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EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

Resumo: Alicerçado num relato de experiência, objetiva-se aqui descrever e discutir a expectativa da equipe
multiprofissional de saúde a respeito do papel do psicólogo no programa de Residência Multiprofissional do Hospital
Universitário de Sergipe. Sabe-se que o trabalho interdisciplinar favorece ao residente a ampliação do conhecimento
sobre saúde e o aperfeiçoamento da percepção do processo saúde-doença. Porém, durante esta prática, foram
observadas expectativas equivocadas, por parte da equipe, em relação ao papel do psicólogo residente.
Considerou-se que tal equívoco pode ter sido gerado em razão da própria dúvida do residente em relação ao seu
papel, dado o processo pelo qual tal especialidade tem-se estabelecido. Assim, enfatiza-se a necessidade de uma
maior atenção à construção do papel do Psicólogo da Saúde durante sua formação no modelo de Residência
Multiprofissional.
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Resumé: Basé sur un récit d`expérience, il s`agit ici de décrire et de discuter l`expectative de l`équipe
multiprofessionnele de santé en vers le rôle du psychologue dans le programme des résidents multiprofessionnels
dans l`hôpital universitaire du Sergipe. On sait que le travail interdisciplinaire favorise l`amélioration de la connaissance
sur le processus santé-maladie. Toutefois, pendant cette pratique ont été constatées des expectatives erronées, de
toute l`equipe, par rapport au rôle du psychologue résident. Il a été consideré que un tel malentendu a pu être généré
en fonction de la propre doute du résident par rapport leur rôle, en vue de ce processus par lequel cette spécialité vient
de s`établir. Ainsi, il souligne la necessité d`une plus grande attention vers la construction du rôle du psychologue de la
santé pendant ce modèle de formation.

Mots-clés: équipe multiprofessionnele, psichologie, santé.

Sabe-se que mudanças na formação nacional em saúde vêm ocorrendo ao longo dos últimos anos e têm como uma
de suas características a valorização da inserção de elementos psicológicos e sociais, imbricados no processo
saúde-doença, em detrimento à tradicional soberania dos aspectos biológicos (ROSSONI; LAMPERT, 2004). Tais
mudanças foram fortalecidas quando o Ministério da Saúde passou a assumir a responsabilidade pela formação de
profissionais desta área, com o objetivo de atender as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Um dos projetos apoiados pelo MS, pela potencialidade na formação do novo trabalhador nesta área, é a Residência
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,
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1998). O trabalho em equipe multiprofissional passou a ganhar destaque no cenário nacional nos anos 70, durante a
explosão do mercado de trabalho em saúde, em razão da necessidade do aumento destes serviços e do surgimento
dos programas de Medicina Preventiva, Medicina Integral e Medicina Comunitária. A partir deste momento, o trabalho
em equipe multidisciplinar foi percebido como recurso de racionalização destes serviços, uma vez que atua de forma
mais integrada na articulação dos saberes de outras áreas (ROSSONI; LAMPERT, 2004).

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 na visão da doença como fenômeno estritamente biológico,
articulando assim os conhecimentos adquiridos entre as diferentes áreas da saúde durante a formação inicial. Deste
modo, configura-se como uma estratégia de formação de recursos 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).

Uma das principais áreas que proporciona a inclusão e investigação de questões subjetivas e sociais neste novo
projeto de assistência em saúde, principalmente no programa de RMS, é a Psicologia. De acordo com Garzón e Caro
(2014), o processo de mudança de paradigma na formação em saúde, que reforçou a reformulação dos métodos de
compreensão e enfrentamento dos problemas de saúde e doença, aliado às mudanças estruturais na política,
economia e sociedade, sofridas pelos países mais desenvolvidos, incluindo o Brasil, seria uma das principais razões
da aproximação da Psicologia à área da saúde e o surgimento da Psicologia da Saúde como especialidade.

A Psicologia da Saúde, portanto, pode ser concebida como a disciplina ou o campo de especialização da Psicologia
que se interessa na maneira como o sujeito vivencia o seu estad 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 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 que leva o acesso ao conhecimento sobre esta realidade (VERONEZE et al,
2008). Assim, 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 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), percebeu-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 esta 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 norteador, extraído da experiência relatada, para fins de problematização
da temática, a saber: o trabalho em equipe multiprofissional e a expectativa da equipe de saúde quanto à prática do
psicólogo em ambiente hospitalar. 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; 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, compreendida
entre março de 2013 e março de 2015. O programa tem como objetivo desenvolver habilidades de assistência para
profissionais de diferentes áreas, formando equipes de atuação interdisciplinar. Cada uma das quatro equipes deste
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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).

No que diz respeito ao trabalho interdisciplinar, as atividades aconteciam semanalmente, com duração de 5 horas e
com a participação de todos os membros da equipe, podendo haver, também, a presença de outros profissionais
envolvidos no caso, a exemplo de médicos. Durante a atividade, todos os casos atendidos na clínica em que a equipe
estava atuando eram discutidos individualmente e havia o parecer de cada especialidade envolvida. Ao final, eram
elaborados planos de atendimento integral e específico para as necessidades de cada paciente, contando com o
envolvimento de todos os profissionais residentes da equipe.

Eixo de Discussão: O trabalho em equipe multidisciplinar e a expectativa da equipe de saúde quanto à prática
do psicólogo

Entende-se como equipe multiprofissional um grupo de profissionais que trabalham juntos no mesmo setor, formado
por especialistas de diferentes áreas da saúde. Entretanto, para se configurar como atendimento interdisciplinar, não
basta a formação da equipe, pois deve existir um diálogo entre os membros com a finalidade de estabelecer um
projeto de intervenção integral e específico às necessidades de cada paciente (BORGES; SAMPAIO; GURGEL,
2012).

Como previsto pelo programa, foram compostas quatro equipes multiprofissionais pelo processo seletivo do mesmo e
a efetivação do trabalho interdisciplinar aconteceu, principalmente, durante as reuniões de planejamento, descritas
acima, que faziam parte da programação das atividades de cada equipe, exigidas pela coordenação do programa.
Esta exigência configurou-se como um esforço da coordenação em proporcionar aos residentes a experiência do
trabalho interdisciplinar, sendo este um dos principais focos de sua formação e um dos pontos positivos do programa.
A experiência destas reuniões proporcionou a ampliação do conhecimento na área da assistência em saúde,
conhecendo-se mais sobre o trabalho de cada especialidade. Isso possibilitou, na prática, a real construção de uma
percepção ainda mais ampliada sobre o processo saúde-doença. Na perspectiva enquanto residente de Psicologia,
este foi o principal aspecto positivo da experiência de trabalho em uma equipe multiprofissional.

Considerando o processo de mudança de paradigma do modelo de atuação em saúde (do biomédico para o integral),
em função do reforço ao olhar ampliado à saúde do usuário, a partir da aproximação dos diversos saberes, foi
percebida a importância do especialista em Psicologia da saúde inserir-se em equipes multiprofissionais. Tal inserção
requer dele a capacidade de trabalhar em equipes, que possibilitem discussões e problematizações que vão além dos
casos em assistência, podendo alcançar níveis como discussões políticas de decisões institucionais, sanitárias, entre
outras (BORGES; SAMPAIO; GURGEL, 2012; CASTRO; BORNHOLDT, 2004).

Por outro lado, o aspecto a aprimorar observado, no que diz respeito ao trabalho em equipe multiprofissional, esteve
relacionado às expectativas da equipe em relação ao serviço do residente de Psicologia, que, em muitos momentos,
não condiziam com o que se considera ser seu papel neste serviço. Durante a experiência, foi comum profissionais de
outras áreas darem ‘sugestões’ de como deveria ser exercida a conduta do psicólogo e o que, necessariamente, eles
poderiam esperar deste atendimento. Considerando o modelo de atuação interdisciplinar aqui tratado, que, como
enfatizado anteriormente, valorizava discussões, entre os profissionais envolvidos de diferentes especialidades,
acerca dos casos atendidos, algumas sugestões direcionadas à assistência do psicólogo residente poderiam ter
ajudado a enriquecer o trabalho, se acaso não fossem permeadas de um forte equívoco por parte de quem as sugeriu
em relação à função deste profissional. Noutras palavras, tratava-se, por vezes, de sugestões que ora estavam aquém
do trabalho do psicólogo, ora estavam além de sua competência.

As expectativas equivocadas no que diz respeito à atuação como psicólogo residente pode ser ilustradas por
prescrições da quantidade de atendimentos semanais que a psicóloga deveria prestar a pacientes específicos, além
da solicitação de outras especialidades para que se ‘convencesse’ (de qualquer forma) o paciente a aderir a algum
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tipo de procedimento ou tratamento, entre outros. Estas expectativas geraram diversos desconfortos, pois pressões
inadvertidas desafiavam os psicólogos, frente à seguinte questão: Ceder às cobranças dos demais membros da
equipe ou resistir ao que (distorcidamente) se espera da atuação do psicólogo residente e realizar o trabalho de
maneira autônoma e, sobretudo, adequada A resposta correta não é difícil ser encontrada, mas, no dia a dia da
formação/assistência, tornou-se estressante o confronto com tais dificuldades.

Acredita-se que tal equívoco por parte da equipe seja motivado pela dúvida a respeito do papel do psicólogo da
saúde, mais especificamente em ambiente hospitalar, atuando em perspectiva multidisciplinar. Entretanto, pode-se
também afirmar que o equívoco foi reforçado pela certa falta de clareza, por parte do residente de Psicologia, quanto
ao “como se faz” ou o “saber-fazer” na Psicologia da Saúde, neste caso em ambiente hospitalar. Ainda que o
arcabouço teórico tenha sido consideravelmente amplo, uma vez que há numerosos livros, manuais e artigos sobre a
Psicologia da Saúde em contexto hospitalar – além das próprias reuniões de equipe –, pouco se trabalhou na
formação da faceta do ‘como ocorre à intervenção propriamente dita’. Ou seja, como se procede, diariamente, a
atuação do psicólogo naquela instituição. Julga-se que isso, em certa medida, tornou-se ainda mais saliente quando
se ponderavam as lacunas associadas à supervisão e ao funcionamento da residência.

Sabe-se que a principal proposta do programa é oportunizar ao residente experiências práticas que desenvolvam as
habilidades sobre o saber-fazer no ambiente da saúde, tomando como base para esta argumentação o fato de que
80% da carga horária de todo o projeto é destinada às atividades práticas, muito inferior à definida às atividades
teóricas. Portanto, considerando esta proposta como base de avaliação desta experiência, vê-se que questões como a
incerteza do psicólogo residente quanto ao “saber fazer” da Psicologia em ambiente hospitalar remete à sensação da
necessidade de supervisão prática ainda mais premente, a fim de minimizar possíveis danos que este equívoco pode
causar.

Relacionando a razão desta incongruência à própria dúvida do psicólogo residente, quanto ao papel da Psicologia na
saúde, também pode-se entender este fenômeno de desconhecimento como sendo um reflexo da crise de identidade
que o psicólogo tem passado nos últimos anos. Recentemente, as reflexões e reformulações do conceito da
identidade do profissional de Psicologia fizeram-se necessárias a partir da mudança de paradigma da sua atuação,
partindo do individual para o social (ALMEIDA; MILAGRES, 2011; FREIRE; PICHELLI, 2013). Uma vez que a
identidade do psicólogo é considerada produto de um conjunto integrado de fatores pessoais e profissionais que
influenciam no desenvolvimento da carreira, a necessidade da reflexão e reformulação desta identidade foi
condicionada às mudanças no exercício da profissão: dos paradigmas tradicionais centrados no indivíduo para os
ancorados em perspectivas mais sociais, em consonância com a realidade nacional (ALMEIDA; MILAGRES, 2011;
MACÊDO et al, 2015).

No Brasil, nos últimos anos, a profissão da Psicologia tem sido chamada a ocupar novos espaços e a desenvolver
trabalhos e/ou atividades que, até então, eram pouco frequentes, como é o caso da do campo da saúde. Neste
sentido, abre-se a possibilidade de construção de uma nova identidade do psicólogo brasileiro, que dá ênfase ao
compromisso social da profissão (MAZER; MELO-SILVA, 2010). Por esta razão, reforça-se aqui a importância da
discussão mais aprofundada quanto ao papel do psicólogo no cenário da saúde, cabendo também aos programas de
RMS, como modelo de formação deste especialista, a responsabilidade por esta tarefa, especialmente na prática
(GORAYEB, 2010; MAZER; MELO-SILVA, 2010). Vale lembrar que esta reflexão e reformulação de identidade do
profissional psicólogo estão longe de denunciar uma fragilidade da categoria. Muito pelo contrário: refletem o contínuo
esforço de se manter em congruência com as mudanças que a própria sociedade também vivencia.

Enfim, conclui-se que, antes mesmo de os profissionais de outras áreas terem conhecimento sobre o papel do
psicólogo residente, seu papel deve estar devidamente claro para o próprio residente de Psicologia, a fim de que
incongruências, como as que foram aqui relatadas, possam ser minoradas, quiçá, superadas. Sugere-se, então, que
tal preocupação deva ser levada em conta pelo programa de RMS, visto que o mesmo se configura como um curso de
especialização, o que significa que tais dúvidas deveriam ser esclarecidas durante a formação. Julga-se, assim, que é
responsabilidade da gestão dos programas dar atenção aos aspectos relativos à construção da identidade do
profissional da Psicologia da Saúde, o que, por sua vez, assentará melhores práticas na assistência dos residentes.

Considerações Finais
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Relacionando o que foi dito a respeito do modelo de formação do programa de RMS apresentado neste trabalho,
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 a aplicação prática deste conhecimento.
Porém, para que os objetivos do modelo de formação da RMS sejam alcançados, deve-se buscar a aproximação dos
demais saberes da área da saúde e a promoção da competência do novo profissional de saúde para a atuação
integral à saúde (ROSSONI; LAMPERT, 2004). Por isso, é necessário que, antes de qualquer coisa, cada profissional
tenha conhecimento mínimo sobre o seu papel neste contexto para que possa reduzir possíveis falhas na transmissão
e execução deste papel. Assim, cabe à instituição formadora dar atenção ao aspecto do papel do profissional
específico ao contexto da saúde no seu processo de formação.

Por fim, enfatiza-se o incentivo à produção de trabalhos, baseados em relatos de experiência, uma vez que estes
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 estas facetas e olhares, 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 impulsione 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 sugeridos a seguir: os desafios do psicólogo da saúde e 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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