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EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

Resumo: Tendo como base o valor do debate sobre a formação em Psicologia da Saúde, objetiva-se aqui descrever e
discutir, com base num relato de experiência, o modelo de atendimento prospectivo dos psicólogos residentes,
proposto pelo programa de Residência Multiprofissional do Hospital Universitário de Sergipe. Se por um lado este
modelo, de oferecer o acompanhamento ao paciente, possibilitou a ampliação deste serviço, por outro lado,
apresentou uma dificuldade, por parte dos pacientes, de adesão ao mesmo. Esta constatação levou a reflexões sobre
limitações no suporte técnico e educacional ofertado pelo programa a tais residentes, principalmente sobre a formação
de vínculo, tão necessário para a efetivação da adesão ao tratamento, além da proposição de melhorias. Por fim,
considera-se necessária a maior produção de trabalhos que contribuam para a expansão do saber fazer nesta
especialidade.

Palavras-chave: Formação; Psicologia; Saúde.

Résumé: Ce travail a pour but de décrire et de discuter, à partir d`un récit d`expérience, le modèle de soins de santé
prospectif des résidents psychologues, proposé par le programme de formation multiprofessionnels de l`hôpital
universitaire du Sergipe. Si, d`une part ce modèle d`offrir l`accompagnement du pacient a permi l`agrandissement de
ce service, d`autre part, a présenté une dififculté, de la part des pacientes, d`adhésion au même service. Cette
conclusion a conduit à des réflexions vers les restructions dans le support technique et éducatif offert par le
programme, principalement sur la formation de lien, condition nécessaire pour favoriser l`adhésion au traitement, en
plus de l`aide vers des améliorations. Finalement, il faut améliorer, de plus en plus, la production des travaux que
puissent constituer l`expasion du savoir-faire dans cette spécialité.

Mots-clés: formation, psychologie, santé.

Sabe-se que a formação nacional em saúde vem sofrendo mudanças ao longo dos últimos anos, o que tem tirado de
foco a reprodução do modelo biomédico de assistência. Este valoriza os fatores biológicos e procura implementar,
com mais frequência, os elementos psicológicos e sociais imbricados no processo saúde-doença (ROSSONI;
LAMPERT, 2004). Tal feito intensificou-se a partir do momento em que o Ministério da Saúde (MS) passou a assumir
a responsabilidade pela formação destes profissionais para atender as necessidades do Sistema Único de Saúde
(SUS), apoiando a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da saúde (NASCIMENTO;
OLIVEIRA, 2010).

Um dos projetos apoiados pelo MS, pela potencialidade na formação do novo trabalhador nesta área, é a Residência
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em Saúde (RS). Entre suas modalidades, existe a Residência Multiprofissional em Saúde (RMS), criada em 1975, a
partir da experiência da Residência Médica, o mais antigo modelo de formação em saúde do país (FEUERWERKER,
1998). Regulamentada somente em 2005 com a Lei nº 11.129, a RMS tem como objetivo a resistência ao modelo de
formação baseado na fragmentação do conhecimento e a visão da doença como fenômeno estritamente biológico,
articulando, desta forma, os conhecimentos adquiridos entre as diferentes áreas da saúde durante a formação inicial.
Desse modo, configura-se como uma estratégia de formação de potenciais humanos para o SUS, com perfil capaz de
modificar as práticas tradicionais dos demais saberes a partir de uma nova cultura de entendimento e intervenção em
saúde (FUNK et al., 2010).

Entre as áreas profissionais participantes dos programas de RMS está a Psicologia. A razão para isso se dá pelo fato
de a mesma proporcionar a inclusão e a investigação de questões subjetivas e sociais neste novo projeto de
assistência em saúde. Tal participação tem intensificado o estabelecimento da Psicologia da Saúde como
especialidade (GARZÓN; CARO, 2014).

Assim, a Psicologia da Saúde é entendida como a disciplina ou o campo de especialização da Psicologia que se
interessa pela maneira como o sujeito vivencia o seu estado de saúde ou de doença, na sua relação consigo mesmo,
com os outros e com o ambiente em que vive. Esta área tem como objetivo aplicar seus princípios, técnicas e
conhecimentos científicos para fazer com que as pessoas incluam, no seu projeto de vida, um conjunto de atitudes e
comportamentos ativos que as levem a promover a saúde e a prevenir doenças, além de aperfeiçoar técnicas de
enfrentamento no processo de ajustamento ao adoecer, à doença e as suas eventuais consequências (ALMEIDA;
MALAGRIS, 2011; CASTRO; BORNHOLDT, 2004).

A inserção do psicólogo no programa de RMS apresenta-se, então, como possibilidade privilegiada de capacitação
deste profissional para atuar na saúde, o que possibilita o acesso ao conhecimento sobre esta realidade (VERONEZE
et al., 2008). Deste modo, a RMS surge no cenário de formações em Psicologia da Saúde como uma importante
aliada para o favorecimento do desenvolvimento desta área no país e da atuação da Psicologia em equipes
Multiprofissionais (GORAYEB, 2010). Porém, ainda que se debata o déficit na sua formação inicial para atuação na
área da saúde (VERONEZE et al., 2008) e o papel da RMS para a formação contínua do psicólogo (GORAYEB,
2010), perceberam-se, por vezes, serem comuns dúvidas a respeito da sua atuação neste contexto; questões estas
que podem influenciar a formação do psicólogo da saúde.

Por essa razão, o presente estudo tem como objetivo principal discutir aspectos da prática da Psicologia, quando
inserida no programa de Residência Multiprofissional em Saúde (RMS), a partir do relato de experiência de uma
psicóloga residente no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. Dado o exposto, para a presente
exposição, utilizou-se a estrutura de um eixo norteadores, extraído da experiência relatada, para fins de
problematização da temática, a saber: 1) a demanda prospectiva do atendimento do psicólogo residente. Para que
seja analisado o eixo proposto, procedeu-se à organização didática do relato em duas partes: inicialmente, faz-se a
caracterização da experiência, espaço em que se apresenta o panorama de formação na RMS. 2) em seguida, quanto
ao eixo norteador, discutem-se os aspectos positivos e a aprimorar de acordo com o ponto de vista, enquanto
residente de Psicologia e com base na literatura.

Contexto da Experiência: A Residência Multiprofissional em Saúde (RMS)

O relato em questão trata da experiência de uma psicóloga residente do programa de Residência Multiprofissional em
Saúde do Adulto do Idoso, ofertado pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, compreendido
entre março de 2013 e março de 2015. O objetivo do programa pauta-se em desenvolver habilidades de assistência
para profissionais de diferentes áreas, formando equipes de atuação interdisciplinar. Cada uma das quatro equipes
deste programa possui um profissional da área de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Serviço Social,
Odontologia e Psicologia.

Ao fim do programa, há a certificação com nível de especialização para os residentes, destacando-se as seguintes
especificidades: duração de 24 meses, dedicação exclusiva, carga horária de 5.760 horas, sendo 20% destas horas
de atividades teóricas, como aulas e reuniões de supervisão, e 80% de atividade prática assistencial ao paciente,
distribuídas em 60 horas semanais, baseadas em um regime educativo em serviço (Ministério da Saúde [MS], 2006).
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No que diz respeito à atividade de assistência, cada equipe a desenvolve durante, aproximadamente, três meses em
cada um dos oito cenários, definidos entre os setores do hospital ou de instituições parceiras. O presente relato
descreve a experiência de atuação nos setores de internação do hospital, vinculado ao programa da RMS, em razão
da maior parte da carga horária de assistência ter sido realizada nas clínicas de internamento hospitalar.

Quanto à atuação do residente de Psicologia nos cenários de internação hospitalar, a assistência foi realizada da
seguinte maneira: todos os pacientes internados no setor em que a equipe multiprofissional estava atuando deveriam
passar por uma triagem do serviço de Psicologia a partir do atendimento prospectivo do psicólogo residente. No
primeiro momento, era oferecido ao sujeito o acompanhamento psicológico. O serviço prosseguia somente se o
paciente aceitasse participar. Além do atendimento prospectivo, a assistência também era realizada aos pacientes
indicados por outros profissionais da clínica. Ou seja, na maioria dos casos era o psicólogo residente que se dirigia ao
indivíduo internado. Vale destacar que a cada 30 pacientes apenas um verbalizava de imediato a recusa por falta de
interesse no atendimento.

Eixo de Discussão: A demanda prospectiva do atendimento do psicólogo residente.

Este eixo diz respeito à demanda do serviço dos residentes de Psicologia, orientada pelo programa de RMS do qual
fez parte, sendo ela prospectiva. Faz-se importante ressaltar que, neste trabalho, entende-se por demanda
prospectiva a abertura para uma postura mais ativa do próprio psicólogo residente quanto aos pacientes, ou seja, ela
permite que o profissional vá ao encontro do paciente para oferecer seus serviços, o que confronta com o tradicional
modelo de demanda passiva no qual a atividade de acompanhamento psicológico é limitada a sua solicitação.
Tecnicamente, a demanda prospectiva vem como um eficiente recurso que rompe com o distanciamento entre o
profissional e o paciente, uma vez que o serviço de saúde impõe esta ruptura como uma exigência ética da sua
atuação, permitindo que o psicólogo residente dirija-se ao paciente para oferecer seu serviço sem esperar que seja
solicitado (CARVALHO; BOSI; FREIRE, 2009).

Considerando a situação descrita, era de responsabilidade do residente de Psicologia a tarefa de procurar os
pacientes para oferecer o acompanhamento psicológico nas visitas iniciais. Neste momento, explicava-se que ele só
seria iniciado com a permissão e o interesse do paciente, uma vez que foi considerado que qualquer intervenção sem
ser da vontade do mesmo se configuraria como uma violação a sua autonomia frente ao seu tratamento, sendo qual
fosse este tratamento. Tal princípio baseou-se no direito de o usuário participar das decisões do seu tratamento e
decidir sobre os procedimentos que irá se submeter (Ministério da Saúde [MS], 2011).

No que se refere ao aspecto positivo percebido no processo de demanda prospectiva, pode-se dizer que este modelo
de atendimento, ao romper as barreiras do modelo clínico clássico, promoveu maior aproximação com o paciente.
Durante a atuação, percebeu-se que esta aproximação teve como principal repercussão positiva a ampliação do
atendimento aos usuários, oportunizando a um maior número de pacientes o acompanhamento psicológico durante
seu internamento e, por consequência, a ampliação do conhecimento sobre este serviço para mais pacientes. Neste
momento, vale lembrar que a instituição faz parte da rede pública de saúde e, por isso, ligada ao SUS, o que permitiu
vivenciar a realidade do sistema público de saúde que, por vezes, caracterizou-se pela sobrecarga de usuários
(BÖING; CREPALDI, 2010).

Em suma, pode-se compreender que o aspecto positivo a respeito do modelo de atendimento prospectivo foi
reforçado pela adequação deste modelo ao contexto da saúde pública que, pela frequente sobrecarga, exige deste
serviço a sua ampliação a um número maior de pacientes, tanto aos que desejam o acompanhamento psicológico,
quanto àqueles que nem sequer sabem que poderiam ser atendidos por profissionais desta área.

Avaliando agora o aspecto a aprimorar, igualmente percebido no atendimento prospectivo, constatou-se a presença
de dificuldades relativas à adesão do paciente ao acompanhamento psicológico efetivo. Embora tenha sido deixado
clara a importância do interesse e aceitação dos pacientes para iniciar o acompanhamento, percebeu-se que, em
determinados momentos, alguns deles, mesmo após expressar que aceitavam tal atividade, apresentavam-se
reticentes em manter um diálogo suficiente para efetivar o acompanhamento. A reação, em alguns momentos, era de
evitar qualquer contato com a psicóloga.
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Faz-se importante ressaltar que este distanciamento, mesmo tendo ocorrido somente em alguns casos, pareceu
configurar-se como um dos principais pontos de limitação da prática no modelo de demanda prospectiva durante a
formação. Igualmente, foi sentida que a dificuldade em manter o paciente motivado ao acompanhamento pode ter
prejudicado o andamento desta atividade, uma vez que se parte do princípio que há a necessidade da postura ativa do
paciente.

A postura ativa pode ser entendida como a resposta positiva do paciente ao acompanhamento psicológico; positivo no
sentido de mantê-lo interessado na atividade, estabelecido pelo vínculo entre ambos, o que contribui para o
engajamento do paciente neste processo (ARRAIS; OLIVEIR; PAULA, 2012). Este vínculo é de primordial valor para
minimizar a ansiedade frente à situação de adoecimento e potencializar a adesão ao tratamento.

De acordo com esta ideia, Milagre e Dias (2012) salientam que o vínculo é parte fundamental deste trabalho, pois
contribui para que o paciente se engaje no próprio processo de mudança. Ele atua como meio facilitador de outros
fatores importantes deste processo, aumentando o valor reforçador do psicólogo, ao modelar comportamentos
adequados e promover expectativas positivas e soluções para superar resistências.

Levando-se em consideração a resposta positiva do paciente frente ao acompanhamento, questiona-se sobre o que
poderia ter influenciado os pacientes que se mostraram evitativos. Ainda que seja conhecido que o contexto da saúde
pública requer que o psicólogo oportunize o seu acompanhamento por intermédio da estratégia de demanda
prospectiva, sabe-se também que, no ambiente hospitalar, o acompanhamento psicológico, a princípio, não se
configura como foco de tratamento clínico tradicional – o que, certamente, influencia o processo de atendimento e
adesão do paciente ao acompanhamento.

Em razão disso, nota-se ser preciso dar uma maior atenção não somente à numerosa demanda de usuários, mas,
principalmente, ao estímulo à motivação dos pacientes pela atividade. Neste momento, vale retornar à importância da
vinculação entre ambos para o processo de acompanhamento psicológico. Este vínculo é fundamental para a
manutenção da postura ativa do paciente frente ao atendimento da Psicologia (MILAGRE; DIAS, 2012).

Conclui-se, assim, que talvez fosse necessária uma maior atenção para a etapa de vinculação do atendimento. Tal
reflexão faz compreender que o modelo de atendimento prospectivo, ao se aproximar do paciente, exige do psicólogo
a habilidade apurada de estabelecimento de vínculo frente às peculiaridades do contexto hospitalar. Deste modo, a
resposta ao questionamento sobre o que pôde influenciar a resistência do paciente ao acompanhamento pode ser
atribuída às dificuldades de lidar com tais especificidades no processo de vinculação neste contexto particular de
atuação do psicólogo da saúde, a saber, o hospitalar.

A partir do que foi apresentado como ponto positivo e a aprimorar a respeito da experiência quanto à demanda
prospectiva, salienta-se a relação entre estes aspectos e a experiência de formação em especialistas do programa de
RMS em questão. Entende-se que esta discussão se faz importante em razão de levantar questões que favorecem e
fortalecem a formação qualificada do profissional especialista em Psicologia da Saúde e seu envolvimento com as
nuances da realidade da saúde pública brasileira.

A RMS, como um programa de especialização profissional, requer a participação de profissionais de referência que
oportunizem ao residente o aprendizado das habilidades necessárias à exigência do contexto em que atua (SKARE,
2012). Este aprendizado viria a viabilizar a formação específica em especialistas em saúde, minimizando possíveis
dificuldades na sua atuação. No modelo de formação de RMS do qual se fez parte, quem ocupou o papel de educador
foi o tutor e preceptor. Ao primeiro liga-se à responsabilidade sobre atividades e aprendizado relacionados aos
aspectos teóricos e acadêmicos da formação; já ao preceptor atribui-se o desenvolvimento das habilidades práticas
exercidas na atuação do residente (MENDES et al., 2011).

No que se refere ao tutor, é importante que este tenha intimidade com o contexto específico da saúde (neste caso,
mais especificamente em ambiente hospitalar), sendo capaz de fornecer ao residente o conhecimento teórico que
embasa este contexto e as habilidades que precisará desenvolver para nele atuar (SKARE, 2012). A respeito da
experiência com a tutoria do programa em questão, as reuniões que aconteciam, numa frequência aproximadamente
mensal, contavam com a participação dos psicólogos residentes e do profissional tutor. Elas eram destinadas às
discussões de leituras indicadas, o que proporcionou a aquisição de conhecimento básico sobre o contexto em que se
atuava. Porém, pela complexidade da área referida, sentiu-se que tais reuniões poderiam acontecer com uma
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frequência maior do que a ocorrida e de maneira mais regular, a fim de que a aquisição deste conhecimento se
fundasse de maneira mais solidificada e atrelada ao cotidiano prático da assistência. A expectativa é que se
abarcasse, de modo mais enfático, assim como se realizou a transposição entre o saber e a práxis.

No que se refere ao papel do preceptor, enfatiza-se a necessidade deste profissional ter conhecimento suficiente
sobre a prática do seu trabalho, dominando as habilidades específicas ao contexto onde atua. No entanto, quando o
seu papel liga-se à orientação da prática do residente, a promoção deste conhecimento se enfraquece, quando a sua
presença não se torna frequente durante a atuação do residente. Presença esta que deve ser suficientemente capaz
de acompanhá-lo e orientá-lo quanto às dúvidas e às dificuldades durante a sua atuação (SKARE, 2012). Destaca-se,
então, a relevância do preceptor durante a atuação prática do residente como ponto principal do seu papel como
educador, o que o difere, por exemplo, do tutor.

A respeito desta experiência, um dado a ser ressaltado foi a ausência do profissional de referência em Psicologia em
todos os cenários do hospital em que houve atuação da equipe, cabendo aos residentes de psicologia a
responsabilidade pelo atendimento de todos os pacientes internados na clínica. Portanto, a profissional de referência
que assumiu a preceptoria era a única psicóloga do hospital que atuava na Pediatria, setor este que não fazia parte
dos cenários de prática dos residentes no programa. O contato com ela era resumido a reuniões semanais, com
duração de duas horas, nas quais se contava com a participação de todos os residentes de Psicologia.

Constata-se, enfim, a carência de profissionais Psicólogos da Saúde atuando na instituição vinculada ao programa de
RMS em questão. Ao que se parece, a repercussão desta carência atinge o serviço de Psicologia da instituição, que
deixa de ser executado por profissionais que deveriam ser habilitados para atender, passando a ser assumido por
profissionais ainda em formação. Além disso, tal problema afeta a própria formação dos residentes, uma vez que
reduz a oportunidade do contato com profissionais de referência, tanto no sentido prático, como teórico, durante seu
processo de especialização.

Ao se considerar, então, a relação entre as experiências obtidas na tutoria e preceptoria, ainda que a formação teórica
tenha ocorrido, o que se destacou foi a concentração de maiores limitações no sentido da atuação prática e cotidiana.
Logo, percebeu-se certo distanciamento entre o saber e o saber-fazer, algo que se julga como fundamental no
percurso da RMS e que precisa ser mais bem avaliado no planejamento das ações didáticas e práticas.

Considerações Finais

Resgatando o debate que este trabalho se propõe a realizar, a partir do eixo de discussão, notou-se como o modelo
de demanda prospectiva do residente de psicologia repercute na sua formação. Além disso, pode-se entender que
esta estratégia mostra-se eficiente, pois a ampliação do acesso a um maior número de pacientes ao atendimento
psicológico repercute na adequação deste serviço ao contexto de saúde pública do país e, por consequência, habilita
o residente a trabalhar neste mesmo contexto. Porém, para que se configure como um mecanismo efetivo de
ampliação deste serviço há de se dar atenção não só ao número, mas à natureza do contexto da assistência, qualquer
que seja o destino de atuação do residente em saúde. Somente assim a prática neste contexto estaria adequada às
necessidades mais específicas dele.

Assim, no que concerne ao modelo de formação do programa de RMS, aqui apresentado, acredita-se que ainda
existam pontos a serem aperfeiçoados. Pontos estes que estão ligados ao exercício da profissão da Psicologia, mais
especificamente ao conhecimento teórico e à aplicação prática deste conhecimento, tais como o favorecimento da
contextualização do ambiente da saúde para o residente de Psicologia, a capacitação para a execução e transmissão
do conhecimento relativo a sua prática, entre outros. Por esta razão, reforça-se a importância do contato frequente
entre residentes e profissionais que assumem o papel de educadores do programa, tutores e preceptores. Enxerga-se
este contato como o momento de maior oportunidade que se tem para adquirir o conhecimento sobre questões
contextuais e de habilidades na assistência específicas à exigência do setor em que se atua.

A ênfase a este aspecto se faz importante, especificamente para a Psicologia, uma vez que a sua inserção no
contexto da saúde é recente, o que se pode considerar como um campo ainda em construção. Assim, a
contextualização da área e a transmissão da habilidade prática particular ao ambiente da saúde são de primordial
importância para que não se mantenha o equívoco da continuidade do tradicional modelo de atuação, que valoriza o
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distanciamento entre profissional e paciente. No ambiente em questão, o hospitalar, notou-se que este contato é
diferente em razão da singularidade do seu contexto e que, por isso, deve ser levado em conta para o
desenvolvimento da capacidade de atuação nele.

Por fim, enfatiza-se o incentivo à produção de trabalhos baseados em relatos de experiência, pois eles discutem o
olhar do profissional a partir da sua própria prática. A vantagem deste modelo é a oportunidade da aproximação entre
a teoria e a prática e de possíveis discussões entre essas facetas, no intuito de minimizar distanciamentos entre o
exercício da profissão e a teoria que a sustenta. Finalmente, além de contribuir para o fortalecimento e
desenvolvimento do futuro desta especialidade, espera-se que se contribua com o debate a respeito de elementos que
possam ser mais bem pensados e trabalhados para a formação dos novos profissionais no campo da saúde, como os
temas a seguir sugeridos: os desafios do psicólogo da saúde, o primeiro atendimento, entre outros. Logo, aqui
também se ressalta a necessidade, cada vez mais presente, de ir da teoria à prática; do saber ao tão esperado
saber-fazer.
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