
RELATO DE EXPERIÊNCIA: PRÁTICAS EDUCATIVAS EM HOSPITAL GERAL

SARA BEZERRA COSTA ANDRADE
MARTA RAQUEL BATISTA DA SILVA ROLEMBERG
ANDREIA SOUZA DE LEMOS CHAGAS

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

EIXO: EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS
RESUMO
Este é um relato de experiência das observações e intervenções realizadas em um hospital geral de Aracaju, por meio
de um processo educativo. Tivemos como objetivo identificar questões como presença e ausência de acompanhantes
junto aos pacientes, informar sobre o fluxo de atendimento no setor da urgência bem como identificar a dinâmica
familiar, a fim de promover um melhor bem estar no aspecto biopsicossocial. Foram utilizados instrumentos visuais para
um primeiro contato e em seguida uma reflexão sobre a saúde. Constatamos a necessidade da presença e atuação do
psicólogo no contexto hospitalar por meio das práticas educativas, pela evidência da diminuição da ansiedade e da
humanização do ambiente entre os pacientes e/ou acompanhantes.
Palavras chave: Hospital; Práticas Educativas; Psicólogo.
 
ABSTRACT
This is a report of an experience of the observations and interventions in a general hospital in Aracaju, through an
educational process. Our goal was to identify issues such as the presence and absence of accompanyings person with
patients, to inform the flow of care in the emergency as to identify the family dynamics in order to promote a better
welfare in the biopsychosocial aspect. Visual tools have been used for a first contact followed by a reflection on health.
We note the need for the presence and work of a psychologist in the hospital context by means of educational practices,
by the evidence of anxiety decrease and environmental humanization among patients and / or care givers.
Keywords: Hospital; Educational Practices; Psychologist.
 
 

INTRODUÇÃO
       Precisamos compreender quando, como e onde deve se dá a atuação de um psicólogo no hospital de maneira que
possamos contribuir para práticas educativas. Esses questionamentos nos fizeram discutir sobre as praticas que podem
ser desenvolvidas no ambiente hospitalar de forma a demonstrar aos usuários a sua capacidade de se transformar. Ou
seja, as práticas educativas não devem ser consideradas apenas como divulgação, transmissão de conhecimentos e
informações distantes da realidade de vida do indivíduo e sim um processo educativo onde as pessoas possam atuar
refletindo e trocando ideias sobre como ter saúde e evitar doenças. 
 Este relato se organizou em torno das observações feitas em um Hospital Geral em Aracaju, considerando o tempo
para a execução do projeto piloto e em seguida a intervenção propriamente dita. A partir do cronograma estabelecido
foram desenvolvidas as praticas educativas, as quais contribuíram para reflexão da importância e significados da
comunicação no ambiente hospitalar. Percebeu-se que na sala de espera pelo atendimento inicial, que envolve triagem,
tratamento e liberação, os pacientes e acompanhantes demonstram ansiedade, agressividade, angústia pela demora no
atendimento e falta de comunicação.  Por isso, entendemos a importância de englobar nesse projeto praticas educativas
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com a finalidade de amenizar esses sentimentos através de atividades em torno da estimulação dos cuidados com a
saúde e comunicação dos procedimentos realizados na urgência clínica.
       Segundo Ismael (2005), a presença do psicólogo nos hospitais nas práticas educativas torna-se cada vez mais
necessária diante da demanda, pois enriquece o atendimento, estimula a socialização e humaniza o ambiente
hospitalar, aproximando os pacientes e acompanhantes favorecendo o seu processo de desenvolvimento e
aprendizagem.
       Desta forma, o presente relato visa contribuir para o entendimento e a importância da prevenção da saúde e a
comunicação no contexto hospitalar. Utilizamos uma metodologia participativa e interativa entre estagiários, paciente e
acompanhante na recepção da urgência clinica. Como instrumentos foram utilizados o livro das cores com as
prioridades de atendimento e dois livretos sanfonados, um com as imagens demonstrando os serviços oferecidos na
urgência clínicas e outro com imagens sobre os cuidados com a saúde, com objetivos de promover práticas educativas
com a finalidade de explicar aos usuários a importância da busca do “bem estar”.
       Ainda para o desenvolvimento da fundamentação teórica utilizamos pesquisas acerca dos diversos conceitos de
prática educativa que são adotados no cotidiano hospitalar e acadêmico, como: artigos e livros que discutem a atuação
do psicólogo hospitalar.
       No desenvolvimento das práticas nos conscientizamos da nossa responsabilidade e em como compreender o nosso
papel que não é o de simplesmente estar em um hospital, mas englobar e desenvolver as nossas habilidades em saber
ouvir, estar atentos e compreender os sentimentos envolvidos em cada situação. Consideramos importante nossa
posição, pois, a depender de como também nos colocamos, irá influenciar o desenvolvimento da nossa prática.
CONCEITOS DE SAÚDE
       Conceituar saúde envolve discussões que se prolongam durante anos no decorrer da história. É sem dúvida uma
preocupação social estabelecer um conceito que consiga atender aos questionamentos que a própria vida humana nos
traz. A questão da saúde continua sendo ainda hoje objeto de pesquisa entre muitos estudiosos.
       Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um“[...] completo estado de bem-estar físico, mental e social e
não apenas a ausência de doença e enfermidade” (OMS, 1946).  Segre (1997), aludindo ao perfeito bem estar, coloca
uma utopia. Segundo ele, não se deseja enfocar o subjetivismo que tanto a expressão “perfeição”, como “bem-estar”
trazem em seu bojo. Mas ainda que se recorra a conceitos “externos” de avaliação (é assim que se trabalha em saúde
coletiva), a perfeição não é definível.
       No entanto, para autores como Segre (1997),  Ferraz(1997),  Dejours(1986), Caponi (1997), entre outros, há o
paradoxo do conceito formatar um desejo utópico e desejável para o homem – a busca do bem-estar pleno – e a
realidade mundial e brasileira. O homem como indivíduo mutável, transformado e transformador do seu meio, necessita
ter suas necessidades básicas vistas de alguma forma. É com o homem imediatista que os profissionais de saúde têm
que lidar, é com este mesmo homem, que é moldado e modificado por instituições em níveis micro e macro, com o
homem que a cada dia busca o conhecimento sobre si e o mundo e, ao mesmo tempo, somatiza suas emoções, porque,
no mundo que reside, não há espaço para a pausa, a reflexão, o olhar para dentro.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
       As formas de Educação em Saúde, apesar de pouco abordadas em termos de bibliografia do contexto hospitalar,
possuem seu caráter efetivo dentro dos hábitos e costumes da sociedade, do contato dentro dos hospitais e dentro das
escolas. Ruiz-Moreno et al. (2005, p. 195) afirma que “o binômio educação e saúde constitui práticas socialmente
produzidas  em tempos e espaços históricos definidos”, sendo dentro do contexto social e escolar que são reproduzidos
os modelos de desenvolvimento saudável e de práticas para prevenção e remediação da saúde individual e coletiva.
       O papel de educador em saúde é também destinado em específico a todos os profissionais da saúde (Biomedicina,
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia),
sendo realizados de forma preventiva em seus diversos campos de atuação e remediadora em ambientes clínicos e
hospitalares.  A disseminação de práticas educativas dentro do contexto hospitalar é direcionada com frequência aos
pacientes e acompanhantes, deixando de lado a equipe que ali trabalha promovendo a saúde
       A proposta da educação em saúde é ser “norteadora dos processos educativos contínuos nos diferentes arranjos
assistenciais, com suas diversas denominações (capacitações, treinamentos, cursos, atualizações, aperfeiçoamentos
entre outros) [...].” (GONÇALES et al., 2008). Os trabalhos educativos se desenvolvem em torno de atividades como
leituras, brincadeiras, pinturas, textos informativos entre outros, com o objetivo de estimular a socialização, o
conhecimento de procedimentos, a fim de promover um melhor bem estar para o indivíduo.  Os psicólogos são
favoráveis a estas práticas, uma vez que enriquecem o atendimento dos pacientes, estimula a inter-relação, a
humanização do ambiente hospitalar e aproxima o paciente de sua rotina habitual, não interrompendo o processo de
aprendizagem, neste caso o processo de desenvolvimento humano (GIL, 2001).
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       Para Freire (2003) quando atuamos como educador também somos educados, sendo assim ocorre um crescimento
onde os argumentos  que permeiam a questão de autoridade não possuem valia, pois para ser e ter autoridade é
preciso ser com liberdade e não ser contra a liberdade adquirida.  
PSICÓLOGO, SUJEITO INTEGRANTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
  A prática da psicologia dentro do contexto hospitalar possui dificuldades no que se refere ao embasamento teórico, que
não se encontra delimitado por ser uma área em formação juntamente com a Psicologia da Saúde e sua dissociação da
prática clínica dentro do hospital. O não esclarecimento do posicionamento e funções do psicólogo na equipe não
permite a liberdade do profissional, seu reconhecimento e a execução de suas funções diante das demandas.
        Segundo Vieira (2010), a atuação do profissional de psicologia não está relacionada somente ao atendimento ao
paciente, mas à família, acompanhantes e equipe. Atua como facilitador do diálogo da tríade, e dispensa apoio
psicológico à família, assim como esclarecimento de suas dúvidas. 
       A organização ou mobilização de equipes está associada à complexidade da demanda (CREPALDI, 1999). Nessas
situações, os profissionais se deparam com seus próprios limites e encontram nos colegas de outras formações
subsídios para a compreensão e atendimento.
[...] a delimitação do papel profissional acompanha as expectativas dos outros membros da equipe quanto ao papel que
o profissional em questão deve exercer, acrescidas das próprias expectativas do profissional sobre sua capacidade de
realização e de interpretação das expectativas dos outros. [...] se o profissional visualizar a tarefa como invasão de
terreno dos outros profissionais, se assumirem um comportamento defensivo em prol das prerrogativas profissionais e
se acreditar na falha de utilização plena das qualificações dos outros membros (CHIATTONE, 2006, p. 33).
SAÚDE NA URGÊNCIA POR MEIO DA PRÁTICA EDUCATIVA PSICOLÓGICA
       A procura por atendimento nos serviços de urgência hospitalar tem inúmeras causas que podem estar associadas
ao aumento da violência, das questões socioeconômicas, assim como pela falta de resolutividade de ações e serviços.
Os profissionais são interpelados por uma demanda que ultrapassa o que os serviços estão organizados para
reconhecer e intervir, conforme Garley (2009).
       Segundo Elias (2008), no contexto hospitalar cabe ao profissional de psicologia buscar compreender como poderá
atuar, porque nesse espaço é necessário pensar não só sobre o desejo do paciente como sobre o desejo do
profissional, ou seja, sobre as determinações culturais, institucionais que podem interferir no lugar do qual sua escuta se
circunscreve e seu desejo se articula.  
                   A alternativa para o atendimento mais efetivo nas unidades hospitalares perpassa também pelo
esclarecimento da população e dos profissionais de saúde sobre a real finalidade dos serviços de urgência e
emergência. Onde para tal devemos gerar uma nova mentalidade quanto aos serviços prestados pela urgência e
emergência bem como os de saúde, com um programa de educação continuada, conhecimento e reflexão sobre os
conceitos, critérios e aspectos relativos à qualidade no atendimento nas urgências e emergências.
                   Um problema que chama atenção é a fragmentação da interdisciplinaridade e o aumento dos usuários que
procuram o serviço da saúde. Por conta desse problema, na visão de Hoga (2004), o atendimento da saúde dependente
da dinâmica administrativa da instituição, do gerenciamento dos diversos serviços e das probabilidades oferecidas para
evitar os princípios da humanização.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
       Segundo Cool (1999), a função socializadora da educação no indivíduo se da por meio da interação entre a
bagagem biológica e a bagagem cultural do grupo social. Toda e qualquer experiência é de certa forma educativa e se
estrutura por meio do desenvolvimento das ideias e metas da cultura e do processo desses indivíduos, a aprendizagem
realizada constitui o instrumento fundamental para que se possam desenvolver as habilidades afetivas, sociais,
psicomotoras e cognitivas.
                    A educação é um processo complexo onde ocorre troca de experiências, ela se insere fazendo com que o
indivíduo sinta-se parte da sociedade, é uma educação progressiva por ser proposta em três categorias que vai desde a
formal, passando pela informal e chegando a não formal, todas com sua forma de educar, seja na escolarização
propriamente dita, ou subordinada a outros sem a intenção de educar embora ela ocorra ou mesmo com essa
intencionalidade. Para educarmos é preciso considerar a globalidade das práticas educativas em que estamos imersos.
Em cada um dos diferentes contextos a pessoa entra em contato com parcelas especificas de sua cultura tornando-se
mediador desta mesma cultura através das relações que estabelece por meio de sua influência individual ou coletiva, ou
seja, microssistema (BRONFENBRENNER, 1996).
                   Para Marques (1996) a educação se dá, centrada na questão da produção do conhecimento, pela
interlocução dos diferentes saberes:
“[...]sempre em reconstrução através das aprendizagens no mundo das tradições culturais que se ampliam, nos espaços
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sociais dos distintos âmbitos linguísticos e do convívio em grupos e nos processos da singularização dos sujeitos.”
(MARQUES 1996, p.14)
                   É por meio da educação que os indivíduos adquirem conhecimentos gerais e aprendem a conhecer o outro
e a si, esta se dá por meio da comunicação e passagem de conhecimentos, por meio da interação com o próximo.
Neste sentido Marques (1995) traz que as aprendizagens se estruturam nas vivências cotidianas dos específicos e
diversificados lugares e tempos sociais, âmbitos linguísticos específicos em que vivem e atuam os seres humanos.
 Frantz (1999) resume como a educação deve ser encarada por toda a sociedade nos seus mais variados setores e
como deve ser feita por seus atores sociais. A educação acontece nos espaços da vida humana, em todas as suas
dimensões, com todos os seus sentidos. Confunde-se, portanto, com a própria experiência humana de querer conhecer
a si mesmo e ao mundo que habita.
 
 
MÉTODO
      Este estudo consiste em um relato da experiência vivenciada na urgência de um hospital privado de Aracaju. As
intervenções foram realizadas com um público escolhido de forma aleatória, uma vez por semana, em dias alternados,
das 14 às 18 horas, durante oito meses na urgência clínica de um hospital privado em Aracaju. Utilizamos o diário de
campo para observações e como estratégias de intervenção o livro das cores e os livretos sanfonados com temas
direcionados aos procedimentos realizados na urgência e os cuidados com a saúde.
       Realizamos diversas observações e atividades por meio de um projeto de intervenção que possibilitou a realização
de uma pesquisa qualitativa, onde observamos questões que vão além da hospitalização, como a presença ou ausência
de acompanhantes, o nível de informações sobre o setor de urgência, a dinâmica familiar, a linguagem utilizada pelos
pacientes e acompanhantes, a ansiedade, agressividade, angustia, tristezas e alegrias não só dos pacientes como das
equipes, o modo e a qualidade de vida.  Promovemos conhecimento dos procedimentos e serviços da Urgência Geral,
para um melhor bem estar durante a permanência do paciente e/ou acompanhante na mesma. Por meio de textos
informativos e educativos referentes às atividades realizadas, exploramos os significados das demandas
biopsicossociais dos usuários. Possibilitamos ainda informações de procedimentos e prevenção da saúde, além de
esclarecer o papel do psicólogo no ambiente hospitalar.
PARTICIPANTES
       Pacientes, acompanhantes e equipes do hospital.
 INSTRUMENTOS
       Realizamos observações não participativa e participativa. Além de a cada encontro anotar de modo breve em diário
de campo, no qual registrávamos de maneira indireta algumas falas lembradas dos participantes. Utilizamos como
instrumentos o “Livro de Cores” no intuito de esclarecer as distribuições dos atendimentos por prioridades. Utilizamos
ainda um instrumento denominado de “livreto sanfonado” esclarecendo por meio de figuras quais os serviços oferecidos
pela urgência no primeiro momento, e no segundo os cuidados com a saúde.
 
PROCEDIMENTO
       Conforme  cronograma pré-estabelecido  procuramos favorecer através das praticas educativas o conhecimento
dos procedimentos e serviços da Urgência Geral, proporcionando um melhor bem estar durante a permanência do
paciente e/ou acompanhante.
       No primeiro momento procuramos fornecer o conhecimento dos procedimentos e serviços da Urgência Geral por
meio de textos informativos previamente confeccionados para em seguida dialogar e explanar sobre o bem-estar na
saúde. Foi preciso fazer alterações nos instrumentos utilizados para esse primeiro bloco, onde mediante observações
constatamos  que poderíamos trabalhar com um “livro de cores ” no intuito de esclarecer as distribuições dos
atendimentos por prioridades e também quais os serviços oferecidos,  por meio de um instrumento  que chamamos de
“livreto sanfonado”.
       No segundo momento ocorreu a mesma demanda acima citado onde alteramos nossos instrumentos para um
melhor aproveitamento e andamento de nosso projeto. Utilizamos o mesmo livro de cores para comunicar as prioridades
e também neste momento o “livreto sanfonado” agora relacionados aos cuidados com a saúde, bem como proporcionar
um momento de reflexão sobre os temas surgidos no decorre da atividade. Ao término de cada momento buscamos um
feedback de forma oral e registrávamos no diário de campo os relatos dos participantes indiretamente e analisávamos
os resultados para o fechamento do projeto conforme descrito à baixo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
       Vieira (2010), comenta que os sentimentos e emoções podem modificar ou interferir nos cuidados de quem
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encontra-se  hospitalizado, necessitando de um atendimento breve, focal e muitas vezes emergencial, com objetivo de
minimizar o sofrimento através de uma prática adequada do acolhimento e na humanização preconizados ocorridos
ainda na urgência. Isto nos levou a perceber a importância das práticas educativas em torno das necessidades que se
apresentavam.
       Ao abordarmos os pacientes e/ou acompanhantes, solicitamos seu consentimento para participar da intervenção, só
então com sua aprovação nos apresentávamos e explicávamos sobre o que se tratava a mesma. Quando falávamos
sobre as cores e seus significados, constatamos que na sua maioria os participantes não tinham conhecimento ou não
demonstrava interesse em observar o ambiente para verificar as explicações ali representadas como apontado nos
trechos do diário de campo, abaixo descrito.
[...] a intervenção com os dois instrumentos foi bem aceita por todos. Uma das pacientes comentou que era importante
as informações, por estar chegando a cidade, então foi útil, pois ela mesma não sabia sobre esse assunto [...].
 
[...] outra disse ser bom conversar e receber informações, pelo menos não fica sem saber nada [...].
 
[...] falou ser bem importante passarmos essa informação, pois nem sempre todo mundo olha as placas [...].
 
       Um fator que em alguns momentos prejudicou nossa intervenção foi o fato do hospital estar em reformas, e devido
a isso em alguns dias não executamos as atividades. O barulho acabou atrapalhando, pois não conseguíamos ouvir os
pacientes e nem eles a nós, como relatado no trecho do diário de campo, descrito abaixo.
[...] às vezes tínhamos que parar de falar porque o barulho era grande então não podíamos falar mais alto. Sentimos
que não devíamos continuar, pois tanto a gente quanto os pacientes estavam incomodados com o barulho. Percebemos
também que muitas pessoas estavam sem saber onde encontrar alguns locais, por exemplo, o banheiro, sendo preciso
ajudá-los a encontrar. Mesmo diante das dificuldades, conseguimos ao menos concluir as intervenções e ter o retorno
dos pacientes, os quais de maneira geral afirmaram que o projeto é muito bom, pois perceberam que as informações
sobre a prioridade no atendimento e os serviços na urgência eram muito importantes e que isso levava a ter consciência
de que pessoas podiam, estar precisando mais, no entanto, as reclamações sobre a demora ainda é bem constante [...].
  
       Cabe-nos destacar que a importância da escuta que fazemos nesse local pode ser verificada no próprio
comportamento das pessoas. Mesmo sendo um curto período de tempo, falar com alguém possibilitou que as pessoas
se sentissem acolhidas. Percebemos uma diminuição na ansiedade, e uma abertura para refletirem sobre a saúde. Essa
escuta possibilitou um alívio na tensão da espera, como nos aponta o trecho do diário de campo, citado abaixo.
[...] depois mostramos algumas figuras relacionadas aos procedimentos oferecidos pelo hospital e se eles tinham
consciência dessas informações. Eles falaram que não, e que achava bem interessante pois não são todos que
compreende como se procede o atendimento “existem pessoas que precisam mais e são atendidos logo”. Procuramos
mostrar por meio da escuta que realmente precisamos nos ajudar e ajudar o outro a entender como se procede esses
atendimentos. No final perguntamos se tinham gostado do projeto. Eles falaram que é muito importante, porque as
pessoas começariam a ter consciência [...].
 
       De acordo com Elias (2008) a escuta passa a ser a única ferramenta pelo qual pode emergir a verdade do sujeito a
partir da transferência permeada pelo princípio da neutralidade e da abstinência. O que mantém nossa posição diante
de uma demanda secundária se ligaria à ética do desejo, condição fundamental para uma atuação eficaz e produtora do
novo: o desejo de escutar que possivelmente despertará no outro o desejo de ser escutado.
       Outro fato ocorrido durante nossa intervenção foi que ao mudarmos as figuras do livreto sanfonado, a dinâmica do
paciente e/ou acompanhante mudou, pois eles projetavam suas necessidades e quando falavam do que precisava fazer
para melhorar sua saúde acabavam refletindo no momento como eles viviam e o que estavam fazendo ou teriam que
fazer a partir de agora para cuidar de si. Percebemos de forma nítida como em sua maioria, eles não se cuidavam, ou
até pretendiam, não conseguiam devido a algum fator, seja o trabalho, falta de tempo ou vida corrida, como apontam os
trechos abaixo (diário de campo).
[...] elas falaram que dormem, e que tem uma alimentação boa, mas peca em não fazer nenhuma atividade [...].
 
[...] ao falarmos sobre os cuidados com a saúde um deles falou que não tem habito de fazer exercícios físicos, mas que
iria pensar a partir de agora e que dorme bem [...].
 
[...] Outra falou que a alimentação é essencial e que quando vai dar comida ao filho fica preocupada, pois ele não gosta
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de verduras, frutas comidas mais saudáveis [...].
 
[...] a paciente diz que esta precisando dormir o que acaba sendo um tanto difícil, pois tem bebê e não consegue ter
uma noite de sono por completo [...].
 
            A partir das observações diagnosticamos de maneira mais focal uma demanda de ansiedade dos pacientes e
dos acompanhantes, mas que, através da intervenção, entre elas a escuta oferecida houve uma considerável mudança.
Diante das discussões, é perceptível a necessidade da presença do psicólogo no ambiente observado e que existem
muitas possibilidades de atuação enquanto psicólogo hospitalar, o que foi identificado nas falas às quais nos referimos.
 Este profissional pode ajudar a promover saúde por meio de um trabalho coletivo e/ou individual a partir de uma
reflexão sobre uma vida melhor e mais saudável.  Desta forma, a promoção de saúde através das práticas educativas
em um hospital busca um desenvolvimento biopsicossocial.
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