, possivelmente por esse fato, a Psicologia atuante nesse 

campo tenha sido denominada hospitalar (CASTRO; BORNHOLDT, 2004). 

Outrossim, resgatar a história da formação teórica e prática da Psicologia 

Hospitalar no Brasil é relatar experiências das primeiras “psicologistas hospitalares” 

e as atuações realizadas. Neste contexto, ressalta-se o trabalho de Matilde Neder, 

iniciado em 1954, oito anos antes da regulamentação da profissão de psicólogo, na 

Clínica Ortopédica e Traumatológica da Universidade de São Paulo. Neder foi 

convidada pelo Dr. Eurico de Toledo Carvalho para acompanhar psicologicamente 

no pré e pós-operatório os pacientes submetidos a cirurgia de coluna (ANGERAMI-

CAMON, 2001). Destaca-se no trabalho de Neder a procura de adaptar sua técnica 

instrumental teórica, a Psicanálise, à realidade institucional (ROMANO, 1999a; 

ANGERAMI-CAMON, 2001; TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; SANTOS, 2009; 

SEBASTIANI, 2002; PEREIRA, 2003; AGUIAR, et al, 2004; SEBASTIANI; 

MAIA, 2005; VIEIRA, 2006; JACÓ-VILELA, 2009). 

Embora realizados com competência e seriedade, esses trabalhos eram 

isolados e mais se tratava da mudança do atendimento do consultório para dentro do 

hospital. A partir daí, as demandas foram surgindo e novas necessidades suscitaram 

novos desafios, mesmo que isoladamente (ROMANO, 1999a; ANGERAMI-

CAMON, 2001; SANTOS; SEBASTIANI, 2002; SEBASTIANI; MAIA, 2005). 

Inovando um novo modo de psicologizar, Neder em 1957, se transfere 

para o Instituto Nacional de Reabilitação da Universidade de São Paulo (USP), 

demonstrando assim uma abrangência do trabalho do psicólogo na instituição 

hospitalar para a reabilitação. Diante deste fato, por ocasião do 1° Seminário do 

Instituto de Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP, em 28 de novembro de 

1959, durante a conferência sobre a Psicologia em Reabilitação, publicada em anais, 

Neder apontou os fatores biológicos e psicológicos manifestados pelos 

pacientes/clientes. Atribuiu ainda que “para nós psicólogos interessa, sim, saber a 

predominância da influência de um ou outro fator, mas interessa-nos, principalmente 
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conhecer a resultante da interação desses fatores” (ANGERAMI-CAMON, 2001, 

p.5).  

 

Neste trecho de sua conferência Matilde Neder traça aquilo que seria o 
perfil do psicólogo para o trabalho institucional. E em que pese o fato 
desta conferência ter sido realizada em 1959, seu espaço é atual e 
coincide com os traçados mais recentes daquilo que seriam as 
características necessárias para um psicólogo que deseja enveredar pelos 
caminhos institucionais da realidade hospitalar. Eis a continuidade de sua 
conferência: “(...) o psicólogo é um técnico e tem que ser um técnico 
especializado. E adiantamos que a sua formação tem que ser esmerada 
(...) porque já está se formando aqui, na nossa sociedade, uma facilidade 
imensa para improvisação de psicólogos” (ANGERAMI-CAMON, 2001, 
p.7). 

 
Essa conferência foi proferida no final da década de 1950, período este 

em que a profissão ainda não era reconhecida, mas vale ressaltar que as 

preocupações de outrora sobre a formação ainda perduram no século XXI. Neder 

colocou a necessidade de uma formação do psicólogo na Universidade porque é lá 

que ele recebe a formação básica psicológica, aprende a trabalhar em equipe técnica 

diferenciada e toma conhecimento do manuseio de testes e técnicas (ANGERAMI-

CAMON, 2001). 

Com as instalações de novos cursos universitários de Psicologia e a 

regulamentação enquanto profissão, surgiram novos impulsos, o que ampliou os 

conhecimentos da Psicologia em diversas áreas, principalmente na saúde. A partir da 

década de 1970 houve um intenso desenvolvimento nas áreas de formação de 

graduação e pós-graduação, produção de trabalhos e encontros científicos. O 

surgimento de diversos concursos públicos na década de 1980 buscou a colocação de 

psicólogos com capacitação específica em Psicologia da Saúde e suas sub-áreas. Em 

1983, aconteceu o 1˚ Encontro Nacional de Psicólogos da área Hospitalar no Brasil 

(ROMANO, 1999a; ANGERAMI-CAMON, 2001; TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; 

SEBASTIANI, 2002; PEREIRA, 2003; AGUIAR et al., 2004; SEBASTIANI; 

MAIA, 2005; LISBOA, 2009; SANTOS, JACÓ-VILELA, 2009). 

Os núcleos para uma formação especializada começaram a se difundir 

nas regiões sul e sudeste do país, e apareceu uma crescente demanda de graduandos e 

profissionais com interesse nessa área. Na década de 1990, houve o crescente 

reconhecimento do psicólogo na instituição de saúde por sua importância na equipe 

multiprofissional ou interprofissional no atendimento ao paciente hospitalizado. 



37 
 

Devido a essa abertura do mercado de trabalho na área de saúde, o setor público 

tornou-se atrativo para os psicólogos, ao oferecer empregos assalariados estáveis. 

Esses profissionais contratados desenvolvem seus trabalhos, principalmente, nos 

departamentos de oncologia, cardiologia, CTI’s e UTI’s, com pacientes renais, 

portadores de Síndrome da Imuno-Deficiência Adquirida (SIDA), suicidas e no 

atendimento pré-cirúrgico, destacando, ainda, o acompanhamento das parturientes e 

acolhimento aos recém-nascidos, dentre outros, em maternidades (ANGERAMI-

CAMON, 2001; SEBASTIANI, 2002; TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; SEBASTIANI, 

2002; PEREIRA, 2003; SEBASTIANI; MAIA, 2005). 

A Psicologia Hospitalar, em termos de técnicas e teorias psicológicas que 

de fato dão suporte para atuação nessa área, é recente. Como mencionado, a base do 

modelo de atendimento na Psicologia Hospitalar foi retirada da clínica 

individualizada, pois a formação acadêmica, até hoje, permanece centrada no modelo 

de atendimento individualizado da clínica particular (BOARINI, 1996; 

DIMENSTEIN, 1999; ROMANO, 1999a; GORAYEB, 2001; CHIATTONE; 

SEBASTIANI, 2002; KERBAUY, 2002; SEBASTIANI, 2002; GORAYEB; 

GUERRELHAS, 2003; CASTRO; BORNHOLDT, 2004; ROSSI et al., 2004; 

GUEDES, 2006; BARDAGI et al., 2008). 

Além da questão relacionada ao modelo de ensino voltado à clínica 

individualizada, outro ponto soma-se para corroborar a fragilidade da especialidade: 

as grades curriculares dos cursos de Psicologia não enfatizam a disciplina Psicologia 

Médica, e mesmo a Psicologia da Saúde e a Psicologia Hospitalar são oferecidas, 

geralmente, nos últimos períodos, sendo, em muitas instituições, optativas. Poucos 

são os estágios supervisionados ligados às instituições hospitalares, em sua maioria 

externos e não vinculados à instituição de ensino. Assim, a formação de Psicologia 

tradicionalmente mantida não prepara o aluno para a atuação hospitalar e, com isso, 

uma grande parte dos psicólogos conclui a graduação sem ter noção da Política 

Nacional de Saúde, sem compreender o que seja o Sistema Único de Saúde (SUS). 

(BOARINI, 1996; DIMENSTEIN, 1999; CHIATTONE; SEBASTIANI, 2002; 

KERBAUY, 2002; SEBASTIANI, 2002; AGUIAR et al., 2004; CASTRO; 

BORNHOLDT, 2004; SÁ et al., 2005; GUEDES, 2006; SILVA, 2007; BARDAGI et 

al., 2008; WITTER, 2008; ANDRADE; SIMON, 2009; SANTOS; JACÓ-VILELA, 

2009). 
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A atuação em hospital requer do profissional psicólogo capacitação para 

trabalhar em saúde. Segundo Castro e Bornholdt (2004), é imprescindível refletir se 

sua formação lhe dá as bases necessárias para essa atuação. Partindo de uma 

formação muitas vezes fundamentada na atuação dentro do modelo clínico, 

Sebastiani e Chiattone (2002) apontam o desgaste dessa formação individualizada, 

elitista que distancia o aluno e o profissional das demandas sociais. Paradoxalmente, 

as demandas sociais e sanitárias têm aumentado a participação desses profissionais 

na atenção à saúde.   

Castro e Bornholdt (2004) observam que a formação do psicólogo no 

Brasil é deficitária no que se refere à realidade sanitária, participação em pesquisas e 

em Políticas Públicas de Saúde, indispensáveis para o aprimoramento de sua prática. 

Para esses autores, muitas vezes são ensinadas teorias incompatíveis com o contexto 

sócio-cultural, deixando de lado temáticas relativas à saúde.  

No estudo realizado por Boarini (1996) na Universidade de Maringá-PR, 

mostrou-se a deficiência da formação acadêmica para atuação em unidades de saúde 

pública. O estudo mostrou que a queixa dos psicólogos é sobre uma formação mais 

generalizada sem segurança para o exercício profissional: “a falta de preparação para 

a elaboração de um diagnóstico correto faz os psicólogos concluirem que (...) 

estamos enganados com relação à nossa formação” (BOARINI, 1996, p.104). 

Outra questão nas instituições hospitalares é a aproximação da população 

desprovida de recursos culturais e materiais. Autores apontam como empecilhos para 

a atuação do psicólogo em lidar com essa população a formação individualista e 

elitista. Na academia, o estudo das famílias é, em geral, nuclear, de classes mais 

elevadas (ANGERAMI-CAMON, 2001; SEBASTIANI, 2003; AGUIAR et al., 

2004; CASTRO; BORNHOLDT, 2004; SÁ et al., 2005; GUEDES, 2006; 

PAPARELLI; MARTINS, 2007). 

No relato de experiência com supervisão de estágio hospitalar, Guedes 

(2006) aponta quatro dificuldades apresentadas pelos alunos de graduação no 

exercício hospitalar: 

1) inserção no contexto hospitalar: o aluno se depara com a realidade da 

saúde pública, com a pobreza, sofrimento físico, contato com a dor, sangue, morte e 

até maus odores, não vivenciados na academia. A autora ressalva que esses fatores 
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chegam a ser tão impactantes que os alunos começam a faltar às supervisões e 

estágios; 

2) contato com o paciente: diferente da clínica, não se permite uma 

privacidade, não são tratamentos duradouros e a demanda nem sempre é psíquica;  

3) acompanhamento aos familiares: a autora afirma ser um momento 

delicado que pode provocar algum tipo de patologia no familiar em decorrência do 

estresse;  

4) relacionamento com a equipe: há dificuldade em comunicação, 

principalmente com a equipe médica, gerando impasse para os alunos, uma vez que 

os mesmos sentem-se intimidados, acuados.  

A falta de subsídios teóricos para uma prática dentro do contexto 

institucional é também apontado pelo autor como um ponto crítico na formação 

acadêmica do psicólogo (ANGERAMI-CAMON, 2001). 

 
Assim, o profissional queixa-se da fragmentação dos conhecimentos que 
lhe foram transmitidos, da visão de mundo elitista que prepara para o 
trabalho no consultório, o que reconhecem atender o ideal de profissional 
liberal do aluno, a inexperiência e/ou visão acadêmica do professor e outras 
avaliações que vão delineando o divórcio entre o mercado de trabalho e o 
que se aprende na universidade. (BOARINI, 1996, p.110). 

 
Apesar da importância da atuação do psicólogo dentro do ambiente 

hospitalar, a formação deste profissional ainda está voltada para a clínica centrada no 

indivíduo, com objetivos psicoterapêuticos, psicodiagnósticos e analíticos. Sua 

inserção, sem o devido preparo, em ambiente hospitalar, favorece o uso do falso 

saber
1
, dificultando a comunicação no contexto da instituição, inviabilizando o 

dinamismo na relação entre equipe de saúde e doente (BOARINI, 1996; ROMANO, 

1999a; CHIATTONE; SEBASTIANI, 2002; KERBAUY, 2002; SEBASTIANI, 

2002; GORAYEB; GUERRELHAS, 2003; CASTRO; BORNHOLDT, 2004). 

As instituições de saúde, dentro dos seus princípios biomédicos, têm 

questionamentos sobre o que faz o psicólogo no hospital. Neste sentido, o desafio do 

psicólogo hospitalar é unir o objetivo ao subjetivo, tratar o geral e o particular como 

forças complementares e não excludentes, a fim de minimizar o sofrimento 

provocado pela hospitalização bem como diminuir as sequelas emocionais causadas 

                                                           
1 Segundo Chiattone; Sebastiani (2002), falso saber é a inadequação na 

assistência pelo exercício do poder mascarado.  
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em decorrência do adoecimento e da hospitalização (CHIATTONE; SEBASTIANI, 

2002).  

O leque da atuação e intervenção se amplia a cada nova demanda. Na 

Psicologia Hospitalar esbarramos em elementos não controláveis como na clínica, 

pois teremos além do paciente-terapeuta, uma equipe inteira, e precisamos integrar 

esta equipe. Este paciente hospitalizado faz parte de um contexto institucional, com 

seus objetivos específicos, da doença e sua cura. Integrar-se a essa equipe, com uma 

nova especificidade, possibilita uma visão mais global do indivíduo não focada na 

doença e sim no indivíduo doente (ANGERAMI-CAMON, 2001; CHIATTONE, 

SEBASTIANI, 2002; KERBAUY, 2002). 

 

3.4 A atuação do psicólogo no contexto hospitalar 

 

Após definições do que é a Psicologia Hospitalar, existe a necessidade de 

saber qual o papel que esse profissional desenvolve no ambiente institucional. A falta 

de uma consciência do que vem a ser o seu papel na instituição pode gerar a simples 

transferência do modelo clínico para dentro do hospital, o que inviabiliza o trabalho 

do psicólogo e não funciona como o esperado (BOARINI, 1996; ROMANO, 1999a; 

CHIATTONE; SEBASTIANI, 2002; KERBAUY, 2002; SEBASTIANI, 2002; 

GORAYEB; GUERRELHAS, 2003; CASTRO; BORNHOLDT, 2004). 

Estar capacitado para cuidar do outro é imprescindível e a formação deve 

ter base em contribuições científicas para ser aplicada de maneira coordenada e 

sistemática. Apesar de alguns autores defenderem uma formação mais estratificada, 

outros defendem a formação mais generalista, cabendo ao acadêmico permear o 

espaço desejado no mercado de trabalho (BOARINI, 1996; ROMANO, 1999a; 

CHIATTONE; SEBASTIANI, 2002; KERBAUY, 2002; SÁ et al., 2005). 

Ao ingressar na prática hospitalar, o psicólogo funciona como um 

facilitador da comunicação entre equipe de saúde, paciente e familiar. Contudo, é 

necessário domínio da abordagem teórica, técnica e científica (SÁ et al., 2005; 

SEBASTIANI; MAIA, 2005).  Alguns autores mostram que o trabalho do psicólogo 

hospitalar, como um continnum dentro do hospital, manifesta-se nas demandas 

existentes e na necessidade de se sistematizar o atendimento favorecendo a interação 

com as equipes (GORAYEB; GUERRELHAS, 2003). 
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Alguns autores apontam o modelo multidisciplinar como o mais 

adequado à inserção da Psicologia no ambiente hospitalar. Sua articulação cria 

sistemática para o trabalho, e os profissionais de saúde são levados a reconhecer a 

necessidade de diferentes contribuições profissionais no cuidado ao paciente de 

maneira eficiente e eficaz. Desta forma, o foco da doença é deslocado para uma visão 

mais integrada, embora que interdependente e dinamicamente voltados para o 

objetivo comum com pouca interação entre as disciplinaridades (ROMANO, 1999b; 

TONETTO; GOMES, 2007a). 

Com relação ao trabalho interdisciplinar, ainda que o curso de graduação 

oferecesse tal conhecimento, não há no setor da saúde pública estímulo para tanto, 

pois esses conhecimentos são fragmentados, o que determina a precária formação do 

psicólogo para atuar nesta área (BOARINI, 1996; AGUIAR et al., 2004). 

As práticas de saúde no modelo biopsicossocial refletem a necessidade 

de formas mais humanizadas de lidar com o sofrimento e a doença do indivíduo. 

Desde modo, a Psicologia se insere na intervenção à saúde em pequenos passos. 

Críticas ao modelo biopsicossocial são apontadas, demonstrando que o desafio de 

inserção interdisciplinar do psicólogo na área de saúde privilegia a etiologia 

biopsicossociológica, construindo novas ações de trocas de saberes entre usuários e 

profissionais (TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; SEBASTIANI; MAIA, 2005; MOTA; 

MARTINS; VÉRAS, 2006). 

 

Isso implica uma revisão crítica do desenvolvimento dos processos de 
significação relacionados à saúde-doença, bem como com a formação 
profissional e a própria estruturação da saúde pública e dos modelos 
assistenciais implementados ao longo de sua história (TRAVERSO-
YÉPEZ, 2001, p. 54). 

 

O fator que dificulta o preparo desse profissional para atuar em hospitais 

é o processo ensino aprendizagem para o qual Romano (1999a) chama atenção. 

Segundo a autora, existe um distanciamento da teoria para a prática na formação 

desse profissional, e sua pesquisa demonstrou: 1) professores que nunca trabalharam 

em hospitais, mas leram ou desenvolveram pesquisas na área de saúde; 2) 

supervisores de estágios em hospitais, que supervisionam à distância, como um dado 

individual, e não participam da visão total da realidade da doença, do ambiente, da 

equipe; 3) professores que já trabalharam, mas atuam na parte acadêmica; 4) 
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profissionais recém-formados que ministram cursos de extensão universitária no afã 

de ganhar dinheiro. 

Castro e Bornholdt (2004) sintetizam as funções básicas do psicólogo em 

atuação hospitalar de acordo com os estudos de Rodriguez-Marín (2003):  

1) coordenação: atividades com os funcionários do hospital;  

2) ajuda na adaptação: intervém na qualidade do processo de adaptação e 

recuperação do paciente internado;  

3) interconsulta: atua como consultor, ajudando outros profissionais a 

lidarem com o paciente;  

4) enlace: intervenção, através do delineamento e execução de programas 

junto com outros profissionais, para modificar ou instalar comportamentos 

adequados dos pacientes;  

5)  assistencial direta: atua diretamente com o paciente;  

6) gestão de recursos humanos: para aprimorar os serviços dos 

profissionais na organização.  

Para Sebastiani e Maia (2005), o psicólogo atua como minimizador da 

angústia e ansiedade do paciente, “favorecendo a expressão dos sentimentos e 

auxiliando na compreensão da situação vivenciada” (p.54), proporcionando 

verbalização das fantasias, bem como reforçando a confiança entre paciente e equipe 

de saúde. Faz-se necessário, principalmente, a atuação na reorganização do esquema 

da consciência do paciente no mundo e sua imagem corporal, necessários para a 

reestruturação do autoconceito.   

 

3.4.1 Psicologia Hospitalar em Sergipe 

 

Sobre a história da Psicologia na terra de Serigy poucos estudos temos 

registrados. Como ponto de partida o trabalho do médico João Paulo Vieira da Silva 

sobre o tratamento de doenças mentais, datado de 1858, é de grande importância para 

a formação do campo da Psicologia em Sergipe considerado como a transição de 

investigação clínica própria da Medicina para interesse específico nos estudos da 

mente (GUARANÁ, 1925). 

No início do século XIX o campo psicológico estava presente e 

consolidado nas teses defendidas por alguns sergipanos na Faculdade de Medicina da 
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Bahia. Estudos como a tese da Aerofagia histérica, em 1902, por Gentil Martins 

Fontes e a tese das Fobias, escrita por Aristides da Silveira Fontes Júnior, em 1904, 

ajudaram a entender as práticas referentes à Psicologia nesse período (GUARANÁ, 

1925). 

Em relação à formação, o primeiro curso de graduação em Psicologia no 

Estado de Sergipe foi implantado na Universidade Federal de Sergipe no ano de 

1990, no Centro de Educação e Ciências Humanas, sendo reconhecido pelo MEC em 

2000. No ano de 1996 foi criado o curso na Universidade Tiradentes, tendo sido 

reconhecido pelo MEC no ano de 2002. Em 1999, a Associação de Ensino e Cultura 

Faculdade Pio Décimo ofertou o referido curso, reconhecido no ano de 2004 

(VIEIRA, 2006). O mais recente curso de Psicologia é o da Faculdade de Sergipe, 

iniciado em 2008, ainda sem reconhecimento. 

Tendo em vista essas informações, os primeiros psicólogos de Sergipe 

tiveram sua graduação em estados vizinhos ou grande centros urbanos. Cursos de 

pós-graduações foram surgindo, como refere Vieira (2006) em seu estudo, mas 

apenas dois com foco de formação em saúde. São eles: Psicologia Hospitalar e 

Promoção da Saúde (Saúde Mental), ambas na Associação de Ensino e Cultura 

Faculdade Pio Décimo (VIEIRA, 2006). No final do ano 2009 para início de 2010 a 

Universidade Federal de Sergipe realiza concurso para Residência Multidisciplinar 

no Hospital Universitário, disponibilizando uma vaga para a área de Psicologia. 

A história da Psicologia Hospitalar em Sergipe começou a ser definida a 

partir da inserção do psicólogo em dois hospitais psiquiátricos da rede pública do 

Estado, na década de 1980, estendendo-se para particulares, também psiquiátricos. 

No tocante à rede de hospitais gerais, a inserção desse profissional só se deu no ano 

de 1991, “época em que o curso de graduação em Psicologia da Universidade 

Federal de Sergipe completava seu primeiro ano” (VIEIRA, 2006, p. 100). 

A formação em Psicologia hospitalar é recente e, muito embora seja uma 

área que cresceu no Estado com novas contratações e concursos públicos, tem 

número de profissionais ainda insuficiente. Vieira (2006) traz uma abordagem 

historiográfica da Psicologia Hospitalar no Estado de Sergipe, e seu trabalho não se 

restringe à formação e atuação, mas à colaboração nos estudos da História da 

Psicologia do Brasil enfatizando a região nordeste, até então pouco explorada.  
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3.5 As Políticas Públicas de Saúde e sua repercussão na formação do psicólogo 

 

A inserção da Psicologia na área de saúde foi transformando ao longo do 

processo histórico-econômico-cultural do Brasil nos últimos anos. Guareschi et al. 

(2009) apresentam os momentos significativos da evolução da Psicologia como 

componente da área de saúde. A Lei 4.119 de 1962 que regulamenta a profissão, 

também dispõe sobre a formação do psicólogo. Até então, o psicólogo era aquele 

psicologista ou psicotécnico que desempenhava a função que atualmente é específica 

da profissão. No primeiro momento, a formação em Psicologia estava voltada para a 

psicometria e para a Psicologia organizacional, demanda existente no momento 

sócio-histórico na crescente industrialização no Brasil.  

Com a regulamentação da profissão e a criação de novos cursos de 

graduação específicos para psicólogos, a Psicologia se insere nas ciências humanas e 

se aproxima da área médica, nesta época respondendo à demanda da Medicina. Com 

vários movimentos sociais ocorrendo no Brasil, as mudanças curriculares foram 

concernentes com a concepção de projeto social, na qual estão em jogo a igualdade, 

identidade, direitos e justiça social e que, segundo Guareschi et al. (2009), justificam 

o porquê do currículo estar no centro dos projetos de reforma social e educacional. 

Na década de 1970, movimentos sociais aglutinados pelos profissionais 

de saúde levaram à reforma sanitária que surgiu como critica ao modelo vigente e 

propôs alternativas para a reestruturação do sistema de saúde. O primeiro marco foi o 

I Simpósio Nacional de Política de Saúde, realizado pela comissão de saúde da 

Câmara dos Deputados, na ocasião o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde 

(CEBES). Nesse encontro foi discutida a proposta de reorganização do sistema de 

saúde denominada Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que 

contemplava diversos conceitos oriundos de experiências bem sucedidas em outros 

países, como: universalização do direito à saúde, racionalização e integralidade das 

ações, democratização e participação popular. As propostas foram ignoradas pelo 

Governo, mas aos poucos o movimento foi crescendo, sendo legitimado pelos 

movimentos populares e a atuação de seus militantes (GALLO et al. 1988; PAIM, 

2007).  
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Com o agravamento da crise do sistema de saúde previdenciário, o 

próprio Governo elaborou seu plano de reorganização da assistência à saúde com 

características semelhantes à Reforma Sanitária. Esse projeto ficou conhecido como 

PREV-SAÚDE, sofreu várias pressões e “não saiu da gaveta” (PAIM, 2007). 

Mesmo assim, algumas conquistas foram sendo obtidas paulatinamente. 

Em 1981, foi elaborado o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no âmbito 

da Previdência Social (CONASP), que incorporava diversas propostas da Reforma 

Sanitária. A efetivação desse plano se deu a partir das Ações Integradas de Saúde 

(AIS), que se constituíam, na primeira experiência, de um sistema mais articulado e 

integrado. A sucessão de planos, siglas e propostas frustradas aumentava a adesão ao 

movimento sanitário brasileiro. Assim, a Oitava Conferência Nacional de Saúde e a 

nova Constituição Brasileira foram o marco divisor do Movimento Sanitário. A 

concretização das propostas da Reforma Sanitária se deu no plano jurídico e 

institucional na implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), opera com o 

conceito de cidadania, dever e sujeito de direito que se conforma, juridicamente na 

Constituição Brasileira em 1988. Isso implica não apenas nova política de saúde, mas 

novos modos de a saúde produzir subjetividades por meio de práticas que 

estabelecem valores a partir de um dever do Estado. 

O SUS é um sistema formado por várias instituições dos três níveis de 

Governo (União, Estados e Municípios) e pelo setor privado contratado e 

conveniado. É único: mesma doutrina, mesma filosofia e mesma sistemática de 

atuação em todo território nacional. Apresenta como características principais o fato 

de ser: universal, integral, descentralizado, racional, eficaz, eficiente, e democrático 

(BRASIL, 1988). 

Todos esses princípios, para serem colocados em prática exigem 

mudanças profundas e complexas. Ainda nos dias atuais, o SUS enfrenta grandes 

dificuldades de implementação. Conforme dito, as políticas sociais adquiriram 

aspectos variados, de acordo com as formas de organização política e econômica do 

país. Com a criação desse sistema, os cursos de saúde passam a pensar em reformular 

seus currículos, e é nesse movimento que a Psicologia passa a atuar não somente na 

área de ciências humanas, como também na área da saúde (GUARESCHI et al., 

2009). 
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No que concerne à formação profissional para atuar na área de saúde, o 

Fórum Nacional de Educação das Profissões da Área de Saúde (FNEPAS), criado no 

ano 2004, tem como principal objetivo a contribuição para o processo de mudança na 

graduação, partilhando da concepção de integralidade na atenção e na formação em 

saúde (FNEPAS, 2004). 

O FNEPAS apresenta como propostas: a) compartilhamento de diversos 

profissionais na formulação e implementação das diretrizes curriculares; b) reflexão 

do tema integralidade, considerado central para a formação em saúde; e c) realização 

de oficinas e movimentos para aproximação de diferentes profissões em diversas 

regiões. Para Spink (2007), o FNEPAS tem como missão potencializar a mudança na 

graduação a partir da reflexão coletiva das diretrizes curriculares e principalmente 

um ensino de integralidade nas graduações. 

A relevância histórica e social do formato curricular do curso de 

Psicologia no Brasil foi o que levou a Comissão de Especialistas no Ensino de 

Psicologia a apresentar ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), em dezembro 

de 1999, o projeto de Diretrizes Curriculares para o curso de Psicologia. O projeto 

foi encaminhado para apreciação do Conselho Nacional de Educação (CNE) que 

elaborou o Parecer CNE/CES 1.314/2001. Contudo, esse parecer foi retificado, o que 

resultou no Parecer CNE/CES 072/2002, aprovado em 20 fevereiro de 2002 e 

encaminhado para homologação. No entanto, em 03 de julho de 2002, o Secretário 

da SESu (Secretária do Ensino Superior) devolveu o parecer ao CNE, atendendo à 

ordem do Sr. Ministro da Educação (BRASIL, 2004). 

Uma nova comissão foi montada para discussão das diretrizes 

curriculares proposta para homologação e uma nova audiência pública foi realizada 

em dezembro de 2003, contando com a participação das entidades representativas da 

área de Psicologia no país. As discussões evidenciaram o agrupamento de entidades 

em dois grupos distintos que divergiram quanto às propostas de diferentes 

terminalidades ou perfis para o curso de Psicologia. Os Pareceres 1.314/2001 e 

072/2002 propunham três terminalidades a saber: Bacharelado, Licenciatura e 

Formação do Psicólogo.  A primeira voltava-se para a formação centrada em preparo 

para a pesquisa; a segunda, à formação de professores; e a terceira, à formação 

profissional, cabendo a cada instituição decidir se ofereceria, ou não, as duas 
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primeiras terminalidades, já que a Formação de Psicólogos era obrigatória (BRASIL, 

2004). 

A proposta das Diretrizes Curriculares para o referido curso contempla 

uma formação ampla e pluralista do psicólogo, respeitando a multidisciplinaridade de 

suas concepções teóricas e metodológicas, originadas em diferentes paradigmas e 

modos distintos de compreender a ciência, bem como a diversidade de suas práticas e 

contextos de atuação (BRASIL, 2004).  

Das competências elencadas pelas diretrizes, vale destacar o conjunto de 

habilidades que a formação em Psicologia diferencia em ênfases curriculares, 

possibilitando às instituições organizar seus cursos segundo os critérios que 

configurem oportunidades de concentração de estudos e estágios em algum domínio 

da Psicologia. Outro fator a considerar é a oferta ao aluno de pelo menos, duas 

ênfases curriculares, explorando o desenvolvimento de teorias e técnicas 

psicológicas, recursos e estratégias de ação, acentuando a dimensão social, a ética 

profissional e o respeito aos diferentes fenômenos pessoais, grupais e culturais 

(BRASIL, 2004). 

O I Fórum Nacional de Psicologia e Saúde Pública: contribuições 

técnicas e políticas para avançar o SUS (2006) no que tange à formação do 

psicólogo, para a atuação em saúde, evidenciaram-se necessidades de mudanças 

orientadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais como diálogo com as políticas de 

educação e desenvolvimento para o SUS proposta pelos Ministérios da Saúde e 

Educação, com a participação das instâncias de controle social. Objetiva-se formar 

profissionais críticos, capazes de aprender a aprender, de trabalhar em equipe e de 

levar em conta a realidade social para prestar uma atenção integral, humana, ética e 

tecnicamente qualificada (BRASIL, 2006). 

 
A saúde pública constitui importante campo de atuação do psicólogo, no 
qual é possível verificar sua presença em diversas instâncias. Sua 
contribuição nessa área se deu, inicialmente, na atenção à saúde mental, e 
hoje encontra-se bastante ampliada, com intervenções em ambulatório, 
capacitação, gestão de pessoal e direção de serviços. Mas também 
existem desafios a superar, a fim de qualificar e fortalecer o trabalho e 
fazer avançar o Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006, p.6). 

 
O referido Fórum aponta que, apesar do modelo hegemônico e 

individualista biomédico no ensino, é importante considerar que as instituições de 

ensino superior estão abertas às demandas sociais e são capazes de produzir 
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conhecimento relevante e útil para a construção do SUS. Assim, é possível a 

construção de novos saberes e fazeres, fortalecendo a promoção, prevenção, proteção 

e reabilitação individual ou coletiva, entendendo a necessidade da atenção integral, 

contínua e a busca de autonomia do sujeito na produção de saúde. Além disso, 

enfatiza-se a necessária participação dos psicólogos nas Políticas Públicas de Saúde, 

tanto na atenção como na gestão e controle social, demarcando que é imprescindível 

que a Psicologia, enquanto ciência e profissão, seja constituída e constitutiva de 

compromissos técnicos, éticos e políticos com a garantia dos direitos humanos 

(2006). 

Para a graduação, o Fórum em questão salienta que o Sistema de 

Conselhos de Psicologia realize dentre várias articulações junto à Associação 

Brasileira de Ensino em Psicologia (ABEP) aquelas que possam: promover debates 

nas universidades e serviços de saúde, promover fóruns de discussão efetivos e 

sistemáticos na formação continuada do psicólogo, realizar eventos para repensar o 

papel dos serviços de Psicologia no curso a fim de contemplar os princípios do SUS 

como a integralidade e a atuação multiprofissional, promover debates sobre 

discussão dos currículos, dentre outras (BRASIL, 2006). 

A atuação junto a projetos político-pedagógicos dos cursos de Psicologia 

apresentados pelo Fórum enfatiza que as matrizes curriculares nos cursos de 

graduação em Psicologia possuam pelo menos uma disciplina obrigatória sobre 

saúde coletiva e SUS, assim como nas disciplinas de clínica, sejam incorporadas 

intervenções denominadas de Clínica Ampliada, ainda pouco priorizada pelas 

instituições formadoras (BRASIL, 2006). 

A Clínica Ampliada é um dispositivo sobre formas de organizar 

processos de trabalho em equipe interdisciplinar e opera em dois nichos: (1) do 

sujeito enfermo e (2) do processo de trabalho. No recurso de intervenção sobre o 

processo saúde-doença reside uma complexidade: o encontro entre o usuário e a 

equipe de saúde, tendo como meios de trabalho a equipe interdisciplinar, a 

construção de vínculo (empatia), responsabilização, acolhimento, que demanda uma 

ampliação dos recursos de intervenção sobre o processo saúde-doença. Lembrando-

se que “cada caso é um caso” e mesmo que a patologia tenha sua visão clínica já 

estabelecida, deve-se levar em consideração que por traz do biológico tem o aspecto 

do subjetivo, da cultura, da história. O profissional de saúde deve desenvolver a 
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capacidade de ajudar não somente no combate a doença, mas em sua transformação, 

modificando a vivência dessa doença em produção de vida (BRASIL, 2009). 

A mobilização coletiva no I Fórum Nacional de Psicologia e Saúde 

trouxe o conhecimento prático, com eventos preparatórios, passando por etapas 

locais e regionais. Mais de cinco mil psicólogos participaram dos eventos 

preparatórios distribuídos em 16 Conselhos, 577 teses foram produzidas, sintetizadas 

em 206 teses trabalhadas no Evento Nacional, inicialmente em grupos, concluindo 

em plenária final (BRASIL, 2006). 

De modo estritamente articulado, os psicólogos participantes 

demonstraram a preocupação na construção de Políticas Públicas de Saúde que 

garantam os princípios propostos pelo SUS e as teses reafirmam a importância da 

atuação do psicólogo como prioritária na consolidação das Políticas Públicas de 

Saúde (BRASIL, 2006). 

As decisões permitiram reunir os aspectos do exercício e da formação 

profissional. As observações apontam para a necessidade de ampliação na concepção 

das atribuições do psicólogo na saúde publica. Em síntese, a discussão da política de 

saúde implantada no país produziu proposta de intervenção da Psicologia na área de 

saúde pública, que incluíram a formação e o exercício do psicólogo, e que 

encaminhados aos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia deram sugestões 

para a definição de diretrizes de intervenção no Sistema de Conselhos (BRASIL, 

2006). 

O Seminário Profissões de Saúde: interdisciplinaridade e necessidade 

sociais do SUS, realizados nos dias 18 e 19 de agosto de 2010 e organizado pela 

Câmara de regulação do trabalho em saúde (Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde – Ministério da Saúde e a Comissão Intersetorial de Recursos 

Humanos-CIRH/CNS) teve como temas de discussão: a) as recentes transformações 

do mundo do trabalho e o impacto no setor saúde; b) o processo de educação na 

saúde; c) o perfil das profissões de saúde; d) aspectos judicionais das profissões de 

saúde; e) cenários de mudanças do processo de trabalho nas equipes de saúde; f) 

produção de serviços de saúde e as demandas e necessidades dos usuários; g) 

responsabilidade e controle social no âmbito do SUS (POL, 2010). 

O evento teve a participação de gestores e trabalhadores do SUS, 

Conselhos de profissões, associações técnico-cientifícas das profissões de saúde e o 
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Departamento de Gestão e da Relação do Trabalho em Saúde do Ministério da 

Saúde. Tal evento configura-se como histórico visto que se pode discutir a 

importância do trabalho interdisciplinar na saúde e a crescente atuação dos 

profissionais de Psicologia inseridos na área. O debate sobre o “SUS que precisamos 

e queremos” está em conformidade com o que ressalva a presidente da Federação 

Nacional dos Psicólogos (FENAPSI), Fernanda Mogano em entrevista a POL: “Para 

nós da Psicologia é fundamental o respeito e o reconhecimento social dos 

profissionais em uma igualdade de tratamento” (POL, 2010). 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Foi utilizada a abordagem quali-quantitativa. Como método, utilizou-se 

uma pesquisa exploratória-descritiva: exploratória no sentido de proporcionar uma 

visão geral acerca de determinado fato, e descritiva com o objetivo primordial da 

descrição das características da população (GIL, 2008).  

Minayo (2002), ao relacionar os métodos quantitativos e qualitativos na 

abordagem social e da saúde, expõe que o método quantitativo tem o objetivo de 

trazer à luz indicadores e tendências observáveis, enquanto que o método qualitativo 

é o que se aplica ao estudo da história, das relações, representações, crenças, 

percepções e opiniões, produtos das interpretações do sujeito. Segundo a autora, a 

questão da compatibilidade entre quantitativo e qualitativo não se remete ao 

problema epistemológico da objetividade e da subjetividade de forma simplista, mas 

ao caráter do objeto tratado como o entendimento dos fenômenos sociais e a 

possibilidade de analisar regularidades, frequências, histórias, representações, pontos 

de vista e lógica interna dos sujeitos em ação. 

 

4.2 Local de estudo e unidades de observação 

 

O local de estudo foi o estado de Sergipe, sendo as unidades de 

observação os hospitais e/ou maternidades, públicas e privadas, e as fundações, por 

oferecerem atendimentos em todos os níveis e especialidades biomédicas. Apenas na 

capital sergipana, Aracaju, e na cidade de Estância foram encontrados psicólogos 

atuantes na rede hospitalar, totalizando dezoito instituições. 

Uma autorização prévia para a condução da coleta de dados com os 

psicólogos foi solicitada aos respectivos responsáveis pelas instituições (APÊNDICE 

A). Apenas dezesseis instituições concederam-na. Entre as duas que não aderiram à 

pesquisa, ambas particulares, uma informou não dispor de uma comissão intra-

hospitalar para assuntos em pesquisas e a outra não justificou. Tal perda, entretanto, 
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não comprometeu o resultado final desta pesquisa, uma vez que os psicólogos 

atuantes nessas duas instituições participaram da pesquisa através de outras 

instituições nas quais também possuíam vínculo empregatício. 

A caracterização final das entidades que foram enquadradas neste estudo 

correspondeu a três Maternidades, sendo uma fundação, uma pública e uma 

particular; um Hospital-maternidade, particular; e dez hospitais, sendo uma 

fundação, oito públicos (um federal, seis estaduais e um municipal) e um particular. 

 

4.3 População 

 

A população deste estudo compreendeu os psicólogos lotados nas 

referidas instituições, tendo como critério de inclusão a atuação hospitalar. Um 

levantamento preliminar identificou um total de 39 psicólogos que trabalhavam nas 

instituições que autorizaram a visita para desenvolvimento da pesquisa. Entretanto, 

em duas instituições públicas municipais não existem atendimentos psicológicos aos 

usuários, embora uma lista com o nome de três profissionais tenha sido fornecida, e 

em outra entidade dois profissionais atuam em área de recursos humanos, estes não 

enquadrados nos critérios de inclusão. Assim, obteve-se um quantitativo de 34 

psicólogos que atuam na assistência hospitalar. 

Todos esses profissionais que satisfizeram os critérios do estudo foram 

procurados em seu ambiente de trabalho, esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa 

e convidados a participar da mesma, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), conforme preceitua a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP. Uma perda inicial de 

três participantes foi registrada, pois os mesmos recusaram-se verbalmente a 

participar do estudo, sem apresentar qualquer justificativa. Mais tarde, outras duas 

perdas foram contabilizadas, uma vez que os respectivos psicólogos não devolveram 

o questionário respondido, e não foram encontrados durante o período de coleta de 

dados, iniciada em agosto e encerrada em dezembro de 2009. 

 

4.4 Técnica de coleta de dados 

 



54 
 

A técnica de coleta de dados contemplou um questionário (APÊNDICE 

C) dividido em duas partes. A primeira refere-se à identificação do profissional com 

dados sócio-demográficos, como gênero, idade, tempo de atuação na profissão, 

tempo de graduação e tipo de instituição em que se graduou e a na qual trabalha. A 

segunda parte trata de dados específicos referentes à formação e à prática na atuação 

hospitalar, composta por treze questões, sendo cinco abertas, quatro fechadas e 

quatro mistas.  

Um teste piloto utilizando o questionário foi realizado com quatro 

psicólogos (correspondendo a 10% do levantamento preliminar), selecionados 

aleatoriamente. Após sua execução e avaliação, verificou-se a necessidade de 

acrescentar uma questão para melhor atender os objetivos propostos. 

 

4.5 Análise dos dados 

 

Os dados coletados foram analisados de duas formas: a descrição 

quantitativa dos dados brutos foi feita no programa do Microsoft Excel®. Os dados 

numéricos foram analisados utilizando-se a escala ponderal para as atribuições de 

prioridade e as questões abertas submetidas à análise temática subsidiadas em Bardin 

(1979) e Minayo (1994).  

A escala ponderal utilizada por Vieira (1982) subsidiada em Good e Hatt 

(1979) destina-se a transformar atributos qualitativos em variáveis quantitativas. 

Consiste em atribuir pesos para valoração de atributos pelos sujeitos, a fim de 

encontrar o escore (E) que demonstra a ordem de valoração atribuída à variável de 

maior frequência, e assim sucessivamente. Neste trabalho, a partir da ordenação 

atribuída pelos respondentes aos três tipos de atendimentos mais frequentes na 

prática hospitalar, foi atribuído o peso 3 para o mais frequente, peso 2 para o 2º em 

ordem de frequência e peso 1 para o 3º em ordem de frequência. O número de 

respostas (N) foi multiplicado pelo peso da ordem de frequência correspondente, 

obtendo-se o escore total apurado para cada tipo de atendimento referido.  

 A análise temática “consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa 

para o objetivo analítico visado” (MINAYO, 1994, p. 209).  
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Para Bardin (1979), na análise temática é possível fazer o levantamento 

das atitudes, qualidades e aptidões, em cada unidade de codificação em que a 

qualidade ou o defeito estão presentes, reagrupando os diferentes elementos em 

grandes categorias.  

Para realizar a análise temática são necessárias três etapas operacionais 

(BARDIN, 1979; MINAYO, 1994):  

1) Pré-análise corresponde à:  

• leitura flutuante - permitindo-se impregnar pelo conteúdo. 

• constituição do corpus – organização do material, apresentando o 

elemento exaustividade (contemplando todos os aspectos 

levantados no roteiro); representatividade (contemplando o 

universo pretendido); homogêneidade (obedecendo ao critério de 

inclusão) e a pertinência; 

• reformulação de hipóteses e objetivos emergentes. Nessa fase 

determinou-se as unidades de registro, a unidade de contexto, os 

recortes, a categorização, a codificação e os conceitos teóricos 

que orientaram a análise. 

2) Exploração do material:  transformação dos dados brutos dos 

resultados em categorias significativas para o objeto analítico visado (codificação e 

categorização). 

3) Tratamento dos dados, significados e interpretação. 

Para manter o sigilo dos respondentes, foi realizada a codificação dos 

questionários através da utilização do símbolo grego que representa a Psicologia 

“psi” (Ψ) seguida de numerais correspondendo ao questionário específico (exemplo: 

Ψ01). 

 

4.6 Questões Éticas 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos, da Universidade Federal de Sergipe – CEP/UFS sob o Nº CAAE – 

0064.0.107.000-09 (ANEXO A). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Resultados quantitativos 

 

O presente estudo foi integrado por 29 psicólogos com atuação em 

instituição hospitalar. A partir do questionário aplicado, foram coletadas informações 

específicas que caracterizam, inicialmente, a população pesquisada. Percebe-se com 

base na Tabela 1 que o perfil dos profissionais se caracteriza como uma população 

jovem, com faixa etária entre 24 a 34 anos (52%); há predominância do gênero 

feminino, que corresponde a 83% da amostra, proporções também relatadas por 

outros estudos (BASTOS; GOMIDE, 1989; SÁ et al., 2005; SANTOS, 2009; 

VIEIRA, 2006). 

Em relação à procedência universitária, constatou-se uma distribuição 

aproximada para a formação em instituições públicas (55%) e privadas (45%), em 

sua maioria relativas ao estado de Sergipe (70%). Vieira (2006) verificou 

predominância da graduação em instituições públicas de 74%. Além disso, verificou-

se uma distribuição muito ampla em relação ao tempo de formação desses 

profissionais, variando entre um e 30 anos, mas com o maior percentual (48%) nos 

cincos primeiros anos. 

A maioria dos psicólogos estudados (72,4%) trabalham em 

hospitais/maternidades da rede pública; 20,6% somente da rede particular; e 6,8% em 

ambas. Nesse aspecto ressalta-se que a atuação em instituição pública dá-se a partir 

da realização de concursos e contratos. Em Sergipe isto aconteceu principalmente a 

partir de 2002, fato também identificado no estudo de Vieira (2006). 

Sobre o tempo de atuação, este varia entre dois meses e 28 anos, sendo 

que a maioria dos psicólogos (45%) têm até cinco anos de experiência. Esse dado se 

deve ao fato de a Psicologia Hospitalar ser uma área recente e em expansão. 
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Tabela 1: Perfil dos psicólogos hospitalares atuantes no Estado de Sergipe. 
Aracaju/SE, 2009. 

Variáveis Frequência Porcentagem 
Idade 

24 a 34 anos 
35 a 44 anos 
45 a 54 anos 
55 a 64 anos 

15 
08 
04 
02 

52% 
27% 
14% 
7% 

Gênero 
Feminino 
Masculino 

24 
05 

83% 
17% 

Local de formação 
Pública 
Particular 

16 
13 

55% 
45% 

Estados brasileiros de graduação 
Sergipe 
São Paulo 
Paraíba 
Pernambuco 
Rio de Janeiro 
Não responderam 

20 
02 
01 
01 
01 
04 

70% 
7% 
3% 
3% 
3% 

14% 
Tempo de graduação 

1 a 5 anos 
6 a 10 anos 
11 a 15 anos 
16 a 20 anos 
21 a 30 anos 
Não respondeu 

14 
06 
03 
01 
04 
01 

48% 
21% 
11% 
3% 

14% 
3% 

Tempo de trabalho 
Até 1 ano 
1 a 5 anos 
6 a 10 anos 
11 a 15 anos 
16 a 20 anos 
21 a 30 anos 

03 
13 
08 
01 
02 
02 

10% 
45% 
28% 
3% 
7% 
7% 

 

Indagados sobre as disciplinas na graduação que contribuíram para a 

atuação profissional na área hospitalar, 55% dos respondentes manifestaram as 

disciplinas que contribuíram para a atuação em saúde. As disciplinas apresentadas 

com temática aproximada ao objeto de estudo deste trabalho (Tabela 2), foram: 

Psicologia e Práticas em Saúde (11%), Psicologia Hospitalar (11%) e Psicologia 

Institucional (8%). As disciplinas apresentadas com as respostas identificadas como 

outros (38%) referem às disciplinas: Introdução à psiquiatria, psicologia 
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organizacional, psicologia do desenvolvimento, psicologia social, teorias e técnicas 

psicológicas, psicologia da personalidade, psicoterapia breve, monografia I e II.  

 

Tabela 2 Disciplinas da graduação que contribuíram para a atuação profissional na 
área hospitalar. Aracaju/SE, 2009. 
*alguns respondentes citaram mais de uma disciplina 

DISCIPLINAS FREQUÊNCIA 
N % 

Psicologia e Práticas em Saúde 
Psicologia Hospitalar 
Psicologia Institucional 
Saúde Mental 
Psicopatologia 
Outros 
Não especificaram 

04 
04 
03 
03 
02 
14 
07 

11 
11 
8 
8 
5 

38 
19 

TOTAL DE RESPOSTAS 37* 100 
 
 

A análise das matrizes curriculares dos cursos de Psicologia das quatro 

instituições formadoras de Sergipe, disponíveis para consulta online, revelou que a 

disciplina “Prática em Saúde” está presente apenas na grade da instituição pública. Já 

a disciplina “Psicologia da Saúde” foi identificada em duas instituições particulares. 

A disciplina “Psicologia Hospitalar” é obrigatória em uma instituição 

particular e optativa na pública. Em outra instituição particular, a disciplina 

“Psicopatologia” não está presente na grade curricular, assim como a disciplina 

“Psicologia Institucional” é oferecida no penúltimo período, como optativa, em uma 

terceira instituição. 

Em relação à extensão universitária, os cursos referidos foram: formação 

hospitalar, Psicologia Hospitalar (portal de educação), residência multidisciplinar em 

Saúde Mental, hipnose e hipnoterapia ericksoniana, psicologia em adolescentes 

terminais, técnicas de ensino e psicologia de trânsito. 

Com relação aos recursos que deram suporte à atuação na área hospitalar 

após a graduação (Tabela 3), os respondentes mencionaram existir um caráter 

autodidata em 35% dos casos, ou de participação em grupos de estudos ou 

supervisões (19% cada). A referência a outros tipos de recursos, quantificada em 

27%, englobou respostas de suporte mediante atualização através de cursos, 

congressos e visitas. 
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Tabela 3 Informação dos entrevistados sobre recursos que deram suporte à atuação 
hospitalar. Aracaju/SE, 2009. 
*alguns respondentes citaram mais de um recurso 

 
RECURSOS QUE DERAM SUPORTE À 

ATUAÇÃO NA ÁREA HOSPITALAR 
FREQUÊNCIA 
N % 

Autodidatismo 
Grupo de estudo 
Supervisão 
Outros 

18 
10 
10 
14 

35 
19 
19 
27 

TOTAL DE RESPOSTAS 52* 100 
 
 

Além disso, os resultados demonstram que 59% dos pesquisados já 

cursaram ou estão cursando alguma pós-graduação (Tabela 4), sendo que 21% a 

fizeram ou fazem na área de Psicologia Hospitalar. Cabe, neste ponto, salientar que, 

a partir do ano 2000, houve um aumento do número de psicólogos atuantes em 

hospitais devido à necessidade do mercado de trabalho, o que levou o Conselho 

Federal de Psicologia a conferir o título de especialista em Psicologia Hospitalar 

àqueles profissionais com dez ou mais anos de atuação nesta área (VIEIRA, 2006). 

 

Tabela 4 Curso de pós-graduação e especialização informados pelos respondentes. 
Aracaju/SE, 2009. 
 

PÓS- GRADUAÇÃO 
(ESPECIALIZAÇÃO) 

FREQUÊNCIA 

N % 
Psicologia Hospitalar 
Saúde Pública e da Família 
Psicologia Clínica 
Saúde Mental 
Outros 
Não cursaram 

06 
04 
02 
02 
03 
12 

21 
15 
7 
7 
9 

41 

TOTAL DE RESPONDENTES 29 100 
 

A assertiva quanto à exigência do mercado de trabalho acerca da 

qualificação e valorização da carreira apontam para a procura de cursos de pós-

graduação. Assim, a participação em cursos de Saúde Pública e da Família e em 

Saúde Mental são justificadas pela atuação desses profissionais nos Centro de 
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Atenção Psicossocial (CAPS) e Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 

antes de trabalhar nos hospitais. 

Nesse estudo, percebeu-se através do conteúdo manifesto que o suporte 

para a atuação dos psicólogos, em ambiente hospitalar, foi fornecido pela formação 

complementar extra-universitária, esse embasamento teórico orienta o profissional 

aos questionamentos existentes na atuação. Quanto à formação complementar, foram 

citadas com maior destaque as abordagens voltadas para a psicoterapia tais como: 

Psicossomática (11%), Psicanálise (7%) e o Psicodrama (7%), conforme mostrado na 

Tabela 5. 

  

Tabela 5 Informação dos respondentes sobre a realização de formação 
complementar extra-universitária em psicoterapia. Aracaju/SE, 2009. 
 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
EXTRA-UNIVERSITÁRIA EM 

PSICOTERAPIA 

FREQUÊNCIA 
N % 

Psicossomática 
Psicanálise 
Psicodrama 
Gestalt 
Fenomenológica 
Existencial  
Não responderam 

03 
02 
02 
01 
01 
01 
19 

11 
7 
7 
3 
3 
3 

66 

TOTAL DE RESPOSTAS 29 100 
 

Quanto ao preparo para atuar em hospital, 90% avaliaram ter preparo 

“bom” e 10% “regular”. As justificativas dos respondentes que avaliaram ter preparo 

“bom” estiveram embasadas na formação acadêmica, associada a cursos de 

especialização e experiência profissional; e os que avaliaram ter preparo “regular” 

referiram pouco preparo prático durante a graduação e também não ter ainda 

especialização na área. Algumas das justificativas encontram-se abaixo: 

Bom: 

“Investi na formação através de um bom curso de especialização (Incor – 
SP) e supervisões, posteriormente, com profissional experiente. Além 
disso, invisto na minha psicoterapia pessoal e tenho experiência em 
instituição de saúde (...)” (Ψ17). 

“Fiz especialização em Psicologia Hospitalar por dois anos com uma das 
melhores equipes de São Paulo em que pude experienciar tudo o que eu 
vivencio no dia-a-dia” (Ψ22). 
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“Pontos positivos: ter cursado a disciplina de Psicologia Hospitalar e feito 
estágio na graduação; ter muitos anos de experiência na área” (Ψ03). 
“Devido à experiência de um ano e meio do estágio curricular pude 
adquirir conhecimento e práticas desse serviço” (Ψ08). 

Regular: 

“Pouco tive acerca de preparo prático para atuar em ambiente hospitalar 
durante a graduação. Fui aprender na prática, fazendo” (Ψ04). 
“Regular porque não tenho especialização em Psicologia Hospitalar” 
(Ψ23). 

 

Em relação aos motivos que levaram os profissionais a escolher a atuação 

em hospital (Tabela 6), 36% referiram interesse desde a graduação. É interessante 

observar que esses profissionais são os mesmos que referiram terem feito 

especialização em Psicologia Hospitalar. Outro motivo foi a realização profissional 

apontada por 26% dos respondentes. A inserção na Psicologia Hospitalar, através de 

concurso, foi referida por 21% dos respondentes, os mesmos que avaliam o preparo 

profissional como “Regular”. 

 

Tabela 6 Motivos para atuação em hospital. Aracaju/SE, 2009. 
*alguns citaram mais de um motivo 

 

As experiências prévias dos psicólogos antes da atuação hospitalar 

também foram contempladas por este estudo (Tabela 7). Dentre os pesquisados, 76% 

têm experiência de atuação prévia como psicólogo em outras áreas. Dessas 

experiências, percebe-se que a Psicologia Clínica (28%) é o campo de atuação mais 

citado em relação às atividades desenvolvidas anteriormente, dados estes também 

encontrados no estudo de Sá et al (2005). 

 

 

MOTIVO PARA ATUAÇÃO EM HOSPITAL FREQUÊNCIA 
N % 

Interesse desde a graduação 
Realização profissional 
Aprovação em concurso público 
Disponibilidade de emprego 
Melhor remuneração 
Outros 

14 
10 
08 
05 
01 
01 

36 
26 
21 
13 
3 
3 

TOTAL DE RESPOSTAS 39* 100 
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Tabela 7 Experiências prévias dos psicólogos antes da atuação hospitalar. 
Aracaju/SE, 2009.    *alguns respondentes citaram mais de uma experiência                                                                          
EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA ANTES DA 

ATUAÇÃO HOSPITALAR 
FREQUÊNCIA 
 

N 
 

% 
Psicologia clínica 
Assistência social (CRAS) 
Atenção psicossocial (CAPS) 
Psicologia trânsito 
Psicologia organizacional 
Psicologia escolar 
Docência 
Psicologia jurídica 
Orientação profissional 
Clínica psiquiatra 
Psicologia institucional 

11 
05 
04 
04 
03 
02 
02 
02 
01 
01 
01 

31 
14 
10 
10 
8 
6 
6 
6 
3 
3 
3 

TOTAL DE RESPOSTAS 36* 100 
 

A Figura 01 é um demonstrativo das abordagens teóricas da Psicologia 

utilizadas pelos profissionais psicólogos atuantes nos hospitais e maternidades de 

Sergipe. 

 

 

Figura 1 Linhas de abordagens teóricas na Psicologia utilizadas pelos respondentes. 
Aracaju/SE, 2009. 

 

Os resultados demonstram que 18% dos profissionais utilizam a 

Psicanálise como linha de abordagem, seguida da Fenomenologia (14%) e do 

Existencialismo (9%). Essas duas últimas teorias vêm se destacando na vertente da 
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Psicologia Hospitalar brasileira, segundo estudos de Angerami-Camon e 

colaboradores (2001). A Psicossomática, abordada por 11% dos respondentes, é uma 

teoria descendente da Medicina Psicossomática, muito utilizada em hospital 

(STRAUB, 2005).  

Dos profissionais que referiram como outros tipos de abordagem (14%) 

utilizam na prática hospitalar: Psicodinâmica de base analítica, da Logoterapia 

(Existencialista e Humanista), e do Cognitivismo/Comportamental. Ressalta-se que 

dos 29 pesquisados, 20,6% responderam que utilizam duas abordagens teóricas e 

13,7% utilizam até três tipos de abordagens. 

No estudo de Vieira (2006), a Psicanálise também teve uma frequência 

semelhante (18%), seguido do Psicodrama com 17% e Gestalt com 14%. Bardagi et 

al (2008) referiram que a Psicanálise aparece em 42% e a Psicologia 

social/institucional em 15%, sendo estas as linhas teóricas mais citadas entre as dez 

abordagens referidas como base para a prática profissional.  

A Psicologia apresenta performances mistas, voltadas ao entendimento 

do processo de saúde ou adoecimento através de diversos modos de intervenção do 

trabalho do psicólogo (ROMANO, 1999a; ANGERAMI-CAMON, 2001; 

SEBASTIANI, 2002; PEREIRA, 2003). Os principais tipos de intervenções 

identificadas nas falas dos profissionais foram: psicoterapia breve, focal e de apoio; 

interconsultas; orientação psicológica; apoio matricial; acolhimento; avaliação de 

doador e receptor para transplante. 

A psicoterapia breve, focal e de apoio são formas de atuações específicas 

que surgem da necessidade de aplicação do método clínico, objetivando resultados 

específicos mais rápidos e focalizados em determinada queixa emergente, no 

momento histórico da pessoa em situação de crise. A aplicabilidade prática em 

instituições hospitalares deve-se ao curto período de internação e por utilizar variadas 

combinações de propostas terapêuticas (CONTEL, OLIVEIRA JR, 2000; 

BARBOSA, et al., 2001; FANGARO, SEBASTIANI, 2001; TONETTO; GOMES, 

2007b). 

Em relação as atividades desenvolvidas, os psicólogos nas instituições 

pesquisadas têm maior frequência de atuação com paciente cirúrgico, como 

demonstra o quadro 1. As principais intervenções no atendimento ao paciente 
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cirúrgico dizem respeito às patologias cardíacas e renais, e às cirurgias bariátricas e 

mastectomias, fornecendo suporte nos momentos pré e pós-operatório. 

TIPOS DE 
ATENDIMENTOS 

ORDEM DE CITAÇÃO DAS ATIVIDADES 
MAIS FREQUENTES 

01 (x3) 02 (x2) 03 (x1) 
TOTAL 

N E N E N E 

Urgência  03 09 01 02 02 02 13 

Pré-cirúrgico 09 27 04 08 02 02 37 

Pós-cirúrgico 02 06 11 22 03 03 31 

Ao paciente por negação de 
cuidado 

03 09 - - 02 02 11 

Ao acompanhante 03 09 07 14 11 11 34 

À equipe de saúde - - 02 04 02 02 06 

Ao familiar por falecimento 
do paciente 

02 06 02 04 01 01 11 

Outros  07 21 01 02 02 02 25 

Quadro 1 Tipos de atendimentos realizados pelos psicólogos na prática hospitalar, 
por ordem de frequência. Aracaju/SE, 2009. 
 

Nos anos 1950, Matilde Neder foi a primeira psicóloga no Brasil a 

atribuir acompanhamento na reabilitação pós-cirúrgica de pacientes traumáticos, e a 

partir daí, notou-se uma maior adesão da assistência psicológica nessa vertente. De 

acordo com Sebastiani e Maia (2005), o paciente cirúrgico tem intenso desconforto 

emocional caracterizado como impotência, isolamento, medo da morte, da dor, da 

mutilação, das mudanças de sua imagem corporal. Para esses autores, nenhum 

paciente está preparado efetivamente para submeter-se à cirurgia, e acreditam, assim, 

que a atuação psicológica no período pré-operatório influencia diretamente no trans e 

pós-operatório. 

 Parte dos respondentes refere atendimento frequente aos acompanhantes, 

principalmente aqueles que têm familiar portador de doença crônica, internados em 

unidades de terapia intensiva (UTI), que não podem acompanhá-los a maior parte do 

tempo nos procedimentos e nos períodos de hospitalização e o atendimento ao 

paciente pediátrico, às gestantes e puérperas, atendimentos estes feitos por 

interconsulta ou multidisciplinar. 
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O atendimento de urgência corresponde, na maioria das vezes, a um 

pedido emergencial de interconsulta. Em termos exatos, a intervenção da Psicologia 

no pronto socorro ocorre após a estabilização das funções vitais do paciente para uma 

posterior assistência psicológica; auxilia no tratamento dos aspectos psicossociais e 

na implicação da reabilitação; oferece acolhimento para o paciente, 

acompanhante/familiar e à equipe. No presente estudo, não existe psicólogo atuando 

no pronto socorro. 

Vieira (2006) apontou um único profissional que atuava na urgência do 

maior hospital público de Sergipe, mas este não fazia mais parte da equipe no atual 

estudo. Dentre os tipos de atendimentos enquadrados como outros, relata-se o 

acolhimento, o atendimento ao paciente infantil e ao familiar por outros motivos. 

Como pode ser constatado nos resultados obtidos e apresentados no 

quadro 1, o atendimento ao acompanhante é classificado como tipo de intervenção 

desenvolvida pelo psicólogo na atuação hospitalar. Outras intervenções destacam-se: 

a grupal, a familiar, aquelas feitas aos funcionários e também as visitas domiciliares. 

A contribuição da prática do psicólogo no campo de trabalho, na 

instituição de saúde, apresenta possibilidades também de orientação de alunos e 

profissionais recém-ingressos acerca das intervenções, no suporte e apoio mútuo. Os 

mais beneficiados são os pacientes, sujeitos diretos dessa atuação envolvendo 

questões que necessitem de aconselhamento na minimização do sofrimento da 

hospitalização (DIAS; RADOMILE, 2006). 

Na atualidade, novas abordagens de arranjo organizacional para o 

trabalho em saúde, proposta por Campos (1999), são denominados como Equipes de 

Referência e Apoio Matricial. O cuidado ao usuário requer articulação com diversas 

disciplinaridades, e a Equipe de Referência busca deslocar o poder das profissões 

especialistas e reforçar o poder da equipe interdisciplinar (CAMPOS, 1999; 

CAMPOS; DOMITTI, 2007). 

O Apoio Matricial é uma forma de organizar e ampliar a oferta de ações 

em saúde, aumentando a capacidade resolutiva de problemas de saúde pela equipe 

local, e compartilhando responsabilidades e vínculo terapêutico. A composição 

desses novos arranjos se deve à criação de possibilidades para operar com a 

ampliação do trabalho clínico, considerando que “nenhum especialista, de modo 
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isolado, poderá assegurar uma abordagem integral” (CAMPOS; DOMITTI, 2007, 

p.400). 

Com relação à Educação continuada, o Fórum Nacional de Psicologia 

para Saúde Pública (2006) apresenta a Educação Permanente em Saúde como 

integração entre gestão dos serviços de saúde e as instituições de ensino profissional 

e superior, prevista na Lei Orgânica da Saúde. O psicólogo também atua na 

instituição de saúde como um supervisor, um orientador, utilizando estratégias para 

assessorar alunos e/ou profissionais recém ingressos na instituição, oferecendo 

suportes às vivências adquiridas (BRASIL, 2004; GUEDES, 2006). De acordo com 

os tipos de supervisões, foram encontrados: estágios curriculares, educação 

continuada e treinamentos. 

A interconsulta é o sistema mais utilizado nas instituições hospitalares e 

trata-se de um instrumento de interface entre a Psicologia, Psiquiatria e a Medicina, 

na busca de uma prática interdisciplinar preconizada pelo SUS no modelo 

psicodinâmico que possibilita o processo de promoção de saúde (SANTOS; JACÓ-

VILELA, 2009). 

 

 

 
5.2 Resultados qualitativos 

 
As respostas qualitativas foram agrupadas em dois temas: Formação em 

Psicologia Hospitalar e Atuação em Psicologia Hospitalar, de acordo com as 

instruções contidas no instrumento. 

A Formação em Psicologia Hospitalar foi composta pelas categorias 

‘percepção sobre o preparo em Psicologia Hospitalar’ e ‘formação e preparo para 

atuar em hospital’ (Figura 2). 

A Atuação em Psicologia Hospitalar foi composta pelas categorias: 

‘práticas na atuação hospitalar’, ‘dificuldade na atuação da Psicologia Hospitalar’ e 

‘competências para atuar em Psicologia Hospitalar’ (Figura 3). 

 

5.2.1 Formação em Psicologia Hospitalar 
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No tema Formação em Psicologia Hospitalar, a categoria percepção 

sobre preparo na formação para atuar no hospital, é mostrada no Quadro 2 com 

as subcategorias oportunidades de preparo e falta de preparo. 

 Os elementos apresentados na subcategoria de oportunidades de preparo 

apresentam os núcleos de sentido: a) identificação; b) experiência durante a 

graduação; c) prática profissional atual e d) continuidade de estudos. 
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SUBCATEGORIA NÚCLEO DE SENTIDO 

OPORTUNIDADES DE 
PREPARO 

Identificação 

• Afinidade adquirida nos estágios 
• Aprendizado na prática 
• Perfil hospitalar 
• Auto-realização 
• Psicoterapia pessoal 

Experiência 
durante a 
graduação 

• Ter cursado Psicologia Hospitalar 
• Ter feito estágios 

Prática 
profissional 
atual 

• Busca ativa da demanda 
• Residência multidisciplinar 
• Respalda no feedback obtido 
• Ter anos de experiência 

Continuidade 
dos estudos 

•Investir na formação de 
especialização 
• Qualificar em estudos atualizados 

FALTA DE PREPARO 

Prática 

• Não ter especialização 
• Falta de treinamento/capacitação 
• Dificuldades que poderão surgir e 
deixar mobilizado ou perplexo 

Graduação 
• Pouco preparo para atuar em 
ambiente hospitalar 
• Não ter cursado saúde coletiva 

Quadro 2 Percepção do psicólogo sobre seu preparo na formação para atuar no 
hospital. Aracaju/SE, 2009. 
 

a) Oportunidades de preparo quanto à identificação: 

• Afinidades adquiridas nos estágios 

“Devido à experiência de um ano e meio do estágio curricular pude 
adquirir conhecimento práticas desse serviço”.(Ψ08). 
 

• Aprendizado na prática 

“Não é melhor por não ter uma especialização, mas conheço um pouco o 
fazer e aprendo a cada dia, na pratica, e estudo sempre”(Ψ10). 

• Perfil hospitalar 

“Por ter uma formação generalista com enfoque (de minha parte) para 
análise institucional em saúde” (Ψ09). 

• Auto realização  

“Porque formou na área que gosta logo atende bem, aprendeu muito no 
ambulatório”(Ψ13). 

• Psicoterapia pessoal 
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“[...] Invisto na minha psicoterapia pessoal e tenho experiência em 
instituição de saúde” (Ψ17). 

É consenso entre alguns autores que o psicólogo, para atuar no hospital, 

deve possuir características próprias e requisitos mínimos – teóricos e práticos – no 

exercício da orientação, supervisão e formação específica na área hospitalar, seja no 

nível de graduação e/ou pós-graduação (SEBASTIANI; PELICIONI; CHIATTONE, 

2002; CASTRO; BORNHOLDT, 2004). 

b) Oportunidades de preparo quanto às experiências durante a graduação: 

• Ter cursado Psicologia Hospitalar 

“Pontos positivos: ter cursado a disciplina de Psicologia Hospitalar” 
(Ψ03). 

• Ter feito estágios 

“O estágio da graduação e o curso de especialização que faço me dão um 
excelente suporte para esta atuação” (Ψ18). 

Uma formação fundamenta-se em práticas que apresenta ao aluno a 

aplicação da Psicologia em campo de atuação e toma os estágios como espaço de 

contato entre a realidade e o saber. 

c) Oportunidades de preparo com relação à prática profissional atual: 

• Busca ativa da demanda 

“Faço busca ativa da demanda, além dar continuidade ao atendimento, 
acompanhamento a todos os pacientes em tratamento” (Ψ02). 

• Residência multidisciplinar 

“Minha graduação na UFS propiciou esse preparo, bem como a residência 
multidisciplinar em saúde mental na UNEB” (Ψ27). 

• Respaldo no feedback obtido 

“A avaliação foi respaldada no feedback recebido dos resultados obtidos, 
dos pacientes, dos familiares e de outros profissionais”(Ψ05). 

• Ter anos de experiência na área 
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“Ter muitos anos de experiência na área” (Ψ03). 

d) Oportunidades de preparo na continuidade dos estudos: 

•  Investir na formação de especialização 

“Conhecimento na área com especialização em Psicologia Hospitalar, e 
experiência na pratica diária” (Ψ14). 

• Qualificar em estudos atualizados  

“Busco qualificar-me com estudos atualizados de Psicologia da saúde e 
hospitalar” (Ψ06). 

A prática do psicólogo no hospital surge carregada tanto de perspectivas 

do conhecimento e da técnica quanto das questões psicológicas inerentes ao adoecer. 

O reconhecimento da influência dos estados emocionais sobre o agravamento ou 

recuperação física e a disposição em querer transformar a qualidade de sobrevida dos 

pacientes têm reforçado a necessidade, nesses profissionais, de realizar 

especializações adequadas para lidar com situações da hospitalização. 

Na subcategoria falta de preparo os núcleos de sentido foram agrupados 

em: falta de preparo na prática e falta de preparo durante a graduação. 

Quanto à falta de preparo na prática, foram encontrados os núcleos de 

sentido: ‘não ter especialização’, ‘falta de treinamento/capacitação’, ‘dificuldades 

que poderão surgir e deixar mobilizado ou perplexo’. 

Na falta de preparo durante a graduação, os núcleos de sentindo 

apontaram: ‘pouco preparo para atuar em ambiente hospitalar’, ‘não ter cursado 

saúde coletiva’. 

Fica evidente, na percepção dos profissionais, que as questões referentes 

à atuação do psicólogo no hospital envolvem valores e princípios no âmbito das 

relações entre profissionais de saúde, pacientes, familiares, instituição e sociedade. É 

preciso destacar que a formação em Psicologia tem enfatizado o serviço profissional 

autônomo, e quando o psicólogo defronta-se com as dificuldades concernentes à 

demanda da instituição e à própria limitação da formação, busca ampliar sua tarefa 

ou manter a tendência de trabalhos individuais, dificultando o trabalho em equipe. 
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A Psicologia Clínica continua sendo vista como a área de atuação mais 

tradicional e aquela com maior inserção. Entretanto, outras possibilidades para o 

psicólogo tem-se ampliado com atuações mais expressivas em áreas como a 

Psicologia da Saúde. No entanto, como demonstram alguns estudos, uma parte 

desses profissionais não está preparada para o trabalho (CRP/06, 1995; 

YAMAMOTO, SIQUEIRA; OLIVEIRA, 1997; DIMENSTEIN, 1999; SANTOS, 

2003; BARDAGI et al, 2008). 

O levantamento realizado, referente às sugestões para a formação e 

preparo na atuação hospitalar, segue abaixo (Quadro 3), com as respectivas 

subcategorias e núcleos de sentido. 

SUBCATEGORIAS NÚCLEO DE SENTIDO 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

Com relação à instituição 

•Intercâmbio das 
universidades com as 
instituições hospitalares  
•Estágios e práticas na 
Psicologia Hospitalar 

Com relação às disciplinas 

• Rever a grade curricular 
•Valorizar o ensino da 
Psicologia Hospitalar 
•Valorizar o aprendizado  
da clínica 
• Inserção da tanatologia 

Com relação ao corpo 
docente 

• Prática supervisionada 
•Professores mais 
capacitados 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

Auto-
investimento 

Quanto à 
capacitação 
profissional 

•Participar de eventos 
científicos  
•Preparo teórico, 
pesquisa, estágio e 
especialização 

Quanto ao 
profissional 

• Psicoterapia  

Quadro 3 Formação e preparo do graduando para atuar na área hospitalar. 
Aracaju/SE, 2009. 
 

A primeira subcategoria encontrada trata da formação acadêmica 

adquirida pelo profissional, e os núcleos de sentido identificados foram agrupados 

quanto à instituição, quanto às disciplinas e quanto ao corpo docente.  

Os componentes referidos quanto à instituição foram demonstrados: 

• Intercâmbio das universidades com as instituições: 
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“Maior intercâmbio com as instituições hospitalares do Estado. Promover 
mais encontros na área em Aracaju, (...) supervisões e cursos de extensão” 
(Ψ01). 

 

• Estágios e práticas na Psicologia Hospitalar: 

“Desenvolver atividade prática no hospital (disciplinas afins e estágio)” 
(Ψ03). 

Com relação às disciplinas, foram sugeridas mudança da grade 

curricular: 

“Mudança de grade curricular e profissionais mais engajados na 
preparação dos alunos para a saúde” (Ψ21). 

• A valorização do ensino de Psicologia Hospitalar 

“Como na maioria das instituições, a disciplinas Psicologia Hospitalar é 
optativa, acredito que seria de grande importância que TODAS as áreas 
de atuação fossem bem discutidas na graduação” (Ψ10). 

 

Como demonstra Guedes (2006), os estágios em Psicologia Hospitalar 

têm como proposta capacitar o aluno para intervenções psicológicas. Sendo um 

estágio opcional, a autora aponta para o estágio curricular que garante a 

responsabilização da universidade pelo aluno inserindo-o em uma instituição 

conveniada criando espaços de conhecimento e prática. Desta forma, os impasses 

ocorridos no trabalho hospitalar é abordado nas supervisões como formas de 

estratégias de enfrentamento discutindo as possibilidades de aplicação da psicologia 

no contexto hospitalar. 

Contrariando esse ponto de vista, apesar da necessidade na 

implementação da disciplina de Psicologia Hospitalar nos cursos de graduação, dois 

participantes referiram menos valorização ao aspecto da inserção da Psicologia 

Hospitalar e enfatizaram o aprendizado da Clínica mais generalista, como expressam 

os seguintes trechos: 

“Acredito que as universidades que tenham o curso de Psicologia 
necessitam focar para clínica, dar mais créditos para 
psicopatologias/Psicologia médica/farmacologia” (Ψ01). 

 
“Acredito que uma boa formação tem que continuar generalista. Se o 
aluno desejar focar em saúde e em hospitalar, pode fazer pesquisa, estagio 
ou especialização” (Ψ09). 
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Ainda referente às disciplinas, a inserção da Tanatologia foi abordada 

juntamente com outras disciplinas já relatadas para o desempenho do psicólogo 

hospitalar, como demonstrado na resposta:  

“Disciplinas relacionadas à área: Psicologia e práticas de saúde, 
Psicologia Hospitalar, tanatologia” (Ψ17). 

A mudança ocorrida na composição das Diretrizes Curriculares do curso 

de graduação em Psicologia auxilia as instituições a articular o curso em eixos que 

tenham como finalidade garantir os pressupostos e fundamentos epistemiológicos, 

históricos, teórico-metodológicos, de procedimento, interfaces e práticas, a 

assimilação do conhecimento da Psicologia, em diversidade de práticas e contextos 

de atuação (BRASIL, 2004). 

Na subcategoria de formação acadêmica, com relação ao corpo docente 

foram sugeridas: ‘prática supervisionada em Psicologia Hospitalar’ e ‘professores 

mais capacitados na atuação’. 

Em relação às Diretrizes Curriculares, a organização dos estágios é 

estruturada em dois níveis: básico e específico. As instituições formadoras devem 

assegurar a consolidação das competências estabelecidas e o contato do formando 

com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e 

atitudes se concretizem em ações profissionais, sendo recomendável que as 

atividades do estágio se distribuam ao longo do curso (BRASIL, 2004). 

A partir dos resultados, fica enfatizada a necessidade de garantir, por 

meio da formação, disciplinas e práticas supervisionadas na área hospitalar. Esta 

situação é reforçada por Romano (1999a) ao pontuar enfaticamente que o fator que 

dificulta o preparo desses profissionais para atuação em hospitais é o processo 

ensino-aprendizagem, no qual existe um distanciamento da teoria para a prática no 

processo de formação. 

Quanto à formação profissional, as respostas relacionadas ao auto-

investimento variam quanto à capacitação profissional em: ‘participar de eventos 

científicos’; e ‘preparo teórico, pesquisa, estágio e especialização’. 

Quanto ao preparo individual e em psicoterapia, um dos respondentes 

relatou: 

“Preparar-se pessoalmente através de terapias” (Ψ03). 
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Estes resultados destacam, sobretudo, a necessidade de abranger melhor 

preparação do psicólogo desde a sua graduação, incluindo constantes avaliações nas 

diferentes práticas de atuação. Nos anos 1990, Carvalho e Sampaio (1997) já 

demonstravam essa preocupação quando questionavam se a qualificação percebida 

pelo psicólogo na graduação confere uma base sólida para o exercício em qualquer 

área. Nesta análise, é interessante notar que se multiplicam ofertas de cursos de pós-

graduação “lato sensu” vinculados as universidades, como também cursos de curta 

duração por iniciativa de alguns grupos profissionais, sem vínculo com instituição de 

ensino, sinalizando a demanda, por parte de psicólogos formados, de conhecimentos 

específicos em determinadas áreas.  

Esses avanços demonstram as proposições que visam às contribuições 

para as políticas de saúde, na ampliação das atribuições dos psicólogos na saúde 

pública. É percebida a preocupação, principalmente, com relação à produção de 

conhecimento, a sistematização de práticas e análise crítica da intervenção na saúde e 

seus reflexos nos direitos humanos. A responsabilidade na formação de novos 

profissionais deve contemplar a dimensão subjetiva em relação com o contexto social 

e suas diversidades (BRASIL, 2006). 

Na década de 1990, o Conselho Federal de Psicologia apresentou 

trabalhos realizados por diversos psicólogos, um aprofundamento da situação da 

Psicologia enquanto ciência e profissão, fornecendo, entre outros aspectos, 

informações acerca da atuação profissional nos diversificados campos de atuação. 

Com isto, o Conselho Federal de Psicologia identificou movimentos inovadores que 

serviram como subsídio para diretrizes e reformulações curriculares, os quais podem 

ser encontrados nos trabalhos intitulados: “Psicólogo brasileiro: construção de novos 

espaços” (1992) e “Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios para a 

formação” (1994). 

 

5.2.2 Atuação em Psicologia Hospitalar 
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Em relação ao tema Atuação em psicologia hospitalar serão discutidas 

as seguintes categorias: ‘prática na atuação da psicologia hospitalar’, ‘dificuldade na 

atuação da Psicologia Hospitalar’, ‘competência para atuar na Psicologia Hospitalar’. 

Na categoria prática do psicólogo no trabalho hospitalar, foram 

identificadas as subcategorias apresentadas no quadro 4. 
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SUBCATEGORIAS NÚCLEO DE SENTIDO 

AÇÕES 

Com relação ao 
paciente 

•Receptividade 
•Cooperação   
•Relação empática Com relação ao 

familiar 

Com relação à 
instituição 

•Disponibilidade terapêutica  
•Valorização por parte dos 
gestores 
•Participação em diversas 
atividades 
•Aplicação do conhecimento 
acadêmico 

ORGANIZAÇÃO NO 
PROCESSO DE 
TRABALHO 

• Flexibilidade de horário 
• Tempo de internação 
• Liberdade para trabalhar a demanda dos pacientes 
• Projetos isolados 

HUMANIZAÇÃO 
• Interação das equipes multiprofissional 
• Relação psicólogo-paciente 

Quadro 4 Aspectos relevantes quanto à prática do psicólogo no trabalho hospitalar. 
Aracaju/SE, 2009. 

 

Ao examinar, especificamente, as ações do psicólogo dentro da 

instituição hospitalar, destacam-se os aspectos que permeiam a relação com o 

paciente e o familiar, de certa forma responsáveis pela manutenção do vínculo 

assistencial. Nesse aspecto, foram identificados os núcleos de sentido: 

‘receptividade’, ‘cooperação’ e ‘relação empática’. 

A relação empática diz respeito à questão de afetividade e percepção do 

paciente, familiar e/ou equipe para com o psicólogo. Essa situação permite ao 

profissional observar reações emocionais do outro, favorecendo uma maior interação 

na psicodinâmica do processo terapêutico (ROMANO, 1999a; ANGERAMI-

CAMON, 2001; TONETTO; GOMES, 2007a). 

Ainda na subcategoria ações, com relação à instituição, foram 

identificados os seguintes núcleos de sentido: ‘disponibilidade de terapêutica’; 

‘valorização por parte dos gestores’; ‘participação em diversas atividades’ e a 

‘aplicação do conhecimento acadêmico’. 

O ambiente do hospital é crítico para a abordagem terapêutica dos 

psicólogos, uma vez que funciona 24 horas por dia, tem uma grande demanda de 

pacientes e, algumas vezes, em conjunto com outros procedimentos de rotina 

hospitalar, sem garantia de espaço e silêncio. A partir disto, esses profissionais 



78 
 

adquirem como característica específica o aprendizado para a utilização desses 

espaços intra-hospitalares na tentativa de realizar o atendimento adequado aos 

pacientes e familiares (PENNA, 1982; ROMANO, 1999a). É preciso que o psicólogo 

seja flexível e criativo, para contornar as dificuldades (PENNA, 1982). O psicólogo 

está onde os acontecimentos estão e deve ir ao encontro dos pacientes (ROMANO, 

1999a).  

A participação do psicólogo em diversas atividades no hospital, 

particularmente em grupoterapia, acolhimento e humanização é cada vez mais 

valorizada pela gestão hospitalar, um compromisso real que remete ao seu 

crescimento como especialidade nas atividades do dia-a-dia do hospital. 

Dentre os respondentes que citaram a organização do processo de 

trabalho como subcategoria, observa-se o lado positivo da instituição hospitalar nos 

respectivos núcleos de sentido: ‘flexibilidade de horário’; ‘tempo de internação’ e 

‘liberdade para trabalhar a demanda do paciente’. 

Nas estratégias de processo do trabalho hospitalar, o regime de turno de 

plantão, a permanência do paciente em internação e as necessidades do paciente e 

familiar, diante da dor e hospitalização, potencializam a ação de fatores que por si só 

comprometem sua integridade física e psíquica. 

Na subcategoria humanização, os núcleos de sentidos encontrados 

correspondem a: ‘interação das equipes multiprofissionais’ e ‘relação psicólogo-

paciente’. 

A humanização é preconizada pelo Ministério da Saúde como o 

programa de Política Nacional de Humanização (PNH) - Humaniza SUS (2009), que 

abrange prevenção, cuidado, proteção, tratamento, recuperação, promoção e 

produção de saúde (BRASIL, 2009). A postura e a prática do acolhimento favorecem 

a construção de relação de confiança e compromisso dos usuários e equipes de 

serviços, contribuindo para a promoção da cultura de solidariedade e para a 

legitimação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O trabalho de humanização que ocorre em um hospital particular de 

Aracaju, desde o ano de 2003, com referencial teórico da Psicanálise. O professor 

psicólogo e seus estagiários desenvolvem atividades com artes (pintura, música etc.) 

na assistência à saúde. Este trabalho é realizado com pacientes, acompanhantes e 
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profissionais de saúde após entrevista prévia para melhor caracterizar a realidade a 

ser trabalhada (BARRETO, 2010). 

A questão da humanização na atenção à saúde se estabelece em 

diferentes nuances, transcendendo a noção de saúde, e a integração da equipe de 

saúde e é imprescindível para que o atendimento e o cuidado alcancem a amplitude 

do ser humano. Portanto, o trabalho em equipe mostra-se fundamental para a 

qualidade dos serviços hospitalares (FOSSI; GUARESCHI, 2004). Para Tonetto e 

Gomes (2007), a pertinência do trabalho do psicólogo no hospital depende de 

deslocamento do foco doença para uma visão integrada do processo saúde-doença, 

no crescente modelo biopsicossocial. A humanização também parte da necessidade 

da equipe (MOTA et al., 2006). 

O quadro 5 indica as subcategorias identificadas na categoria dificuldade 

na atuação da psicologia hospitalar e seus respectivos núcleos de sentido. 

SUBCATEGORIAS NÚCLEO DE SENTIDO 
QUADRO 
FUNCIONAL 
INSUFICIENTE 

• Número reduzido de psicólogos 
 

DIFICULDADE NA 
PRÁTICA 

Com relação 
aos pacientes 

•Estado biopsicossocial e indisposição 
interferem no atendimento 
•Criança refratária ao atendimento 
•Falta de entendimento da prática do 
psicólogo 

Com relação à 
equipe 

•Intervenções no momento do 
atendimento 
•Predomínio do modelo biomédico 
•Ausência de interdisciplinaridades 
•Falta de reconhecimento do trabalho 
psicológico 

Com relação à 
instituição 

•Precarização das solicitações e 
demandas 
•Entraves estruturais  
•Pouco incentivo, receptividade e 
compreensão ao papel do psicólogo em 
ambiente hospitalar 

Com relação ao 
psicólogo 

•Adequação ao ambiente de 
atendimento 
•Capacidade de transpor obstáculos 
relacionados à dinâmica 
hospitalar/equipe 
•Descontinuidade do tratamento 

Quadro 5 Dificuldades na atuação da psicologia no trabalho hospitalar. Aracaju/SE, 
2009. 
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Dentre os fatores que interferem na atuação hospitalar do psicólogo foram 

listadas como subcategorias o quadro funcional insuficiente e a dificuldade na prática 

estando esta relacionada com os pacientes, com a equipe, com a instituição e com o 

próprio psicólogo. 

Em relação ao quadro funcional insuficiente, os respondentes apontam 

um número reduzido de profissionais de Psicologia no ambiente hospitalar. O modo 

principal de sua inserção nesta modalidade de trabalho é o contrato e o concurso 

público, que mostrou um crescimento nos últimos anos, mas ainda não suficiente 

para a necessidade. 

Entre as dificuldades na prática com relação aos pacientes, os núcleos de 

sentido encontrados foram: o ‘estado biopsicossocial e indisposição do paciente, 

interferindo no atendimento’, ‘criança refratária ao atendimento’ e a ‘falta de 

entendimento da prática do psicólogo’. 

O ambiente hospitalar suscita diferentes situações e emoções advindas da 

patologia e, traz implicações que esbarram nas dificuldades e limitações desses 

profissionais. 

No cenário hospitalar, a criança precisa ser inserida de maneira mais 

agradável possível e o brincar é uma das estratégias de enfrentamento da 

hospitalização, pois o uso do brinquedo de forma terapêutica tem-se mostrado 

alternativa eficaz nos casos refratários aos atendimentos (MOTTA; ENUMO, 2004; 

MORAES; ENUMO, 2008). 

A razão do desconhecimento do trabalho do psicólogo pode estar 

relacionada, dentre vários aspectos, à cultura. A visão do psicólogo ainda se 

configura como profissão elitista. 

Como pode ser constatado neste estudo, outro fator que interfere na 

prática do psicólogo na instituição hospitalar diz respeito à relação com a equipe. As 

dificuldades na atuação hospitalar identificada com relação à equipe foram: 

‘intervenções no momento do atendimento’; ‘predomínio do modelo biomédico’; 

‘falta de reconhecimento do trabalho do psicólogo’; e ‘ausência de 

interdisciplinaridade’. 

Com relação à instituição, foram destacados o pouco incentivo para o 

profissional atuar em equipe, a falta de receptividade e compreensão do papel do 

psicólogo em ambiente hospitalar, como demonstra o relato:  
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“ausência de uma política de reconhecimento e valorização do 
profissional psicólogo por parte da instituição” (Ψ04). 

A ausência de uma rotina de solicitação do trabalho psicológico aliado à 

falta de estrutura, a desvalorização do profissional e outros entraves que permeiam a 

organização também foram abordados como dificuldades com relação à instituição. 

O hospital é uma instituição de alta complexidade e a falta de clareza 

diante de profissões emergentes dificulta o trabalho em equipe (TONETTO; 

GOMES, 2007). Mogano, no Seminário sobre Profissões de Saúde, enfatizou a 

valorização e reconhecimento do psicólogo por outros profissionais como de 

fundamental importância para o trabalho interdisciplinar (POL, 2010). 

O Fórum Nacional de Psicologia e Políticas Públicas (2006), no tocante à 

inserção do psicólogo na unidade hospitalar, propos a obrigatoriedade do profissional 

de Psicologia nas equipes permanentes de UTIs, serviços de atenção a pacientes 

renais crônicos, cardíacos e outros e na composição das Comissões Intra-

Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT). Cabe 

aos Sistemas de Conselhos de Psicologia elaborar, em parceria com entidades 

cientificas da área, diretrizes e protocolos de atuação do psicólogo em ambiente 

hospitalar (BRASIL, 2006). 

No trabalho hospitalar, as diversas categorias profissionais são 

contribuintes e complementares; não é algo isolado e fragmentado. Mas, um 

respondente relatou ter melhor desempenho do serviço prestado quando o faz de 

forma isolada: 

 “(...) o isolamento entre os profissionais das varias disciplinas resulta em 
uma maior liberdade para desenvolvimento de quaisquer projetos (fora da 
perspectiva interdisciplinar)” (Ψ05). 

 
Os Conselhos de Psicologia fazem gestão a fim de garantir a inserção do 

psicólogo na equipe interdisciplinar, ampliar e divulgar o trabalho do psicólogo no 

atendimento domiciliar a pacientes em cuidados paliativos em alta da rede hospitalar 

e a pacientes em tratamento domiciliar (BRASIL, 2006). 

Com relação às dificuldades encontradas pelos próprios psicólogos, 

observou-se que para alguns respondentes no âmbito hospitalar não existem 

facilidade para atuação, o que impõe a esses profissionais a capacidade de transpor 

obstáculos institucionais conforme relato abaixo:  
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 “Você tem que se adequar ao ambiente para um melhor atendimento 
junto ao paciente e familiar” (Ψ10). 

Tonetto e Gomes (2007b) estudaram as habilidades e competências 

adquiridas pelos psicólogos hospitalares. Segundo eles, espera-se que o psicólogo no 

hospital seja capaz de desenvolver ações de assistência, ensino e pesquisa. 

Da formação teórica à atuação, algumas considerações traduzem grande 

preocupação (SANTOS, 2003), por discutir a importância para o profissional de 

Psicologia da experiência prática no hospital. Diante desse questionamento, foram 

investigadas as contribuições na aquisição das competências necessárias para atuação 

hospitalar (Quadro 6). 

 

SUBCATEGORIAS NÚCLEOS DE SENTIDO 

COMPETÊNCIAS NA 
PRÁTICA 

Com relação ao 
paciente e familiar 

• Comunicação 
• Dinamismo  
• Segurança 

Com relação à equipe 
•Princípios éticos  
•Habilidade para trabalhar 
em equipe 

Com relação à 
instituição 

•Saber lidar com o ambiente 
hospitalar 
• Flexibilidade 

Com relação ao 
psicólogo 

• Interesse pelo trabalho 
• Determinação  
• Desenvolvimento pessoal 
• Iniciativa 
• Tolerância à frustração 
• Submeter a terapia 

Quadro 6 Percepção dos respondentes sobre as competências necessárias para 
atuação hospitalar. Aracaju/SE, 2009. 
 

Para Tonetto e Gomes (2007a), a sistematização em termos de 

competência e habilidade na formação e atuação da Psicologia Hospitalar, visa 

proporcionar maior interação entre teoria e prática, utilizando da competência como 

padrão de qualidade que refletem no procedimento real e consensual do desempenho. 

As competências e habilidades necessárias ao exercício do psicólogo 

estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação de Psicologia 

(Resolução CNE/CES n˚ 8, de 07/05/2004), referem-se: a) ao domínio básico de 

conhecimentos psicológicos e uma formação ampla que contempla a multiplicidade 

de suas concepções teóricas e metodológicas; b) à diversidade de suas práticas e 
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contextos de atuação; e c) à capacidade de utilizá-los em diferentes contextos 

adequados à demanda e à população-alvo em termos individuais e coletivos. 

Conceber um currículo com competências e habilidades determina o 

encontro do estudante com o conhecimento utilizando-se de procedimentos 

claramente definidos (TONETTO; GOMES, 2007a). A competência é o fator mais 

importante para o papel desempenhado pelo profissional em seu ambiente de 

trabalho (CRP, 1994; KUBO, BOTOMÉ, 2001; ABDALIA et al., 2008). 

Para a competência na formação direcionada aos psicólogos da saúde que 

atuam especificamente nos hospitais, Besteiro e Barreto (2003) afirma que é 

indispensável treinamento em três áreas: clínica (realizar avaliações e intervenções 

psicológicas), pesquisa (saber conduzir pesquisas e comunicar informações 

psicológicas a outros profissionais) e a programação (desenvolver habilidades para 

organizar e administrar programas em saúde).   

Quanto aos pacientes e familiares, as competências apontadas pelos 

respondentes como necessárias para atuação junto a estes foram: ‘comunicação’, 

‘dinamismo’ e ‘segurança’. Alguns respondentes apontam como competência de 

atuação os princípios éticos e a habilidade para trabalhar em equipe. Convém 

ressaltar que esse último também é apontado como um dos fatores de dificuldades de 

atuação. Ainda são evidentes as lacunas teóricas e de prática que refletem dificuldade 

na tarefa profissional diária na instituição hospitalar. A humanização da abordagem 

hospitalar é possível e real se mantivermos como primazia a assistência paciente-

família-equipe. 

As Diretrizes Curriculares (2004) prevêem a atuação do psicólogo inter- 

e multiprofissionalmente e a exploração das interfaces com outras áreas, e levam em 

conta a expansão da atuação profissional para novos contextos, além de acentuar a 

dimensão social e a ética profissional.  

Neste campo de formação (hospitalar) a psicologia tem a oportunidade de 

desenvolver as competências para o exercício do trabalho em equipe, com troca de 

experiências e saberes contribuindo para compreensão mais integral do indivíduo. 

Ainda como competências necessárias para a prática, os respondentes 

refletem sobre as competências especificamente relacionadas a si mesmo no que diz 

respeito ao ‘interesse pelo trabalho’, à ‘determinação, desenvolvimento pessoal, 

iniciativa, tolerância à frustração’ e a ‘submeter-se à terapia’. 
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A cada ano, o número de adeptos à Psicologia Hospitalar vem crescendo, 

e no Estado de Sergipe dois cursos de pós-graduação já foram instalados. A presença 

do psicólogo na equipe do hospital é de fundamental importância, pois as 

elaborações subjetivas podem ser detectadas e trabalhadas, melhorando o processo de 

hospitalização para a reintegração à vida. Cabe ao psicólogo conquistar, pelo seu 

conhecimento e por sua dedicação, a criação do seu espaço nas equipes de saúde. 

Neste sentido, é importante a adequada formação do psicólogo para atuar 

na saúde. Seja nos hospitais ou em qualquer outro ambiente que o psicólogo trabalhe 

os aspectos da promoção de saúde na população, acreditando que as mudanças 

devem se iniciar nos espaços de formação e, com o referencial teórico fornecido pela 

Psicologia no intercâmbio tanto entre os membros da equipe de profissionais, como 

na relação profissional/paciente-usuário do serviço.   

Sabendo que a reformulação das Políticas Públicas em Saúde é fruto de 

conquistas impostas pelas demandas sociais e urge no posicionamento adequado do 

psicólogo frente às necessidades do trabalho em saúde (hospitalar), espera-se que a 

proposta do presente trabalho construa novos espaços de questionamentos, bom 

como, seja útil ao desenvolvimento de ênfases na organização pedagógica dos cursos 

de graduação e pós-graduação em Psicologia. 

 



 
 

 

6 CONCLUSÕES



86 
 

 

6 CONCLUSÕES 
 

 

Levando-se em conta os dados obtidos na revisão da literatura e os 

resultados discutidos nesta pesquisa, é possível tecer alguns pontos conclusivos 

acerca do tema: 

• Os psicólogos que trabalham em hospitais e maternidades no 

Estado de Sergipe, na área de Psicologia Hospitalar, referem uma formação 

universitária insuficiente para atuação profissional. Segundo os mesmos, a 

formação complementar extra-universitária em abordagens teóricas e cursos 

de especialização dão suporte para a atuação em psicologia na instituição 

hospitalar; 

• O tempo de inserção do psicólogo no hospital é relativamente 

pequeno e há um contingente reduzido de profissionais atuando na área como 

podemos observar nesse trabalho. 

• O perfil desses profissionais é essencialmente jovem, com 

predominância do gênero feminino, com pouco tempo de atuação e tendo a 

psicanálise como abordagem psicoterapêutica, em sua maioria; 

• A caracterização da atuação dos psicólogos revelou um 

enfoque no trabalho psicoterápico junto aos pacientes no pré e pós-cirúrgico 

e, principalmente, aos acompanhantes e familiares, de pacientes críticos 

internados nas unidades (UTI, CTI, oncologia, hemodiálise e enfermarias 

cirúrgicas) oferecendo suporte, principalmente em atendimento pré e pós-

cirúrgico; 

• Na percepção dos psicólogos, a formação na graduação deve 

desenvolver as competências necessárias para sua atuação em ambiente 

hospitalar, com disciplinas direcionadas para a prática hospitalar, trabalhos 

supervisionados, considerações éticas, determinação e vivência na realidade 

do contexto hospitalar. Também é necessário fazer um processo no intuito 

estreitar as relações entre o psicólogo hospitalar e os profissionais de saúde; 
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• A preocupação com a formação no que tange aos conteúdos 

teóricos e práticos está relacionada à necessidade de intercâmbio entre as 

universidades e o hospital com práticas de estágios na área hospitalar, 

supervisões com professores capacitados, inserção de disciplinas mais 

focadas na saúde, participação em eventos e pesquisas, e submeter-se à 

psicoterapia. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Psicologia Hospitalar, como sub-área da Psicologia da Saúde e apesar 

do reconhecimento como especialidade, ainda se questiona quanto aos serviços 

prestados no hospital. Sendo assim, os objetivos desse estudo foram alcançados a 

partir das descrições das demandas e aspectos da conduta do psicólogo, 

desenvolvidos nas várias atividades que compreendem a sua prática e formação, 

conseguindo atender às solicitações exigidas da pesquisa. 

A inserção do psicólogo na rede de saúde pública, em particular nos 

hospitais e maternidades, tem importância para o paciente diante da enfermidade, 

minimizando o sofrimento provocado pela perda da saúde, pelo isolamento familiar e 

sua relação biopsicossocial. As possibilidades de intervenções envolvidas formam 

um entrelaçamento com outras profissões da área de saúde trazendo como 

compreensão o indivíduo como um todo: universal, integral e único, como preconiza 

o Sistema Único de Saúde do Brasil. 

No entanto, essa inserção tem sido feita de forma insuficiente nos 

hospitais e maternidades devido ao número reduzido de profissionais envolvidos. 

Como consequência, de um lado foram encontradas as dificuldades no processo 

subjetivo de cada sujeito que se constitui frente a novas formas de aprendizado; do 

outro, as dificuldades em articular a Psicologia no corpo clínico no contexto 

hospitalar, diante das limitações estruturais ou mesmo da inabilidade para se 

trabalhar no hospital. 

É possível perceber, a partir do discurso dos participantes, a fragilidade 

no trabalho interdisciplinar e no reconhecimento da função do psicólogo no âmbito 

hospitalar, gerando, assim na percepção destes, dificuldades de consolidação do 

trabalho. 

Os dados obtidos reforçam a necessidade de trabalho em equipe 

interdisciplinar em saúde, no sentido de instaurar um modelo efetivamente 

biopsicossocial do processo de saúde, em que diversas abordagens possam contribuir 
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para a diminuição de riscos e aumento da qualidade do atendimento e de vida dos 

pacientes e familiares. 

A intervenção realizada pelo psicólogo se dá com confrontos entre teoria 

e vivência profissional na rede de saúde e resulta na capacidade de buscar 

alternativas e estratégias de superação frente a impasses e dificuldades. Tais 

dificuldades estão relacionadas principalmente: a) ao seu preparo que expressam nas 

necessidades de melhorar sua qualificação profissional, competências e habilidades; 

b) a deficiência na interlocução e o trabalho fragmentado quando diz respeito à 

interação com os demais membros da equipe interdisciplinar engajada na prestação 

do cuidado ao paciente; c) o não reconhecimento da função desempenhada pelo 

psicólogo na equipe como principal fator impeditivo para a execução do seu trabalho. 

Assim, percebe-se na atualidade a necessidade de amadurecimento 

profissional, bem como a busca por captar experiência na formação acadêmica, pós-

graduação e especialização. Esses aspectos refletem na atuação e significam 

mudanças no redimensionamento do trabalho em saúde. 

Há, dessa forma, a abrangência na formação para o desenvolvimento das 

competências e habilidades gerais e específicas do profissional psicólogo, o que 

implica na revisão do currículo nas relações entre o teórico e o prático, o básico e o 

profissionalizante refletindo padrões reais e consensuais de desempenho dos 

profissionais inseridos na área. 

Nota-se que a relevância da reforma curricular faz parte de um processo 

histórico-social e do objetivo da formação do curso em cada instituição. Aqui se 

demarca o desempenho da universidade como potencial para a mudança. O empenho 

e a aplicação do aluno são aspectos subjetivos de grande relevância para avaliação do 

seu desempenho. O destaque metodológico importante refere-se a disciplinas mais 

direcionadas e o estágio supervisionado que oferece acolhimento, amadurecimento e 

experiência. 

Deter-se tão detalhadamente nessa questão não significa, em nenhuma 

hipótese, um olhar focado num instrumento acabado em si mesmo. Significa que 

estamos, além do que já foi pontuado, chamando atenção para uma problemática que 

pode ser retornada à frente, noutros trabalhos, de grande relevância, em se tratando 

das inovações desejadas nesse processo de formação. Em uma política de formação o 

principal instrumento a ser trabalhado é a função de garantir a indissociabilidade na 
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formação/intervenção. Então, parece-nos importante realizar uma análise mais 

profunda provocando o diálogo entre o que está previsto na formação, como tem sido 

abordado, pensado e desenvolvido. 

Há necessidade de revisão da Psicologia Hospital, não só em relação a 

sua estrutura, como também em relação a sua forma de aplicação. Não adianta 

apenas mudar a grade curricular, mas toda a metodologia do trabalho da Psicologia 

da Saúde em suas diversas atuações, como a hospitalar. 
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APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO À 
INSTITUIÇÃO HOSPITALAR 

 

 
FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NOS HOSPITAIS  

E MATERNIDADES DO ESTADO DE SERGIPE 
 
Autora: Lyvia de Jesus Santos 
Orientadora: Profª Drª Maria Jésia Vieira 
 
 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 
 
Ilmo(a) Sr(a) 
Na tentativa de realizarmos uma pesquisa que tem como objetivo de 

analisar a formação e atuação de psicólogos que trabalham em hospitais e 
maternidades no estado de Sergipe na área de psicologia hospitalar, solicitamos a 
V. S. a autorização para que a mestranda Lyvia de Jesus Santos possa ter acesso 
aos profissionais (psicólogos) desta Instituição para realizar a coleta de dados. 

Solicitamos ainda, a possibilidade do fornecimento da listagens dos 
psicólogos lotados a fim de viabilizar a identificação e localização destes. 

O estudo será realizado com os profissionais de psicologia que atuam 
nos hospitais e maternidades do Estado de Sergipe. Será aplicado um 
questionário aos profissionais que desejarem participar espontaneamente do 
referido estudo. Antes de responder o instrumento de coleta de dados, serão 
esclarecidos os objetivos da pesquisa, a confidencialidade das informações 
fornecidas e será solicitada à assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). 

Certo de contarmos com a sua atenção e colaboração, agradecemos 
antecipadamente e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos 
que se fizerem necessários. 

 
Aracaju-SE,____  de __________ de 2009. 

 
Psicóloga/Mestranda Lyvia de Jesus Santos 

lyviapsico@hotmail.com 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO PARA O PSICÓLOGO 

 
 

 
 

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NOS HOSPITAIS  
E MATERNIDADES DO ESTADO DE SERGIPE 

 
Autora: Lyvia de Jesus Santos 
Orientadora: Profª Drª Maria Jésia Vieira 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 (Destinado ao sujeito da pesquisa) 

Eu, __________________________________, RG ______________, declaro 
saber que o objetivo do projeto de pesquisa sobre o tema “Formação e atuação do psicólogo 
nos hospitais de Sergipe” é analisar a formação e atuação de psicólogos que trabalham 
em hospitais e maternidades no Estado de Sergipe na área de psicologia hospitalar. 

Sei que a pesquisa será feita através de um questionário e que isto não causará 
qualquer tipo de prejuízo ao meu ambiente de trabalho. 

Estou esclarecido quanto ao direito de retirar meu consentimento no decorrer da 
pesquisa, mesmo tendo assinado este termo, de que tenho direito a receber informações 
sempre que tiver necessidade. 

E por isto declaro que consinto livremente que a pesquisadora poderá utilizar os 
resultados, inclusive para publicação, desde que não apareçam nomes nem outra forma de 
identificação. 

 
Aracaju, Sergipe. 

 
Data:___/___/___    

                                  
                                                         Assinatura do sujeito da pesquisa 

 
 
Data:___/___/___                       
           
                                             Lyvia de Jesus Santos (responsável pela pesquisa) 
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APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO 

 
FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NOS HOSPITAIS  E MATERNIDADES DO ESTADO 

DE SERGIPE 
 

Autora: Lyvia de Jesus Santos 
Orientadora: Profª Drª Maria Jésia Vieira 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 

DADOS GERAIS: 

Gênero: (  ) Masculino (  ) Feminino                   Idade:  _______ 
            Tempo de atuação na área de saúde: ___________________ 
  Graduação em psicologia: ano ________________________ 

(  ) Pública (  ) Particular   cidade:  ____________________ 
Onde trabalha? Há quanto tempo? _____________________ 
(  ) Pública (  ) Particular (  ) Fundação (  ) Outros  ________ 

 

DADOS ESPECÍFICOS: 

1. Quais as atividades que você desenvolve no hospital? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

2.   Quais as mais freqüentes? (apontar três na ordem) 
(  ) atendimento de urgência 
(  ) atendimento pré-cirurgico 
(  ) atendimento pós-cirurgico                         
(  ) atendimento ao paciente por negação de cuidados 
(  ) atendimento para o acompanhante   
(  ) atendimento para a equipe de saúde 
(  ) atendimento ao familiar por falecimento do paciente 
(  ) outros ____________________ 
 

3.   Quais as dificuldades que você encontra no atendimento hospitalar? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

4. Quais as facilidades que você encontra no atendimento hospitalar? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 



107 
 

 
 

5. Como você avalia seu preparo para atuar em hospital? 
 (  ) Bom  (  ) Regular   

Justifique sua resposta  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

6. Na sua opinião, qual(is) a(s) competência(s) seria(m) necessária(s) para 
atuação hospitalar? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

7. Que motivo o(a) levou a atuar em psicologia hospitalar? 
(  ) Interesse desde a graduação 
(  ) Disponibilidade de emprego 
(  ) Melhor remuneração 
(  ) Aprovação em concurso público 
(  ) Realização profissional 
(  ) Complemento da renda 
(  ) Outros. Especifique _______________ 
 

8. Você teve experiências anteriores como psicólogo? (  ) sim (  ) não 
Em caso afirmativo, quais foram essas experiências? 

Área de atuação Instituição Período  

   

   

 
9. Você teve no currículo da graduação disciplinas que contribuíram para 

sua formação profissional no âmbito hospitalar? (  ) Sim  (  ) Não 
Em caso positivo, quais foram e o que aprendeu nelas 

Disciplinas Conteúdo Prática 

   

 
10. Após a graduação você utilizou-se de outros recursos para dar suporte à 

sua atuação hospitalar? (  ) Sim (  ) Não 
10.1. Em caso afirmativo, qual (is) situação (situações) você adquiriu tal 

preparo?  
(  ) Grupo de estudo            (  ) Autodidatismo 
(  ) Supervis            (  ) Outros. Especifique ______________ 
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11. Após a graduação você fez outros cursos? (  ) Sim (  ) Não 

 
11.1. Em caso afirmativo, qual (ais) foi (ram) esses cursos? 

Curso  Instituição Ano de conclusão 

   

   

 
12. Qual a sua orientação teórica? 

(  ) Psicanálise        (  ) Comportamental 
(  ) Humanista         (  ) Psicodrama 
(  ) Gestalt                (  ) Construtivismo/Cognitivismo 
(  ) Fenomenológica (  ) Existencialista 
(  ) Psicossomática  (  ) Transpessoal 
(  ) Outras. Especifique _________________ 
 

13. Que sugestões você daria para favorecer o preparo profissional na 
graduação para área de saúde em âmbito hospitalar? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

Obrigada pela cooperação. 
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ANEXO A: DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO CEP/UFS 

 

 

 


