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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo compreender os significados e sentidos construídos por 
profissionais de saúde de um hospital geral acerca das práticas psicológicas desenvolvidas. O 
referencial teórico da Psicologia Histórico-cultural, sedimentado em uma concepção de 
homem situado sócio-histórica e culturalmente, e em contínua interação de co-construção com 
seu meio, fundamentou o estudo realizado, a partir dos conceitos de significado e sentido, 
desenvolvidos pelo psicólogo soviético Vygotsky. A investigação foi realizada em um 
hospital geral da rede SUS da Bahia, em que havia um Serviço de Psicologia em 
funcionamento. O estudo caracterizou-se por sua natureza qualitativa e descritiva e, os dados 
foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas com psicólogos e demais 
profissionais de saúde, atuantes em cada uma das unidades intra-hospitalares selecionadas 
(UTI, Enfermaria, Emergência). Os dados foram discutidos à luz do referencial da análise de 
conteúdo e, por meio de categorizações subsequentes e ascendentes, núcleos de significado e 
zonas de sentido foram identificados em torno de eixos temáticos extraídos dos roteiros de 
entrevistas. Análises comparativas foram realizadas entre os dados do profissional de 
psicologia e dos demais profissionais de saúde de cada equipe, com o objetivo de identificar 
possíveis relações de aproximação, distanciamento, intersecção, congruência e incongruência 
entre os discursos. Em seguida, foi desenvolvido um exame mais amplo entre as unidades 
intra-hospitalares, a partir das relações apresentadas entre núcleos de significados. Tal etapa 
teve o intuito de identificar semelhanças, diferenças ou particularidades dos contextos quanto 
a possíveis correlações existentes entre práticas psicológicas, conhecimento construído em 
torno destas e, seus respectivos espaços de intervenção. Quanto aos principais resultados do 
estudo tem-se que: a proximidade mais significativa entre os discursos foi encontrada na UTI, 
seguida de uma aproximação controversa na Emergência e, um distanciamento significativo 
na Enfermaria. Foi evidenciado que apenas a aproximação entre significados em torno da 
prática psicológica não é representativa da qualidade da interação entre práticas profissionais, 
nem apresenta-se como garantia de uma compreensão adequada da práxis psicológica na 
unidade específica. Observou-se uma interferência significativa da estrutura e dinâmica das 
unidades intra-hospitalares sob os significados e sentidos construídos, o que tende a 
comprometer o reconhecimento satisfatório do espaço psicológico em tais contextos de 
atuação na rede pública de saúde. As discussões apresentadas nesta investigação podem 
contribuir para inserções mais efetivas do profissional de psicologia nas equipes de saúde de 
hospitais gerais, assim como auxiliar reformulações nas formações de saúde. Tais 
transformações devem se dirigir na direção do desenvolvimento de habilidades e 
competências necessárias para processos de trabalho em equipe, sob a perspectiva da multi 
e/ou interdisciplinaridade, e para uma melhor relação profissional-usuários de saúde somada a 
um manejo mais apropriado da subjetividade em tais contextos.  
 
Palavras-chave: Práxis Psicológica; Psicologia Hospitalar; Equipes de saúde; Significados e 
sentidos. 
 



 
 

ABSTRACT 

 
This study aims to understand the meanings and senses built by health professionals of a 
general public hospital about the psychological practices developed in that institution. The 
Historical-Cultural Psychology theory, based on a conception of a man located social, 
historical and culturally, and also in a continuous co-construction interaction with its 
environment, has supported all this study, from the use of meaning and sense concepts, 
developed by Vygotsky. The investigation was made in a general hospital of SUS network in 
Bahia State, which has a Psychology Service. The study has characterized by its qualitative 
and descriptive nature, and data was collected, through semi-structured interviews made with 
psychologists and other health professionals, working in each of the selected intra-hospital 
units (Intensive Care Unit, Ward and Emergency). Data was discussed based on content 
analysis technique, and through subsequent and ascendant categorizations, meaning cores and 
sense zones were identified around thematic axes. Comparative analyses were made between 
psychologists’ data and the other health professionals of each work team. The goal was to 
identify possible closer, distance, intersection, congruence and inconsistent relationships 
among discourses. Then, a great review was made among the intra-hospital units by the 
submitted relationships among meaning cores, with the aim to point differences or 
particularities of the contexts, regarding possible correlations among psychological practices, 
knowledge produced around them and their respective intervention spaces. Considering the 
main results of the study, it is possible to affirm: the most important proximity to the 
discourses was found in the Intensive Care Unit (UTI), followed by a controversial proximity 
in Emergency and a significant detachment in the Ward. It was observed that not only 
proximity to the meanings around psychological practice is representative of the interaction 
quality among professional practices, and it is not also a guarantee of adequate 
comprehension of psychological praxis in the specific unit. There was an important 
interference of intra-hospital unit structure and dynamic on the meanings and senses, which 
tends to affect the satisfactory recognition of psychological space in these contexts in such 
public health network. The discussions presented in this research may contribute to more 
effective insertions of the psychologist in general hospital health teams, and also support 
changes in health training. Such changes must develop skills and competences which are 
necessary for the collective working processes, under a perspective of multi and 
interdisciplinarity, besides a better relationship between professional-health users, added to an 
appropriate management of subjectivity in hospitals. 

Key-Words: Psychological Praxis; Hospital Psychology; Health Teams; Meanings and 
Senses. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A escolha do objeto de estudo advém de reflexões sobre a significativa inserção de 

psicólogos em instituições hospitalares da rede SUS – Bahia, através da realização do 

Concurso Público pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) no ano de 2005, 

após dezesseis anos sem abertura de edital para concurso no setor de saúde do referido estado. 

A experiência profissional em uma equipe multidisciplinar de um hospital público da 

cidade de Salvador e as dificuldades enfrentadas frente às relações e processos de trabalho 

fomentaram questionamentos em relação à percepção do papel do psicólogo por parte das 

demais categorias profissionais: que expectativas são construídas em torno da prática 

psicológica em hospitais gerais por parte dos profissionais de saúde? Que congruências e/ou 

incongruências podem existir entre práticas desenvolvidas e expectativas existentes? De que 

forma tais congruências e/ou incongruências podem representar entraves ou facilitadores para 

a delimitação efetiva do espaço psicológico em tal contexto de trabalho?  

A compreensão do conhecimento construído acerca das práticas psicológicas 

desenvolvidas no contexto de hospitais gerais da rede pública, por parte dos demais 

profissionais de saúde inseridos em tais espaços, portanto, constitui a proposta central desta 

investigação.  

Em consonância com tal proposta encontra-se o interesse particular de compreender 

aspectos do cenário atual dos dispositivos de saúde nos quais a psicologia tem se inserido, tais 

como a interação existente entre práticas profissionais e a conformidade destas com os 

princípios do SUS. A partir da premissa de que é preciso fortalecer a proposta do SUS, torna-

se imperativo identificar que novos aportes seriam necessários para garantir uma formação em 

saúde mais afinada com os princípios do Sistema Único de Saúde, através da redefinição de 
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práticas na direção da humanização e da possibilidade de trabalhar na perspectiva da 

integralidade.  

Pesquisa desenvolvida em 2006, no marco de um acordo de cooperação entre a 

Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) e o Ministério de Saúde 

(MS)/Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), se dirigiu a sistematizar, dentre outros 

aspectos, a presença dos psicólogos no SUS, por meio da análise do Cadastro de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) e do Sistema de Conselhos de Psicologia, além de 

entrevistas complementares com uma amostra estratificada desses psicólogos. Dentre outros 

dados encontrados tem-se que: 14.407 psicólogos encontravam-se inseridos na rede SUS no 

ano de 2006, e a região Nordeste apresentava a melhor proporção (14,76%) estabelecida entre 

profissionais inscritos e ativos no Conselho Federal (CFP) e o quantitativo de psicólogos 

vinculados ao SUS (2.220) (Spink, Bernardes, Santos & Gamba, 2010). 

Tais evidências numéricas sinalizam a expressividade da categoria dos psicólogos no 

Sistema Único de Saúde e aponta para a importância do presente estudo, uma vez que se 

dedica a investigar práticas psicológicas e o conhecimento construídos em torno destas em um 

dos dispositivos da rede pública de saúde. Por outro lado, a pesquisa mencionada acima 

sugere a necessidade de engajamento e compromisso social por parte dos psicólogos, assim 

como seu papel potencial de sujeito de transformação social diante da realidade da saúde 

pública brasileira.  

Chiattone (2002) considera que profissionais de saúde tendem a requisitar o psicólogo 

no hospital para intervenções que priorizam o enquadramento de pacientes ao modelo de 

tratamento biomédico, relegando a segundo plano a experiência subjetiva do adoecer e da 

internação, por parte do paciente e sua família.  Torna-se importante, portanto, questionar o 

“para quê” e “a serviço de quem” o psicólogo é convidado a adentrar os hospitais, 
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compreender a dinâmica das interações sociais e buscar determinantes das práticas 

institucionalizadas.  

A literatura existente na área da psicologia da saúde e da psicologia hospitalar destaca 

as deficiências e os consequentes prejuízos da significativa inserção de psicólogos em equipes 

de saúde, advindos de uma formação tradicionalmente individualista e elitista, carente de 

preparo para uma práxis institucional e interdisciplinar (Chiattone, 2002). 

Na Bahia, presencia-se a criação de alguns Serviços de Psicologia ou mesmo a 

expansão expressiva de outros já existentes. Os psicólogos, entretanto, parecem experimentar 

entraves frente ao paradigma biomédico dominante, à realidade institucional, às lacunas 

teóricas da psicologia hospitalar e à deficiência na formação para lidar com tais aspectos. 

Apesar disso, identifica-se uma carência de estudos empíricos que se debrucem sobre 

o processo de inserção do psicólogo no contexto hospitalar, sobretudo a partir da perspectiva 

dos demais profissionais de saúde, partícipes de tal processo. Os trabalhos encontrados na 

literatura (Barbosa & Pegoraro, 2008; Abrunheiro, Perdigoto & Sendas, 2005, dentre outros) 

tendem a ser relatos de experiências de psicólogos ou estudos que se propuseram a entrevistar 

tais profissionais, com enfoque na compreensão do aspecto psíquico do adoecer, na 

explicitação do papel de tal profissional, na descrição das modalidades de intervenção ou nas 

suas possibilidades de atuação frente ao adoecimento e internação.  

Sendo assim, a problemática central deste estudo vincula-se à configuração atual de 

serviços de saúde hospitalares, em relação às práticas psicológicas desenvolvidas e o 

conhecimento construído acerca destas por parte dos demais profissionais de saúde. Ademais, 

da necessidade de apreensão de tal conhecimento construído, torna-se fundamental identificar 

as possíveis interlocuções estabelecidas entre este e o discurso dos profissionais de psicologia 

em torno das próprias práticas.  
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Isto porque, contextos de trabalho em que coexistem categorias profissionais distintas 

podem ser palco de entraves, que prejudicam o desempenho da equipe, referentes a relações 

intergrupais e aspectos tais como: a demarcação de campos de atuação, o desconhecimento 

das possíveis contribuições das diversas áreas do conhecimento e as barreiras na 

comunicação, decorrentes da ausência de uma visão sistêmica (Peixoto, 2010). 

Dessa forma, justifica-se um estudo que investigue os significados e sentidos 

construídos por parte dos demais profissionais de saúde acerca das práticas psicológicas 

desenvolvidas no contexto hospitalar, e identifique as relações estabelecidas entre tal 

conhecimento e o discurso apresentado pelos psicólogos inseridos em tais equipes de 

trabalho. Neste sentido, relações de aproximação, distanciamento, intersecção, congruência e 

incongruência serão analisadas a partir do confronto entre os discursos dos psicólogos e dos 

demais profissionais de saúde, diante das mesmas práticas desenvolvidas no contexto em 

questão.  

Dentre a variedade de desenvolvimentos teóricos dirigidos a compreender processos 

através dos quais o indivíduo apreende, interpreta e o ordena seu entorno, o marco teórico-

conceitual da Psicologia Histórico-Cultural norteou o presente estudo, em especial os 

conceitos de significado e sentido desenvolvidos por Vygotsky. Isto porque, para este autor, 

uma vez que o homem encontra-se situado sócio-histórico e culturalmente em permanente 

interação de co-construção com seu meio, tem-se que linguagem, pensamento e práxis social 

encontram-se interligados na concretude da existência cotidiana (Vygotsky, 1998, 2005). 

Foi a partir de tais pressupostos teóricos, portanto, que a busca pela compreensão dos 

significados e sentidos acerca das práticas psicológicas de um hospital geral, se desenvolveu 

atenta a supostas relações estabelecidas entre atuação do profissional de psicologia, interação 
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com demais práticas profissionais e, contexto específico de intervenção (UTI, Enfermaria e 

Emergência de um mesmo hospital geral).  

Definido como a unidade chave do pensamento e da linguagem, situando-se entre um 

e outro, o conceito de significado é entendido como um fenômeno dinâmico, processual e 

mutável, resultante de generalizações existentes por trás de toda palavra. Uma vez que o 

significado da palavra não está dado, e pensamento e linguagem estabelecem entre si relações 

fluidas e mutáveis, Vygotsky (1998, 2004, 2005) considera que são as interações entre tais 

funções psíquicas que determinam a forma pela qual a realidade se apresenta generalizada no 

significado.  

Enquanto um desenvolvimento conceitual posterior, a categoria sentido difere-se, 

segundo o autor referido, em função da sua predominância sobre o significado e do seu 

caráter aglutinador, através do qual ideias complexas são expressas por meio da reunião de 

palavras. Resultante do somatório de eventos psicológicos disparados pela palavra na 

consciência do indivíduo, o sentido apresenta-se estreitamente vinculado ao contexto e ao 

sujeito.  

Em decorrência de tais características, admite-se que o sentido interfere na amplitude 

do significado, seja restringindo ou enriquecendo, repercutindo de forma singular na 

estabilidade e precisão deste. Portanto, no que diz respeito à fluidez, dinamicidade e caráter 

processual, o significado apresenta-se como aquele que manifesta maior estabilidade e 

precisão em contraposição ao sentido.  

Em decorrência de tais considerações teóricas acerca dos conceitos de significado e 

sentido e da noção particular relativa ao processo de construção do conhecimento, o presente 

estudo, por conseguinte, fundamenta-se em uma perspectiva de interação dialética 
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estabelecida entre práticas profissionais e saberes, que fomenta em si a possibilidade de 

transformação.  

Sendo assim, espera-se que o conhecimento advindo desta investigação acerca dos 

significados e sentidos construídos em torno das práticas psicológicas desenvolvidas no 

contexto hospitalar, por parte dos psicólogos e dos demais profissionais de saúde, possa 

favorecer reflexões acerca da atuação do profissional de psicologia inserido em tais espaços 

de intervenção.  

De modo semelhante, almeja-se que as análises e discussões apresentadas possam 

promover subsídios para avanços na delimitação do espaço psicológico e na comunicação 

entre profissionais que compõem as equipes de saúde. Em última instância, pretende-se 

contribuir, deste modo, com indicativos para a melhora da dinâmica de funcionamento da 

equipe multiprofissional e da qualidade da assistência prestada em saúde pública. 

Para tanto, esta dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos. Os três primeiros 

capítulos referem-se ao marco teórico-conceitual que sedimenta a delimitação do objeto de 

estudo e norteia as análises e discussões subsequentes dos dados encontrados. No capítulo I 

foram apresentados dados relativos à história das ações e políticas de saúde no Brasil, com 

destaque para desdobramentos iniciais da criação e implantação do Sistema Único de Saúde. 

 O segundo capítulo se debruça, inicialmente, sobre aspectos gerais da história da 

instituição hospitalar e suas práticas, para em seguida tecer considerações a respeito do 

desenvolvimento específico das práticas psicológicas no contexto do hospital geral e da rede 

pública de saúde. O capítulo III, por sua vez, dirige-se à explanação de concepções do 

desenvolvimento teórico de Vygotsky, assim como de conceituações posteriores, defendidas 

por González Rey acerca da noção de subjetividade social e da categoria sentido.  

Aspectos teórico-metodológicos são abordados no capítulo IV, no qual se delimita o 

objeto de estudo, explicitando o problema de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos 
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específicos, e em seguida se apresenta o delineamento metodológico, descrevendo contexto de 

pesquisa, participantes, instrumento, procedimentos de coleta e análise de dados. 

No capítulo V, os dados são apresentados e discutidos em quatro seções dedicadas a: 

análise específica dos resultados encontrados em cada unidade intra-hospitalar (UTI, 

Enfermaria, Emergência), seguida de um posterior desenvolvimento da análise comparativa 

entre tais unidades. Por fim, no último capítulo, encontram-se as principais conclusões do 

estudo, suas contribuições, limitações e recomendações de investigações futuras.  
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CAPÍTULO I: AS POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL E O DESENVOLVIMENTO 

DO SUS  

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar dados relativos à história das 

políticas de saúde no território nacional e seu desenvolvimento na direção da construção e 

implantação do Sistema Único de Saúde. Isto porque, em função do contexto de investigação 

e dos pressupostos teóricos assumidos para a análise dos dados, torna-se necessário 

compreender e discutir previamente aspectos históricos, estruturais, ideológicos, políticos e 

conjunturais que permeiam a realidade na qual são construídos significados e sentidos em 

torno da prática psicológica de um hospital geral da rede pública do estado da Bahia.  

Sendo assim, propõe-se explanar sobre concepções de saúde e relatar políticas e ações 

de saúde desde o período do Império até a formulação e institucionalização do SUS, 

destacando os principais fatos com significado histórico que demarcaram importantes 

transformações no cenário da saúde pública brasileira. Além disso, pretende-se apresentar o 

Sistema Único de Saúde, explicitando seus princípios e diretrizes, bem como apontando e 

discutindo acerca de seus avanços e entraves ao longo de mais de duas décadas de existência.  

No que diz respeito às ações de saúde no período do Império, tem-se que estas 

encontravam-se sob a responsabilidade das câmaras municipais que atuavam de forma 

descentralizada, segundo interesses locais e específicos da classe senhorial. Tais ações 

limitavam-se a atividades tais como de polícia sanitária, regulamentação e fiscalização do 

exercício da medicina, bem como vacinação em períodos de epidemias e controle sanitário de 

portos marítimos e fluviais. Além disso, escravos acometidos de doenças tinham a sua entrada 

controlada e pessoas portadoras de doenças contagiosas eram expulsas das zonas urbanas. 

 Tal realidade evidencia que o que era tido como ações de saúde, centrava-se no âmbito 

do controle e eliminação de condições de vida que favorecessem a emergência ou proliferação 
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de doenças no nível da coletividade. A visão do indivíduo, de processos de adoecer e da 

singularidade destes era algo bastante distante da concepção de saúde no período do Império.  

 Em meados do século XIX, episódios epidêmicos de febre amarela e varíola 

constituíram um cenário de crise sanitária que impeliu a criação de institutos responsáveis por 

proceder à vacinação antivariólica e fiscalizar os locais de vacinação sob a responsabilidade 

dos municípios.  

Com o foco nas ações mencionadas acima, a assistência médica individual não sofreu 

intervenções significativas da parte do Império. O atendimento em saúde era realizado não 

somente por médicos, farmacêuticos, boticários e cirurgiões, mas também por curandeiros 

diversos que, em geral, cuidavam da saúde dos mais pobres.  

Estes últimos desconheciam a prática da medicina dita oficial, restrita apenas às 

camadas mais altas da população das maiores cidades, sendo assistidos por meio das ações de 

iniciativas filantrópicas ou instituições beneficentes ligadas à Igreja Católica ou às Santas 

Casas de Misericórdia. A ação do Império se restringia à internação de doentes graves em 

tempos de epidemias, em enfermarias improvisadas e temporárias, ou à internação de loucos, 

todas estas em serviços médicos hospitalares oferecidos também por entidades filantrópicas 

ou mutualistas.  

Destaca-se, portanto, ações de saúde marcadas por um caráter fiscalizador e 

emergencial, focalizadas no âmbito do coletivo, sem dispor de uma estrutura assistencial 

permanente. Além disso, é possível identificar, desde então, processos de discriminação ou 

diferenciação do acesso à saúde em função de diferenças econômicas e sociais. Vale ressaltar 

que tal aspecto marca, de formas distintas, todo o processo de evolução das políticas de saúde 

no Brasil e perpetuam mesmo após a implantação do Sistema Único de Saúde.  

Segundo Escorel e Teixeira (2008), mesmo com o advento da microbiologia, com os 

avanços internacionais a partir da Revolução Industrial, a urbanização, os avanços da 
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economia nacional agroexportadora e a força política do setor cafeeiro, a conjuntura 

mencionada acima se manteve durante o período da República Velha, sem sofrer alterações 

significativas.  O que se observa apenas é a melhora na qualidade das ações de saúde já 

desenvolvidas, tais como o controle dos espaços de obtenção de mão-de-obra e exportação de 

produtos agrícolas, ou mesmo a segregação dos acometidos de doenças graves.  

As mudanças observadas, por sua vez, se concentravam nas zonas urbanas e o enfoque 

destas recaía sobre as doenças que ameaçavam o modelo econômico agroexportador. O 

controle de práticas de manutenção de salubridade, as desinfecções domiciliares, a 

normatização da vida urbana, os hospitais de isolamento, a criação de institutos 

bacteriológicos e de laboratórios voltados para o combate da peste bubônica e de epidemias 

de varíola e febre amarela eram prioridade na agenda das ações em saúde, em detrimento dos 

cuidados médicos.  

Foi neste momento, inclusive, que se observou o início de um processo de elaboração 

de normas e organizações sanitárias que evoluíram para a adoção de uma efetiva legislação 

sanitária que, segundo Andrade e Barreto (2007), é quando se demarca o nascimento da saúde 

pública no Brasil, em função das profundas transformações das práticas dominantes até então. 

Isto porque, ao saber médico-sanitário, somaram-se os saberes fundamentados na 

bacteriologia e microbiologia, que também favoreceram a expansão da utilização de soros e 

vacinas por meio da regulamentação e obrigatoriedade do uso destas. 

  O modelo vigente, denominado de sanitarismo campanhista, entretanto, evidenciava 

a vinculação entre as ações de saúde e os interesses econômicos da agroexportação, uma vez 

que se priorizavam as políticas de saneamento dos espaços de circulação das mercadorias 

exportáveis e o controle de doenças que prejudicassem a exportação. Reformas urbanas e de 

saneamento aconteceram nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo em resposta aos 
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problemas derivados do crescimento populacional, da imigração, da expansão urbana e 

cafeeira, bem como das epidemias e da ocorrência de doenças desconhecidas.  

Ainda durante o período da República Velha, nas décadas de 1910 e 1920, o que se 

destacou, enquanto transformação no âmbito da saúde brasileira, foi a atenção que passou a 

ser dada aos territórios no interior do país, em função da percepção de interdependência entre 

as diversas regiões em relação aos problemas sanitários. Desta forma, ocorreu uma ampliação 

da infra-estrutura e da autoridade sanitária no território nacional, refletida na criação, em 

1919, do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), tido como uma conquista do 

movimento de reforma sanitária liderado por intelectuais, pesquisadores, militares e literatos.   

Torna-se necessário ressaltar que, até então, segundo Escorel e Teixeira (2008), a elite 

política brasileira defendia a concepção, expressa na Constituição de 1891, de que as ações de 

saúde eram de responsabilidade direta dos estados, de modo que ao governo central cabia 

assessorar e normatizar suas ações, agindo diretamente apenas em casos de crises epidêmicas. 

Entretanto, a precariedade e ineficiência dos serviços de saúde nestes moldes mostravam-se 

evidentes, em função da recorrência das epidemias e agravos e, sobretudo, em decorrência da 

emergência da pandemia da gripe espanhola.  

Estas ocorrências provocaram manifestações sociais diversas, principalmente do 

operariado, bem como o fortalecimento do movimento sanitário mencionado anteriormente. 

Neste sentido, foram iniciadas transformações na direção do crescimento de uma consciência 

nacional em torno da questão da saúde e uma ampliação da própria concepção deste 

problema. 

O período que se segue da Era Vargas (1930-1945), por sua vez, se caracterizou pela 

criação dos institutos de aposentadorias e pensões e, em conseqüência, pela dicotomia 

marcante estabelecida entre a saúde pública e a medicina previdenciária. A criação dos 

institutos de aposentadorias e pensões, ainda que de forma privilegiada, demarcou a 
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ampliação das medidas de assistência médica, em resposta às crescentes demandas do 

movimento operário. Nota-se, portanto, uma ampliação do acesso à assistência em saúde, que 

ultrapassa o mero controle dos espaços e da coletividade, mas que ainda é permeada por 

diferenças e pela carência de uma concepção de saúde mais ampla. 

Vale ressaltar que as medidas de assistência médica foram introduzidas ainda na 

República Velha, através da Lei Eloy Chaves, em 1923, que instituiu a criação das primeiras 

Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), dirigidas apenas a ferroviários, portuários e 

marítimos, geridas pelo setor privado, com o poder público desempenhando a função de 

controle externo. Além disso, a incorporação da assistência médica às Caixas de 

Aposentadorias e Pensões era tida como provisória e secundária, sem incluir a assistência 

hospitalar.   

Entretanto, foi o governo de Vargas, a partir de 1933, que promoveu um movimento 

de transformação das CAPs em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), os quais 

passaram a congregar os trabalhadores por categorias profissionais, não mais ordenados por 

empresas, estendendo sua amplitude aos empregados do comércio, aos bancários, aos 

estivadores e aos funcionários públicos. Desempregados, subempregados e trabalhadores 

rurais, contudo, mantinham-se à margem das ações de assistência à saúde.  

Sendo assim, segundo Escorel e Teixeira (2008), 

     Apesar do incremento da assistência médica individual determinada pela expansão do 

modelo previdenciário, é necessário observar que essa assistência se limitava aos 

trabalhadores inseridos nos domínios do trabalho assalariado formal e organizados nos 

cânones do sindicalismo atrelado aos interesses do Estado, instituído pelo Governo de 

Getúlio. (p.360). 

Outra transformação introduzida pelo governo de Vargas nos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões refere-se à própria participação da esfera governamental, que se 
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inseriu na relação direta entre empresas e empregados a partir do estabelecimento do 

financiamento tripartite através do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Nota-se, 

portanto, uma progressiva participação e compromisso do governo a nível federal com as 

demandas de saúde no cenário nacional, bem como transformações decorrentes de 

movimentos sociais, inicialmente da classe trabalhadora.  

Um exemplo de tal progressão e ação popular foi a própria criação de um ministério 

pelo Governo de Getúlio, em conjunto com o setor da educação, institucionalizando o 

Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP), em 1930, em decorrência da antiga 

demanda do movimento sanitário frente a tal aspecto. Entretanto, somente após sete anos de 

existência é que seu funcionamento foi reestruturado, passando a ser denominado de 

Ministério da Educação e Saúde, e ampliando o setor da saúde com a criação de diretorias 

específicas tais como: diretoria de Assistência Hospitalar, diretoria Sanitária Internacional e 

diretoria Capital da República.  

Somada a tal reestruturação do Ministério da Educação e Saúde, o aparato do setor de 

saúde foi potencializado com a criação de delegacias federais, que tiveram o intuito de 

garantir a colaboração dos serviços locais de saúde pública com os serviços federais 

supervisores e a instituição das Conferências Nacionais de Saúde, voltadas para a integração e 

normatização dos serviços locais, com a participação de dirigentes do setor. Neste sentido, o 

que se evidencia é uma notável expansão do aparato governamental em torno da questão da 

saúde e um consequente aumento da complexidade da gerência das demandas do campo.  

Dessa maneira, é possível considerar que o primeiro governo Vargas (1930-1945), no 

âmbito da saúde se caracterizou por sua tendência à centralização, normatização e 

uniformização das estruturas estaduais, em paralelo à diminuição das atividades municipais. 

Vale ressaltar que tal tendência centralizadora na saúde se alinhava com os interesses do 

regime Vargas de fortalecimento do Estado Nacional e do desenvolvimento econômico, 
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mantendo-se distante das concepções de saúde defendidas e implantadas posteriormente nos 

anos 1990 por meio do SUS (Escorel e Teixeira, 2008). 

Do mesmo modo, a ampliação da oferta de serviços de saúde à população na Era 

Vargas, por sua vez, apresentou como marca a instauração da dicotomia entre saúde pública e 

saúde previdenciária, como explicitado anteriormente. Isto demonstra que, mesmo tendo 

favorecido o acesso à assistência médica, rompendo com a tendência de momentos anteriores 

em que as ações de saúde centravam-se no controle de variáveis sob uma perspectiva da 

ordem do coletivo, a oferta de atendimento e tratamento por um profissional da medicina 

ainda não se constituía um elemento primordial das ações governamentais.  

No período seguinte, durante o governo Dutra (1946-1951), o movimento de 

redemocratização e desenvolvimentismo fez com que a saúde pública fosse marcada por um 

processo de discussão em torno de como seria a melhor organização institucional e o mais 

adequado modelo de atenção à saúde, o que favoreceu o surgimento de projetos políticos 

diversos, dentre eles a criação posterior e independente do próprio Ministério da Saúde. 

Em relação a transformações efetivas no setor saúde, aponta-se o crescimento dos 

gastos com a assistência médico-hospitalar em função da construção de hospitais próprios dos 

Institutos de Aposentadorias e Pensões; a incorporação de inativos e pensionistas à clientela 

da assistência médica previdenciária; e a ampliação da concepção de previdência social por 

meio da inclusão das assistências sanitária, hospitalar e médica à legislação do trabalho e da 

previdência social na Constituição de 1946. É importante destacar, portanto, que tais 

transformações fizeram da questão da saúde um aspecto da previdência social e um tema que 

se insere na arena política, por meio do cenário vinculado especificamente com a legislação 

trabalhista e da previdência social.  

O segundo governo Vargas (1951-1954), por sua vez, no âmbito da saúde, foi 

caracterizado, segundo Escorel e Teixeira (2008), pelo sanitarismo desenvolvimentista que 
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permaneceu até o golpe militar em 1964, permeado pela concepção de que a saúde pública 

seria um problema de superestrutura, sendo dependente da estrutura econômica e subordinada 

aos interesses do progresso e enriquecimento da nação, realizando apenas rearranjos 

institucionais no setor em questão.  

Tais rearranjos foram evidenciados através da unificação dos atendimentos dos 

segurados dos diversos IAPs e CAPs no combate à tuberculose e, em especial, da criação do 

Ministério da Saúde em 1953. Entretanto, torna-se necessário destacar que, apesar da grande 

conquista com a criação de um ministério independente, este foi marcado em seus anos 

iniciais por disputas políticas que refletiram em uma intensa transitoriedade e no conseqüente 

impedimento de efetivar ações de ampla repercussão.  

Tal inconstância do Ministério da Saúde se manteve nos anos seguintes do governo 

Kubitscheck (1956 -1960), evidenciada com a ausência de um plano geral que coordenasse e 

integrasse as diversas medidas propostas no setor da saúde pública. Um exemplo disto foi a 

criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), dentro do próprio 

ministério, que não logrou o objetivo principal de unificar as distintas campanhas e 

coordenações existentes no território nacional, mantendo a multiplicidade e superposição de 

ações e alcançando apenas a erradicação da febre amarela e da varíola. 

Torna-se possível afirmar que, apesar do aparato governamental criado e desenvolvido 

ao longo de anos em torno da questão da saúde, esta permanece não recebendo a atenção 

necessária no cenário político para efetivar ações de transformação do modelo de assistência 

em saúde e a conseqüente ampliação da oferta de serviços em tal setor.  

Durante o período que antecedeu o golpe militar, entre 1961 e 1964 (governos de 

Jânio Quadros e João Goulart), entretanto, ocorreu a 3.ª Conferência Nacional de Saúde, que 

resultou na sugestão de uma lei de criação de serviços de saúde em todos os municípios, 

sustentada na estratégia da municipalização e em um modelo de cobertura de serviços que 
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começava no atendimento básico, prestado por auxiliares de saúde e se estendia até o nível 

terciário com atendimento médico-hospitalar. 

 Vale ressaltar que tal proposta de lei já refletia princípios assumidos posteriormente 

pelo Sistema Único de Saúde, tais como o da descentralização, hierarquização e 

regionalização, que primam pela autonomia dos governos estaduais e municipais, bem como 

pelo estabelecimento dos distintos níveis de atenção, em consonância com o mecanismo de 

referência e contra-referência que organiza o encaminhamento de usuários na rede de saúde 

pública.  

Após o golpe, a primeira década de regime militar, por sua vez, foi marcada pelo 

privilégio dado à prática médica individual, assistencialista e especializada, com prevalência 

da contratação de serviços de terceiros na própria rede de serviços do Instituto Nacional da 

Previdência Social (INPS), em função da suposta incapacidade desta de atender à demanda 

advinda da ampliação de seus beneficiários. Evidenciava-se, portanto o colapso dos serviços 

públicos e um padrão de prática médica orientada pelo lucro, em detrimento de ações de 

saúde com caráter preventivo e de interesse coletivo.  

Além disso, Escorel (2008) destaca que  

     Durante toda essa primeira década do regime autoritário-burocrático, configurou-se 

um sistema de atenção estatal à saúde, caracterizado pela preponderância da lógica e 

do modelo da previdência social sobre o Ministério da Saúde, que foi enfraquecido 

normativa e financeiramente. Essa preponderância foi construída a partir da 

concentração de recursos na esfera da previdência social. (p.389). 

 Para aqueles que não contribuíam com a previdência social, a atenção à saúde era 

obtida em centros e postos de saúde pública, nos quais a assistência oferecida limitava-se às 

ações desenvolvidas em programas específicos (materno-infantil, tuberculose, hansenianos 

etc.), e em serviços de saúde filantrópicos, tais como as Santas Casas, ou mesmo em 
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consultórios e clínicas privadas. Dessa forma, percebe-se que mesmo tendo ampliado a oferta 

de serviços médicos especializados, esta permanecia restrita aos beneficiários do INPS, 

limitando o acesso ao setor saúde de uma significativa parcela da população. É possível 

afirmar, portanto, que o vínculo com a previdência social não favorecia uma discussão mais 

ampla sobre a saúde para além das fronteiras da classe trabalhadora e estendida aos demais 

cidadãos brasileiros.   

 Este mesmo cenário de segregação da classe não-trabalhadora também mantinha 

relação com a própria organização da prática médica, que se fundamentava nos moldes 

capitalistas e tinha o Estado como regulador do mercado de produção e consumo de serviços 

de saúde, através da ostensiva contratação de serviços privados, sobretudo em hospitais e 

laboratórios, e do notório aumento dos leitos privados nas instituições hospitalares.  

Em consonância com tal molde capitalista, no âmbito das empresas, observava-se a 

substituição da atenção à saúde ligada à previdência social pela denominada “medicina de 

grupo”, com a contratação de serviços privados de convênios, através do pagamento de um 

valor mensal fixo. Vale ressaltar que tal modalidade destinava-se apenas à elite do trabalhador 

brasileiro, situada nas empresas com média salarial elevada. 

 Nota-se, portanto, mais uma evidência do fenômeno de segmentação da população, 

dentro da própria classe trabalhadora, no que diz respeito ao acesso à saúde, algo que, 

posteriormente, foi combatido através da defesa dos princípios da universalidade e igualdade, 

por meio dos quais todos têm o mesmo direito de assistência em saúde, não havendo 

preconceitos nem privilégios na oferta de serviços.  

Somada à prática ostensiva referida acima, de contratação de serviços privados, o setor 

saúde era desfavorecido por meio do orçamento precário e decadente dirigido ao Ministério 

da Saúde, uma vez que a saúde pública era tida como um maquinário ineficiente, disfuncional 

à modernização e carente de retorno monetário.  
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Foi a partir de tal concepção que, ainda na primeira década do regime militar, surgiu, 

no interior do próprio Ministério da Saúde, a proposta, por meio do Plano Nacional de Saúde, 

de venda de todos os hospitais governamentais para a iniciativa privada, restringindo o Estado 

apenas ao papel de financiar tais serviços. Entretanto, tal proposta encontrou significativa 

resistência por parte dos beneficiários da previdência e dos médicos assalariados.  

Por outro lado, em fins da década de 1960, as sementes universitárias do movimento 

sanitário foram lançadas a partir da reforma universitária de 1968 e a consequente criação dos 

departamentos de medicina preventiva foi responsável por propagar uma nova concepção de 

saúde, fundamentada nas perspectivas do materialismo-dialético e do marxismo, denominada 

de vertente social da medicina.  

Segundo Escorel (2008),  

     A teoria social da medicina adotou como conceitos básicos a determinação social da 

doença, a historicidade do conceito saúde-doença, o processo de trabalho, o poder 

médico e a medicalização. Como conceitos estratégicos, a abordagem médico-social 

adotaria a prática política e a consciência sanitária como parte da consciência social, 

visando, a partir dessa prática, a uma transformação social. (p.397). 

 Apoiados pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), os recém-criados 

Departamentos de Medicina Preventiva disseminaram programas de medicina comunitária, 

direcionados à população mais pobre. Tais ações não se limitaram aos muros das 

universidades e nem apenas à produção do conhecimento no campo da saúde e de seus 

determinantes. As novas concepções de saúde se estenderam a atuações políticas por meio de 

propostas de novos modelos de atenção à saúde e através da defesa de um profissional de 

saúde enquanto sujeito de transformação social.  

 Para Nunes (2007), a recriação das práticas acadêmicas, a partir da Reforma 

Universitária e o fortalecimento político ideológico em torno da noção de democracia, por 
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meio de um processo interativo estabelecido entre academia, estruturas de governo e grupos 

organizados da sociedade, desempenharam papel fundamental nas mudanças observadas nas 

políticas de saúde ao longo de toda a década de 1970, com efeitos estendidos à década 

seguinte.  

A partir do Governo Geisel iniciou-se um processo de distensão do regime militar 

autoritário, em paralelo à articulação do movimento sanitário, em função do reconhecimento 

dado à política social por meio do II Plano Nacional de Desenvolvimento e da criação do 

Conselho de Desenvolvimento Social (CDS) e do Ministério da Previdência e Assistência 

Social (MPAS), em 1974. Desta maneira, o MPAS passou a ser o responsável pelo 

atendimento médico-assistencial individualizado enquanto que ao Ministério da Saúde 

couberam as ações normativas e executivas voltadas para os atendimentos e medidas de 

interesse coletivo, tais como a vigilância sanitária.   

Tal distinção entre as funções do CDS e MPAS refletia o reconhecimento inédito das 

políticas sociais, por parte do governo Geisel, e fez com que a saúde passasse a ser priorizada 

ao receber um aumento dos recursos do Ministério da Saúde, favorecendo a abertura de 

espaços institucionais para projetos com participação de intelectuais e técnicos de oposição ao 

governo militar. Estas transformações muito contribuíram para que o movimento sanitário se 

inserisse no aparato governamental e viabilizasse a discussão em torno do modelo de saúde 

vigente.  

Entretanto, interesses privados e da burocracia permaneciam atuantes na intenção de 

privatizar os serviços médicos prestados aos previdenciários, promovendo um processo de 

institucionalização da previdência privada apoiado em instrumentos que corroboravam ou 

serviam à canalização de recursos para a privatização progressiva, tal como o Fundo de Apoio 

ao Desenvolvimento Social (FAS) e o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 
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(Sinanps), no qual o Instituto Nacional de Assistência Médico Previdenciária (INAMPS) 

constituía o instituto responsável por gerir a assistência médica dos previdenciários.   

Deste modo, nota-se que, apesar do espaço conquistado pelas políticas sociais no 

cenário nacional, com os esforços para a institucionalização destas e com a articulação do 

movimento sanitário, a força da aliança entre os interesses empresariais e mercantis 

permanecia dominante no maquinário estatal, conduzindo as ações em prol da privatização 

dos serviços e do lucro.  

Sendo assim, durante o período do governo Geisel (1974-1979), o que se evidenciou 

foi a manutenção do modelo de atenção à saúde, caracterizado pela dicotomia estabelecida 

entre o individual e o coletivo nas ações governamentais, em paralelo ao surgimento de uma 

nova força política, um novo ator social representado pelos ativistas do movimento sanitário. 

Estes se inseriram na arena política em defesa do setor público no âmbito da saúde, 

apresentando novos modelos de atenção, em sua maioria, pautados no referencial médico-

social na abordagem dos problemas de saúde.  

Segundo Escorel (2008), o movimento sanitário referido foi constituído por membros 

do movimento estudantil, médicos residentes e membros da Renovação Médica, profissionais 

das áreas da docência e pesquisa, bem como por técnicos do setor, que compartilhavam das 

concepções da medicina social e de práticas políticas, ideológicas e teóricas que buscavam a 

transformações na direção da melhoria da atenção em saúde como um exercício de cidadania. 

Vale ressaltar que foram tais concepções que propulsionaram o desenvolvimento progressivo 

das políticas de saúde na direção da construção e implantação do SUS, bem como a ampliação 

do próprio conceito de saúde e a consequente abertura do mercado para demais profissionais 

do campo da saúde, dentre eles o psicólogo.  

Enquanto os médicos residentes, participantes do movimento sanitário, centravam suas 

ações em conquistas no campo do trabalho, tais como melhores condições de trabalho e 
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remuneração através da formação de sindicatos e alianças com usuários e realização de 

greves, o setor acadêmico do movimento agia na construção e propagação do marco teórico e 

do referencial ideológico, por meio da produção intelectual e do desenvolvimento da pesquisa 

em saúde coletiva. Esta ação, por sua vez, repercutia no aumento numérico de instituições que 

aderiam à abordagem médico-social e na qualidade da formação dos profissionais da área, que 

passavam a apresentar uma nova forma de pensar a saúde e sua atuação no setor. 

É importante observar, portanto, o quanto a integração docente-assistencial serviu 

como instrumento importante de aglutinação de ideias de equipes dos serviços e das 

universidades, em torno da crítica ao modelo de atenção à saúde vigente, favorecendo a 

transposição destas para práticas em saúde pública e a aproximação entre ministérios, 

universidades e projetos governamentais (Nunes, 2007). 

Além das ações de tais atores sociais, médicos residentes e setor acadêmico, o 

movimento estudantil, representado, em especial, pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(Cebes), também se mostrou uma força crescente e organizada da sociedade civil, que se 

apresentava insatisfeita com a assistência em saúde e, lutava em defesa da democratização do 

setor e da Reforma Sanitária através da unificação dos serviços de saúde que deveriam ser 

sem fins lucrativos e ter a participação de seus usuários. Dentre as medidas propostas pelo 

Cebes, segundo Escorel (2008), estavam: 

     (...) deter o empresariamento da medicina; transformar os atos médicos em bem social 

gratuito; unificar o sistema de saúde; atribuir ao Estado a administração total desse 

sistema; entregar a esse sistema a tarefa de planejar e executar a política nacional de 

saúde; estabelecer mecanismos eficazes de financiamento do sistema; descentralizar 

esse sistema; e viabilizar uma real participação popular em todos os níveis e etapas da 

política de saúde. (p.409). 
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Nota-se, portanto, o quanto o setor saúde foi progressivamente redimensionando seu 

caráter previdenciário e ganhando espaço no âmbito do social e do desenvolvimento da noção 

de cidadania, constituindo-se em um dos aspectos centrais da defesa de transformações sociais 

no cenário político brasileiro. Por meio do movimento em questão, o tema da saúde passa a 

ser incorporada e elevada ao nível da consciência social.  

No que diz respeito aos acontecimentos e ações governamentais concretas do governo 

Geisel que favoreceram de alguma maneira a força do movimento sanitário, destacaram-se a 

5ª Conferência Nacional de Saúde, o Plano de Localização de Serviços de Saúde (Plus), o 

Projeto Montes Claros (PMC), desenvolvido em Minas Gerais e o Programa de Interiorização 

das Ações de Saúde e Saneamento (Piass), na região Nordeste. 

 O mérito da 5ª Conferência Nacional de Saúde deveu-se ao incentivo dado às 

propostas de atenção à saúde das populações marginais, com participação comunitária, e ao 

estímulo à extensão de cobertura das ações a áreas rurais por meio de programas de 

imunização, vigilância epidemiológica e assistência materno-infantil.  

Quanto aos planos e projetos mencionados acima, salvo as devidas particularidades, 

tem-se que estes se assemelharam em função dos esforços para planejar a expansão física dos 

serviços e a aplicação efetiva dos princípios de regionalização, hierarquização, administração 

democrática, integração de serviços e integralidade da assistência em saúde, e o exercício dos 

cuidados primários a cargo de auxiliares de saúde. Estes serviram como experiências exitosas 

que comprovaram a viabilidade de uma forma mais racional e justa de distribuição dos 

serviços de saúde e, evidenciaram a força do movimento sanitário no cenário das políticas de 

saúde em fins da década de 1970.  

Vale ressaltar que a execução de tais planos e projetos, bem como a expansão da força 

política do movimento sanitário, contribuiu para o aparecimento da frente política dos 

secretários estaduais de Saúde, originária do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
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(Conass) fundado em 1982, que se mostrou importante instrumento formador de políticas de 

saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).  

O fim do regime militar e a crise da previdência social, entre os anos de 1979 e 1984, 

foi o período em que se evidenciou o crescimento do movimento sanitário e o fortalecimento 

das alianças com demais movimentos de democratização do país, com o aprimoramento de 

seu projeto de atuação no cenário da saúde brasileira.  

  Em paralelo a tal fortalecimento, a crise previdenciária tornada pública em 1981, 

exigiu que ações governamentais racionalizadoras fossem implantadas, com o intuito de 

conter os gastos com a assistência médica, por meio do Conselho Consultivo de 

Administração da Saúde Previdenciária (Conasp) – órgão do MPAS – e do Plano de 

Reorientação da Assistência à Saúde, institucionalizado pelo Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Privada (INAMPS), através de um conjunto de projetos e programas, 

dentre os quais destacou-se o Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS).  

Tal programa foi implementado em alguns estados brasileiros a partir de 1983 e, 

procurava favorecer a efetivação de convênios trilaterais entre o Ministério da Previdência e 

Assistência Social, o Ministério da Saúde e governos estaduais, com o intuito de racionalizar 

recursos através do financiamento das prefeituras pelo INAMPS, para que estas assistissem a 

toda a população no setor da saúde, independente do vínculo previdenciário.  

Em 1984, o Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS) foi redimensionado e 

transformado em Ações Integradas de Saúde (AIS), constituindo-se em estratégia federal de 

reorientação da política nacional de saúde, priorizando o setor público, a integração 

interinstitucional, a descentralização das ações de atenção para os níveis estaduais e 

municipais e a democratização dos serviços, favorecendo a participação de entidades 

representativas da sociedade civil na formulação das políticas públicas de saúde.  
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Sendo assim, segundo Escorel (2008), as AIS foram responsáveis por implantar 

estratégias de unificação do sistema de saúde e alterar radicalmente o relacionamento da 

previdência social com os prestadores públicos e Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, 

além de promover a inserção do movimento sanitário no INAMPS por meio do favorecimento 

à articulação interinstitucional. Vale ressaltar que tal atuação por parte das AIS ganhou força 

no cenário nacional das políticas de saúde em 1985, a partir da inserção de representantes do 

movimento sanitário no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência 

Social, através de cargos da direção.  

A participação dos usuários na formulação de políticas de saúde, por sua vez, foi 

inaugurada na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, na qual também se 

formulou o conceito ampliado de saúde, adotado posteriormente pela Constituição de 1988, 

enquanto direito de cidadania e dever do estado. Tal concepção fez com que políticas sociais e 

econômicas que favorecessem a redução de risco de doenças fossem abarcadas, bem como 

ações e serviços de promoção, proteção e recuperação na assistência em saúde. Nesta mesma 

Conferência foi aprovada a unificação do sistema de saúde e elaborada as novas bases 

financeiras e instâncias institucionais de participação social.  

Segundo Andrade e Barreto (2007), os principais temas discutidos na Conferência 

foram: saúde como direito de cidadania, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e 

financiamento do setor. Os autores afirmam que neste momento tornava-se claro a 

necessidade de uma reconstrução jurídica institucional, muito além de uma mera reforma 

administrativa e/ou financeira. 

Nunes (2007), por sua vez, ao tratar da face pedagógica do SUS, afirma que o tema 

dos recursos humanos foi destaque nesta mesma Conferência, em função da significativa 

produção de documentos técnicos sobre os entraves para a formação do quadro de 

profissionais da rede de saúde pública, constituindo-se como questão estratégica para a 
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organização do sistema. Dessa forma, aspectos como a valorização do profissional, a 

preparação de recursos humanos e de órgãos de desenvolvimento destes, a organização dos 

trabalhadores de saúde e a relação dos profissionais com os usuários do sistema de saúde 

apresentaram-se como questões significativas discutidas na I Conferência de Recursos 

Humanos, posteriormente realizada.  

Em relação aos demais desdobramentos da 8ª Conferência Nacional de Saúde, destaca-

se a própria formação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária, responsável por elaborar a 

proposta constitucional no âmbito da saúde, e a conformação da Plenária Nacional de Saúde 

(entidades representativas do movimento popular, do movimento sindical, dos profissionais 

de saúde, partidos políticos, representantes da academia e entidades representativas setoriais), 

que apresentou a sugestão da emenda popular no plenário da Constituinte de 1988. 

Nota-se assim, a importância de tal evento no que diz respeito às transformações 

efetivas no cenário da saúde brasileira que conduziram à implantação do SUS e a toda uma 

nova forma de conceber e problematizar o tema, tanto entre profissionais de saúde, quanto na 

sociedade civil organizada.  

Foi apenas no início da década de 1990 que as transformações propostas ao longo de 

anos pelo movimento sanitário e demais alianças da sociedade civil organizada 

institucionalizaram-se, com a implantação efetiva do Sistema Único de Saúde, após a 

promulgação da Lei Orgânica da Saúde (lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

complementada pela lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990). Tal lei estabeleceu as bases 

legais de organização do novo sistema nacional de saúde e refletiu os avanços obtidos com a 

Constituição de 1988, por meio da inclusão da saúde no âmbito da seguridade social (art.194), 

e da sua instituição enquanto direito de todo cidadão brasileiro e dever do Estado (art.196). 

Desta forma, as ações em saúde se inseriram no conjunto integrado de iniciativas dos poderes 
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públicos e da sociedade, a fim de garantir os direitos de cidadania a partir de uma lógica 

universalista e equitativa.  

A mesma Lei Orgânica referida também definiu os princípios e diretrizes do SUS: a 

Universalidade no acesso, a Igualdade na assistência, a Integralidade da Assistência, a 

Participação da comunidade, a Descentralização político-administrativa, com direção única 

em cada esfera de governo, e a Hierarquização e Regionalização de ações e serviços de saúde. 

Sendo assim, é possível conceber o SUS enquanto um sistema de saúde que molda as 

ações e os serviços de saúde pública no território nacional, a partir de uma estrutura 

institucional e decisória democrática e compartilhada, fundamentada em um conjunto de 

princípios e diretrizes permeados por uma concepção ampliada de saúde (Noronha, Lima & 

Machado, 2008). 

  Torna-se possível afirmar, portanto, que a Constituição de 1988 terminou por adotar 

o conjunto de conceitos, princípios e diretrizes da lógica contra-hegemônica, desenvolvida 

pelo movimento sanitário ao longo de duas décadas e foi responsável por assegurar a saúde 

enquanto direito social universal a ser garantido pelo Estado (Andrade e Barreto, 2007). 

No que diz respeito às ações e funções do SUS, estabelecidas na Lei Orgânica da 

Saúde (lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990) encontram-se intervenções tanto no âmbito 

individual quanto coletivo, voltadas para a prevenção e promoção da saúde, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação de doenças e agravos; serviços prestados a nível ambulatorial, 

hospitalar, domiciliar e em unidades de apoio diagnóstico e terapêutico; ações de 

complexidades e custos diversos, abarcando desde a atenção básica até procedimentos 

especializados; intervenções ambientais voltadas para o controle de vetores e hospedeiros, 

condições sanitárias e de produção e circulação de bens e serviços; e ações institucionalizadas 

de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, sangue e 

hemoderivados e equipamentos para a saúde. 
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Neste sentido, ressalta-se que tais atribuições refletem a concepção ampliada de saúde, 

referida anteriormente, assumida na formulação e implantação do SUS, que compreende os 

problemas de saúde a partir de um campo diversificado de aspectos, reunindo as lógicas do 

individual e do coletivo e considerando a atenção em saúde nos seus distintos níveis de 

intervenção.  

Tal perspectiva, por sua vez, impõe ao SUS um importante desafio de articular e 

integrar, não somente ações e serviços dos mais diversos níveis de atenção (preventivo, 

curativo, reabilitador), mas também políticas de setores distintos, tais como políticas de cunho 

social e econômico, exigindo intervenções intersetoriais. Sendo assim, Noronha, Lima e 

Machado (2008) ressaltam a necessidade do SUS de avançar na promoção da articulação 

intersetorial para efetivar a ampliação da abrangência das políticas de saúde, integrando áreas 

do desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, da produção industrial e da provisão 

de insumos, da formação de recursos humanos e da regulação dos mercados em saúde, 

englobando a dimensão econômica, social e de poder.   

Ao desafio referido acima, relativo ao princípio da integralidade no SUS, somam-se 

aqueles relacionados com os princípios de descentralização político-administrativa, 

hierarquização e regionalização dos serviços e ações de saúde. Isto em função da grande 

diversidade apresentada no extenso território brasileiro no que diz respeito aos índices 

populacionais, condições socioeconômicas e sanitárias, especificidades na ocorrência de 

doenças e agravos e distribuição espacial das modalidades dos serviços de saúde. 

Enquanto o princípio mencionado da descentralização favorece a autonomia dos 

governos estaduais e municipais para decidir e programar ações e serviços de saúde, a favor 

da democratização do processo decisório, a hierarquização e regionalização das ações e 

serviços de saúde estabelecem os níveis de complexidade da atenção (atenção básica, média e 
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alta complexidade) e define o mecanismo de referência e contra-referência na rede pública de 

saúde. 

 Sendo assim, a responsabilidade na prestação direta dos serviços recai sobre as 

distintas esferas do governo, de acordo com o nível de complexidade da atenção (atenção 

básica, média e alta complexidade), a natureza dos serviços (ambulatoriais, hospitalares de 

diversos tipos, domiciliares, urgência e emergência) e sua abrangência (local, regional ou 

estadual). 

Entretanto, o que se observa é uma distribuição desigual das modalidades de serviços 

no território nacional, em decorrência da diversidade da capacidade administrativa, financeira 

e operacional. Tal realidade exige a implantação de redes interestaduais e intermunicipais que 

favoreçam a superação dos obstáculos estruturais de estados e municípios na implantação das 

políticas nacionais, bem como o fortalecimento da pactuação e compartilhamento da gestão 

pública no SUS por meio de parcerias e da efetiva coordenação federativa.  

Quanto às dificuldades do SUS na assistência direta aos usuários dos serviços de 

saúde, Noronha et al. (2008) apontam problemas relativos à qualidade e resolubilidade da 

atenção prestada nos mais diversos serviços da rede pública, às distorções no modelo de 

atenção em função do uso inadequado de tecnologia e do manejo da medicalização e à 

persistência de desigualdades no acesso. Esta última dificuldade, por sua vez, aponta para a 

não consecução dos princípios de universalidade e igualdade que primam pelo direito de todos 

à saúde, sem preconceitos e privilégios na oferta das ações e serviços de saúde, independente 

da complexidade, custo e natureza destes ou mesmo das condições socioeconômicas e 

laborais do cidadão. 

Em contrapartida aos obstáculos e desafios do SUS mencionados até então, aponta-se 

como avanços deste sistema: a ampliação do acesso no que diz respeito à população assistida 

e ações oferecidas pelo SUS; as experiências inovadoras de diversos municípios no sentido da 
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mudança do modelo de gestão, que abarcaram o exercício de alguns princípios do SUS, tal 

como a integralidade das ações; as mudanças nas práticas de atenção em algumas áreas do 

setor, tal como no âmbito da saúde mental; a expansão de estratégias de agentes comunitários 

de saúde e saúde da família em todo o país; e a melhoria de indicadores de saúde em diversos 

pontos do país (Noronha et al., 2008). 

 A partir do exposto acima, o presente estudo se subsidiará com elementos da história 

da criação e construção do Sistema Único de Saúde para compreender melhor os significados 

e sentidos construídos em torno das práticas psicológicas no contexto de um hospital geral, 

podendo identificar indícios ou não da incorporação e perpetuação dos princípios do SUS 

pelas instituições formadoras ou mesmo pelas práticas dos profissionais de saúde em geral. 

Isto porque se supõe que investigar os significados e sentidos referidos, construídos pela 

equipe multidisciplinar, implica em tratar de concepções de saúde e condições de formação 

que norteiam as práticas profissionais e influenciam consequentemente na inserção recente de 

profissionais tidos como não-tradicionais da instituição hospitalar.  

Sendo assim, acredita-se que a compreensão da construção histórica das ações e 

políticas de saúde que originaram o contexto maior deste estudo, o setor saúde e o SUS, 

favorecerá a discussão mais específica referente ao profissional de psicologia inserido em 

uma unidade da saúde pública, sua atuação, práticas específicas e os significados e sentidos 

construídos em torno destas pelos demais profissionais da equipe multidisciplinar.  
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CAPÍTULO II: A INSTITUIÇÃO HOSPITALAR E SUAS PRÁTICAS NO 

CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA 

2.1 Aspectos históricos da instituição hospitalar e suas práticas 

  

Uma vez apresentada uma noção ampla dos aspectos históricos referentes às ações e 

políticas de saúde e a implantação do Sistema Único de Saúde, torna-se necessário tratar de 

questões específicas, relacionadas à própria instituição hospitalar, à construção e evolução de 

suas práticas assistenciais, com destaque para a intervenção psicológica neste contexto 

particular. Do mesmo modo que compreender o cenário da saúde pública no Brasil foi 

identificado como um passo importante para investigar e explorar os significados e sentidos 

em torno da prática psicológica de um hospital geral da rede SUS-Bahia, defende-se que os 

aspectos a serem apresentados no presente capítulo devam favorecer as análises posteriores.  

O termo hospital tende a ser atribuído ao conjunto de estabelecimentos de saúde que 

abarca uma heterogeneidade de características relativas ao porte, aos tipos de serviços 

oferecidos e às atividades e funções desempenhadas na rede de assistência à saúde. O que, 

entretanto, atravessa os distintos estabelecimentos que compõem tal conjunto, conferindo- 

lhes identidade única e própria, é a sua atividade peculiar de hospitalização, de prestar 

cuidados em saúde a pacientes em regime de internação por meio de atividades complexas 

(Braga Neto, Barbosa, & Santos, 2008). 

No entanto, o caráter da assistência em saúde, que delimita sua principal atividade, 

nem sempre esteve vinculado, necessariamente, a este tipo de estabelecimento que atualmente 

é denominado de hospital. Segundo Braga Neto et al. (2008), a preocupação com a assistência 

social oferecida aos acometidos de doenças e infortúnios era o que predominava entre os mais 

antigos hospitais registrados no início do século IV, durante o Império Bizantino.   
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Sob a responsabilidade de ordens religiosas que organizavam, administravam, 

financiavam os estabelecimentos hospitalares e assistiam aos enfermos, os hospitais 

apresentavam um caráter eminentemente religioso, voltado para a salvação espiritual e 

desvinculado do exercício da medicina, deixando em segundo plano a cura material de seus 

internos. Tal atribuição do hospital medieval mantinha relação com a crença nos milagres de 

cura realizados por Cristo e na virtude suprema e redentora do ato da caridade. 

De acordo com Braga Neto et al. (2008), ademais do caráter religioso, os hospitais 

desempenhavam a função de separar e excluir do convívio social aqueles que ameaçavam a 

coletividade por sua condição de doente, servindo de refúgio e recolhimento para uma 

significativa parcela da população pobre. 

 Foucault (2003) afirma que durante este período em que os hospitais eram 

administrados por ordens religiosas, sob a denominação de Casas de Deus e Casas de 

Misericórdia, o saber e a prática médica organizavam-se apenas em torno da noção de crise, 

numa perspectiva individualizante, por meio da identificação de sinais e da tentativa de 

controle sobre a evolução da doença.  

As bases do hospital dito moderno, por sua vez, somente se consolidaram no século 

XVIII, como resultado de transformações políticas, econômicas e sociais ao longo de catorze 

séculos. Tais transformações corroboraram para a gradativa secularização da instituição 

hospitalar e a substituição da ação caritativa pela prática médica e terapêutica. 

 Foi a partir deste momento que o hospital passou a ser espaço de exercício da 

medicina, tornando-se local de estudos, investigação, tratamento e formação de profissionais, 

bem como responsabilidade do Estado e das cidades.  

Sob a égide de valores, como ordenação, eficiência e disciplinamento do mundo do 

trabalho e da vida urbana, surgiu um novo olhar sobre a assistência aos pobres e a 

instituição hospitalar. Atendendo a razões políticas, sociais e às convicções sanitárias 
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da época, esse foi o momento da construção de grandes hospitais gerais em todas as 

cidades da Europa. (Braga Neto et al., 2008, p. 672). 

A Revolução Industrial, o novo posicionamento diante dos problemas comunitários e a 

nova abordagem teórica sobre o processo saúde-doença, fomentaram as transformações 

referidas tanto na prática médica, que se tornou essencialmente hospitalar, quanto no espaço 

do hospital, que se medicalizou.  

A partir da concepção de enfermidade enquanto um fenômeno natural, que obedecia a 

leis naturais e originava-se da ação do ambiente, e dos estudos e observações sistemáticas dos 

serviços hospitalares que sinalizavam sua ineficiência, se fez presente o processo de 

reorganização hospitalar através da aplicação dos conhecimentos da disciplina.   

Tal processo de reorganização abarcou tanto a recolocação dos estabelecimentos 

hospitalares dentro da rede urbana quanto sua ordenação interna e redirecionou o ato 

terapêutico, transferindo o foco da doença ou do doente para o ambiente que cercava os 

indivíduos enfermos. O referido disciplinamento do espaço hospitalar, sob a responsabilidade 

da classe médica, por sua vez, contribuiu para que tais atores conquistassem maior grau de 

legitimidade social e destaque no cenário de debates acerca das questões de saúde.  

Segundo Foucault (2003), foi diante das necessidades econômicas e sociais 

emergentes no século XVIII, que a prática disciplinar se inseriu nos hospitais marítimos e 

militares, a fim de eliminar os efeitos nocivos próprios do ambiente de tais instituições. 

Assim, a medicina foi convocada, portanto, a atuar nas condições e organização do espaço 

interno, e o hospital ficou sob a responsabilidade da classe médica, que transformou este 

estabelecimento em local primordial de formação, produção e transmissão de saber.  

A partir de então, outra ordem hierárquica foi estabelecida e a prática hospitalar 

tornou-se vinculada, prioritariamente, ao saber da medicina. É possível afirmar que o hospital 

e a medicina passaram a se sobrepor de forma indissociável e atravessaram os séculos 
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garantindo o poder médico nos hospitais e, consequentemente, a supremacia do seu modelo de 

intervenção na assistência em saúde. Vale ressaltar que tal aspecto ainda pode ser evidenciado 

na atualidade e terá sua importância nas discussões acerca dos significados e sentidos das 

práticas psicológicas de um hospital geral e da própria problematizarão da inserção do 

profissional de psicologia em tal contexto.  

A consagração do hospital como espaço de excelência da prática médica, por sua vez, 

se concretizou no século XIX através do desenvolvimento científico e tecnológico, em 

especial da bioquímica e da microbiologia, e do desenvolvimento da medicina anatomo-

clínica, que introduziu a perspectiva da doença como resultante de lesões orgânicas e a 

concepção da ação médica centrada no exame clínico e na contínua observação do paciente ao 

leito. Dessa forma, a medicina se tornou essencialmente a ciência da observação e o hospital, 

o local privilegiado para a investigação, exame e tratamento, experimentação de novas 

técnicas semiológicas e procedimentos terapêuticos. 

Ao longo do século do XIX, por conseguinte, observou-se o desenvolvimento de uma 

medicina cada vez mais científica e hospitalar, com transformações significativas nas 

condições da prática médica e nas possibilidades terapêuticas, com o uso de tecnologias 

avançadas e dispendiosas centradas no hospital, tido como o estabelecimento sede do saber 

médico.  

O conjunto destas novas práticas e possibilidades terapêuticas abarcava o uso de 

anestésicos e o emprego de medidas de antissepsia, bem como a produção de vacinas e o uso 

de exames laboratoriais para a obtenção de diagnóstico e era fruto, sobretudo do 

desenvolvimento da teoria microbiana e da descoberta dos raios-X. Tais desenvolvimentos, 

por sua vez, possibilitaram a realização de cirurgias mais complexas e traumáticas, bem como 

a redução dos riscos de infecção e das taxas de mortalidade dos pacientes cirúrgicos.  
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Sendo assim, Braga Neto et al. (2008), ao se referirem aos avanços do século XIX, 

afirmam que  

     A medicina conquista de vez legitimidade social, e o hospital passa a desfrutar de 

uma outra imagem junto ao público. Agora, ao invés do pavor ante a possibilidade 

de serem internadas, as pessoas, quando enfermas, desejam ser lá tratadas. 

Encontram-se, desse modo, configuradas as bases do modelo de atenção à saúde 

que irá predominar durante o século XX. (p.676). 

O modelo de atenção à saúde referido acima, diz respeito ao que é denominado de 

molde hospitalocêntrico que norteou a criação de sistemas nacionais de saúde no período 

entre o fim da segunda guerra mundial e meados dos anos 1970. Estes sistemas nacionais 

criados mundialmente, se desenvolveram centrados na assistência médico-hospitalar, no 

hospital moderno e na consagração deste como símbolo de prestígio profissional e 

sofisticação tecnológica.  

Tal modelo de assistência em saúde, que se caracteriza por priorizar práticas 

hospitalares e curativas em detrimento de práticas extra-hospitalares preventivas, por sua vez, 

se desenvolveu imerso em um cenário mundial de crescimento econômico e social, em que 

ocorria a expansão de políticas sociais e a consolidação do Estado de Bem-Estar Social.  

Em tal conjuntura, a saúde passou a ser concebida enquanto direito social, a receber 

maior investimento por parte do Estado e a evidenciar a ampliação de seus serviços, para que 

o acesso de forma gratuita e universal fosse garantido. Uma vez que o modelo dominante de 

atenção à saúde encontrava-se centrado no hospital, como mencionado anteriormente, tal 

instituição, em consequência, passou a concentrar os investimentos do setor. Isto favoreceu ao 

que Braga Neto et al.(2008) denominam de boom da medicina hospitalar. 

Entretanto, este mesmo modelo hospitalocêntrico, nos anos 1970, passou a ser 

questionado com maior ênfase no que diz respeito a sua sustentabilidade social, em função 
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das dificuldades frente a seu financiamento e gestão, devido ao porte e complexidade dos 

estabelecimentos hospitalares. Medidas de modernização gerencial, maior racionalidade 

administrativa e melhor divisão organizacional do trabalho, tornavam-se necessárias e a 

urgência destas evidenciava a falência de tal modelo como parâmetro para os sistemas 

nacionais.  

Não somente tais aspectos de ordem econômica, mas transformações no cenário 

epidemiológico mundial, avanços científicos e tecnológicos e a emergência da necessidade de 

defesa dos direitos humanos, da garantia do acesso e universalização dos serviços de saúde, 

também apontavam novas demandas e sinalizavam a necessidade de soluções inovadoras no 

âmbito da saúde.  

No que diz respeito ao fator econômico que impulsionava mudanças nos sistemas 

nacionais de saúde, o aumento crescente dos custos com a assistência em saúde no pós-

segunda guerra mundial exigiu a implantação de políticas de contenção de gastos e ações que 

promovessem maior eficiência e qualidade. Estas políticas, por sua vez, efetivaram-se nos 

estabelecimentos hospitalares por meio de novas formas de pagamento, de uso mais 

parcimonioso dos recursos e de racionalização da oferta de serviços.  

O questionamento do modelo hospitalocêntrico em função da defesa dos direitos 

humanos, desta forma, ganhou destaque no cenário internacional a partir dos debates 

realizados na Conferência Internacional de Atenção Primária, em Alma-Ata, no ano de 1978, 

e do lançamento, no ano seguinte, da estratégia intitulada de “Saúde para Todos no ano de 

2000”. Ambos os movimentos defendiam que o acesso universal aos serviços de saúde e a 

garantia deste direito somente seria possível através de sistemas de saúde que priorizassem a 

atenção primária, como base e porta de entrada, e a integração dos serviços oferecidos. 

Quanto às transformações referidas no cenário epidemiológico, tem-se que o perfil 

centrado nas doenças agudas e infecciosas se redirecionava para as doenças crônico-
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degenerativas. Tal mudança também indicava a necessidade de um modelo de sistema de 

saúde focalizado em ações de prevenção, promoção e tratamento ambulatorial, 

desempenhados fundamentalmente pela atenção primária.  

Somado às transformações mencionadas até então, os avanços científicos e 

tecnológicos foram responsáveis por propiciar o surgimento de novas modalidades 

assistenciais e o consequente deslocamento da oferta de serviços dos hospitais para os 

ambulatórios, os hospitais-dia, os domicílios e os centros de enfermagem. Tal 

redirecionamento encontrava-se em consonância com a nova concepção de hospital, através 

da qual este passava a ser visto como um elemento potencialmente iatrogênico, apontando a 

necessidade de redução do tempo das internações.  

Sendo assim, um cenário mundial complexo passou a evidenciar os entraves do 

modelo hospitalocêntrico, sua insustentabilidade social e econômica e sua disfuncionalidade, 

na medida em que não mais atendia às demandas de saúde frente à nova conjuntura social. 

 Em decorrência disto, segundo Braga Neto et al. (2008), um novo hospital surge, 

caracterizado por uma maior densidade tecnológica e um domínio de ação mais restrito. Este 

passa a ser dirigido aos casos mais graves, sem deixar de exercer um papel importante no 

sistema de saúde por servir de referência na formação de especialistas e no desenvolvimento 

de projetos de educação permanente, investigação clínica, epidemiológica e administrativa.  

Dessa forma, com as demandas de transformações mencionadas no setor saúde, 

políticas de desospitalização foram implantadas, favorecendo a racionalização da oferta de 

serviços hospitalares, a redução do tempo médio de internação e do número de leitos, a maior 

rotatividade destes, bem como o fechamento ou a fusão de alguns hospitais. No Brasil, 

entretanto, tal processo de desospitalização não se efetivou segundo os moldes internacionais 

e apresentou particularidades quanto às transformações observadas no conjunto de 

estabelecimentos hospitalares privados, em contraposição ao setor público.  
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Dados obtidos a partir de Pesquisas de Assistência Médico-Sanitária realizadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 1976 e 2005, indicam a tendência 

do setor privado de aderir ao movimento internacional de racionalização dos serviços 

hospitalares, e aponta contradições internas no conjunto de hospitais da rede SUS (Braga Neto 

et al., 2008). 

Tais contradições referem-se ao paradoxo observado na atenção pública hospitalar no 

período em questão, uma vez que a redução significativa do número total de leitos e da média 

destes por estabelecimento não foi acompanhada por uma redução do conjunto de instituições 

hospitalares, nem por uma maior densidade tecnológica.  

Ao invés disso, um aumento no número de hospitais na rede pública foi identificado, 

talvez em função da tendência municipalista do sistema de saúde e da dificuldade de acesso 

aos estabelecimentos de maior porte, o que pode ter favorecido o surgimento de hospitais 

locais de pequeno porte, com baixa resolutividade e densidade tecnológica.  

Dessa forma, é possível afirmar que a tendência à redução do número de hospitais a 

partir da incorporação de tecnologia e da seletividade dos casos atendidos, sendo estes de 

maior especificidade e complexidade, não se efetivou no cenário da rede pública hospitalar no 

Brasil.  

O que se observou foi um processo de segmentação do parque hospitalar a serviço do 

SUS, que passou a evidenciar a contraposição entre um conjunto de hospitais mais dinâmicos, 

sustentáveis, com incorporação de tecnologias, em consonância com a tendência 

internacional, e outro conjunto de estabelecimentos de pequeno porte, que se mostrava mais 

expressivo numericamente, com tecnologia limitada, desempenhando funções que poderiam 

ser substituídas por serviços extra-hospitalares.   

Dentre outros aspectos, Braga Neto et al.(2008), quando tratam das contradições 

existentes e perpetuadas no complexo hospitalar brasileiro, evidenciam a falta de clareza e 
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efetividade das políticas no campo da atenção hospitalar, sobretudo quando comparadas com 

as políticas desenvolvidas no âmbito da atenção básica, tais como a expansão da cobertura 

através do Programa de Saúde da Família. Neste sentido, talvez seja possível estabelecer 

relações entre a carência referida no âmbito das políticas de atenção hospitalar e as práticas 

profissionais desenvolvidas neste contexto, tais como as do psicólogo, e os significados e 

sentidos construídos em torno destas pelos demais profissionais da equipe de saúde.  

A partir das considerações apresentadas até então, referentes ao contexto da atenção 

pública hospitalar e sua relação com a ordenação do sistema de saúde nacional como um todo, 

o que se torna evidente é a necessidade de superação do modelo hospitalocêntrico ainda 

predominante no cenário da rede SUS.  

Um desafio semelhante de avançar frente à consagração do hospital e sua 

preponderância entre os modelos de sistemas de atenção à saúde, é discutido por Campos, 

Aguiar e Belisário (2008) quando tratam de especificidades da formação superior dos 

profissionais de saúde para atuar no serviço público. Estes autores defendem uma formação 

que possa redirecionar seu enfoque para uma atuação profissional centrada na atenção 

primária, nas ações de prevenção e promoção de saúde, uma vez que evidenciam o 

entrelaçamento existente entre formação profissional e práticas desenvolvidas no SUS, bem 

como entre dinâmica de funcionamento deste e sua efetividade. Isto porque, segundo os 

autores, além dos conhecimentos básicos e habilidades específicas, atitudes e valores também 

precisam ser fomentados pelas instituições educacionais para que os profissionais possam 

apresentar uma atuação de maior qualidade, mais condizente com os princípios e diretrizes do 

SUS e com as tendências no âmbito da assistência à saúde.  

Neste sentido, Campos et al. (2008), ao afirmarem que o modelo pedagógico da 

medicina, tradicionalmente centrado no paradigma positivista e em pressupostos 



39 
 

flexnerianos1, foi seguido pelas demais formações superiores no campo da saúde, apontam 

aspectos comuns entre estas graduações: a defasagem entre ensino e realidade e a carência de 

um novo projeto político-pedagógico, o que tende a comprometer a qualidade do exercício 

profissional e a consequente eficácia e resolutividade dos serviços oferecidos em saúde 

pública. 

Ademais disso, segundo os autores acima, em função da expansão do ensino da 

medicina e, em consequência, das demais formações em saúde ter ocorrido imersa em um 

cenário marcado pelo positivismo, a aliança entre saúde e ciência se fez na busca por causas 

delimitadas e intervenções claras e objetivas para todo e qualquer problema identificado.  

Entretanto, vale ressaltar que estas mesmas concepções positivistas propiciaram 

avanços significativos no conhecimento médico e nas práticas de saúde, favorecendo 

inúmeras descobertas de grande alcance e o combate efetivo das doenças infecciosas, ainda 

que tal paradigma tenha deixado de atender às demandas emergentes no novo cenário de 

saúde.  

Isto porque, assim como já mencionado anteriormente, transformações no perfil 

epidemiológico mundial, por exemplo, passaram a exigir um novo paradigma de cuidados à 

saúde, mais integral e resolutivo, com intervenções que atendessem à baixa letalidade 

característica das doenças da atualidade, às condições crônicas e de incapacidade funcional 

típica. Deste modo, Campos et. al (2008) afirmam que “não se trata mais de buscar apenas a 

cura (cure), mas de desenvolver métodos que permitam o cuidado contínuo (care)” (p.1015).  

Além do enfoque dado às causas e às intervenções imediatas em busca da cura, o 

modelo denominado de flexneriano estabelece a típica separação existente entre o ciclo 

básico, composto por disciplinas básicas e biológicas, e o ciclo profissional, focalizado na 

                                                             
1 Relativo ao modelo de ensino da medicina baseado em um relatório redigido por um educador norte-americano, 
intitulado de Relatório Flexner, que se fundamenta no paradigma positivista e prioriza o método científico. 
Posteriormente tal modelo influenciou demais formações profissionais da área da saúde. 
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prática, bem como delineia a predominância da transmissão vertical do conhecimento e da 

especialização precoce.  

Sendo assim, a permanência de tal modelo, enquanto projeto pedagógico das 

instituições formadoras em saúde, tende a perpetuar a desarticulação entre as disciplinas, a 

supervalorização do espaço hospitalar na formação, o predomínio do ensino passivo, que não 

valoriza o estudante enquanto protagonista na construção do conhecimento, e uma avaliação 

que não abarca habilidades técnico-práticas ou da relação profissional-paciente (Campos et 

al., 2008). 

Ao considerar as repercussões de tais tendências dos modelos de formação em saúde 

na atuação profissional concreta, e os consequentes entraves e prejuízos no funcionamento da 

rede SUS, mencionados no capítulo anterior, tais como a dificuldade de redirecionamento 

para a atenção básica e a efetivação de uma concepção mais ampla em saúde, os autores 

supracitados indicam algumas transformações necessárias nos projetos pedagógicos vigentes.  

Dentre tais transformações, os autores mencionam: o uso de metodologias 

pedagógicas inovadoras e centradas no protagonismo do estudante, com foco na atenção 

primária, na promoção da saúde, na determinação multifatorial do processo saúde-doença e no 

trabalho multiprofissional; a articulação constante com o sistema local de saúde e a 

priorização dos problemas de maior prevalência e relevância nos serviços de saúde, com 

reorientação das pesquisas acadêmicas; a diversificação dos espaços de ensino aprendizagem 

e a valorização das atividades de extensão; e o reconhecimento e incentivo a atitudes éticas e 

humanistas.   

Torna-se necessário destacar que tais considerações acerca das tendências dos modelos 

de formação e suas consequentes carências diante das demandas atuais do setor de saúde, 

servirão de subsídios para a discussão em torno dos significados e sentidos das práticas 

psicológicas, uma vez que se supõe que a qualidade da formação dos profissionais de saúde 
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em geral mantém relação com os processos de trabalho e as interações estabelecidas em tal 

contexto. Em especial, acredita-se que o modelo de práticas em saúde difundidas nas unidades 

formadoras e o preparo para a atuação multiprofissional deva refletir nas conexões 

estabelecidas entre as práticas profissionais e seus atores.  

Destaca-se que a questão em torno da qualidade da formação dos profissionais de 

saúde que atuam no SUS encontra-se contemplada no artigo 200 da constituição de 1989, no 

qual a lei 8.080/90 cria e regulamenta a Comissão Interinstitucional de Recursos Humanos, 

atribuindo ao SUS também a responsabilidade frente à formação de recursos humanos.  

Com o intuito de atender a atribuição acima, o Ministério da Saúde criou em seu 

interior, em 2003, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, responsável 

por desenvolver programas diversos (Aprender-SUS, VER-SUS, Pró- Saúde, Fnepas), com o 

objetivo de incentivar mudanças curriculares, favorecer a experiência direta de estudantes na 

assistência no SUS e o intercâmbio entre alunos de formações distintas e municípios diversos, 

bem como a integração entre atores e instituições de ensino. 

Entretanto, apesar das iniciativas governamentais mencionadas acima, o debate sobre 

novas demandas no cenário da saúde e as exigências de transformações nos projetos 

pedagógicos e quadros curriculares de instituições de ensino superior em saúde permanece e 

se estende às discussões em torno da própria formação do profissional de psicologia.  

Assim como Campos et al. (2008) apontam a necessidade de formar profissionais com 

capacidade de reflexão crítica sobre o conhecimento aprendido e o seu trabalho, sabendo 

valorizar o trabalho em equipe e integrar diferentes saberes no planejamento de suas ações, 

Campos e Guarido (2010) tratam da necessidade do psicólogo, em especial, de saber compor 

equipes multiprofissionais, nas quais as intervenções tenham o usuário como foco, permitindo 

que o fazer clínico seja atravessado pelas necessidades do sujeito. Nota-se, portanto, que a 

necessidade de redirecionamentos da formação acadêmica para um trabalho mais crítico, 
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reflexivo, comprometido e eficiente atravessa toda e qualquer formação na área da saúde e 

pode ser considerado um aspecto interveniente nos próprios processos do fazer em equipe, das 

interações entre profissionais de saúde.  

Neste sentido, Bernardes (2010) discute sobre o mesmo distanciamento entre a atuação 

profissional e a realidade social, apontado anteriormente em relação aos profissionais de 

saúde em geral, e destaca a necessidade de reorientação da formação do psicólogo para atuar 

no setor público e entre os movimentos populares, a partir da superação do modelo clínico 

hegemônico e da subversão dos espaços tradicionais de intervenção.  

Ao tratar de uma atuação centrada na queixa, na patologia, no cliente e sua verdade, 

reafirmando o distanciamento entre atuação e realidade, apontado acima, Campos e Guarido 

(2010) destacam que  

     Esta configuração estabelece uma dicotomia para o psicólogo na Saúde Pública, pois o 

cliente lhe apresenta a vida, em toda a sua complexidade, com todo o seu entorno; na 

prática este profissional fica entre a formação recebida e a vida, entre o que a 

Universidade lhe ofereceu e o que a prática cotidiana lhe traz, entre a técnica e a 

política, entre o modelo e o mercado, e principalmente, na clínica, entre as escolas e 

corporações. (p.91). 

 Sendo assim, é possível afirmar que a herança do modelo flexneriano sobre os projetos 

pedagógicos das formações em saúde, apontada anteriormente por Campos et al. (2008), é 

condizente com os debates no cenário da formação em psicologia. Neste também se discute a 

necessidade de reorientar o enfoque centrado nos processos de individualização e no modelo 

médico-curativo para uma perspectiva mais ampla e coletiva, em que o processo saúde-

doença também seja compreendido a partir dos registros do social, do econômico e do 

político, ademais do psicológico.   
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Em consonância com esta mudança de enfoque, transformações curriculares diversas 

são sugeridas, tais como a incorporação de um conhecimento sanitarista, relativo ao campo da 

epidemiologia e da vigilância, além da construção de novos saberes e práticas que permitam 

ao profissional de psicologia analisar a organização dos serviços e processos de trabalho, o 

planejamento, a gestão, as tecnologias e as políticas de saúde (Campos & Guarido, 2010). 

Nota-se, portanto, um discurso semelhante ao exposto quando da discussão em torno 

das novas exigências no campo da saúde, em função das modificações observadas no contexto 

mundial, quanto ao perfil epidemiológico e as transformações da realidade sócio-econômica, 

que impulsionaram o redirecionamento dos sistemas de saúde. Redirecionamento este pautado 

em uma concepção mais ampla de saúde, que carece de ações mais integrais, além de 

centradas prioritariamente na atenção básica. 

Sendo assim, o que se evidencia é o entrelaçamento essencial entre realidade social, 

demanda e práticas profissionais, para que estas últimas sejam efetivas e atendam 

satisfatoriamente as necessidades de saúde de uma população em um momento e contexto 

específicos. No entanto, o que se observa enquanto realidade nacional é um descompasso 

entre mudanças no quadro da saúde, transformações no sistema de saúde e caráter da 

formação dos profissionais de saúde em geral (Bernardes, 2010; Campos et al., 2008; Campos 

& Guarido, 2010; Spink et al., 2010). 

Quando se considera o percurso de inserção da psicologia no campo da assistência em 

saúde no Brasil, este mesmo descompasso e contradição se fazem presentes, na medida em 

que transformações diretas no sistema de saúde favoreceram a inserção de um profissional de 

psicologia que termina por não atuar de forma condizente com os princípios e propostas deste 

mesmo sistema implantado. Isto porque talvez seja possível afirmar que a abertura das 

políticas de saúde, experimentada através da instalação do SUS, não foi acompanhada por 
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uma sensibilização e preparo do estudante de psicologia para uma prática inserida sócio-

politicamente.  

Spink et al. (2010), ao tratarem da inserção dos psicólogos no campo nacional da 

saúde, apontam aspectos diversos que tenderam a contribuir para a abertura ao olhar 

multidisciplinar e à perspectiva psicológica em consequência: a proliferação dos princípios da 

Reforma Sanitária e sua incorporação pelo SUS, e a progressiva complexificação da 

concepção de saúde, sob uma visão mais ampla desta e com o apoio internacional da 

Organização Nacional de Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 

Entretanto, torna-se necessário questionar o modo pelo qual tais aspectos apontados pelos 

autores foram de fato sedimentados e incorporados no campo da saúde entre os profissionais 

atuantes das mais diversas especialidades e entre as instituições formadoras.  

Tal abertura de mercado no campo da saúde para o profissional de psicologia com a 

ampliação das equipes dos serviços tradicionais, todavia, não foi acompanhada por um 

desenvolvimento necessário das ferramentas psi, seja a partir dos profissionais atuantes, seja 

entre acadêmicos ou pesquisadores.  

Desta forma, o modelo da clínica privada e individual passou a não mais atender às 

demandas sociais emergentes, exigindo-se novos posicionamentos e formas de atuação, não 

somente do psicólogo como de todo e qualquer profissional de saúde. Como atesta Campos e 

Guarido (2010), 

    (...) esta prática foi condenada, seja para o médico, o psicólogo, o nutricionista etc., 

tendo a crítica se acentuado após a Constituição, quando passa a prevalecer o conceito 

da atenção integral oferecida num Sistema de Saúde do qual cada profissional deveria 

fazer parte. Tal proposta descredenciou as práticas do consultório particular/clínica 

individual como carros chefes da atividade do psicólogo. (p.82-83). 
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Ainda que o profissional de psicologia tenha iniciado sua atuação no setor nacional de 

saúde na década de 1970, sob os moldes do modelo médico-assistencial e, de forma restrita 

aos hospitais e ambulatórios do INAMPS, vinculados à saúde previdenciária, sua inserção foi 

estendida, na década seguinte, às equipes mínimas de saúde mental (psiquiatra, psicólogo e 

assistente social) das unidades básicas, dos ambulatórios de saúde de mental e das unidades de 

hospital-dia.  

Foram os debates em torno da necessidade de ampliação da concepção de saúde e os 

movimentos sociais pela democratização do setor, respaldados pela luta da Reforma Sanitária, 

que conduziram às transformações posteriores na assistência em saúde, institucionalizadas 

pela implantação do SUS, e à consequente abertura das equipes de saúde para categorias 

profissionais outras que não as tradicionais, tal como o psicólogo.  

Sob uma nova perspectiva de assistência em saúde, portanto, as equipes tornaram-se 

multidisciplinares e o profissional de psicologia passou a ser convocado para atuar na saúde 

pública. Contudo, torna-se necessário questionar o quanto esta nova perspectiva de assistência 

em saúde foi de fato incorporada às práticas profissionais e o quanto a mera formação de 

equipes multidisciplinares pode apresentar-se como insuficiente para a efetiva concretização 

dos princípios norteadores do SUS e de sua atenção integrada. Neste sentido é que se podem 

discutir aspectos da inserção da prática psicológica no contexto do hospital geral, sua 

interação com demais práticas, bem como os significados e sentidos construídos pelos demais 

profissionais de saúde em torno das ações do psicólogo em tal instituição.  

Considera-se, assim, que a compreensão da determinação social da doença, abarcando 

elementos diversos do processo saúde-doença, tais como o comportamento, a cultura de classe 

e os significados do adoecimento, desenvolvida, em especial, no âmbito da academia e 

defendida pelos profissionais da saúde e movimentos sociais das décadas de 1970 e 1980, não 
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se perpetuou entre estes mesmos profissionais, nem mesmo foi assumida e propagada pelas 

instituições formadoras.  

Com o intuito de discorrer acerca da inserção do psicólogo no SUS a partir de 

concepções semelhantes às expostas até então, Spink et al. (2010) e Bernardes (2010) se 

utilizam de dados de uma pesquisa2, realizada em 2006, que buscou compreender a inserção 

da psicologia no SUS, a pedido da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP), 

para discutir e ressaltar a ausência de preparo e sensibilização para a atuação no SUS.  

Dentre outros pontos, a pesquisa referida realizou um levantamento de motivações 

responsáveis pela inserção dos psicólogos na rede pública de saúde e as que se destacaram 

foram as motivações ditas oportunistas, relativas à ocorrência de concursos, e a falta de 

horizontes no mercado de trabalho. Isto porque, os resultados obtidos a partir de entrevistas 

com os psicólogos atuantes na rede SUS naquele período revelaram que: pouco ou mais de 

27,49% dos psicólogos entrevistados identificavam-se com a área da saúde pública; 39,09% 

referiram uma preocupação com a carreira ou inserção laboral; 14,45% mencionaram falta de 

horizontes em outras áreas; 12,32% relataram trajetórias pessoais e/ou convites que 

viabilizaram o ingresso no SUS. 

 Dessa forma, Spink et al. (2010) apontam a necessidade de reverter o quadro de 

motivações para o ingresso dos profissionais de psicologia, de maneira a referendar um 

efetivo desejo de participação, compromisso e transformação social.  

Ou seja, temos muito a fazer de maneira a levar a proposta do SUS à atenção dos 

formadores em cursos de graduação, clínicas escolas e supervisão de estágios. Para 

que a saúde da população seja, de fato, uma prioridade, temos que batalhar para que o 

ingresso de psicólogos em serviços de saúde deixe de ser uma opção paliativa diante 

                                                             
2 Pesquisa realizada em 2006 através de um acordo de cooperação entre a Associação Brasileira de Ensino de 
Psicologia (ABEP) e o Ministério da Saúde (MS)/ Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Tal 
cooperação insere-se no contexto da política de educação para o SUS (Aprender SUS), desenvolvida em parceria 
pelos Ministérios da Saúde e Educação. 
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do desejo da prática terapêutica em consultório, ou em cargos sedutores da área de 

recursos humanos de empresas. (Spink et al., 2010, p.78). 

 Ainda em relação aos dados da pesquisa referida, levantados a partir do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e do sistema de Conselhos de Psicologia, 

tem-se que 14.407 profissionais de Psicologia encontravam-se inseridos na rede SUS. E ao 

realizar análises quantitativas, que consideravam diferenças regionais e particularidades, 

segundo tipos de serviço e oferta de psicólogos cadastrados, os resultados apontaram algumas 

especificidades de regiões e estados brasileiros.  

 No que diz respeito à região Nordeste, quando se estabeleceu a análise entre o número 

de psicólogos que possuíam vínculo com o SUS e o quantitativo registrado no sistema de 

Conselhos, esta apresentou a melhor proporção (14,76%) com 2.220 psicólogos inseridos na 

rede SUS dos 15.043 inscritos e ativos no Conselho Federal de Psicologia (CFP) na referida 

região. A partir de tais dados é possível afirmar que o SUS representa uma parcela do 

mercado de trabalho importante, que absorve os profissionais formados e em atividade nesta 

região do país.  

 Em uma análise mais específica, quando os mesmos dados mencionados acima foram 

trabalhados segundo os estados de cada região, a Bahia se encontrou na sexta posição, 

apresentando uma proporção (15,36%) melhor apenas em relação a Sergipe, Pernambuco e 

Ceará. Tal resultado evidenciou que, comparativamente, a rede SUS dos outros cinco estados 

do Nordeste absorveu de forma mais significativa o percentual de profissionais de psicologia 

cadastrados no sistema de Conselhos.  

Sendo assim, torna-se possível afirmar que a Bahia encontrava-se em uma posição que 

precisava avançar quanto à possibilidade de empregabilidade e inserção do profissional de 

psicologia na rede SUS, quando se considerou o percentual de absorção da rede pública de 

saúde frente à oferta existente de psicólogos em atividade cadastrada.  
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 Em contraposição ao mencionado até então, quando se confrontou o número de 

psicólogos cadastrados e o percentual destes inserido no SUS, a análise relativa ao número de 

estabelecimentos de saúde e o número destes que possuíam psicólogos em seu quadro de 

profissionais, o que se observou foi ainda uma presença incipiente de tal categoria 

profissional, apresentando uma média de apenas 6,55% dos estabelecimentos de saúde. 

 A região Nordeste, por sua vez, que anteriormente havia sido destacada em função da 

melhor proporção entre profissionais de psicologia cadastrados e psicólogos inseridos no 

SUS, nesta outra análise obteve a quinta colocação, apresentando o menor percentual de 

estabelecimentos de saúde com psicólogos em suas equipes de saúde. Dessa forma, o que se 

observou é que apesar de um percentual significativo de psicólogos atuando no SUS, quando 

se considerou a oferta de profissionais na região, este quantitativo atendeu de forma incipiente 

a rede de estabelecimentos da saúde pública em sua totalidade.  

Tais dados, portanto, apontam para a necessidade de uma inserção mais efetiva da 

categoria, seja através de políticas públicas e ações que valorizem a concepção ampla de 

saúde, favorecendo a concretização dos princípios e diretrizes do SUS, seja por uma ação 

política da classe de psicólogos, na direção da conquista e demarcação do espaço psi no 

cenário da saúde pública brasileira.  Para tanto, torna-se prioritário o preparo e o incentivo 

para tal área de atuação nas instituições formadoras, como mencionado anteriormente e citado 

por Spink, Bernardes, Santos e Gamba (2010). 

Por fim, outra análise da pesquisa em questão apresentou a distribuição de psicólogos 

inseridos na rede SUS, segundo o tipo de estabelecimento. A partir destes resultados, 

observou-se que o Hospital Geral, enquadrado na modalidade de estabelecimento denominada 

de Saúde Geral, dentre os estabelecimentos do SUS que possuíam psicólogos em seu quadro 

profissional, encontrava-se no quarto maior percentual (9,89%), estando abaixo apenas das 

unidades básicas de saúde (39,35%), Ambulatório especializado (12,37%) e CAPS (11,33%). 
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Quando se analisou as particularidades regionais em relação à proporção entre o 

número de psicólogos no SUS por tipo de estabelecimento, o Nordeste se caracterizou por 

apresentar a maior proporção de psicólogos atuando em CAPS, mas foi a terceira maior 

proporção de psicólogos inseridos nas equipes dos hospitais gerais (15,18%), encontrando-se 

atrás apenas da região Norte (20,30%) e Centro-oeste (16,70%). Dentre os 2.812 psicólogos 

que atuavam no SUS na região Nordeste, 15,18% encontravam-se em hospitais gerais, um 

percentual que se apresentou abaixo apenas das Unidades Básicas de Saúde (26,92%) e dos 

CAPS (19,06%).  

Dessa forma, é possível afirmar que no âmbito nacional, quando se considera o 

percentual de psicólogos por estabelecimento, segundo o número total de profissionais no 

SUS por região do país, o Nordeste apresentou não somente o terceiro maior percentual 

nacional de profissionais em hospitais gerais, bem como evidenciou que o hospital geral é o 

tipo de estabelecimento que absorveu uma parcela significativa dos profissionais inseridos na 

rede SUS, encontrando-se na terceira posição. Sendo assim, vale ressaltar a importância do 

presente estudo em função da representatividade de tal instituição de saúde, tanto no âmbito 

nacional quanto regional, quando se considera o cenário de atuação do psicólogo na rede 

pública de saúde.  

2.2 As práticas psicológicas no contexto de um hospital geral 

 

Uma vez sinalizada a importância do hospital geral dentro do cenário das práticas 

psicológicas na rede SUS, tanto no âmbito nacional quanto regional, torna-se primordial 

tratar, portanto, de aspectos relativos a este campo específico de atuação, que é ao mesmo 

tempo um dos focos do presente estudo. Para tanto, serão apresentadas e discutidas questões 

relativas à inserção nacional do profissional de psicologia em tal contexto, à caracterização 

deste campo de atuação, bem como seus avanços e entraves na atualidade.  
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Chiattone (2002) compreende o surgimento das práticas psicológicas no hospital geral 

como um processo decorrente de um movimento de resposta à necessidade de expansão do 

saber biopsicossocial sobre o entendimento do fenômeno da doença, no intuito de ultrapassar 

a perspectiva cristalizada do modelo biomédico, que já não mais atendia às demandas 

emergentes nos contextos de saúde.  

No Brasil, as primeiras incursões da psicologia no hospital ocorreram com o propósito 

de preparar pacientes para a intervenção cirúrgica e para a recuperação no pós-operatório, 

focalizando processos de adaptação e de conduta. A habilidade requerida do psicólogo era 

compreender e manejar a resultante da interação entre fatores biológicos e sociais junto ao 

indivíduo portador de deficiência e seus possíveis problemas de ajustamento (Angerami-

Camon, 1996). 

 Segundo Chiattone (2002), a necessidade de responder às lacunas do modelo 

biomédico pode ser considerada como um aspecto que circunscreve expectativas em relação 

ao profissional de psicologia. Tais expectativas, por sua vez, tendem a se dirigir à busca pela 

facilitação do atendimento médico e dos processos de trabalho da equipe, podendo entrar em 

contradição com as necessidades do sujeito enfermo, sua família e entorno.  

Por outro lado, esta mesma autora ressalta que a literatura da área aponta os prejuízos 

em relação à qualidade da assistência psicológica prestada, decorrentes da atuação 

profissional, a partir de uma transposição acrítica do saber psicológico, próprio do modelo 

psicoterápico. Do mesmo modo, a fragmentação da própria disciplina psicológica, que não se 

constitui em um campo estruturado de conhecimento, por apresentar variabilidade de objeto e 

de orientações teórico-metodológicas, também apresenta-se como um elemento que dificulta o 

desenvolvimento de um arcabouço teórico-prático da psicologia hospitalar.  

Sendo assim, considera-se que a incorporação de psicólogos pelas instituições 

hospitalares se desenvolveu de forma abrupta e desordenada, permeada por contradições entre 
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a teoria e a prática, sem as devidas reflexões acerca de fundamentos epistemológicos e 

metodológicos. 

 Acredita-se que isto tenha comprometido a própria delimitação da práxis psicológica 

hospitalar, a legitimação do espaço psicológico nestas instituições e o seu avanço teórico-

prático. A deficiência na delimitação de um paradigma e de um fundamento teórico-

metodológico, por sua vez, tende a conduzir ao exercício de uma “subpsicologia” por parte do 

profissional, que se converte em auxiliar da tarefa médica, aplicador de testes e diagnósticos 

diferenciais e facilitador do ajustamento de pacientes (Chiattone, 2002). 

Outro aspecto relacionado com a construção de fundamentos teórico-metodológicos, 

diz respeito ao próprio debate acerca do status e concepção da área da psicologia, podendo 

esta ser compreendida enquanto apenas um espaço de prática subordinado à psicologia ou 

uma área específica, com arcabouço próprio de conhecimento.  

Neste sentido, Tonetto e Gomes (2007), por exemplo, se apresentam como 

questionadores do suposto status de campo à prática da psicologia hospitalar, ao destacar a 

diferença entre campo de atuação e local de trabalho. Estes autores defendem a concepção de 

tal prática psicológica enquanto intervenção dentro do campo da saúde, inserida em um 

continuum estabelecido entre o trabalho no consultório privado e o trabalho comunitário, vista 

como uma confluência entre a práxis clínica tradicional e a psicologia social.  

 Mesmo em relação ao próprio campo da saúde, tais autores apresentam um ponto de 

vista em que tal campo também é questionado e compreendido como uma extensão 

relativamente linear dos modelos tradicionais, que reproduz a dificuldade de desenvolver 

fundamentos consistentes de intervenção, fazendo uso de recursos consagrados por meio de 

junções nem sempre sustentáveis de modelos epistemológicos incompatíveis. Dessa maneira, 

é possível afirmar que Tonetto e Gomes (2007) não conseguem identificar particularidades no 
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campo de atuação da saúde acerca de conhecimento e construções teórico-metodológicas que 

legitimem seu suposto status de área específica do saber psi. 

Entretanto, autores outros, como Simoneti (2004), defendem exatamente este suposto 

status à psicologia hospitalar, afirmando que esta deve ser compreendida enquanto campo 

específico de entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento, 

não se restringindo apenas às causas psicológicas, mas considerando a subjetividade em torno 

da doença e não apenas a cura no sentido biomédico.  

A referida autora defende também que o objeto de trabalho da psicologia hospitalar 

não se limita à dor do paciente, mas inclui a angústia declarada da família e a angústia 

disfarçada, e geralmente negada, da equipe de saúde. Para além destas manifestações em nível 

individual, a prática do psicólogo no contexto hospitalar contempla, sobretudo, as relações 

entre tais sujeitos e a construção coletiva do conjunto de sentidos acerca da doença.  

De modo semelhante, Chiattone (2002) considera a psicologia hospitalar como uma 

prática que se caracteriza por apresentar a particularidade do estabelecimento da ligação entre 

a medicina e a ciência psicológica, e por abranger a tríade paciente, família e equipe de saúde, 

sendo norteada pelo fundamento do saber biopsicossocial, pela atuação interdisciplinar e pela 

humanização da assistência. 

Nesta direção, é importante ressaltar que não somente defende-se a delimitação da 

psicologia hospitalar enquanto área psi, como particularidades da intervenção, relacionadas 

com unidades intra-hospitalares, são demarcadas. Isto porque, sugere-se que unidades intra-

hospitalares distintas apresentam um perfil particular quanto à estrutura, dinâmica de 

funcionamento, estados clínicos e demandas psicológicas emergentes. Em consequência, as 

práticas psicológicas desenvolvidas em cada uma destas unidades tendem a ser apresentadas 

segundo suas especificidades. Dentre as unidades intra-hospitalares existentes, é possível 
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distinguir três com características gerais amplas e distintas entre si: a unidade de terapia 

intensiva, a emergência e a enfermaria.  

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caracteriza-se, segundo Sebastiani (2002), pelo 

atendimento dirigido a pacientes graves que exigem cuidado intensivo, serviços constantes e 

especializados, uma rotina de trabalho mais acelerada, equipamentos sofisticados, um clima 

de apreensão e pessoal técnico qualificado, além de vigilância e atenção constantes, durante 

vinte e quatro horas.  

Este mesmo autor aponta as especificidades das práticas psicológicas na referida 

unidade, relacionadas com a gravidade dos casos, a iminência da morte e o ambiente 

específico. Destaca aspectos psicológicos decorrentes de intervenções cirúrgicas, tais como 

letargia, apatia, agressividade, depressão reativa, reações de perda, elaboração inadequada das 

limitações impostas pelo ato cirúrgico e dificuldades frente ao processo de reabilitação e 

reintegração sócio-familiar. 

 Além disso, Sebastiani (2002) chama a atenção para os fatores ambientais 

característicos que são causadores ou agravantes do quadro psico-orgânico do paciente: o 

estresse e a tensão constante do paciente, o isolamento deste, a relação intensa com aparelhos 

extra e intracorpóreos, o clima de morte iminente, a visão estereotipada de irreversibilidade do 

quadro mórbido, a perda da noção de tempo e espaço, e a participação direta ou indireta do 

sofrimento de outros pacientes. 

A unidade de Emergência, por sua vez, é tida como a porta de entrada do paciente no 

hospital e dirige-se a receber pessoas em situações de emergência, com ou sem risco iminente 

de morte, que necessitam de um pronto-atendimento. Destina-se ao diagnóstico e tratamento 

de pacientes acidentados ou acometidos de mal súbito.  

Em relação às demandas psicológicas características da unidade intra-hospitalar 

referida acima, Rossi et al. (2004) apontam aspectos relacionados à natureza súbita ou 
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traumática dos eventos, à dor, ao ambiente desconhecido do hospital e à imprevisibilidade que 

atravessa com maior intensidade tal contexto. O paciente que chega à Emergência 

experimenta a ruptura e a desestruturação de sua vida por meio da instalação abrupta de um 

processo mórbido, um acidente ou uma descompensação em casos de doenças crônicas.  

Por fim, as Enfermarias são caracterizadas pelo atendimento dito de retaguarda, em 

que o paciente permanece internado para investigação clínica e tratamento. Estas unidades 

dirigem-se a casos de menor gravidade e urgência, quando comparados às unidades 

anteriores. Os pacientes encontram-se mais estáveis, não há o arsenal de equipamentos e 

tecnologia especializada, mencionado anteriormente, nem uma equipe multidisciplinar que 

permaneça em vigilância por vinte e quatro horas.  

A possibilidade de maior tempo de internação, a cronicidade característica da maioria 

dos casos, a aparente redução da imprevisibilidade e a maior interação entre pacientes e 

familiares, em função do quadro clínico menos limitante, apontam para demandas e 

intervenções psicológicas mais diversas e prolongadas no tempo. O perfil do paciente, a 

estrutura e a dinâmica destas unidades permitem, portanto, ações mais duradouras e com 

menor caráter de urgência e emergência. 

Vale ressaltar que tais particularidades do contexto das unidades intra-hospitalares, do 

perfil dos pacientes e das demandas psicológicas consequentes tendem a ser ressaltadas em 

artigos científicos da área da psicologia hospitalar, uma vez que se identifica um número 

significativo de trabalhos que se dirige a descrever a atuação psicológica a partir de 

especificidades patológicas ou quadros clínicos típicos de cada uma das unidades em questão 

(Barbosa, & Pegoraro, 2008; Benito et al., 2006; Yamada & Bevilacqua, 2005; Abrunheiro, 

Perdigoto & Sendas, 2005). 

A partir das publicações científicas referidas acima, torna-se possível afirmar sobre 

uma certa variação entre os objetivos propostos pela intervenção psicológica e os recursos 
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terapêuticos utilizados, que se relaciona com a abordagem adotada pelos profissionais, bem 

como com a tendência a sua vinculação com o arcabouço teórico-metodológico da clínica.  

Ainda que avaliações psicológicas, entrevistas individuais e/ou com familiares e 

grupos abertos tenham sido mencionados nos diversos relatos de experiência, o foco da 

intervenção psicológica se diferencia, por exemplo, apresentando-se ora centrado na adesão e 

promoção da eficácia do tratamento médico, nas abordagens cognitivo-comportamental, ora 

voltado para a dimensão afetiva e vivencial do adoecer, para a integração das experiências de 

adoecimento, internação e reabilitação, nas abordagens humanistas.  

No entanto, um aspecto que atravessava os relatos, independente da abordagem 

psicológica utilizada, é o ordenamento e estabelecimento de objetivos e ações em função das 

etapas do tratamento médico de uma sintomatologia específica. Sendo assim, nota-se, 

portanto, um discurso psicológico centrado na doença, no acometimento e na experiência 

aguda do adoecer, que talvez desconsidera o processo mais amplo da dinâmica saúde-doença 

e dos contextos de produção desta. Neste sentido, torna-se possível relacionar tal aspecto às 

discussões anteriores, referentes à formação do profissional de saúde em geral, e do psicólogo 

em especial, à predominância do molde flexineriano e do modelo clínico biomédico nas 

instituições formadoras e práticas profissionais.   

Em consonância com o exposto acima, no que diz respeito a uma atuação psicológica 

no contexto hospitalar pautada em modelos e fundamentos teórico-metodológicos clínicos, 

Maia et al. (2005) discutem a respeito do descompasso existente entre o desenvolvimento 

inicial das novas práticas psicológicas no âmbito da Saúde-hospitalar e o processo de 

construção de um referencial teórico-prático pelas agências formadoras. A partir de dados 

obtidos através de um mapeamento da realidade do profissional de psicologia, que 

considerava áreas de formação e atuação, os autores referidos apontam a linha tênue 

estabelecida entre psicologia clínica e psicologia hospitalar. 
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Os resultados apresentados no referido estudo apontaram que 78% dos psicólogos 

atuavam em Saúde-hospitalar e Clínica ao mesmo tempo, enquanto que 11% encontravam-se 

registrados apenas em Saúde-hospitalar e 14% nas demais áreas. Os autores ressaltaram a 

carência de instrumental teórico-metodológico específico e a tendência dos profissionais de 

fazerem uso de modelos já estabelecidos, tais como a Psicologia Clínica, a Medicina 

Psicossomática e a Medicina Conductual.  

Yamamoto e Cunha (1998), por sua vez, ao investigarem a atuação de psicólogos no 

contexto hospitalar, também ressaltaram a deficiência na formação para o exercício 

profissional na área, a necessidade de superação do modelo clínico tradicional e as exigências 

para uma inserção consistente no campo da saúde pública. 

No que diz respeito à deficiência na formação acadêmica, os resultados apontaram não 

apenas a predominância do modelo clínico tradicional, como a ausência de um treinamento 

teórico-técnico e a carência de incentivo ao desenvolvimento da capacidade reflexiva e crítica 

sobre os diversos contextos de intervenção, ultrapassando a mera difusão do conhecimento 

psicológico.  

Ademais, o estudo apontou inconsistências que perpassam não somente aspectos 

teórico-metodológicos desde a formação, mas também indefinições no próprio campo de 

atuação, refletidas na identidade apresentada pelos profissionais entrevistados e nos objetivos 

da atuação psicológica, explicitados de forma genérica, com carência de especificações e 

delimitações mais claras, precisas e operacionais.  

Somada a tal preponderância do modelo clínico e suas repercussões, portanto, 

identifica-se também certa inconsistência no que diz respeito à descrição das atribuições e 

ações do profissional de psicologia frente à equipe multiprofissional, ainda que Yamada e 

Bevilacqua (2005) tenham apontado a necessidade de construção de uma atitude 
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interdisciplinar por parte do psicólogo e Benito et al. (2006) tenham destacado a importância 

da comunicação dos resultados da avaliação psicológica à equipe de saúde. 

Por outro lado, quando se discute o reflexo de tais deficiências na formação e da 

ausência de um arsenal teórico-metodológico específico por parte da psicologia hospitalar na 

atuação do profissional de psicologia na saúde pública brasileira, alguns estudos, tais como o 

de Setúbal (2009) e Tonetto e Gomes (2007), também focalizam a qualidade do processo de 

inserção do psicólogo em equipes multiprofissionais e apontam possíveis facilitadores e 

entraves deste. 

Setúbal (2009), ao apresentar um relato de inserção da prática psicológica em uma 

equipe de saúde da unidade de Neonatologia do Centro de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (CAISM) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), evidencia a necessidade 

de um preparo específico por parte do profissional, para uma inserção consistente no cenário 

da saúde pública, por meio de uma atuação crítica e reflexiva em um contexto diferenciado de 

intervenção. Isto porque o que se destacou no referido relato, foi o investimento dirigido ao 

favorecimento da integração da equipe, por meio do incentivo à reflexão sobre a prática, 

somado à preocupação com a necessidade de embasamento teórico das intervenções 

psicológicas propostas. 

Além disso, tornou-se evidente o quanto a intervenção psicológica frente à equipe 

fomentou a integração dos diferentes saberes e práticas, favorecendo um compartilhamento de 

concepções e objetivos dentro da equipe e, em consequência, a construção de um “fazer 

comum” que contribui para a inserção e a conquista do espaço da psicologia.  

Neste sentido, Tonetto e Gomes (2007) destacam que uma prática competente, 

circunscrita por atribuições definidas com clareza e objetividade e participação ativa do 

profissional nos processos de interação da equipe, são aspectos que devem ser tidos como 
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desafios para os psicólogos inseridos no contexto hospitalar, na direção da delimitação do 

espaço psicológico em tal instituição.  

Isto porque, foi ao explorar interações estabelecidas entre profissionais de psicologia e 

enfermagem em uma instituição hospitalar, que os autores referidos acima identificaram 

aspectos que poderiam estar comprometendo uma ação multidisciplinar efetiva e uma 

inserção do psicólogo mais eficaz, tais como: o poder hierárquico e a visão reducionista do 

médico; a inconsistência ou falta de clareza e objetividade por parte dos psicólogos para 

justificar a pertinência de suas intervenções; o foco na doença em si mesma por parte dos 

profissionais de psicologia; e as consequentes limitações em direção a uma visão mais 

integrada do processo saúde-doença. 

Além disso, neste mesmo estudo também se fez evidente a demanda da própria equipe 

de saúde na direção da instrumentalização desta, por parte dos psicólogos, para uma 

compreensão mais ampliada do processo saúde-doença, como algo que favoreceria a 

potencialização da assistência prestada. Isto porque, quando se consideraram os dados 

relativos às expectativas dos profissionais de enfermagem diante da atuação do psicólogo, 

foram mencionados aspectos tais como: assessoria na definição de condutas no tratamento, 

através de esclarecimentos das interferências dos aspectos emocionais na evolução do quadro 

clínico dos pacientes; promoção da qualificação da equipe para tomada de decisões mais 

condizentes com as necessidades dos pacientes; e, em consequência, o desenvolvimento da 

autonomia da equipe em situações de ausência do profissional de psicologia.  

Sendo assim, defende-se, portanto, que o profissional de psicologia tenha uma atuação 

que extrapola a abordagem ao paciente e sua família e que pressupõe uma intervenção 

conjunta com demais profissionais de saúde, a partir do compartilhamento do saber psi sobre 

o fenômeno do adoecer e da hospitalização. Entretanto, tal prática e posicionamento do 

psicólogo diante da equipe e da sua própria intervenção, exige deste uma aprendizagem prévia 
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e um exercício constante acerca de processos de trabalho em equipes multiprofissionais, bem 

como em relação à capacidade reflexiva e crítica frente à sua prática profissional. 

Aprendizagens, atitudes e posicionamentos citados, inclusive, anteriormente, quando se 

discutiu aspectos da formação e atuação dos profissionais de saúde em geral.   

Em consonância com o exposto acima, dentre outros desafios da formação do 

psicólogo para sua atuação no SUS, Bernardes (2010) destaca a necessidade do 

estabelecimento de critérios éticos e políticos de uso da Psicologia a partir do diálogo com os 

diversos atores sociais, tais como usuários e demais profissionais de saúde. E ressalta também 

o rompimento necessário com o modelo clínico individualizante e tecnicista, e com a 

fragmentação e reducionismo marcantes da formação, somados ao redirecionamento dos 

processos de formação e trabalho, a partir da ampliação das possibilidades de identificação 

das necessidades em saúde, garantindo o cumprimento do princípio da integralidade. Isto 

porque este mesmo autor considera que  

(...) corremos o risco de, sob a égide de uma lógica (neo) liberal na formação, 

produzirmos uma Psicologia realizada para o SUS diferente da Psicologia realizada 

em outros espaços, em que o que sobressai não são as especificidades da atuação 

profissional naquele contexto, mas um serviço considerado de segunda linha. Com 

isso, perdemos de vista o princípio da universalidade na atenção a saúde. (p.122).   

 Vale ressaltar que tal preocupação referente à qualidade da assistência prestada por 

parte dos profissionais de psicologia no cenário da Saúde Pública Brasileira, em especial 

no contexto do hospital geral, atravessa todo o presente estudo e direciona o mesmo para a 

compreensão acerca dos significados e sentidos construídos em torno das práticas 

psicológicas pelos demais profissionais de saúde. Isto porque se supõe que tais significados 

e sentidos construídos sejam elementos importantes no interjogo estabelecido entre os 
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atores sociais nos processos de trabalho, no cotidiano das equipes de saúde, bem como na 

conquista e delimitação do espaço psicológico em tal contexto de atuação.  

 Foi a busca pela compreensão dos significados e sentidos referidos acima, por sua vez, 

que fomentou toda a discussão do presente capítulo, por considerar que aspectos 

relacionados com o histórico da instituição hospitalar, a construção e evolução de suas 

práticas assistenciais, as tendências dos modelos de formação dos profissionais de saúde, a 

inserção do profissional de psicologia no campo da saúde pública brasileira e as 

especificidades da atuação no cenário do hospital, são subsídios necessários para o alcance 

dos objetivos propostos nesta investigação.   
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CAPÍTULO III: A PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS E SENTIDOS 

3.1 Concepções do desenvolvimento teórico de Vygotsky 

  

A discussão em torno da produção de significados e sentidos por parte da mente 

humana, engloba uma diversidade de desenvolvimentos teóricos que se dispõem a 

compreender processos pelos quais o homem apreende, interpreta e ordena o seu entorno e a 

sua existência. Entretanto, é a Psicologia Histórico-Cultural, a partir de concepções teóricas 

de Vygotsky, em primeira instância, e de González Rey, com seus desdobramentos 

posteriores em torno da noção de subjetividade social e da categoria sentido, que fundamenta 

as discussões teóricas do presente estudo.  

A escolha por tal referencial teórico deve-se à coerência percebida entre alguns de 

seus pressupostos básicos, o problema de pesquisa em questão e os objetivos deste estudo. 

Isto porque Vygotsky debruça-se sobre a compreensão da estrutura e desenvolvimento do 

psiquismo e da linguagem, dos processos de aprendizagem e construção do conhecimento, a 

partir de uma concepção do social enquanto parte constituinte da psique humana. Para este 

autor, linguagem, pensamento e práxis social apresentam-se intimamente interligados ao 

longo do desenvolvimento humano e na existência concreta do sujeito em seu cotidiano.   

Neste sentido, González Rey (2009), ao tratar das concepções marxistas e dos 

fundamentos do materialismo histórico-dialético, que embasaram todo o desenvolvimento 

teórico posterior da psicologia soviética, afirma que esta   

(...) assume o marxismo de forma oficial e real, pois seus principais autores encontram 

na dialética e na representação do homem, feita por Marx, as ferramentas 

fundamentais para uma transformação profunda da psicologia, que lhes permite, pela 

primeira vez no contexto da psicologia de sua época, compreender o social como parte 
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constituinte da psique humana. O conceito de psique separa-se totalmente do conceito 

de uma essência humana inerente ao indivíduo. (p.24).  

É, portanto, a partir da concepção de social, apresentada pela psicologia sócio-

histórica, e dos processos estabelecidos entre linguagem, pensamento e práxis social, que o 

presente estudo desenvolve esforços para compreender, através dos significados e sentidos, o 

conhecimento construído em torno das práticas psicológicas de um hospital geral, por parte 

dos demais profissionais de saúde inseridos no cenário em questão.  

 Inicialmente, é importante ressalvar que Vygotsky (1998) delimita o enfoque de seus 

estudos a três questões básicas: a relação entre o homem e o meio físico e social; a função do 

trabalho/atividade na relação estabelecida entre homem e natureza e suas consequências 

psicológicas; a relação entre o instrumento de trabalho e o desenvolvimento da linguagem.  

É a partir de tais questões que o autor desenvolve uma série de estudos experimentais, 

que lhe permitem aproximações sucessivas na direção da compreensão da estrutura e 

desenvolvimento do psiquismo, dos processos de aprendizagem e construção do 

conhecimento e, portanto, da produção de significados e sentidos.   

Para o autor referido, o entendimento sobre os processos de construção do 

conhecimento humano centra-se na compreensão de mecanismos envolvidos no interjogo do 

homem e seu ambiente, a partir de uma atitude ativa do primeiro.  

Ao tratar de processos de constituição do psiquismo, Vygotsky (1998), inicialmente, 

admite que os instrumentos de trabalho e a linguagem assumem função mediadora semelhante 

em tais processos. Entretanto, apesar de equiparar instrumento de trabalho e signo, em 

decorrência do papel mediador que ambos desempenham, e admitir que estes interagem na 

atividade psicológica para o desenvolvimento da função psicológica superior, o autor destaca 

a preocupação em estabelecer limites claros e distintivos entre estes e não sobrepor tais 

conceitos.  
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Segundo este autor, o uso de instrumentos e signos, ainda que inter-relacionados nas 

funções psicológicas superiores, deve ser compreendido separadamente, quando se considera 

o desenvolvimento humano e cultural. Isto porque afirma que “só é possível igualar 

fenômenos psicológicos e não psicológicos na medida em que se ignora a essência de cada 

forma de atividade, além das diferenças entre suas naturezas e papéis históricos” (Vygotsky, 

1998, p.71). 

Instrumento e signo, portanto, devem ser compreendidos como elementos propulsores 

da constituição do psiquismo e do próprio desenvolvimento biológico. E a sua ação é 

decorrente da atividade de criação e produção que o homem exerce na sua relação com o 

meio, em consonância com suas necessidades.  

Nota-se, portanto, algo que Leontiev (2004) identifica como um dos grandes méritos 

do desenvolvimento teórico de Vygotsky, a concepção do caráter mediador das funções 

psíquicas através de instrumentos psicológicos, tais como a língua, os símbolos algébricos, os 

mapas, dentre outros. Instrumentos estes que se aproximam entre si por serem criações 

artificiais da humanidade, inicialmente dirigidos para fora, para os iguais e, posteriormente, 

para dentro, se convertendo em mediadores dos processos psíquicos no plano individual. 

Neste sentido, Molon (2003) ao tratar também da perspectiva de mediação 

desenvolvida por Vygotsky em relação às funções psíquicas, ressalta que tal concepção deve 

ser entendida enquanto processo e não como algo que se interpõe entre dois termos, sendo a 

própria relação entre estes. Tendo o signo como instrumento psicológico por excelência, 

considera-se que este é responsável por possibilitar e sustentar a relação social através de 

processos de significação que permitem a comunicação entre as pessoas.  

É ao pressupor tal função mediadora do signo, que Vygotsky (2005) passa a atribuir à 

palavra uma posição central no desenvolvimento da própria consciência e se refere a ela como 

“microcosmo da consciência humana”. Dessa forma, se debruça sobre as possíveis relações 
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existentes entre pensamento e palavra, a partir de um posicionamento fundamentalmente 

histórico, por considerar necessário o entendimento da gênese e do processo de 

desenvolvimento de ambas as funções psicológicas (pensamento e linguagem) o aspecto 

primordial para a compreensão posterior das relações estabelecidas entre estas. É nas origens 

do pensamento e da linguagem que espera encontrar as chaves para o entendimento das 

relações entre tais funções psicológicas no funcionamento do psiquismo humano.  

É a partir da exploração do desenvolvimento de tais funções psicológicas na criança, 

portanto, que o autor identifica relações dinâmicas, fluidas e processuais entre estas, de forma 

que cada função mantém suas particularidades em relação à sua estrutura e funcionamento, 

sem delimitar relações lineares de causalidade. Um caráter complexo e mutável é atribuído às 

interações estabelecidas entre pensamento e fala, uma vez que estas percorrem, ao longo do 

desenvolvimento, caminhos ora paralelos, ora em interação.  

Sendo assim, embora admita uma estreita correspondência entre o pensamento e a fala, 

o autor considera que estes possuem raízes genéticas diferentes e se desenvolvem ao longo de 

trajetórias distintas, mas que interagem em determinados pontos do percurso 

desenvolvimental, sem estabelecer uma relação clara e rígida. Segundo Vygotsky (1998), 

“(...) o momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá origem 

às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a 

atividade prática, então duas linhas completamente independentes de desenvolvimento, 

convergem” (p.33). 

Torna-se possível afirmar, assim, que apesar de pensamento e linguagem não serem 

compreendidos como idênticos, tais funções se inter-relacionam de maneira fundamental para 

o desenvolvimento da capacidade de abstração do ser humano. Desse modo, o salto 

qualitativo atribuído à convergência estabelecida entre pensamento e fala, em determinados 

pontos do desenvolvimento, passa a ser aspecto chave para a própria compreensão dos 
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processos de conhecimento, das formas pelas quais o homem interpreta a realidade e atribui 

significado e sentido a tudo aquilo que lhe rodeia.   

Ademais disso, Vygotsky (2005) concebe um desenvolvimento que caminha 

essencialmente do social para o individual, do externo para o interno e compreende o processo 

de formação do psiquismo a partir da experiência da realidade externa, através da mediação 

do social. Sendo assim, linguagem, pensamento e práxis social apresentam-se intimamente 

interligados a todo o momento ao longo do desenvolvimento humano e na sua existência 

concreta do cotidiano.   

Foi investigando o desenvolvimento da fala que o autor estabelece um de seus 

pressupostos básicos que concebe a origem social das funções psíquicas superiores, uma vez 

que compreende que todo processo volitivo é primeiro social, coletivo e interpsicológico. 

Identifica que na evolução da fala, primeiro fala-se com o outro para depois falar para si e é a 

partir de então que novas conexões surgem entre as funções psicológicas, favorecendo novos 

nexos e o surgimento de agrupamentos inexistentes no nível desenvolvimental anterior.  

Leontiev (2004) afirma que, segundo Vygotsky, na gênese do pensamento encontram-

se, em primeira instância, os atos e a atividade prática, mediados por objetos e instrumentos 

externos, que sob a ação da palavra desenvolve-se em pensamento verbal. Neste sentido, a 

linguagem configura-se como um instrumento psicológico que age de forma mediada no 

estágio precoce do pensamento, favorecendo o processo de interiorização. Este autor afirma 

que “o pensamento verbal vai se estruturando à medida que a atividade se interioriza. (...) no 

pensamento, que tem sua origem na atividade prática, age de forma mediada a linguagem, a 

palavra.” (p.456). 

Sendo assim, torna-se possível afirmar que as funções psicológicas superiores são de 

natureza histórica e sociocultural, tendo origem nas relações sociais e se desenvolvendo pela 

utilização de instrumentos, e não através da mera mudança biológica. Neste sentido, Molon 
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(2003) trata do caráter “quase social” das funções superiores, uma vez que a conversão do 

social em individual se dá sem deixar de ser o que se foi, o interpsicológico permanece no que 

se converte em intrapsicológico, ainda que sob uma nova qualidade ou dimensão.  

Ao conceber o desenvolvimento do psiquismo segundo um percurso que parte do 

social em direção ao individual, Vygotsky (2004), portanto, assume que as funções 

psicológicas estão primeiramente entre duas pessoas e, posteriormente, se fundem em uma só, 

ocorrendo algo como um translado das relações coletivas para a dimensão intrapsicológica 

através da linguagem. Afirma que “(...) os meios para a comunicação social são centrais para 

formar as complexas conexões psicológicas que surgem quando essas funções se transformam 

em individuais, em uma forma de comportamento da própria pessoa.” (p.114).  

Isto porque compreende-se que a conversão do inter em intrapsicológico por meio da 

linguagem, promove alterações nas conexões entre as funções psicológicas. Admite-se que o 

signo não altera o objeto da operação psicológica, mas age sobre as conexões, impulsionando 

novas direções e reorganizando tais funções, compreendidas à luz de sistemas psicológicos e, 

em consequência, influenciando no comportamento (Molon, 2003).  

 Foi o estudo destas transformações nos nexos interfuncionais que, por sua vez, 

conduziu Vygotsky à “descoberta” do signo, da função mediadora deste e à evolução de seu 

pensamento para as categorias de significado e sentido. Foi a partir das concepções em torno 

do signo que o autor termina por redefinir sua unidade de análise e estabelece o significado da 

palavra como o elemento central para o estudo da relação existente entre pensamento e 

linguagem. O significado passa a ser compreendido enquanto unidade chave do pensamento 

verbal ou da fala significada, tido como um fenômeno característico tanto do pensamento 

quanto da fala, não sendo exclusivo de nenhum dos dois. 

Isto porque Vygotsky (2004) defende a concepção de que não há uma transposição 

direta entre pensamento e linguagem, em função da não coincidência das linhas de evolução 
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entre tais funções psicológicas. De modo semelhante, considera que o significado não é igual 

nem à palavra, nem ao pensamento, tais elementos apresentam uma relação de unidade, mas 

não de identidade. Torna-se possível, portanto, compreender que o significado encontra-se 

entre o pensamento e a linguagem, como um caminho que conduz um ao outro sem se 

identificar com nenhum dos dois.  

Além de identificar a não sobreposição permanente das linhas desenvolvimentais do 

pensamento e da linguagem, o autor defende que a relação entre estas é dinâmica e específica 

de cada estágio do desenvolvimento, o que faz com que o próprio significado da palavra 

também se altere segundo a forma de pensamento operante.  

Sendo assim, torna-se possível afirmar que o caráter dinâmico e processual é algo que 

atravessa todo o seu entendimento, tanto no que diz respeito às relações entre pensamento e 

linguagem, quanto entre palavra e objeto e, em consequência, à própria concepção de 

significado da palavra. 

 Vygotsky (2005), portanto, rompe com concepções estruturalistas e associacionistas, 

baseadas na noção de uma natureza idêntica das conexões estabelecidas entre palavra e objeto 

e afirma que o significado da palavra deve ser entendido como um fenômeno mutável, que 

evolui e se transforma. Neste sentido, considera que 

A lingüística não percebeu que, na evolução histórica da linguagem, a própria 

estrutura do significado e a sua natureza psicológica também mudam. A partir das 

generalizações primitivas, o pensamento verbal eleva-se ao nível dos conceitos mais 

abstratos. Não é simplesmente o conteúdo de uma palavra que se altera, mas o modo 

pelo qual a realidade é generalizada e refletida em uma palavra. (p.152). 

Dessa maneira, o autor compreende que o significado da palavra é algo que não está 

dado, mas que é resultante de processos de generalização existentes por trás de toda palavra e 

submetidos a princípios mutáveis. Isto porque a própria consciência é concebida como 
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estruturada semanticamente em sistemas, de modo que as relações interfuncionais são as que 

determinam o significado, onde a realidade apresenta-se generalizada.  

O conceito de sentido, por sua vez, emerge nos desenvolvimentos teóricos do autor 

como uma extensão ou desdobramento da noção de significado apresentada até então. O 

desenvolvimento da categoria de sentido surge de estudos em que se debruça sobre a estrutura 

e as leis próprias da fala interior, a partir da concepção desta última enquanto um tipo de fala 

específico, com uma sintaxe distinta, que não se diferencia da fala exterior apenas em função 

da ausência do som. 

 A fala interior, enquanto fala para si mesmo, é compreendida segundo sua função de 

acompanhar a atividade do sujeito e servir à sua orientação mental, na medida em que a fala 

se desenvolve na direção daquela que é exteriorizada e socializada para aquela que é 

internalizada e individualizada. É importante destacar que tal compreensão encontra-se em 

consonância com a concepção anteriormente mencionada, de que o próprio desenvolvimento 

psíquico decorre de um processo que se inicia no externo e se dirige ao interno, do social ao 

individual.  

Vale ressaltar que o interesse de Vygotsky (2005) pelo estudo da fala interior 

relaciona-se com o pressuposto de que uma clara compreensão da natureza psicológica da fala 

interior seria essencial para o entendimento da relação entre pensamento e palavra em toda a 

sua complexidade.  

É ao considerar que a relação entre pensamento e linguagem não é direta nem clara, 

mas processual e dinâmica, que o autor trata do estudo da estrutura e funcionamento da fala 

interior como um caminho promissor para o alcance da compreensão almejada frente às 

funções psicológicas superiores. Isto porque coloca em evidência o papel que a fala interior 

ocupa no percurso desenvolvimental. Segundo Vygotsky (2005), 
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Por trás das palavras existe a gramática independente do pensamento, a sintaxe dos 

significados das palavras. O enunciado mais simples, longe de refletir uma 

correspondência constante e rígida entre o som e o significado, é na verdade um 

processo. As expressões verbais não podem surgir plenamente formadas; devem se 

desenvolver gradativamente. Esse complexo processo de transição do significado para 

o som deve, ele próprio, ser desenvolvido e aperfeiçoado.(p.160). 

Foi ao empreender seus esforços, portanto, no estudo das leis próprias da fala interior, 

que Vygotsky (2005) identificou o predomínio do sentido da palavra sobre o seu significado, 

como um mecanismo de aglutinação de palavras que expressam ideias complexas, ou mesmo 

um modo singular de reunir palavras que se influenciam entre si e de difícil tradução para a 

fala exterior.  

Quanto ao conceito de sentido e sua relação com o significado da palavra, o autor 

atribui ao primeiro a capacidade de influenciar sobre a amplitude do segundo, atribuindo 

novos conteúdos, ou mesmo limitando-o, conforme o contexto e a consciência do sujeito. 

Admite-se que através do sentido a palavra se restringe e se enriquece no contexto.  

Dessa forma, a categoria sentido, refere-se à soma dos eventos psicológicos 

desencadeados pela palavra na consciência, um todo complexo, fluido e dinâmico, que 

apresenta diversas zonas de estabilidade, dentre as quais o significado se apresenta como a 

mais estável e precisa. Vygotsky (2005) trata do significado como a “pedra no edifício do 

sentido”, como potencialidade que se realiza das mais diversas formas na fala (p.181).   

Sendo assim, torna-se possível afirmar que o significado, ainda que mutável e 

dinâmico, admite certa estabilidade quando em contraposição à amplitude do sentido e à 

subordinação deste ao contexto e à consciência do sujeito. Em função da capacidade 

aglutinadora do sentido, da sua fluidez e dinamicidade, a estabilidade e precisão do 

significado podem ser abaladas de uma forma singular.  
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É a partir de tais categorias de significado e sentido que os dados deste estudo são 

analisados e discutidos, com o intuito de poder acessar e compreender o conhecimento 

construído por parte dos profissionais de saúde de equipes multidisciplinares de unidades 

intra-hospitalares, em torno das práticas psicológicas em um hospital geral. Esforços são 

empreendidos com o objetivo de identificar, portanto, aspectos com tendência à estabilidade e 

precisão - significado – bem como elementos com maior fluidez e dinamicidade - sentido – 

dentre os dados a serem coletados, relativos às práticas psicológicas desenvolvidas.  

3.2 A noção de subjetividade social e a categoria sentido na perspectiva de González Rey 

 

González Rey (2009) se fundamenta nos desenvolvimentos teóricos de Vygotsky, mas 

constrói desdobramentos em torno da própria categoria de sentido que priorizam a noção de 

subjetividade. Isto porque apresenta algumas críticas a respeito do caráter da relação 

estabelecida entre o social e o individual, e a consequente concepção de psiquismo 

apresentada pelo psicólogo soviético.  

A princípio, admite que a adesão ao marxismo por parte da Psicologia Histórico-

cultural favoreceu a compreensão do social como parte constituinte da psique humana. 

Entretanto, sinaliza os limites da própria perspectiva materialista, na medida em que o externo 

e o concreto assumem posição de destaque em detrimento do individual, do interno e 

subjetivo.  

Segundo tal autor, o fundamento do materialismo compromete o desenvolvimento da 

compreensão do fenômeno da subjetividade, ao desconsiderar a capacidade geradora do 

psiquismo, uma vez que este tende a ser compreendido enquanto reflexo do externo. 

Sendo assim, ainda que a Psicologia Soviética tenha introduzido a noção do social 

enquanto parte constituinte da psique através da ruptura da dicotomia entre o interno e o 

externo, González Rey (2009) evidencia o quanto tal perspectiva se baseia em uma 
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compreensão de psique, fruto de intertransições entre os polos sujeito-objeto e transposições 

entre interno e externo, por meio de uma relação linear e direta.  

Dessa forma, ele reivindica, portanto, o lugar perdido da subjetividade, a importância 

do estudo das emoções, motivações e aspectos da personalidade, excluídos, segundo ele, da 

visão objetiva e ambientalista do social, própria da Psicologia Histórico-cultural.  

Entretanto, este mesmo autor também reconhece que a ênfase dada a uma concepção 

objetiva e exteriorizada do social domina a obra de Vygotsky e toda a psicologia soviética 

contemporânea, apenas em um primeiro momento. Admite que tal perspectiva passa a ser 

superada a partir da nova análise da categoria de sentido, desenvolvida através dos trabalhos 

de Leontiev, nas décadas de 1970 e 1980.  

Afirma que a categoria sentido, introduzida por Vygotsky em 1933, em seu trabalho 

denominado Ensaio sobre a Consciência, entretanto, não foi devidamente abordada e 

desenvolvida no contexto soviético e/ou ocidental. Sinaliza que o uso específico do termo, 

com a intenção de indicar e explicitar o caráter qualitativamente distinto do fenômeno 

psíquico, superando a relação direta entre imagem e objeto, foi evidenciado apenas na obra de 

Vygotsky intitulada Pensamento e Linguagem. 

Entretanto, segundo González Rey (2009), ainda que o sentido não tenha sido uma 

categoria amplamente explorada, esta adquire lugar de destaque por enfatizar o caráter 

processual, fluido, transitório e contextual da constituição do psiquismo, que passa a ser 

compreendido enquanto sistema complexo e integrado que reúne o tradicionalmente separado: 

afetivo-cognitivo, individual-social, consciente-inconsciente.  

Dessa forma, considera que a introdução da noção de sentido por Vygotsky permite 

uma nova visão do social e uma ruptura mais efetiva com a dicotomia estabelecida entre o 

social e o individual. Isto porque admite que “nessa qualidade do social entram elementos 

objetivos e subjetivos, já que a subjetividade é uma das formas adotadas pelo mundo no nível 
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da psique. A subjetividade representa a especificidade ontológica da psique” (González Rey, 

2009, p.52). 

Para o autor referido, a introdução da categoria de sentido na obra de Vygotsky, 

portanto, termina por representar a possibilidade do desenvolvimento de uma teoria da 

subjetividade que compreende o lugar do social no campo da psicologia. Sendo assim, este 

autor parte dos fundamentos básicos da Psicologia Histórico-cultural, mas procura ultrapassar 

as barreiras impostas pelo materialismo, em defesa do caráter subjetivo que, segundo ele, não 

se contrapõe à existência objetiva sendo inclusive, constituinte desta. 

A partir da perspectiva de González Rey, a compreensão da subjetividade, enquanto 

qualidade da existência objetiva, implica na pressuposição de um sistema qualitativamente 

distinto, que atribui aos fenômenos objetivos uma dimensão de sentido. Tal dimensão, por sua 

vez, é responsável pela forma através da qual tais fenômenos se inserem na história do 

indivíduo, nas suas relações e comportamentos atuais.  

Torna-se necessário explicitar que as noções de subjetividade, bem como o próprio 

conceito de subjetividade social desenvolvido por González Rey, se inserem em um cenário 

no qual a psicologia latino-americana na década de 1980 esforçava-se para superar o caráter 

individualista tradicional, buscando valorizar a vida, as práticas sociais e o contexto 

específico. Apoiados no marxismo e na psicologia, o grupo de psicólogos cubanos, do qual o 

autor em questão faz parte, em especial procurava resgatar o compromisso crítico e a análise 

das forças sociais sem deixar de considerar a ação do indivíduo sobre estas.  

E foi a partir de tais pressupostos e motivações, portanto, que este autor percorreu o 

caminho da psicologia geral em direção à psicologia social, para poder desenvolver o que 

denomina de teoria da personalidade de base histórico-cultural (González Rey, 2005). Nesta 

perspectiva, a subjetividade é compreendida enquanto um fenômeno que atravessa a categoria 

individual e abarca também o social por meio de uma influência mútua, funcionando de forma 
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muito particular, a depender dos indivíduos e do espaço social, livre de mecanismos 

universais.   

Em defesa do caráter singular atribuído a esta noção de subjetividade que combate 

mecanismos universais, González Rey (2005) utiliza-se das noções de sistemas e 

configurações, que implicam em flexibilidade e dinamicidade. Segundo o autor, a própria 

noção de configuração caracteriza-se por apresentar um núcleo dinâmico de organização que 

comporta zonas diversas e que se estabelece a cada instante a partir do funcionamento atual 

do sistema.  

Assume, portanto, uma visão que pode ser tida como sistêmica, processual e 

relacional, na medida em que trata da interação entre indivíduo e sociedade de forma fluida e 

dinâmica, na qual ambos os aspectos apresentam-se ativos, constituintes e constituídos do 

sistema complexo que é a subjetividade humana. Ao não admitir trajetórias universais, 

considera que modos específicos de interação entre o indivíduo e o social é que singularizam 

a configuração momentânea e contínua que engendra tanto o desenvolvimento social quanto o 

individual.  

Assim como admite que desenvolvimento social e individual se processam 

simultaneamente, González Rey (2005) trata do fenômeno da subjetividade humana como 

algo que apresenta a possibilidade de se manifestar em dois níveis que coexistem e que se 

traduzem em momentos distintos de uma mesma subjetividade: a subjetivação social e a 

individual. Afirma que “portanto, os processos de subjetividade social e individual não 

mantêm uma relação de externalidade, mas se expressam como momentos contraditórios que 

se integram de forma tensa na constituição complexa subjetividade humana, que é inseparável 

da condição social do homem.” (p.206).  

 Sendo assim, o autor compreende que processos de subjetividade social e individual 

estão inter-relacionados e são simultâneos, sendo próprios de uma constituição recíproca da 
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subjetividade individual e das instâncias sociais diversas em que se desenrola a vida do 

sujeito.  

 Tal perspectiva torna possível que fenômenos sociais deixem de ser vistos como 

externos ao indivíduo, determinantes deste ou mesmo como um aspecto “objetivo” em 

contraposição ao subjetivo individual, para serem entendidos como processos implicados no 

complexo sistema de subjetivação humana.  

 Neste sentido, o desenvolvimento da noção de subjetividade social pode ser 

considerado como o ponto conceitual que viabiliza e concretiza a ampliação da compreensão 

do fenômeno social, ao admitir que sentidos e significados são produzidos nos diversos 

espaços sociais. Isto porque González Rey (2005) afirma que  

A subjetividade social não é uma abstração, é o resultado de processos de significação 

e sentido que caracterizam todos os cenários de constituição da vida social, e que 

delimitam e sustentam os espaços sociais em que vivem os indivíduos, por meio da 

própria perpetuação dos significados e sentidos que os caracterizam dentro do sistema 

de relações em que eles atuam e se desenvolvem. (p.205 e 206). 

 Além disso, o autor atribui à subjetividade social o entrelaçamento característico entre 

os distintos espaços sociais, possibilitando a integração de formas históricas e atuais de 

subjetivação de um mesmo espaço, bem como a inclusão de elementos de sentidos 

procedentes de outros. Mais uma vez, evidencia-se a influência da perspectiva sistêmica neste 

próprio entrelaçamento dos diferentes cenários sociais nos processos de configuração 

subjetiva destes.  

 Sendo assim, a subjetividade social reúne os elementos de sentido subjetivo presentes 

nos processos de relação que caracterizam qualquer grupo ou espaço social no momento 

presente de ação. De forma semelhante, a subjetividade social também se manifesta nas 

expressões concretas de cada sujeito, cuja subjetividade individual é atravessada pela social.  
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 O atravessamento entre sentidos e subjetividade, portanto, se dá tanto entre espaços 

sociais distintos no tempo e no espaço como entre o social e o individual, sendo este último 

também considerado na sua dimensão atual como histórica. É dessa maneira que a noção de 

subjetividade por parte de González Rey trata de sistemas complexos em um fluxo contínuo 

de configurações.  

 Vale ressaltar que por toda a compreensão da subjetividade humana e da relação 

fundamental estabelecida entre o social e o individual, o sujeito que emerge é ativo na 

produção de sentidos no curso da sua experiência, assim como o social é também produtor 

destes. Ambos tendem a aparecer como elementos construtores de subjetividade, uma 

subjetividade humana que se produz e se manifesta em níveis diferentes (individual e social) e 

na relação entre estes.  

Para González Rey (2009), portanto, a categoria de sentido reúne, inseparavelmente, 

produção subjetiva, história e contexto social, expressando de forma singular e psicológica a 

história social e sua interação com a unicidade da produção de sentidos que caracteriza uma 

pessoa ou um grupo. Nesta produção subjetiva, emoções, processos simbólicos, intelecto e 

afeto encontram-se reunidos em um sistema dinâmico de sentidos e necessidades que 

caracterizam um sujeito ou um espaço social em um contexto singular de ação.  

Este autor considera que o resgate proposto da subjetividade, a partir de uma 

perspectiva dialética, possibilita estender o processo de produção de sentido a todos os 

mecanismos e formas de organização social, desde o individual, passando pelo microssocial 

até o macrossocial.   

A partir de tal compreensão, desenvolve a noção de subjetividade social ao admitir que 

há algo de subjetivo em toda construção social, destacando os elementos gerais de sentido 

subjetivo, socialmente produzidos em cada espaço de subjetivação social específico. Sendo 

assim, González Rey (2009) afirma que “a subjetividade não se substancializa em atributos 
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universais. Ela representa uma produção de sentidos inseparável do contexto e das formas 

complexas de organização social que estão por trás dos vários espaços de ação social” 

(p.126).  

É a partir das noções de significado e sentido expostas acima, que o presente estudo se 

propõe a investigar e compreender o processo de produção destes em torno da práxis 

psicológica desenvolvida em um hospital geral. A Psicologia Histórico-cultural de Vygotsky e 

os desenvolvimentos posteriores de González Rey se inserem no contexto desta investigação, 

em função do entendimento comum de que o homem atribui sentido e significado ao mundo a 

partir da ação humana situada em um tempo e um espaço específicos. Em tal perspectiva, o 

conhecimento é compreendido enquanto construção social, indexado por necessidades 

práticas e mediado pela linguagem, que encontra no sentido a própria unidade deste.  

 O objetivo de compreender a formação de significados e sentidos frente a uma prática 

profissional, tradicionalmente tida como individualista e elitista, que se insere em contexto 

institucional de saúde, dominado por uma práxis centrada no modelo biomédico assistencial, 

exige uma perspectiva teórica que seja sensível a tais aspectos institucionais, históricos e 

sociais na análise do fenômeno em questão.  

Além disso, a atribuição do caráter processual e da característica de mutabilidade aos 

conceitos de significado e sentido favorece a noção de uma interação dialética estabelecida 

entre saberes e prática, que possibilita a mudança. Dessa forma, este estudo pretende alcançar 

uma compreensão do fenômeno investigado que possa contribuir para inserção do profissional 

de psicologia no contexto do hospital geral de forma mais efetiva, favorecendo a conquista e a 

delimitação mais clara e precisa do espaço psicológico na referida instituição.  
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CAPÍTULO IV: METODOLOGIA 

 

O presente estudo insere-se no cenário das metodologias de pesquisa denominadas de 

qualitativas, uma vez que formula questões gerais e se dirige a estudar um fenômeno em seu 

setting natural, na tentativa de revelar suas multifacetas por considerar a complexidade do 

objeto de estudo (Leedy e Ormrod, 2005). 

Caracteriza-se por sua natureza descritiva em função do propósito de apresentar um 

panorama sobre o fenômeno de interesse, de modo a especificar “o quê” e “como” ele se 

manifesta (Sampieri et al., 2006).  

Dentre os tipos de estudos qualitativos, a investigação proposta é definida como um 

estudo de caso por focalizar situações, programas e/ou eventos específicos e coletar dados de 

forma extensiva e profunda. Ademais, dados do contexto do caso foram coletados com o 

intuito de considerar possibilidades de extensão em que os achados podem vir a ser 

generalizados (Leedy e Ormrod, 2005).  

4.1 Delimitação do objeto de estudo  

 

Em decorrência da experiência profissional, referente ao exercício da função de 

psicóloga durante três anos em unidades intra-hospitalares distintas de uma mesma instituição 

hospitalar, questionamentos foram levantados a respeito dos entraves experimentados no 

desenvolvimento das práticas psicológicas, nos processos de trabalho e na interação com 

demais práticas profissionais.  

De maneira semelhante, algumas reflexões mais específicas foram fomentadas a 

respeito de particularidades observadas entre cada um dos aspectos referidos (práticas, 

processos de trabalho e interação), supostamente relacionadas com o contexto peculiar das 

unidades intra-hospitalares. 
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Sendo assim, acreditava-se que especificidades do contexto de trabalho relativas a 

cada unidade intra-hospitalar, particularidades das práticas psicológicas desenvolvidas e da 

interação com demais práticas profissionais, mantinham estreita relação com o modo pelo 

qual se construía expectativas em torno da atuação do psicólogo e se estabelecia entraves ou 

facilitadores do exercício profissional.  

Ao encontrar na literatura considerações em relação a possíveis implicações da 

formação do profissional de psicologia, tradicionalmente individualista e elitista, e 

supostamente deficiente no preparo para uma práxis institucional e interdisciplinar (Chiattone, 

2002), surgiram questionamentos também relativos à formação dos demais profissionais de 

saúde quanto a aspectos semelhantes.  

A partir de tais considerações, interesse particular emergiu em torno da compreensão 

de possíveis entendimentos e expectativas construídas acerca das práticas psicológicas já 

desenvolvidas em unidades intra-hospitalares, por parte dos psicólogos e demais profissionais 

de saúde, em especial. Isto porque imaginava-se que a identificação dos significados e 

sentidos construídos em torno das práticas psicológicas, somada à verificação de possíveis 

relações de congruência, incongruências e intersecções entre discursos, contribuiriam para a 

compreensão do alcance e lugar da psicologia em cada uma das unidades intra-hospitalares.  

4.1.1 Problema de Pesquisa 

 

Diante das considerações expostas anteriormente em relação ao processo de 

construção do objeto de estudo da presente pesquisa, se fez necessária a tentativa de responder 

ao seguinte problema:  

Que significados e sentidos são construídos no interior de equipes multiprofissionais 

de saúde de diferentes unidades intra-hospitalares sobre as práticas desenvolvidas por 

psicólogos em tais contextos?  
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4.1.2 Objetivos  

Objetivo Geral 

 Compreender os sentidos e significados construídos pelos profissionais de equipes 

multiprofissionais de saúde sobre as práticas psicológicas desenvolvidas em diferentes 

unidades intra-hospitalares. 

 Objetivos Específicos  

 Identificar significados e sentidos construídos pelos demais profissionais de saúde 

acerca das práticas psicológicas desenvolvidas em unidades intra-hospitalares 

específicas (UTI, Emergência e Enfermaria);  

 Identificar significados construídos pelos profissionais de psicologia sobre as próprias 

práticas psicológicas desenvolvidas em seu contexto de atuação específico (UTI, 

Emergência, Enfermaria); 

 Verificar relações apenas entre significados construídos por parte dos psicólogos e 

demais profissionais de saúde, acerca das práticas psicológicas desenvolvidas, 

identificando possíveis pontos de intersecção, congruência e incongruência; 

 Analisar os pontos de intersecção, congruência e incongruência entre os significados e 

sentidos construídos acerca das práticas psicológicas desenvolvidas, a partir das 

especificidades do contexto das diferentes unidades intra-hospitalares (UTI, 

Emergência, Enfermaria).  

4.2 O contexto de pesquisa  

 

O estudo foi conduzido em unidades específicas de assistência ao adulto (UTI, 

Emergência e Enfermaria), de um hospital geral da rede SUS-Bahia da cidade de Salvador, 

em que havia um Serviço de Psicologia em funcionamento.  
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4.3 Participantes 

 

 Psicólogos inseridos nas equipes de saúde das unidades intra-hospitalares referidas 

acima participaram da presente pesquisa, de modo que um psicólogo de referência de cada 

unidade foi entrevistado, perfazendo um total de três profissionais de psicologia. No que diz 

respeito aos demais profissionais de saúde participantes deste estudo, foram entrevistados um 

representante de cada categoria profissional, de nível superior (médico, fisioterapeuta, 

assistente social, nutricionista, enfermeiro), lotados em cada uma das unidades-

intrahospitalares e que ofereciam assistência direta ao paciente hospitalizado. Desta forma, 

foram entrevistados quinze profissionais de saúde, distribuídos entre categorias profissionais 

(cinco) e unidades-hospitalares específicas (três).  

A seleção dos participantes foi realizada através da estratégia metodológica que 

caracteriza a amostra de conveniência, na qual os respondentes são escolhidos com base na 

conveniência e na disponibilidade. Os profissionais de nível superior foram informados e 

convidados a participar da pesquisa e, depois de devidamente informados quanto aos 

objetivos e procedimentos do estudo, decidiram a respeito de sua participação no processo. 

Uma vez realizada a escolha por participar da investigação, os profissionais legitimaram sua 

permissão para prosseguir com os procedimentos de investigação através da leitura e 

assinatura do termo de consentimento informado (Anexo I).  

No que diz respeito aos critérios de inclusão, o presente estudo exigiu que os 

participantes fossem profissionais de saúde com nível superior, em exercício da profissão nas 

unidades intra-hospitalares selecionadas (UTI, Emergência e Enfermaria), e com um tempo 

mínimo de seis meses de atuação nas equipes de saúde correspondentes.  

Vale ressaltar que os participantes tiveram liberdade de, a qualquer momento, se 

desvincular da pesquisa, sem precisar justificar sua decisão, de maneira que não houvesse 
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coerção. Do mesmo modo, a instituição poderia interromper o desenvolvimento da 

investigação, caso a pesquisadora infringisse quaisquer das considerações éticas e aspectos 

metodológicos definidos previamente.  

 4.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

Os dados do presente estudo foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas, 

realizadas individualmente em ambientes reservados do próprio contexto de trabalho de cada 

profissional (salas de psicologia de cada unidade intra-hospitalar), tendo sido gravadas em 

áudio, após o devido consentimento dos participantes, e posteriormente transcritas. A 

realização de tal procedimento de coleta de dados foi ordenada por unidades intra-

hospitalares, de modo que apenas ao concluir as seis entrevistas previstas (um psicólogo e 

cinco profissionais de saúde) em cada contexto de coleta (UTI, Emergência e Enfermaria), a 

pesquisa prosseguia em outra unidade.  

 4.5 Instrumento  

 

Dois roteiros de entrevistas foram previamente elaborados com o intuito de garantir o 

alcance dos objetivos previstos no presente estudo. Para tanto, o roteiro dirigido aos demais 

profissionais de saúde (Anexo II) constituiu-se de um bloco inicial, dedicado aos dados de 

caráter sociodemográficos, com o objetivo de favorecer a caracterização da amostra e a 

análise posterior, seguido do bloco de perguntas subdivido em três seções: 1. aspectos gerais 

relativos à atuação do profissional de psicologia na unidade intra-hospitalar; 2. elementos 

específicos da prática psicológica, tais como atribuições, atividades, demandas e resultados 

gerais esperados; 3. características da interação entre sua prática profissional e a prática 

psicológica, abarcando solicitações de atendimento psicológico realizadas e expectativas de 

resultados específicos.  
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No que diz respeito ao roteiro de entrevista dirigido aos profissionais de psicologia 

(Anexo III), os dois blocos referidos anteriormente foram contemplados, com ressalvas para 

aspectos particulares (atribuições, resultados gerais esperados e resultados específicos) de 

duas das três seções do segundo bloco, que não se fizeram presentes neste outro roteiro.  

4.6 Procedimentos de análise de dados 

 

Os dados das entrevistas, depois de transcritos, foram analisados com base na 

metodologia da análise de conteúdo, caracterizada por Bardin (1977) como “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam inferir sobre conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens” (p. 37). Conforme ressalta Bauer (2002), a análise de conteúdo situa-se no divisor 

quantidade/qualidade, envolvendo tanto descrições numéricas de características do corpus do 

texto, quanto “qualidades” e “distinções” presentes no texto, independentes de qualquer 

quantificação.  

 No que diz respeito ao conjunto de procedimentos de análise de dados utilizado, torna-

se necessário destacar que estes se ordenaram em torno de duas etapas básicas: o tratamento 

específico do material coletado em cada uma das unidades intra-hospitalares, se subdividindo 

em análise dos dados do profissional de psicologia e demais profissionais de saúde, e um 

segundo momento dedicado ao exame mais amplo, relativo à análise comparativa entre 

unidades. 

 Em relação à primeira etapa referida (tratamento do material específico de cada 

unidade), inicialmente, o material coletado a partir da entrevista com o profissional de 

psicologia foi discriminado daquele advindo dos demais profissionais de saúde. Após a 

devida ordenação e agrupamento dos dados coletados, a análise se iniciou a partir de cada 
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uma das entrevistas realizadas com os demais profissionais de saúde, com o intuito de 

favorecer a identificação de zonas de sentido por meio de tendências, ênfases e singularidades 

identificadas no discurso de um único entrevistado, em sua íntegra. 

Em seguida, após a análise individual das entrevistas dos profissionais de saúde, tal 

material foi reunido e analisado a partir do conjunto de dados de uma mesma unidade, em 

torno das três secções do segundo bloco do roteiro de entrevistas (atuação do profissional de 

psicologia, elementos da prática psicológica e interação entre práticas) e seus oito eixos 

temáticos (atuação profissional, atribuições, atividades, demandas, resultados gerais, caráter 

da interação, solicitações e resultados específicos). Esta etapa se dirigiu a sinalizar possíveis 

indicadores de núcleos de significados construídos acerca de cada um dos eixos temáticos 

referidos, através da análise transversal das entrevistas e da identificação de similaridades 

entre os discursos dos participantes.  

A delimitação dos núcleos de significados construídos a partir dos dados coletados se 

estabeleceu de maneira processual por meio de categorizações subsequentes e ascendentes. A 

identificação de zonas de sentido, por sua vez, foi decorrente do retorno às análises 

individuais das entrevistas dos profissionais de saúde e o reconhecimento de aspectos 

enfatizados no discurso particular, sem categorização nos núcleos de significado encontrados.  

Ao completar toda a análise dos dados coletados a partir das entrevistas com demais 

profissionais de saúde, sinalizando possíveis núcleos de significado e zonas de sentido, 

construídos em torno de cada um dos oito eixos temáticos, o material advindo do profissional 

de psicologia lotado na unidade intra-hospitalar foi examinado.  

Nesta etapa subsequente, utilizou-se da estratégia da análise de conteúdo a partir do 

discurso individual, identificando somente possíveis núcleos de significado através de 

categorizações subsequentes e ascendentes, considerando a integralidade da entrevista. Vale 

ressaltar que neste momento da análise de dados, o conceito de significado foi aplicado ao 
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discurso individual dos psicólogos por considerar cada um dos três entrevistados como um 

representante do conjunto de profissionais de psicologia atuantes em unidades intra-

hospitalares específicas (UTI, Enfermaria, Emergência).  

Dessa maneira, núcleos de significado foram identificados a partir dos dados coletados 

com cada psicólogo em separado, em torno dos cinco eixos temáticos (atuação do 

profissional de psicologia, demandas, resultados gerais, caráter da interação com demais 

práticas, solicitações) extraídos do roteiro de entrevista específico para os profissionais de 

psicologia. É importante assinalar que para o eixo temático atividades, em especial, não foi 

possível identificar núcleos de significado, limitando-se a análise dos dados à reprodução da 

listagem de atividades desenvolvidas pelo profissional entrevistado. 

Após a identificação dos núcleos de significado advindos do discurso dos profissionais 

de psicologia, estes foram contrastados com os núcleos de significado e as zonas de sentido, 

extraídos das entrevistas dos demais profissionais de saúde, com o objetivo de verificar 

aproximações e distanciamentos possíveis entre estes, bem como intersecções, congruências e 

incongruências.  

Torna-se necessário destacar que o contraste entre núcleos e zonas de sentidos apenas 

foi possível em torno dos seis eixos temáticos extraídos de cada roteiro de entrevista que 

apresentaram correspondência entre si, e que em sua maioria receberam a mesma 

denominação, com exceção dos eixos: atuação do profissional de psicologia (profissionais de 

saúde) e prática psicológica (profissional de psicologia); caráter da interação com prática 

psicológica (profissionais de saúde) e caráter da interação com demais práticas (profissional 

de psicologia).  

Sendo assim, análises comparativas foram realizadas em cada um dos eixos comuns 

existentes entre dados dos psicólogos e demais profissionais de saúde, a partir das 

especificidades dos elementos reunidos em torno dos núcleos de significado e zonas de 
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sentidos. Isto permitiu, portanto, a verificação de relações estabelecidas entre os discursos do 

profissional de psicologia e demais profissionais de saúde, como mencionado acima. 

 No que diz respeito à segunda grande etapa da análise de dados (exame amplo e 

análise comparativa entre unidades), esta se debruçou sobre o conjunto de relações 

identificadas (aproximação, distanciamento, congruência, incongruência, convergência e 

divergência) entre discursos em torno dos seis eixos temáticos comuns, com preponderância 

dos núcleos de significados encontrados em detrimento das zonas de sentidos.  

Torna-se necessário evidenciar que a escolha pelo enfoque à análise de relações entre 

núcleos de significado, deve-se à representatividade destes diante do conjunto do material 

coletado a partir das entrevistas com demais profissionais de saúde. Isto porque, uma vez que 

o intuito de tal etapa da análise de dados era um exame mais amplo sobre as características 

gerais de cada unidade intra-hospitalar, as zonas de sentido passam a apresentar menor 

relevância, por não serem representativas do conjunto do material coletado (profissionais de 

saúde de cada equipe). 

A partir de tal conjunto de relações estabelecidas entre discursos em cada uma das 

unidades intra-hospitalares, foi possível identificar tendências gerais e características 

particulares de cada contexto, contrastadas entre si. Por fim, tal exame teve o intuito de 

favorecer discussões acerca de possíveis especificidades manifestas nas relações entre práticas 

psicológicas, significados construídos e contexto de intervenção, sugerindo indicativos de 

correlações com supostos entraves diante da atuação do profissional de psicologia em tais 

espaços de intervenção. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

5.1 Unidade Intra-hospitalar: Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

 5.1.1 Significados e sentidos dos Profissionais de saúde da UTI  

 

Na unidade intra-hospitalar em questão (UTI), os entrevistados apresentaram uma 

média de tempo de formação em torno de 8,6 anos, com média de 7 anos de atuação na Saúde 

Pública, 3,5 anos como média de atuação na unidade em questão. Quatro dos cinco 

profissionais cursaram o nível superior em uma instituição privada.  

Tabela 1: Caracterização dos profissionais de saúde da UTI 
Categoria 

Profissional  Formação  Saúde Pública Hospital Unidade (UTI) 

Enfermagem 8 8 8 8 
Fisioterapia 7 3,1 3,1 3,1 

Medicina 5 5 0,5 0,5 
Nutrição 12 12 4,5 3 

Serviço Social 11 7 5 3 

Média 8,6 7,0 4,2 3,5 

 

5.1.1.1 Sobre a atuação do profissional de psicologia 

 

A partir dos dados coletados através das entrevistas realizadas com os demais 

profissionais de saúde e, após a utilização do recurso da análise de conteúdo temática e sua 

estratégia de categorização ascendente, foi possível identificar quatro categorias, que por meio 

da repetição e da similaridade reúnem elementos indicadores de núcleos de significado: 

“Profissional do complexo”, “Percepção do ser humano”, “Repercussões subjetivas do 

adoecer e da internação”, “Promoção do enfrentamento”.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Atuação do profissional de psicologia 

Profissional do complexo 
Percepção do ser humano 

Repercussões subjetivas do adoecer e da internação 

Promoção do enfrentamento 
Quadro 1: Significados da atuação do profissional de psicologia - UTI 
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Nota-se que duas das quatro categorias identificadas referem-se a um suposto perfil do 

profissional de psicologia, detentor de características e habilidades que favorecem a 

intervenção sobre o complexo, o misterioso e o indecifrável, ou mesmo sobre o aspecto 

humano do sujeito e suas individualidades.  

Enquanto o núcleo de significado “Profissional do complexo” reúne elementos que 

sinalizam o potencial do psicólogo de “desvendar” o não compreendido e misterioso, ou de 

manejar o difícil e o não controlável, o que escapa aos limites do fazer técnico; “Percepção do 

ser humano” refere-se à capacidade do profissional de psicologia de perceber o indivíduo para 

além de sua patologia e tratamento, tendo a sensibilidade de identificar aspectos particulares 

do paciente, bem como necessidades específicas deste.  

O primeiro núcleo mencionado, portanto, centra-se em elementos que perpassam o 

limite da técnica dos demais profissionais de saúde, no ponto em que seu conhecimento e sua 

prática tornam-se aparentemente insuficientes e ineficazes. Neste sentido, a comunicação com 

a família, os comportamentos ditos “estranhos” por parte de familiares e, as interações 

“complexas” foram aspectos mencionados pelos entrevistados como elementos que 

extrapolavam o saber e fazer técnicos.  

O núcleo de significado intitulado de “Percepção do ser humano”, por sua vez, 

caracteriza-se pelo foco no posicionamento diferenciado do profissional de psicologia diante 

do adoecer, do tratamento e da internação, ao ser sensível às necessidades particulares e 

individualidades dos usuários da unidade. Trata de uma percepção que não coisifica ou 

patologiza o paciente e, consegue apreender aspectos outros que não aqueles relativos à 

doença física, ao diagnóstico e prognóstico. 

 Dessa maneira, este núcleo de significado aponta para um perfil de profissional que, 

por ser detentor de “sensibilidade”, estabelece interações interpessoais com o paciente talvez 
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mais adequadas, ou atentas ao que este sente, deseja e espera enquanto indivíduo acometido 

por uma doença que acarretou sua internação em uma instituição hospitalar.  

Em decorrência de tal “sensibilidade”, por sua vez, o profissional de psicologia é 

também apontado como aquele capaz de promover a humanização na unidade, favorecendo 

mudanças nas condições de internação e ambiência da UTI, bem como instrumentalizando a 

equipe para apresentar interações mais cuidadosas, ou mesmo mais “humanas” com o 

paciente e sua família.  

 Em relação aos dois outros núcleos identificados, relativos ainda ao eixo temático 

atuação do profissional de psicologia, é possível afirmar que estes se dirigem a aspectos 

referentes ao alvo da intervenção e aos resultados desta. Quanto ao alvo da prática 

psicológica, o núcleo “Repercussões subjetivas do adoecer e da internação” reúne elementos 

relativos a alterações comportamentais e emocionais diversas, referidas pelos entrevistados 

como resultantes do adoecer e típicas da experiência imediata de uma internação em uma 

unidade de terapia intensiva.  

Ademais de estados de mobilização intensa, paralisia, vulnerabilidade e fragilidade em 

decorrência do adoecer e da internação, os profissionais de saúde mencionaram 

particularidades tais como a experiência subjetiva de estar em uma UTI, atravessada por 

crenças e pensamentos em torno de tal unidade intra-hospitalar e pelo convívio diário com a 

morte de outros pacientes, bem como pela possibilidade da própria morte. Assim como o tema 

da morte e seu efeito sobre a experiência imediata do paciente, o impacto da perda e do 

processo do luto foram aspectos mencionados pelos entrevistados relativos à família, em 

particular, incluídos no núcleo de significado em questão.  

Por fim, o núcleo de significado “Promoção de enfrentamento” apresenta elementos 

que abordam a atuação do profissional de psicologia em uma unidade de terapia intensiva 

através do discurso sobre possíveis resultados da sua intervenção. Em tal núcleo, os trechos 
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dos discursos dos entrevistados apontam para uma prática psicológica referida como aquela 

que promove novas maneiras de lidar com o adoecer, o diagnóstico, a internação e o 

tratamento, favorecendo mudanças comportamentais e atitudinais na direção do 

enfrentamento da experiência imediata. 

Uma vez que os núcleos de significado apresentados foram resultantes de 

procedimentos analíticos que visaram reunir elementos do discurso dos participantes em torno 

de temas, categorias, através de operações sucessivas de agrupamento por similaridade e 

complementaridade, torna-se possível afirmar que tais núcleos representam as zonas mais 

estáveis e precisas dos sentidos construídos pelos profissionais de saúde acerca da prática 

psicológica na unidade de terapia intensiva. 

Ao considerar as concepções de Vygotsky (2005) acerca das categorias de significado 

e sentido, atribui-se ao primeiro um caráter mais estável e edificador, em contraposição a 

maior fluidez, dinamicidade e singularidade do sentido. Este último potencializa a 

complexidade do significado, restringindo ou ampliando suas possibilidades de expressão na 

fala do sujeito, em função do contexto e da consciência do indivíduo, a partir dos eventos 

psicológicos desencadeados pela palavra.   

A partir de tais considerações a respeito das categorias de significado e sentido e, da 

relação estabelecida entre elas, a análise dos dados coletados se estendeu a identificação de 

possíveis indicadores de zonas de sentido em decorrência de seu caráter singular e contextual. 

Tais zonas de sentido foram sinalizadas através da análise individual dos discursos dos 

entrevistados, em decorrência da intensidade com a qual alguns conteúdos foram 

mencionados.  

Dessa maneira, duas zonas de sentido foram identificadas e denominadas de “Função 

mediadora” e “Doenças do ser”. O que se pressupõe a respeito de tais zonas de sentido é que 

estas possam refletir aspectos particulares vinculados ao conhecimento e fazer técnico dos 
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entrevistados ou a contextos e conteúdos outros desencadeados na consciência individual, 

uma vez que cada uma das zonas de sentido foi evidenciada pela intensidade e ênfase 

presentes apenas no discurso de somente um profissional da equipe de saúde.  

Eixo temático Zonas de sentido 

Atuação do profissional de psicologia 

 
Função mediadora 

 

 
Doenças do ser 

Quadro 2: Sentidos da atuação do profissional de psicologia – UTI 

 

A zona de sentido “Função mediadora” agrega elementos do discurso do entrevistado 

que apontam para o caráter mediador da prática psicológica, que intervém em processos de 

comunicação e interação estabelecidos entre profissionais de saúde e usuários (pacientes e 

familiares). Uma ação voltada para a facilitação do contato e da comunicação, por meio do 

manejo da informação e da subjetividade, a favor da compreensão e conscientização diante da 

doença, do quadro clínico e do tratamento. Ademais do aspecto mediador, esta zona de 

sentido abarca uma tendência à visão instrumental da prática psicológica, na medida em que a 

intervenção do profissional de psicologia parece complementar alguns procedimentos 

técnicos, tal como a comunicação do diagnóstico à família do paciente, favorecendo sua 

eficácia e continuidade. 

“Doenças do ser”, por sua vez, reúne indicadores que circunscrevem a prática 

psicológica em torno do aspecto mental das doenças manifestas e das alterações fisiológicas 

identificadas e diagnosticadas ao longo do processo do adoecer. Ansiedade, medo, angústia, 

expectativas e desejos são apontados como elementos desencadeadores de comprometimentos 

físicos e, denominados de “doenças embutidas no ser” por parte do entrevistado. Desta 

maneira, para tal profissional de saúde, a atuação do profissional de psicologia remete ao 

cuidado da mente ou do aspecto mental da manifestação física do adoecer.  
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5.1.1.2 Elementos da prática psicológica: atribuições, atividades, demandas e resultados 

gerais  

 

 Significados e sentidos mais específicos em torno de aspectos particulares da prática 

psicológica na unidade de terapia intensiva foram investigados, de modo que elementos 

referentes às atribuições do profissional de psicologia, suas atividades, demandas de 

intervenção e resultados gerais foram analisados. 

Eixo temático Núcleos de significado 

Atribuições 

Manejo do emocional 
Suporte e enfrentamento 

Orientação 
Compreensão 

Quadro 3: Significados  das atribuições do profissional de psicologia- UTI 

 

 Quanto ao primeiro eixo temático da presente seção, atribuições, foi possível agrupar 

os dados coletados em quatro núcleos de significado: “Manejo do emocional”, “Suporte e 

enfrentamento”, “Orientação” e “Compreensão”.  O núcleo “Manejo do emocional” reúne 

elementos da atribuição do profissional de psicologia que se referem à inter-relação 

estabelecida entre equipe e o manejo dos aspectos emocionais de pacientes, seja 

instrumentalizando os demais profissionais de saúde para identificar estados emocionais 

alterados, compreender tais alterações e, saber a melhor forma de interagir com determinados 

pacientes, seja facilitando e potencializando procedimentos técnicos através da intervenção 

psicológica voltada para o controle de alterações emocionais nocivas ou indesejáveis.  

 Sendo assim, torna-se possível afirmar que tal núcleo de significado acerca das 

atribuições do psicólogo, situa sua intervenção em torno de estados emocionais alterados do 

paciente e, dirige-se ao fazer técnico e ao uso do conhecimento psicológico com o objetivo de 

minimizar ou controlar alterações emocionais que prejudiquem a evolução do quadro clínico. 

Tal intervenção pode se dar tanto através da ação direta do profissional de psicologia junto ao 
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paciente, quanto por meio de orientações ou sugestões aos profissionais de saúde no que diz 

respeito ao manejo do emocional diante de situações específicas.  

Desta maneira, observa-se a tendência a apresentar um profissional que tem como 

atribuição estar junto à equipe, favorecendo o tratamento clínico, ao indicar formas de se 

relacionar com paciente em estados alterados específicos ou viabilizar procedimentos técnicos 

com o uso prático do conhecimento psicológico em torno do controle emocional.  

 “Suporte e enfrentamento”, por sua vez, reúne elementos que priorizam a intervenção 

direta do profissional de psicologia sobre o paciente e sua família, apresentando resultados 

dirigidos a estes, em detrimento da ação sobre a equipe. Os aspectos agrupados neste núcleo 

de significado indicam uma atribuição profissional voltada para a oferta de suporte emocional, 

na direção de favorecer a própria experiência subjetiva do adoecer e da internação, 

promovendo o enfrentamento da situação presente.  

Neste sentido, apresenta-se como atribuição do profissional de psicologia, a ação de 

intervir sobre o “impacto psicológico”, “impacto emocional” e “questões subjetivas do 

paciente”, oriundos do adoecer e da internação, de modo que o paciente e a família possam 

compreender o que se passa e, vivenciar tal fase da vida com postura de enfrentamento e 

menor sofrimento possível. Vale ressaltar que, ainda que o foco de tal núcleo de significado 

tenha sido o paciente e sua família, a atribuição de oferta de suporte emocional também foi 

direcionada à própria equipe, que se apresentou, eventualmente, como envolvida e impactada 

de forma subjetiva pela experiência imediata dos usuários da unidade.  

  “Orientação” constitui-se um núcleo de significado referente ao eixo atribuições, que 

também focaliza o paciente e sua família, mas que agrega relatos dos entrevistados que 

mencionam intervenções do psicólogo voltadas para o favorecimento da compreensão dos 

usuários a respeito da doença e do tratamento, realizando explicações e orientações a respeito 

do quadro clínico, prognóstico e condições de internação. Neste ponto, o discurso dos 
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profissionais de saúde aponta para uma compreensão, por parte do paciente e de sua família, 

essencialmente cognitiva, sem referência a aspectos subjetivos que poderiam estar envolvidos 

na dificuldade de apreender informações clínicas. 

 Em contraposição ao núcleo de significado anterior, “Compreensão” centra-se no 

caráter subjetivo da experiência do paciente e, coloca enquanto atribuição do profissional de 

psicologia o conversar com o paciente e sua família para saber sobre o primeiro, com o intuito 

de identificar suas necessidades particulares e decodificar alterações comportamentais e de 

humor. Cabe ao psicólogo, portanto, a atribuição de compreender o paciente, por meio do uso 

da sensibilidade e do olhar diferenciado sobre o indivíduo e sua humanidade, com o objetivo 

de poder realizar intervenções que possam favorecer positivamente a experiência imediata do 

adoecer e das condições de internação.  

 Vale ressaltar que, para tal elemento da prática psicológica (atribuições), a partir da 

análise dos discursos foi possível categorizar todo material coletado em indicadores de 

núcleos de significado, sem a presença de nenhuma zona de sentido. Tal aspecto pode sugerir 

tendência a uma maior estabilidade entre aspectos mencionados e, uma menor produção de 

sentidos pessoais entre os profissionais da equipe de saúde no que diz respeito às atribuições 

do profissional de psicologia. 

Em relação ao eixo temático atividades, apenas um núcleo de significado foi 

identificado e denominado de “Conversa”. Tal núcleo engloba aspectos que se referem a 

ações tais como falar, dialogar e escutar, de forma instrumentalizada, fazendo uso de técnicas 

específicas com o intuito de “desvendar” aspectos incompreensíveis do paciente ou não 

explícitos. À mesma atividade de conversar, foi atribuído o caráter de um diálogo dirigido à 

possibilidade de saber sobre o paciente para intervir de maneira a favorecer conformidade, 

aceitação ou conforto ao usuário.  
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Eixo temático Núcleo de significado 
Atividades Conversa 

Quadro 4: Significados  das atividades do profissional de psicologia - UTI 

  

Apenas um dos entrevistados mencionou uma atividade que diverge do núcleo de 

significado acima, referindo-se ao atendimento à família. Tal referência, por sua vez, foi 

identificada como zona de sentido para o presente eixo temático, em função da relevância 

apresentada no discurso do entrevistado em sua íntegra. Isto porque, intervenção junto à 

família foi um aspecto que se apresentou com regularidade ao longo da entrevista, mesmo em 

relação aos demais eixos temáticos.  

Eixo temático Zona de sentido 
Atividades Atendimento à família 

Quadro 5: Sentidos das atividades do profissional de psicologia - UTI 

 

 Ainda que a presença de um só núcleo possa sugerir estabilidade e precisão de 

significado, torna-se necessário ressaltar que tal similaridade entre os relatos sugere certa 

restrição por parte dos entrevistados, somada ao reconhecimento destes do desconhecimento 

acerca das atividades do profissional de psicologia. Tal aspecto conduz a considerações acerca 

da acessibilidade e/ou compartilhamento de informações relativas ao uso prático do 

conhecimento psicológico ou mesmo referentes ao cotidiano do profissional de psicologia. 

Neste sentido, a prática psicológica tende a apresentar-se permeada de um caráter talvez 

obscuro, misterioso e inacessível, com dificuldade de sistematização e concretude.  

 Quanto ao eixo temático demandas da unidade de terapia intensiva dirigidas ao 

psicólogo, a análise dos discursos apresentados possibilitou a identificação de três núcleos de 

significado: “Mediação e instrumentalização”, “Reflexos do adoecer”, “Impactos da UTI”.  

Eixo temático Núcleo de significado 

Demandas 
Mediação e instrumentalização 

Reflexos do adoecer 
Impactos da UTI 

Quadro 6: Significados  das demandas psicológicas – UTI 
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 O primeiro dos núcleos mencionados acima reúne elementos diversos centrados em 

duas demandas básicas relativas à equipe de profissionais da unidade: a mediação na 

comunicação e interação com pacientes e familiares e, a instrumentalização para manejar 

aspectos subjetivos dos usuários, manifestos nas relações interpessoais. Tais aspectos 

subjetivos foram referidos por parte dos entrevistados como o “estranho”, incompreensível ou 

contraditório, refletido no comportamento de pacientes e familiares, na interação entre estes, e 

destes com a equipe. 

 Além de referirem tais características aos ditos aspectos subjetivos, os entrevistados 

também mencionaram a dificuldade em saber ouvir e compreender o impacto da experiência 

da doença, da internação e da possibilidade de morte, seja no paciente ou na família. Apontam 

interesse em adquirir tal conhecimento, com o intuito de melhorar a qualidade da relação com 

os usuários, favorecendo a experiência imediata destes ao reduzir elementos nocivos ou 

danosos das interações estabelecidas. Sendo assim, o aspecto da instrumentalização sugere 

uma demanda por parte da equipe de romper os limites do fazer técnico, utilizando-se do 

conhecimento psicológico ofertado pelo profissional de psicologia e aplicando-o nas relações 

interpessoais com os pacientes e a família.  

 Neste mesmo núcleo de significado foram também categorizados aspectos similares 

aos mencionados acima, com referência às relações interpessoais estabelecidas entre usuários 

e equipe, mas referido por um dos entrevistados como uma demanda de humanização. Tal 

demanda caracterizou-se pela necessidade de ação específica do profissional de psicologia 

voltada para atitudes e comportamentos por parte dos profissionais de saúde, frente aos 

usuários, vistos como inadequados e descuidados. Ainda que a demanda para a intervenção 

psicológica tenha se dirigido também à dinâmica e funcionamento da unidade como um todo, 

envolvendo ações ditas de humanização, o discurso recaiu com maior ênfase sobre os modos 
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da equipe de se relacionar com os usuários da unidade, de maneira semelhante às demandas 

apresentadas anteriormente.  

 “Reflexos do adoecer”, por sua vez, agrega reações, comportamentos e estados 

emocionais diversos, por parte de pacientes e familiares, que refletem a dificuldade destes em 

experienciar o adoecer, a ruptura do cotidiano, a internação, a gravidade do quadro clínico e a 

possibilidade da morte. Tais estados e comportamentos, segundo os entrevistados, sinalizam a 

necessidade de uma intervenção psicológica que favoreça o saber, o compreender e o aceitar a 

experiência imediata, uma vez que tais processos podem estar permeados e dificultados pela 

subjetividade dos indivíduos.  

 Aspectos mais particulares do impacto da internação em uma unidade de terapia 

intensiva foram agrupados no núcleo de significado intitulado “Impactos da UTI”. Ambiência, 

carência de estímulos, ociosidade, perfil da clientela (gravidade dos quadros clínicos), rotina 

da unidade e crenças sobre a UTI, foram mencionados como elementos que refletem de forma 

negativa no estado emocional do paciente, sobre seu nível de consciência e sua orientação 

espaço-temporal, o que, por sua vez, torna necessária a intervenção psicológica.  

 Ainda em relação ao eixo temático demandas da prática psicológica na unidade de 

terapia intensiva, um aspecto apontado com destaque no discurso de apenas um dos 

entrevistados, refere-se às possíveis repercussões de dinâmicas familiares específicas no 

estado geral do paciente. Tais dinâmicas apontadas como nocivas ao paciente caracterizaram-

se por vínculos fragilizados e conflitos familiares pré-existentes, potencializados com o 

adoecer e a internação, manifestos através da ausência de visitas e da carência de suporte. Em 

tais situações, a demanda de intervenção psicológica apontava para ações do profissional que 

favorecessem o manejo dos conflitos familiares para se obter um mínimo de suporte possível 

ao paciente.  
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 Em função de uma só ocorrência, a demanda mencionada acima e denominada de 

“Conflitos familiares” tende a representar uma zona de sentido possível que, mais uma vez, 

sugere relação estreita com a prática profissional do entrevistado, uma vez que este 

desempenha intervenções específicas voltadas para as famílias dos pacientes internados na 

unidade de terapia intensiva.  

Eixo temático Zona de sentido 

Demandas Conflitos familiares 

Quadro 7: Sentidos das demandas psicológicas - UTI 

 

 Por fim, quanto ao último eixo temático da presente seção, resultados gerais, a análise 

dos dados coletados aponta para certa inconsistência e, uma menor possibilidade de 

agrupamento em núcleos de significado, apresentando apenas dois, “Potência técnica” e 

“Compreensão e aceitação”. 

Eixo temático Núcleo de significado 

Resultados gerais 
Potência técnica 

Compreensão e aceitação 

Quadro 8: Significados dos resultados esperados – UTI 

 

 O primeiro núcleo de significado mencionado acima (Potência técnica) se caracteriza 

por expectativas em torno de efeitos diretos da mediação do profissional de psicologia na 

relação entre equipe e usuários, seja paciente ou familiar, de modo a potencializar 

determinados procedimentos técnicos. A facilitação do procedimento, a potencialização de 

seu alcance e sucesso e, a conseqüente repercussão no tratamento e evolução do quadro 

clínico, foram os resultados apontados por entrevistados que centraram seu discurso em 

intervenções psicológicas no âmbito da mediação. 

 O outro núcleo de significado, intitulado “Compreensão e aceitação”, reuniu aspectos 

referentes ao alcance do entendimento, “amadurecimento” e aceitação diante do adoecer e do 
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tratamento, por parte de pacientes e familiares. Vale ressaltar, que o resultado de aceitação foi 

abarcado de forma ampla, relacionando-se a experiência do indivíduo como um todo, 

incluindo aspectos subjetivos tidos como negativos (pensamentos, medo, dúvida, e 

sofrimento) que deveriam ser compreendidos e integrados à experiência imediata, sem a 

necessidade de extinção destes.  

Considerando tais características do presente núcleo de significado, torna-se possível 

afirmar que este estabelece alguma proximidade e coerência com os núcleos “Reflexos do 

adoecer” e “Impactos da UTI”, apresentados anteriormente no eixo temático demandas. 

Entretanto, o núcleo de significado “Potência técnica” não encontra correspondência direta 

com o outro núcleo do eixo temático demandas, denominado de “Mediação e 

instrumentalização”, voltado para a qualidade da relação entre equipe e usuários, com ênfase 

na repercussão sobre a evolução do paciente. 

 Resultados mais próximos de tal núcleo foram mencionados por apenas um dos 

entrevistados que se referiu à expectativa de uma interação mais harmoniosa e benéfica entre 

equipe, paciente e família, na qual se tentaria evitar e reduzir os efeitos danosos de relações e 

comunicações inadequadas, em decorrência do desconhecimento sobre certos estados 

emocionais e características particulares da subjetividade dos usuários. Em função da 

relevância aparente apresentada no discurso do entrevistado, foi atribuído o caráter de zona de 

sentido a tal aspecto relativo aos resultados gerais da intervenção psicológica, sendo 

denominada de “Harmonia entre equipe e usuários”. 

Eixo temático Zona de Sentido 

Resultados gerais 
Harmonia entre equipe e usuários 

Enfrentamento familiar 
Quadro 9: Sentidos dos resultados esperados - UTI 

 

Assim como a melhora da interação entre equipe, paciente e família foi apontada por 

apenas um dos entrevistados, o fortalecimento da família e a promoção do enfrentamento por 
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parte de membros ditos “engessados” ou “paralisados” foram aspectos outros também 

mencionados enquanto resultados gerais esperados e, reunidos na zona de sentido intitulada 

“Enfrentamento familiar”. Vale ressaltar, por sua vez, que tais resultados encontram 

correspondência também com a zona de sentido do elemento demandas (Conflitos familiares), 

relativa às famílias que apresentam conflitos ou vínculos fragilizados, com ausência de visita 

e carência de suporte.  

5.1.1.3 Interação com a prática psicológica  

 

 A presente seção dispõe-se a tratar dos elementos dos discursos dos entrevistados 

referentes aos indicadores dos núcleos de significado relativos ao caráter da interação 

estabelecida entre a prática do profissional de psicologia e dos demais profissionais de saúde, 

destacando as iniciativas e motivações destes últimos na direção de requerimento de 

intervenção psicológica.  

 Inicialmente, dados mais objetivos e gerais relativos à realização ou não de 

solicitações de intervenção psicológica, aos modos de requerimento e à freqüência destes, 

foram investigados e apresentados no quadro abaixo:  

Categoria Profissional Realizou Solicitações? Como? Frequência 
Enfermagem Sim Verbalmente Várias vezes 
Fisioterapia Sim Verbalmente Uma vez 
Medicina Sim Verbalmente Poucas Vezes 
Nutrição Sim Verbalmente Várias vezes 

Serviço Social Sim Verbalmente Várias vezes 
Quadro 10: Caracterização da ocorrência de solicitações de atendimento psicológico 

 

A partir dos dados apresentados acima se torna possível afirmar a respeito da 

existência de uma interação informal, em função de todas as solicitações terem sido realizadas 

verbalmente, sem o uso formal da guia de requisição por escrito, e de uma frequência 

significativa, na medida em que três dos cinco entrevistados mencionaram realizar pedidos de 

atendimento psicológico “várias vezes”.  
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Uma vez tendo sido questionados a respeito da interação entre suas práticas 

profissionais e a prática psicológica na unidade de terapia intensiva, os dados obtidos a partir 

de tais questões foram reunidos em dois núcleos de significado, sem identificação de zona de 

sentido: “Impedimento técnico” e “Complementaridade de saberes”.  

Eixo temático Núcleo de significado 

Caráter da interação Impedimento técnico 
Complementaridade de saberes 

Quadro 11: Significados do caráter da interação com a prática psicológica – UTI 

 

Apesar de ambos os núcleos de significado recaírem, de alguma maneira, sobre 

necessidades da equipe e aspectos que emergem do fazer cotidiano e técnico, tais núcleos se 

diferenciam em função da perspectiva que apresentam a respeito da função ou do uso do saber 

e da prática psicológica.  

 O núcleo de significado “Impedimento técnico” estabelece uma interação do 

profissional de saúde com a prática psicológica situada na resistência de pacientes em se 

submeter a determinados procedimentos, ou no comprometimento destes em decorrência de 

estados emocionais alterados e dificuldades de compreensão. “Complementaridade de 

saberes”, por sua vez, apresenta uma visão em que as práticas profissionais tendem a se somar 

na promoção de um cuidado integral do paciente e sua família. Neste segundo núcleo, ainda 

que a interação com a prática psicológica seja também fomentada pelos limites de sua técnica 

profissional, a necessidade de integração dos saberes é focalizada, assim como a realização de 

discussões de caso para a obtenção de uma compreensão mais ampla e, de manejos ou 

encaminhamentos mais consistentes.  

O que se destaca no presente eixo temático (caráter da interação) é que todo o material 

coletado pôde ser categorizado em apenas dois núcleos, com exceção de somente um aspecto 

mencionado em uma única entrevista que, por ausência de destaque ou ênfase, não se 

constituiu em zona de sentido. Sendo assim, todos os discursos dos entrevistados foram 
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contemplados em apenas dois núcleos de significado, com não identificação de zona de 

sentido. 

Em consideração ao exposto acima, torna-se possível afirmar a respeito de uma maior 

aproximação entre os profissionais de saúde da UTI em relação ao caráter da interação 

estabelecida com o profissional de psicologia, quando em contraposição aos demais eixos 

temáticos analisados anteriormente. Dessa maneira, sugere-se que os limites do conhecimento 

e do fazer técnicos demarcam de forma significativa a interação entre práticas profissionais, 

seja a partir de uma perspectiva utilitarista, seja por uma visão de complementaridade.  

Torna-se necessário destacar que o caráter da interação deve apresentar estreita relação 

com aspectos próprios da dinâmica e do funcionamento grupal específicos da unidade em 

questão que, no entanto, tendem a ser experienciados de forma distinta pelos profissionais da 

equipe. Sendo assim, torna-se possível afirmar que, ainda que o profissional de psicologia 

esteja aparentemente incluso na equipe de saúde, a relação com este é atravessada por 

concepções outras referentes à assistência em saúde, a construção de saberes e práticas 

profissionais.  

Assim como foi verificado certa conformidade entre os discursos dos entrevistados 

quanto ao caráter da interação entre as diversas práticas profissionais e a intervenção 

psicológica, no que diz respeito às solicitações de atendimento psicológico realizadas, foi 

possível categorizar o material coletado em apenas dois núcleos de significado: “Prática 

comprometida” e “Estados alterados”.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Solicitações Prática comprometida 
Estados alterados 

Quadro 12: Significados das solicitações de atendimento psicológico- UTI 

 

 O primeiro núcleo de significado (Prática comprometida) reúne aspectos do discurso 

dos entrevistados que mencionaram pedidos de intervenção psicológica em situações diversas, 
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envolvendo pacientes e familiares, nas quais procedimentos técnicos ou mesmo a 

continuidade do tratamento e da internação mostraram-se comprometidos em função de 

comportamentos indesejados, reações negativas, estados de crise ou resistência à permanência 

na instituição hospitalar.   

“Estados alterados”, por sua vez, se caracteriza pela referência a casos em que 

pacientes e/ou seus familiares manifestavam alterações da consciência e do humor (tristeza, 

choro, sofrimento, agonia, inquietude, ansiedade intensa, estresse), ou mesmo padrões 

específicos de comportamento, tais como queixas recorrentes que, segundo um dos 

entrevistados, “falam para além da doença”.  

Em contraste aos dois últimos eixos temáticos analisados (caráter da interação e 

solicitações), resultados específicos apresentou a maior diversidade de núcleos de significado. 

Os cinco núcleos identificados sinalizaram expectativas de resultados que recaem sobre 

pacientes e familiares, bem como sobre o fazer da equipe e, foram intitulados de: “Redução 

do sofrimento”, “Conformidade frente à morte”, “Aceitação”, “Viabilização da técnica”, e 

“Compreensão de estados”. 

Eixo temático Núcleos de significado 

Resultados específicos 

Redução do sofrimento 
Conformidade frente à morte 

Aceitação 
Viabilização da técnica 

Compreensão de estados 
Quadro 13: Significados dos resultados esperados – UTI 

 

O primeiro núcleo mencionado (Redução do sofrimento) contempla resultados que se 

dirigem aos pacientes e à família, reunindo trechos dos discursos que sinalizam expectativas 

de redução do sofrimento, atenuação e alívio de estados desagradáveis, ou mesmo o 

favorecimento do convívio com sentimentos e pensamentos negativos, de maneira a promover 

a qualidade da experiência do adoecer e da internação.  
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O núcleo “Conformidade frente à morte”, por sua vez, apresenta expectativas voltadas 

para a promoção da compreensão e aceitação, por parte da família, diante da possibilidade da 

morte ou da ocorrência efetiva desta, abarcando resultados de uma prática psicológica que 

antecede, acompanha ou se sucede ao óbito do paciente.  

Resultados semelhantes são apontados no núcleo “Aceitação”, entretanto, estes 

focalizam o paciente e sua experiência do adoecer e da internação. A aceitação do quadro 

clínico, do tratamento e da permanência na instituição hospitalar foram expectativas 

apresentadas e, acompanhadas da pressuposição de uma consequente melhora da qualidade da 

permanência do paciente no hospital, em decorrência de tal aceitação.  

“Viabilização da técnica” é o núcleo de significado que reúne elementos que 

perpassam pacientes e familiares, uma vez que sinalizam o controle e manejo de estados 

alterados de humor, mas priorizam os resultados centrados na consecução de procedimentos 

técnicos impedidos ou comprometidos por aspectos emocionais.  

Por fim, o último núcleo de significado, denominado de “Compreensão de estados”, 

apresenta uma tendência a expectativas pouco circunscritas ou definidas quanto ao seu 

alcance, funcionalidade e objetivos. No entanto, os elementos reunidos no presente núcleo se 

aproximam pelo enfoque no alcance da compreensão por parte do profissional de psicologia, 

sobre a experiência imediata do paciente, seus sentimentos e estados alterados de humor, 

através da identificação de causas não explícitas e não apreendidas por demais profissionais 

de saúde.  

Eixo temático Zona de sentido 
Resultados específicos  Manejo eficaz da equipe 

Quadro 14: Sentidos dos resultados específicos – UTI 

 

Ademais dos cinco núcleos de significado referidos, uma zona de sentido foi 

identificada em função da relevância assumida no discurso de apenas um dos entrevistados, 

devido a sua intensidade e carga emocional despendida. Tal zona aborda expectativas 
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relativas ao manejo adequado e efetivo, por parte da equipe, das relações com pacientes e 

familiares em situações específicas e, por isso foi intitulada de “Manejo eficaz da equipe”. 

5.1.2 Significados do Profissional de psicologia da UTI e análise comparativa 

 

 Na unidade intra-hospitalar em questão, a profissional de psicologia entrevistada, 

apresentava seis anos e seis meses de formada, concluiu sua graduação em uma instituição 

particular de ensino superior. Possuía cinco anos de experiência na área da Saúde Pública 

assim como no hospital em que o estudo foi desenvolvido, tendo quatro anos e quatro meses 

na unidade de terapia intensiva. No que diz respeito ao fundamento teórico-metodólogico no 

qual fundamenta sua atuação, a entrevistada fez referência à Teoria Familiar Sistêmica, aos 

conhecimentos específicos da Psicologia da Saúde e da Tanatologia e, aos conhecimentos 

gerais a respeito das patologias mais típicas da unidade em questão.   

5.1.2.1 Atuação do profissional de psicologia 

 

 Quando indagada a respeito do significado do seu trabalho na sua unidade de lotação, 

foi possível identificar em seu discurso dois núcleos relacionados com uma suposta função ou 

objetivos da intervenção psicológica em tal contexto: “Suporte” e “Mediação”.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Prática psicológica Suporte 
Mediação 

Quadro 15: Significados da prática psicológica – Profissional de psicologia da UTI 

 

 O núcleo primeiro (Suporte) sinaliza a oferta de suporte por parte do profissional de 

psicologia como uma das ações fundamentais, sendo caracterizada por intervenções 

denominadas de acolhimento, promoção do enfrentamento da situação imediata e, 

favorecimento de elaboração de conteúdos da experiência subjetiva do adoecer e da 

internação. 
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Vale ressaltar que, ainda que a entrevistada tenha destacado aspectos da vivência de 

pacientes e familiares, relacionados com o processo do adoecer e das condições adversas de 

uma internação em uma unidade de terapia intensiva, tais como o estresse e o sofrimento, a 

psicóloga estende a oferta de suporte também aos profissionais da equipe de saúde.  

Entretanto, diferencia o caráter do suporte oferecido, circunscrevendo e restringindo 

aquele dirigido aos profissionais de saúde a intervenções realizadas apenas em momentos de 

discussão de casos, com foco em aspectos subjetivos inerentes aos processos de trabalho e a 

supostos envolvimentos com a experiência subjetiva dos usuários.  

O núcleo de significado em questão se aproxima de dois dos quatro núcleos 

identificados no discurso dos profissionais de saúde a respeito da atuação do profissional de 

psicologia na unidade de terapia intensiva: “Repercussões subjetivas do adoecer e da 

internação” e “Promoção do enfrentamento”. O primeiro destes reuniu elementos referentes 

ao alvo da prática psicológica através de trechos dos discursos que apontavam estados 

alterados do humor, emoções ou sentimentos vivenciados pelos usuários, além de 

comportamentos decorrentes da experiência imediata do adoecer e da internação. “Promoção 

do enfrentamento”, por sua vez, tratava de possíveis resultantes da intervenção psicológica 

tais como a possibilidade de favorecer formas alternativas e positivas de experienciar a 

situação presente e, a promoção de mudanças comportamentais e atitudinais.  

 O outro núcleo de significado (Mediação), por sua vez, caracteriza-se pela ação do 

psicólogo de mediar as mais diversas relações estabelecidas dentro da unidade de terapia 

intensiva, envolvendo a denominada “tríade”: paciente, família e equipe. Mais uma vez, ao 

tratar da ação de mediar relações e subjetividades, a entrevistada prioriza o efeito de tal 

intervenção sobre a experiência imediata de pacientes e familiares, com o intuito de obter o 

mínimo de sofrimento possível por parte destes, ao favorecer a redução dos danos da 

internação, em especial aqueles referentes ao campo das relações interpessoais. Dessa 
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maneira, o campo da intersubjetividade parece ser um objeto de intervenção significativo do 

profissional de psicologia, que envolve não somente as relações entre paciente-equipe e 

família-equipe, mas também paciente-família.  

 Em relação aos dados obtidos através das entrevistas com os demais profissionais de 

saúde, o significado da mediação mencionado acima se apresenta enquanto zona de sentido 

por ter sido identificado em apenas um dos discursos, destacando-se pela intensidade e ênfase 

dada a tal aspecto por parte do entrevistado. Vale ressaltar que tal caráter mediador, 

entretanto, surge no discurso do profissional de saúde com enfoque particular na equipe e na 

relação desta com usuários em geral, sem referencia à interação estabelecida entre paciente e 

família, por exemplo. 

 Além disso, nesta zona de sentido, a mediação limita-se a um objetivo de tendência 

utilitarista, na medida em que a prática psicológica insere-se para facilitar e potencializar a 

comunicação do profissional com pacientes e familiares, dando-se pouco destaque a possíveis 

efeitos na qualidade da experiência subjetiva dos usuários.  

Entretanto, após o exposto nesta seção, sugere-se que quanto aos aspectos gerais dos 

significados em torno da prática psicológica, profissional de psicologia e demais profissionais 

de saúde tendem a apresentar maior proximidade que distanciamento entre seus discursos. Isto 

porque, os dois núcleos de significado identificados nos dados obtidos a partir da entrevista da 

psicóloga foram contemplados pelo discurso dos demais profissionais de saúde, ainda que de 

forma diversa. Os núcleos de significado intitulados “Profissional do complexo” e “Percepção 

do ser humano” e, a zona de sentido “Doenças do ser”, entretanto, foram as categorias que 

não apresentaram correspondência ou qualquer proximidade no discurso do profissional de 

psicologia.  
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5.1.2.2 Elementos da prática psicológica: atividades, demandas e resultados  

 

 Enquanto atividades realizadas na unidade de terapia intensiva, a entrevistada delimita 

dois tipos básicos: atendimento ao paciente e intervenções junto à família. No que diz respeito 

à atividade primeira, menciona ações com o intuito de intervir sobre a experiência subjetiva 

do paciente frente ao adoecer e a internação, e de promover orientação espaço-temporal.  

 A atividade referida como intervenção junto à família, por sua vez, termina por reunir 

atividades diversas tais como condução de grupos educativos denominados de “abertura de 

visita”, nos quais realiza orientações a respeito das normas e rotinas da unidade para a visita 

ao paciente, intervenções no momento do óbito ou em casos de morte encefálica e cuidados 

paliativos, mediações de comunicação entre pacientes e familiares e, identificação de 

demanda psicológica de familiares durante o acolhimento que precede a visita. Dessa 

maneira, torna-se possível considerar que as atividades relativas à intervenção psicológica 

junto à família caracterizam-se por: acolhimento, orientação, suporte, mediação e 

identificação de demanda. 

 Em consideração ao exposto no que diz respeito às atividades desenvolvidas pelo 

profissional de psicologia a partir dos demais profissionais de saúde, torna-se necessário 

ressaltar a dificuldade anteriormente mencionada de citar atividades do profissional de 

psicologia, uma vez que os discursos apresentaram um número significativo de silêncios, 

interrupções, ou mesmo reconhecimento do desconhecimento quanto a tal aspecto. Ademais 

disso, o único núcleo de significado identificado reuniu elementos que circunscrevia as 

atividades do profissional de psicologia apenas em torno da conversa, do diálogo e da fala 

instrumentalizada para intervir e desvendar.  

Entretanto, o atendimento à família foi mencionado por apenas um profissional 

entrevistado que, em decorrência do destaque dado a tal aspecto em seu discurso, constituiu-
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se em zona de sentido. Quanto a tal zona de sentido (Atendimento familiar), torna-se 

necessário destacar que o conteúdo evidenciado nesta, mantém estreita relação com a prática 

profissional do entrevistado. Esta correlação, por sua vez, apresenta-se em consonância com o 

próprio conceito de zona de sentido, que se refere a construções individuais acerca do mundo, 

decorrentes do contexto e da consciência de um único sujeito.  

Sendo assim, em contraposição aos significados em torno da prática psicológica por 

parte dos demais profissionais de saúde, o eixo temático atividades tende ao desconhecimento 

e inconsistência, somada ao distanciamento do discurso da psicóloga entrevistada.  

 Quanto ao eixo temático demandas, a análise do discurso da entrevistada sugere dois 

núcleos de significado, um voltado para as repercussões do adoecer e da internação na 

subjetividade de pacientes e familiares, com destaque para situações vivenciadas 

especificamente na UTI, tais como casos de morte encefálica e cuidados paliativos e, um 

outro núcleo de significado dirigido à necessidade de mediar relações interpessoais.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Demandas Repercussões do adoecer e da internação 
Mediação de relação 

Quadro 16: Significados das demandas psicológicas – Profissional de psicologia da UTI 

 

É possível afirmar que ambas as demandas apresentadas pela profissional de 

psicologia foram contempladas no discurso dos demais profissionais de saúde nos três núcleos 

de significado identificados, com algumas ressalvas para a demanda relativa à mediação. 

Enquanto “Reflexos do adoecer” e “Impactos da UTI” reúnem elementos que convergem com 

o discurso da psicóloga, os aspectos agrupados em torno do núcleo de significado “Mediação 

e instrumentalização” restringem seu enfoque à equipe, à dificuldade desta de comunicar e ser 

compreendida pelos usuários, ou mesmo de manejar manifestações subjetivas nas interações 

estabelecidas com pacientes e familiares.  
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Sendo assim, ainda que os benefícios sobre a qualidade das relações e sobre a 

experiência imediata do paciente tenham sido apresentados no discurso dos demais 

profissionais de saúde, o núcleo “Mediação e instrumentalização” focalizou o limite do saber 

e do fazer técnicos, explicitado na intersubjetividade manifesta nas relações estabelecidas 

entre equipe e usuários. Em contraposição a tal enfoque, o discurso da psicóloga trata de uma 

mediação que se estende à interação entre paciente e família e, prioriza os efeitos positivos da 

intervenção psicológica sobre a experiência subjetiva dos usuários.  

 Em relação ao eixo temático resultados gerais, entretanto, é possível afirmar que 

apenas um só núcleo de significado (Enfrentamento da experiência imediata) reúne os 

elementos mencionados pela psicóloga entrevistada, que se aproximam na direção do 

favorecimento do enfrentamento da experiência imediata do adoecer e da internação, por parte 

de pacientes ou familiares, através da elaboração de conteúdos emergentes e da redução do 

sofrimento psíquico.  

Eixo temático Núcleo de significado 
Resultados gerais Enfrentamento da experiência imediata 

Quadro 17: Significados dos resultados – Profissional de Psicologia da UTI 

 

 No que diz respeito a tal elemento da prática psicológica, o discurso dos demais 

profissionais de saúde, por sua vez, sinalizam aspectos que se distanciam dos dados obtidos 

na entrevista com a psicóloga. Isto porque, o núcleo de significado “Potência técnica”, 

referente aos resultados da ação psicológica sobre a realização de procedimentos técnicos e o 

alcance destes, diverge totalmente do discurso da psicóloga.  

O núcleo “Compreensão e aceitação”, por sua vez, sinaliza efeitos da prática 

psicológica sobre a experiência do adoecer e da internação, mas a partir de uma perspectiva 

distinta da apresentada pela profissional de psicologia.  Isto porque, se torna evidente a 

distinção entre os resultados de conformidade, entendimento e aceitação, presentes no núcleo 
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de significado em questão e, as expectativas, por parte da psicóloga, de enfrentamento e 

elaboração de conteúdos, de caráter mais ativo e participativo. 

5.1.2.3 Interação com demais práticas profissionais 

 

 No que diz respeito ao caráter da interação entre práticas profissionais, a entrevistada 

considera que houve uma melhora na qualidade desta, destacando que já é possível identificar 

o reconhecimento do lugar da psicologia na Unidade de Terapia Intensiva, ainda que haja falta 

de clareza quanto a suas ações. Atribui tal melhora ao tempo de atuação da psicologia em tal 

unidade, referido como em torno de oito anos, o que inclui o período de sua atuação. Vale 

ressaltar, que a atuação da psicologia na UTI antecede às demais unidades investigadas no 

presente estudo.  

Ao afirmar que os demais profissionais de saúde realizam pedidos de atendimento 

psicológico, de maneira informal e verbal, trocando impressões e percepções a respeito de 

casos específicos, a análise do discurso da entrevistada aponta três núcleos de significados em 

torno do eixo temático caráter da interação: “Não dá conta”, “Mediação” e “Colaboradores”.  

Eixo temático Núcleo de significado 

Caráter da interação 
Não dá conta 

Mediação 
Colaboradores 

Quadro 18: Significados do caráter da interação – Profissional de psicologia da UTI 

 

O núcleo de significado denominado “Não dá conta” reúne elementos do discurso da 

entrevistada que sinalizam situações diversas em que a equipe de saúde dirige-se ao 

profissional de psicologia por se deparar com impasses ou limites do saber e fazer técnicos. 

Neste sentido, situa o suposto lugar da psicologia como o espaço da subjetividade, do não 

perceptível, do que extrapola a ação prática e não apresenta correspondência no físico.  

Além de tais observações, a entrevistada destaca a dificuldade, portanto, dos 

profissionais de saúde de lidarem com determinados comportamentos e estados alterados de 
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humor, tais como níveis elevados de ansiedade e estresse, choro e queixas recorrentes. Ao 

tratar destes aspectos, sinaliza que, mesmo sendo situações que perpassam a prática 

psicológica, a dificuldade por parte dos profissionais de saúde de acolher tais manifestações 

da subjetividade sobrecarrega a ação do psicólogo de forma inapropriada. Isto porque 

considera que os demais profissionais também deveriam estar preparados para acolher 

pacientes e familiares, mesmo que tal acolhimento não apresente o caráter particular da 

intervenção psicológica.  

O núcleo “Mediação”, por sua vez, ainda que perpasse por aspectos semelhantes 

presentes no núcleo anterior, que deixam evidente o limite do saber técnico nas relações 

interpessoais estabelecidas entre equipe e usuários, reúne necessidades de mediação que se 

estendem a pacientes e familiares.  

Sendo assim, a entrevistada menciona interações com a prática de demais profissionais 

de saúde, de iniciativa do psicólogo, que foram motivadas por necessidades de mediação 

advindas dos usuários, seja de compreender determinados quadros clínicos, seja de flexibilizar 

normas e rotinas da unidade em benefício da evolução do paciente.   

Por fim, o núcleo “Colaboradores”, focaliza interações, também de iniciativa do 

profissional de psicologia, mas com o intuito de colher informações a respeito do quadro 

clínico do paciente, e acerca de aspectos comportamentais e alterações do estado emocional 

manifestas durante a ausência do psicólogo na unidade.  

Tais interações caracterizam-se por um movimento do profissional de psicologia 

denominado de busca ativa e, pelo reconhecimento do domínio dos demais profissionais de 

saúde acerca de estados cotidianos do paciente em função de uma permanência maior na UTI, 

fruto do caráter intensivo da assistência oferecida nesta unidade, em especial. No discurso da 

entrevistada havia referência explícita aos demais profissionais enquanto parceiros e 
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colaboradores da prática psicológica, em função do referido espaço ocupado por estes na 

unidade e da importância do seu saber para a atuação psicológica. 

Os núcleos de significado, portanto, que delimitam o caráter da interação entre a 

prática psicológica e dos demais profissionais de saúde, a partir do discurso da profissional de 

psicologia, encontram correspondência nos dois únicos núcleos identificados nas entrevistas 

dos demais participantes: “Impedimento técnico” e “Complementaridade de saberes”. É 

possível afirmar que o primeiro destes núcleos reúne elementos presentes tanto em “Não dá 

conta” quanto em “Mediação”, enquanto que o segundo núcleo aproxima-se da categoria 

“Colaboradores” no discurso da psicóloga.  

 A partir de tais considerações a respeito das proximidades identificadas entre os 

núcleos de significados da profissional de psicologia e dos demais profissionais de saúde, 

salvo algumas distinções entre estes, o que se pode considerar é que o caráter da interação 

estabelecida entre práticas permanece sendo o limite do saber e do fazer técnico, seja sob uma 

perspectiva utilitarista ou complementar, atravessando os diversos discursos dos 

entrevistados. Vale ressaltar que ambas as perspectivas são contempladas tanto pelos demais 

profissionais de saúde quanto pela profissional de psicologia. 

Em relação ao último aspecto investigado referente às interações estabelecidas entre 

práticas profissionais, a realização de solicitações de atendimento psicológico, o discurso da 

entrevistada pôde ser agrupado em três categorias de núcleo de significado: “Crise”, 

“Conflitos familiares” e “Incompreensão”.  

Eixo temático Núcleo de Significado 

Solicitações 
Crise 

Conflitos familiares 
Incompreensão 

Quadro 19: Significados das solicitações – Profissional de psicologia da UTI 

 

Todos os núcleos em questão relacionam-se com pedidos de atendimento psicológico 

que se dirigiram a intervenções frente à família, seja em momentos de estados alterados de 
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humor, com exacerbação do choro e do sofrimento, tais como em situações de óbito, seja em 

episódios de comportamentos indesejados ou inadequados por parte de familiares, em função 

de conflitos interpessoais preexistentes ou em decorrência de uma dinâmica familiar 

complexa.  

O núcleo “Crise” caracteriza-se por pedidos de atendimento psicológico de caráter 

emergencial, com a necessidade de ação pontual e imediata por parte do profissional de 

psicologia, dirigida ao controle e manejo de emoções alteradas. “Conflitos familiares”, por 

sua vez, reúne elementos do discurso da entrevistada que engloba estados mais permanentes 

da dinâmica familiar, que demandam não somente intervenções que favoreçam mudanças 

comportamentais e atitudinais, mas também o manejo de conflitos e padrões de relações 

intrafamiliares.  

 O núcleo “Incompreensão”, por sua vez, tende a dirigir-se à necessidade de 

intervenção psicológica frente a dificuldades experimentadas pelos familiares em relação à 

gravidade de determinados quadros clínicos e à indicação de procedimentos mais invasivos, 

tais como os cirúrgicos, o que termina comprometendo a aceitação da realização deste e, em 

conseqüência, a evolução do paciente. Dessa maneira, as solicitações de intervenção 

psicológica reunidas no presente núcleo de significado sinalizam a necessidade de ação em 

situações talvez de menor urgência, quando comparadas as anteriores, e focalizam a demanda 

de favorecer o entendimento e aceitação por parte de familiares, através de uma atuação mais 

processual e menos pontual.  

Dentre os três núcleos de significado identificados no discurso da psicóloga, ao tratar 

das solicitações de atendimento psicológico realizadas, apenas dois (“Crise” e 

“Incompreensão”) encontram alguma proximidade com o discurso dos demais profissionais, 

por meio dos dois únicos núcleos identificados anteriormente: “Prática comprometida” e 

“Estados alterados”.  
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A aproximação deve-se à referência feita em todos os núcleos a solicitações realizadas 

em decorrência de alterações no comportamento e no estado emocional, com variações entre a 

intensidade destas, seu caráter temporal, a urgência da intervenção psicológica ou mesmo a 

ocorrência de necessidades outras simultâneas, tais como a consecução de procedimentos. No 

entanto, apesar da proximidade identificada entre os núcleos, a análise sugere que em função 

das particularidades de cada um, referentes ao elemento central agregador, observa-se uma 

não convergência completa entre núcleos de significado, identificando, portanto apenas uma 

aproximação discreta entre os discursos em torno dos tipos de solicitações dirigidas ao 

profissional de psicologia. 

5.2 Unidade Intra-hospitalar: Enfermaria  

5.2.1 Significados e sentidos dos Profissionais de saúde da enfermaria  

 

Na enfermaria os entrevistados apresentam como média de tempo de formação 10,6 

anos, 8,5 anos de atuação na área da Saúde Pública, 7,3 anos de trabalho na instituição 

hospitalar em questão e 2,7 anos de inserção na equipe de saúde da presente unidade. No que 

diz respeito ao caráter da instituição formadora na qual os entrevistados cursaram o nível 

superior, três entrevistados concluíram a graduação em uma universidade particular e, dois em 

uma instituição pública de ensino. 

Tabela 2: Caracterização dos profissionais de saúde da enfermaria 
Categoria 

Profissional  Formação Saúde Pública Hospital Unidade (UTI) 

Enfermagem 1,5 1,5 1,5 1,5 
Fisioterapia 31 28 23 3 

Medicina 1,5 1,5 0,5 0,5 
Nutrição 9 8 8 5 

Serviço Social 10 3,5 3,5 3,5 

Média 10,6 8,5 7,3 2,7 

 

5.2.1.1 Atuação do profissional de psicologia 
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Em relação ao primeiro eixo temático de análise, atuação do profissional de 

psicologia, a partir do exame dos discursos dos entrevistados foi possível identificar dois 

núcleos de significado, em decorrência da frequência e similaridade entre elementos do 

conjunto do material coletado.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Atuação do profissional 
de psicologia 

Complexidade do quadro clínico 

Suporte à experiência imediata 

Quadro 20: Significados da atuação do profissional de psicologia- Enfermaria 

 

Em linhas gerais, os discursos dos entrevistados tenderam à carência de conteúdo, 

delimitação e especificação, seja em relação ao objeto de atuação do profissional de 

psicologia, seja no que diz respeito a características e/ou objetivos da prática psicológica. 

Vale ressaltar que em função de cada um dos núcleos reunir trechos dos discursos de quatro 

dos cinco entrevistados, o aspecto apontado de carência de especificidade e conteúdo torna-se 

ainda mais representativo e característico do conjunto dos dados coletados relativos ao eixo 

temático em questão. Tal consideração, portanto, sugere que os significados construídos em 

torno da atuação do profissional de psicologia se apresentam marcados por inespecificidade e 

precariedade do discurso. 

Enquanto o núcleo de significado intitulado “Complexidade do quadro clínico” reúne 

elementos que se referem, de forma objetiva, a aspectos típicos dos pacientes lotados na 

enfermaria em questão, “Suporte à experiência imediata”, sinaliza possíveis funções ou 

objetivos da intervenção psicológica diante da experiência subjetiva do adoecer e da 

internação.  

O primeiro dos núcleos de significado (Complexidade do quadro clínico) agrupa 

elementos que apontam objetivamente situações de prognóstico restrito, perdas de órgãos e 

membros, cirurgias de grande porte, quadros terminais e morte iminente, bem como seqüência 

de complicações do estado clínico geral. Ainda que tenha sido mencionada a necessidade de 
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apoio e auxílio ao paciente e sua família, trechos dos discursos categorizados no presente 

núcleo apresentaram a tendência a focalizar a mera enumeração de estados e situações 

clínicas, seja procedimentos médicos ou quadros gerais, que se aproximam por sua 

complexidade e gravidade.  

“Suporte à experiência imediata”, por sua vez, apresenta elementos que fazem 

referência ao apoio, conforto, ajuda, conversa e diálogo ofertados pelo profissional de 

psicologia, assim como aspectos relativos à possibilidade de melhora da qualidade da 

experiência da internação (predisposição a estados de insegurança, fragilidade, 

vulnerabilidade, perda da privacidade e ruptura da vida diária). Sendo assim, este núcleo 

sinaliza alguns elementos relacionados às repercussões do adoecer e da internação, 

apresentando de maneira ampla e restrita indicativos da subjetividade do paciente e sua 

família.  

Eixo temático Zonas de sentido 

Atuação do profissional 
de psicologia Técnico da mente humana 

Quadro 21: Sentidos da atuação do profissional de psicologia- Enfermaria 

 

Quanto à única zona de sentido identificada, “Técnico da mente humana”, esta se 

apresenta como tal pela relevância e destaque dado às habilidades do profissional de 

psicologia ao longo do discurso de apenas um entrevistado. Tais habilidades referem-se ao 

conhecimento técnico da mente humana, à sensibilidade para interpretar o que o paciente 

transmite a partir de alguns comportamentos e em determinadas situações. Neste sentido, 

atribui-se ao profissional de psicologia a capacidade de manejar e intervir de maneira a 

encontrar “atalhos” para adestrar a mente e o comportamento humano, em benefício do 

tratamento clínico.  
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5.2.1.2 Elementos da prática psicológica: atribuições, atividades, demandas e resultados 

gerais  

 

Em relação ao eixo temático atribuições, o discurso dos entrevistados permanece 

apresentando tendência à carência de conteúdo, especificidades e delimitações, além de ser 

possível identificar trechos de falas desconexas, com interrupções e silêncios. Vale ressaltar 

que foi possível identificar cinco núcleos de significado, dentre os quais três apresentaram 

pouca expressividade.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Atribuições 

Desconhecimento 
Suporte ao difícil 

Avaliação  
Escuta 

Assistência a casos de psicopatologias 
Quadro 22: Significados das atribuições – Enfermaria 

 

 Ademais disso, dentre os cinco núcleos de significado constituídos, o mais expressivo 

(Desconhecimento), em função de contemplar o discurso de todos os participantes, reúne 

elementos que apontam para o reconhecimento explícito do desconhecimento quanto às 

atribuições do profissional de psicologia. Neste núcleo de significado, encontram-se os 

trechos dos discursos em que cada participante mencionava explicitamente não saber sobre as 

atribuições do psicólogo, mesmo sendo antes e/ou depois de se referir a alguns aspectos 

supostamente relativos ao presente eixo temático.   

O segundo núcleo de significado mais expressivo, conta com elementos presentes em 

quatro dos cinco discursos dos entrevistados e, intitula-se “Suporte ao difícil” por reunir 

aspectos que tratam da oferta de acolhimento, suporte, ajuda, escuta e “alento” aos usuários 

em situações ditas difíceis, mas caracterizadas de forma ampla e genérica. Tais situações 

referidas englobam tanto a experiência de uma doença grave, quanto demandas que tendem a 
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um caráter social e financeiro, com considerações a respeito do perfil e das especificidades 

dos usuários do SUS, em particular.  

No que diz respeito aos três núcleos restantes do presente eixo temático, “Avaliação”, 

“Escuta”, “Assistência a casos de psicopatologias”, os participantes apresentaram a tendência 

a uma maior dispersão e menor coesão quanto a possíveis atribuições do profissional de 

psicologia. Enquanto o primeiro destes núcleos refere-se à ação de avaliar a conduta do 

paciente, suas necessidades e a própria demanda de acompanhamento psicológico, o segundo 

núcleo reúne trechos dos discursos que restringem as atribuições do profissional ao ouvir e 

ofertar uma escuta qualificada, que planeja sua intervenção futura.  

Por fim, o quinto núcleo de significado, “Assistência a casos de psicopatologias”, 

dirige-se a ações de identificação de sinais psicopatológicos e prestação de cuidados, seja em 

casos de psicopatologia prévia e crônica, tais como “tendências de personalidade” e 

esquizofrenia”, seja em estados reativos de depressão em decorrência da experiência imediata 

do adoecer e da internação, em função de procedimentos cirúrgicos, perda de membros e 

descrença no tratamento e na recuperação.  

Vale ressaltar que não foi possível identificar zona de sentido em torno do eixo 

atribuições, uma vez que nenhum discurso individual apresentou enfoque particular a 

qualquer aspecto relativo a tal eixo. A não identificação de zona de sentido, por sua vez, 

encontra-se em consonância com a precariedade do discurso dos entrevistados mencionada 

anteriormente.  

No que diz respeito ao eixo temático atividades, assim como no eixo anterior, um dos 

três núcleos de significado identificados se caracteriza por reunir trechos do discurso dos 

participantes que mencionam explicitamente desconhecer as atividades do profissional de 

psicologia, sendo intitulado de “Desconhecimento”.  
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Eixo temático Núcleos de significado 

                                   Atividades 
Desconhecimento 
Apoio/conforto 
Escuta/diálogo 

Quadro 23: Significados das atividades – Enfermaria 

 

Dentre os dois outros núcleos, um refere-se à ação de escutar/dialogar e o outro ao 

apoiar/confortar, apresentando de alguma maneira elementos já mencionados no eixo temático 

anterior (atribuições), o que sinaliza a aparente sobreposição de tais eixos no discurso dos 

entrevistados, bem como uma delimitação não clara a respeito da distinção entre atribuições e 

atividades do profissional de psicologia.  

Somada a tal aparente sobreposição, o núcleo de significado denominado de 

“Apoio/conforto” limita-se a reunião de trechos restritos e telegráficos do discurso dos 

entrevistados, que apenas citavam as ações de acolher, apoiar, oferecer conforto e “alento”. 

De maneira semelhante, o terceiro núcleo de significado (Escuta/diálogo) do presente eixo 

temático, refere-se a recortes do discurso dos entrevistados que apontavam para o escutar e o 

ouvir as dificuldades do paciente, o que ele tem e traz, ou mesmo atividades circunscritas pelo 

conversar/dialogar. Com exceção de apenas uma referência à possibilidade de uso de técnicas 

específicas de escuta ativa e fala dirigida, os demais trechos reunidos no núcleo em questão 

referem-se a tal atividade do psicólogo de forma inespecífica, restritiva e telegráfica.  

Vale ressaltar que trechos não categorizados do discurso de apenas um dos 

entrevistados citavam possíveis atividades do profissional de psicologia de maneira mais 

clara, direta e específica, tais como: atendimento individual de pacientes, acompanhantes e 

familiares; atendimento em grupo de acompanhantes; condução de reuniões de discussão de 

casos com os profissionais de saúde da equipe, favorecendo a troca entre estes e a 

compreensão mais integral do paciente. No entanto, quando se considera o material coletado a 

partir da entrevista com tal profissional em sua íntegra não foi possível identificar a relevância 

necessária acerca de tais aspectos das atividades do psicólogo para que estes se constituíssem 
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em zona de sentido. Sendo assim, nenhuma zona de sentido foi identificada a partir da análise 

do eixo temático atividades.  

Em relação ao eixo demandas, foi possível identificar três núcleos de significado, 

“Complexidade do quadro clínico”, “Condições de internação” e “Problemas crônicos”, que 

se aproximam por apresentarem demandas que se relacionam com situações típicas da 

enfermaria, referentes à estrutura e dinâmica hospitalar ou ao perfil dos quadros clínicos, sem 

referência à experiência subjetiva do paciente ou a alterações específicas do humor e do 

comportamento.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Demandas 
Complexidade do quadro clínico 

Condições de internação 
Problemas crônicos 

Quadro 24: Significados das demandas – Enfermaria 

 

Em geral, os núcleos de significado em questão reúnem elementos que tendem a 

objetividade e concretude de situações e quadros clínicos, sem fazer referência à subjetividade 

dos indivíduos, ou mesmo sem explorar possíveis repercussões das situações mencionadas. 

Neste sentido, sugerem-se indicativos de distanciamento da prática psicológica desenvolvida 

na unidade e conseqüente desconhecimento da mesma, bem como tendência a maior 

objetividade na análise dos casos, associada talvez a uma menor percepção das 

particularidades e individualidades dos usuários do serviço.  

Desta forma, o núcleo “Complexidade do quadro clínico” agrupa trechos dos discursos 

dos entrevistados que mencionam características típicas do perfil do paciente assistido na 

enfermaria (o paciente cirúrgico), que se referem à gravidade e complexidade dos quadros 

clínicos e procedimentos técnicos, tais como casos de morte iminente, cirurgias de grande 

porte e cirurgias mutiladoras de órgãos e membros, com repercussões futuras na vida diária 

dos pacientes (uso permanente de bolsa de colostomia). 
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Dentre os dois núcleos de significados restantes (“Condições de internação” e 

“Problemas crônicos”), o primeiro refere-se a aspectos específicos da estrutura e dinâmica de 

funcionamento hospitalar, de uma instituição pública em especial, e o segundo se dirige a 

condições prévias do paciente e sua família, que sinalizam problemas crônicos com demanda 

psicológica.  

Sendo assim, o núcleo “Condições de internação” relaciona-se com o caráter da 

internação, o tempo prolongado desta em decorrência de dificuldades estruturais do hospital, 

somada a carência de condições sociais e econômicas por parte dos usuários de saúde, em 

situações de contra-indicação de internação domiciliar, por exemplo.  

 “Problemas crônicos”, por sua vez, reúne elementos que apontam para a apresentação 

de psicopatologias preexistentes (depressão e esquizofrenia), comportamentos desviantes, 

bem como conflitos pessoais e familiares relacionados com a estrutura e dinâmica familiar e, 

a história de vida do paciente.  

No que diz respeito à construção de possíveis zonas de sentido, análise do presente 

eixo temático indicou duas zonas: “Facilitação da prática profissional” e “Interpretação”.  A 

primeira destas zonas de sentido faz referência a situações tidas como complicadas, em 

decorrência da estrutura hospitalar e do perfil do usuário (carência generalizada), mas focaliza 

a incapacidade pessoal e técnica para manejar tais circunstâncias. A demanda, portanto, tende 

a se caracterizar pela necessidade de melhor abordagem da situação e interação com o 

paciente, de modo a favorecer a permanência deste no hospital, sua adesão ao tratamento e 

colaboração com condutas técnicas prescritas.  Neste sentido a necessidade de intervenção 

psicológica situa-se no limite do fazer técnico, agindo com o objetivo de solucionar tal 

entrave e impedir o comprometimento ou interrupção da sua prática profissional.  
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Eixo temático Zona de sentido 

Demandas 
Facilitação da prática profissional 

Interpretação 

Quadro 25: Sentidos das demandas – Enfermaria 

 

Por outro lado, ainda que haja menção ao favorecimento da prática profissional em 

decorrência da intervenção psicológica, na zona de sentido “Interpretação”, o enfoque dado 

pelo entrevistado dirige-se à necessidade de compreender estados alterados de humor, 

comportamentos, desejos e sentimentos manifestos, tais como tristeza, apatia, choro e queixas 

recorrentes, com o intuito de somar a sua análise prática e objetiva, circunscrita ao saber e 

fazer técnico, a decodificação do subjetivo, tido como “nebuloso”.  

Sendo assim, sugere-se uma perspectiva distinta de interação entre práticas 

profissionais, uma vez que a zona de sentido em questão tende para a integração e 

complementação de saberes no processo de facilitação do fazer técnico, enquanto a zona de 

sentido anterior (Facilitação da prática profissional) apresenta uma perspectiva com 

direcionamento e uso instrumental, que alude a aspectos hierárquicos e de poder. Isto porque 

na zona de sentido “Facilitação da prática profissional”, o discurso do entrevistado apresenta 

indicativos de uma prática psicológica a serviço da sua intervenção profissional, na direção da 

colaboração ao tratamento clínico.  

Em seguida à investigação das demandas identificadas para intervenção do 

profissional de psicologia na enfermaria, os resultados gerais esperados diante de tal atuação 

constituem mais um eixo temático analisado. Em decorrência de tal análise foram 

identificados dois núcleos de significado: “Conforto e fortaleza” e “Enfrentamento”.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Resultados gerais  Conforto e fortaleza 
Enfrentamento 

Quadro 26: Significados dos resultados esperados – Enfermaria 
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Vale ressaltar, que o primeiro dos núcleos de significado referidos acima, o mais 

expressivo em função de reunir trechos do discurso de três dos cinco entrevistados, apresenta 

mais uma vez tendência a falas pouco consistentes, telegráficas, com escasso conteúdo e 

fundamentação.  “Conforto e fortaleza” caracteriza-se por se constituir de elementos que 

fazem referência, de maneira restrita, a supostos estados ou experiências emocionais ofertadas 

pelo profissional de psicologia a seus pacientes, tais como: apoio, suporte, conforto, 

resignação, fortaleza, segurança e “potência”.  

Em função da forma pela qual tais elementos foram apresentados nos discursos, com 

inconsistência e escassez, é possível considerar que tais resultados gerais se aproximam 

também pelo aparentemente caráter de passividade atribuído ao usuário atendido pelo 

psicólogo, responsável por ofertar as experiências referidas acima. Dessa forma, sugerem-se 

expectativas de resultados em que o profissional tende a assumir um lugar de suposto 

depositante de sensações e sentimentos positivos no paciente. 

Em contraposição ao exposto acima, o segundo núcleo de significado, intitulado de 

“Enfrentamento”, aponta para um usuário aparentemente mais partícipe do processo, que 

assume um posicionamento mais ativo e positivo. Ainda que não haja referência ao processo 

de promoção de tal enfrentamento, os elementos deste núcleo aproximam-se por focalizar a 

experiência de perdas de órgãos e membros e, a necessidade consequente de aceitação, 

adaptação, reinserção na vida diária, e reintegração aos diversos papéis sociais.  

No que diz respeito à identificação de possíveis zonas de sentido nos discursos dos 

demais profissionais de saúde, duas zonas de sentido foram observadas, conforme quadro 

abaixo. 

Eixo temático Zonas de sentido 

Resultados gerais  Elaboração com integração 
Colaboração 

Quadro 27: Sentidos dos resultados esperados – Enfermaria 
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 “Elaboração com integração” refere-se a resultados gerais da atuação do profissional 

de psicologia dirigidos à qualidade da experiência subjetiva da internação, tornando-a menos 

“sofrida” e “complicada” e, mais confortável. Neste caso, o entrevistado faz referência a 

supostos mecanismos envolvidos no alcance destes resultados e, menciona o favorecimento à 

elaboração, compreensão e integração da experiência imediata, como um recurso da 

intervenção psicológica que transforma a qualidade da vivência.  

Sendo assim, esta zona de sentido abarca elementos que apontam não somente para 

um posicionamento mais ativo por parte do paciente, já que este se torna responsável por 

compreender, elaborar e integrar a experiência imediata, mas também apresenta aspectos que 

dizem respeito ao processo, a mecanismos desencadeados a partir da intervenção psicológica 

que antecedem o resultado esperado. Neste sentido, os elementos presentes na zona de sentido 

em questão se contrapõem ao núcleo de significado “Conforto e fortaleza”, caracterizado pela 

passividade atribuída ao paciente e pela ausência de referência ao processo que conduz à 

experiência de conforto e fortaleza por parte do indivíduo assistido pelo profissional de 

psicologia.  

A zona de sentido “Colaboração” por sua vez caracteriza-se pela expectativa de que a 

atuação do profissional de psicologia intervenha na relação estabelecida entre paciente e 

profissional, de forma a dirimir os dilemas existentes em tal interação, e fazendo com que o 

paciente passe a colaborar com o tratamento clínico.  Centra-se, portanto, na facilitação e 

viabilização da conduta terapêutica, por meio da transformação do posicionamento do 

paciente diante da internação e do tratamento proposto, bem como através da resolução de 

conflitos ou entraves na relação existente entre paciente e profissional de saúde.  
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5.2.1.3 Interação com a prática psicológica  

 

 Esta seção dirige-se a apresentar e discutir os dados relativos à interação estabelecida 

entre as práticas dos demais profissionais de saúde e a prática psicológica, através da 

exploração de três eixos temáticos: caráter da interação, solicitações e resultados específicos. 

Para tanto, apresenta-se no quadro abaixo dados mais gerais e incipientes, relacionados à 

realização ou não de solicitações de intervenção psicológica, ao modo pelo qual tais 

requerimentos são realizados e à frequência destes:  

Categoria Profissional Realizou Solicitações? Como? Freqüência 
Enfermagem Sim Verbalmente Esporadicamente 
Fisioterapia Sim Verbalmente Poucas vezes 

Medicina Sim Verbalmente Inúmeras vezes 

Nutrição Sim Verbalmente / 
Indiretamente  

Frequentemente / 
Rotineiramente 

Serviço Social Sim Verbalmente Várias vezes 
Quadro 28: Caracterização da ocorrência de solicitações de atendimento psicológico – Enfermaria 

 

 Apenas a partir dos dados acima, o que se observa é uma aparente interação 

significativa e informal entre práticas, uma vez que todos os entrevistados mencionaram ter 

realizado pedidos de atendimento psicológico verbalmente, ainda que apenas um deles tenha 

informado que faz solicitações verbais indiretas através de médicos assistentes e profissionais 

de enfermagem. Quanto à frequência relativa de tais pedidos de atendimento psicológico, 

sugerem-se também interações constantes ao considerar que três dos cinco entrevistados 

sinalizaram frequências relevantes (várias vezes, inúmeras vezes, frequentemente, 

rotineiramente).  

No que diz respeito ao primeiro eixo temático da presente seção, caráter da interação, 

foi possível reunir elementos dos discursos dos entrevistados em apenas um núcleo de 

significado, tido como expressivo por contemplar dados coletados em quatro das cinco 

entrevistas realizadas.  
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Eixo temático Núcleo de significado 
Caráter da interação Interferência psicológica 

Quadro 29: Significados do caráter da interação – Enfermaria 

 

O núcleo de significado intitulado “Interferência psicológica”, abarca elementos que 

apontam para repercussões do denominado “psicológico” nos mais diversos aspectos tais 

como: apetite, corpo físico, evolução do quadro clínico, impossibilidade de execução de 

procedimentos técnicos, adesão e/ou colaboração com o tratamento. Apresenta-se, portanto, 

tendência a uma interação entre práticas motivada pela identificação de possíveis aspectos 

psicológicos manifestos sobre a área de conhecimento e atuação do profissional entrevistado.   

Apesar da tendência apontada acima, vale ressaltar que os discursos se diferem quanto 

ao enfoque dado à mesma interferência do psicológico sobre seu saber e fazer técnico. Tais 

divergências englobam desde uma perspectiva que trata de repercussões psicológicas no 

comportamento do indivíduo e no seu estado de humor, que impedem ou comprometem 

procedimentos técnicos, passando pelo caráter do inexplicável, do que não obtém 

correspondência no plano físico, mas que determina a evolução clínica do paciente, até a 

visão de que o campo psicológico permeia as interações estabelecidas entre profissionais e 

usuários de saúde.  

Em contraposição a todo o exposto acima relativo ao caráter da interação, a única 

zona de sentido identificada foi denominada de “Complementaridade” e aponta para relações 

estabelecidas entre profissionais a partir de ações parceiras, motivadas por uma necessidade 

de discutir e compreender casos de forma ampla e definir condutas em conjunto.  

Eixo temático Zona de sentido 
Caráter da interação Complementaridade 

Quadro 30: Sentidos do caráter da interação – Enfermaria 

 

Tal zona de sentido, portanto, reúne elementos que apontam para a ocorrência de troca 

de impressões e entendimentos sobre o paciente, que viabilizam a ampliação da compreensão 
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do caso e, predispõe a tomadas de decisão a partir de um trabalho parceiro. Tal abrangência 

de compreensão e condução, em alguns momentos, chega a ultrapassar os limites da 

experiência imediata da internação, e dirige-se a intervenções pontuais que podem se estender 

a encaminhamentos externos.  

Dessa maneira, a partir dos elementos reunidos na zona de sentido acima, torna-se 

necessário evidenciar a contraposição entre tal zona e o significado construído em torno do 

núcleo “Interferência psicológica” no que diz respeito aos limites do saber e fazer técnico. 

Enquanto que no núcleo de significado, tais limites tendem a apresentar-se como 

impossibilidades, na zona de sentido “Complementaridade”, os mesmos limites promovem 

uma interação entre práticas profissionais fomentada pela busca de uma compreensão 

ampliada que potencializa alternativas de condutas diante do caso.  

Dados coletados a partir do questionamento a respeito de exemplos de realização de 

solicitações de atendimento psicológico, após a devida análise, constituíram o eixo temático 

solicitações e, puderam ser agrupados em três núcleos de significado: “Manejo difícil”, 

“Estados alterados” e “Não lembro”. Tais núcleos apresentaram expressividade pouco 

significativa por cada um contemplar trechos de discursos de apenas dois dos entrevistados. 

Eixo temático Núcleos de significado 

Solicitações 
Manejo difícil 

Estados alterados 
Não lembro 

Quadro 31: Significados das solicitações de atendimento psicológico – Enfermaria 

 

Quanto ao primeiro dos núcleos mencionados acima (Manejo difícil), este se 

caracteriza por reunir elementos dos discursos que sinalizam pedidos de atendimento 

psicológico realizados em função de situações de difícil manejo por parte do profissional 

entrevistado, tais como: abordagem ao paciente, interpretação de dificuldades do paciente, 

pedidos de alta hospitalar, doentes terminais, interação complexa com pacientes usuários de 

droga. Vale ressaltar que o discurso de ambos entrevistados faz referência explícita a uma 
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dificuldade pessoal que o motiva a solicitar atendimento psicológico. Neste sentido, o 

paciente, sua família e a experiência subjetiva destes tendem a ser desconsideradas, ao menos 

em um primeiro plano.  

Em contraposição ao núcleo de significado anterior, “Estados alterados”, agrupa 

trechos de discursos que fazem referência a estados alterados de humor e consciência, com 

enfoque maior para o rebaixamento de humor, identificado através do choro, da queixa 

recorrente, ou de pacientes que se negam a se alimentar, conversar ou colaborar com o 

tratamento. Dessa maneira, a motivação aparente para a solicitação de atendimento 

psicológico tende a focalizar o paciente e suas alterações de humor, manifestas por meio do 

comportamento e da relação interpessoal.  

Entretanto, torna-se necessário destacar que, ainda que tal núcleo de significado 

focalize o mencionado acima, o discurso dos entrevistados aponta para uma suposta distinção 

na forma pela qual o rebaixamento de humor e os sinais comportamentais são abordados pelos 

profissionais. Enquanto no discurso de um dos entrevistados, o humor dito “deprimido” é 

relacionado com o prolongamento da internação em decorrência do déficit na estrutura e 

dinâmica de funcionamento da instituição, com enfoque na repercussão de tal estado na 

evolução do quadro clínico, o outro entrevistado refere-se à necessidade emergente de 

interpretar tais comportamentos e estados emocionais, com o intuito de compreender melhor a 

experiência do paciente.  

O terceiro núcleo de significado (Não lembro), por sua vez, reúne elementos que 

sinalizam de forma explícita a dificuldade do entrevistado em recordar situações ou casos em 

que realizou pedido de atendimento psicológico. A característica do presente núcleo, portanto, 

sugere uma frequência baixa de solicitações, bem como uma suposta precariedade da 

interação entre as práticas. Neste sentido, apenas um dos entrevistados menciona e reconhece 

a carência de interação com o profissional de psicologia, sinalizando não somente uma 
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dificuldade generalizada da equipe de saúde da unidade, que tende a um trabalho 

fragmentado, como também possíveis particularidades do psicólogo e de si mesmo quanto à 

capacidade, abertura e iniciativa para o diálogo e a interação. 

Torna-se necessário destacar que mesmo existindo trechos dos discursos dos 

entrevistados sem categorização em núcleos de significado, estes não apresentaram relevância 

aparente nas entrevistas individuais, de modo que não foi possível identificar nenhuma zona 

de sentido para o eixo solicitações.    

Por fim, no último eixo temático desta seção, as expectativas quanto aos resultados 

específicos acerca das solicitações de atendimento psicológico realizadas, foi possível 

identificar quatro núcleos de significado, de maneira que dois dos núcleos apresentaram uma 

expressividade significativa (“Favorecimento da prática” e “Melhora do estado emocional”), e 

os outros dois reuniram, cada um, trechos de discursos de apenas dois dos entrevistados 

(“Elaboração e integração” e “Aceitação e colaboração”). 

Eixo temático Núcleos de significado 

Resultados específicos 

Favorecimento da prática 
Melhora do estado emocional 

Elaboração e integração 
Aceitação e colaboração 

Quadro 32: Significados dos resultados esperados – Enfermaria 

 

No que diz respeito ao primeiro dos núcleos referidos acima, “Favorecimento da 

prática” reúne trechos que enfatizam os benefícios diretos ou indiretos da intervenção 

psicológica sobre a prática profissional do entrevistado. Para o alcance de tais benefícios, a 

atuação do profissional de psicologia tende a se dirigir a: orientações à equipe quanto ao 

manejo de determinados pacientes; favorecimento da interação entre usuário e profissional de 

saúde por meio da promoção da elevação da confiança do paciente no entrevistado; facilitação 

da atuação e aplicação de técnicas profissionais a partir do alívio do sofrimento.  
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Sendo assim, o aspecto, que aproxima tais elementos dos discursos dos entrevistados 

em torno do núcleo de significado em questão, portanto, é o enfoque dado à promoção da 

facilitação, viabilização ou potencialização da prática profissional em decorrência das 

possíveis repercussões da atuação do profissional de psicologia.  

Em contraposição ao foco estabelecido no núcleo acima, “Melhora do estado 

emocional” e “Elaboração e integração”, apresentam-se como núcleos de significado que 

abrangem expectativas de resultados dirigidas ao paciente, em especial. No primeiro destes, 

os trechos reunidos do discurso dos entrevistados sinalizaram expressões que sugerem a 

melhora do estado emocional do paciente tais como: “aliviar o sofrimento”, “tirar o paciente 

do fundo do poço”, “tranquilidade”, “fortaleza”, “recuperação da segurança”.  

“Elaboração e integração”, por sua vez, agrupa elementos que tendem para 

expectativas de uma atitude supostamente mais ativa por parte do paciente, de maneira que 

este seja capaz de compreender o que experiencia, o que sente e pensa, o que acontece com 

ele e seu entorno, podendo integrar tal experiência subjetiva imediata com apropriação e 

autonomia.  

O núcleo denominado “Aceitação e colaboração”, por outro lado, focaliza expectativas 

de resultados específicos centradas nos benefícios voltados para o tratamento, a continuidade 

da internação e a evolução do quadro clínico. Comportamentos colaborativos, adesão ao 

tratamento, aceitação do prolongamento da internação e consequente permanência no hospital 

são efeitos mencionados como repercussões possíveis do atendimento psicológico, de 

importância significativa para o desenvolvimento da conduta clínica.  

Quanto à identificação de zonas de sentido no presente eixo temático, apenas “Olhar 

complementar” foi sinalizada, em função da relevância assumida por tal aspecto no discurso 

de um entrevistado. Tal zona de sentido aponta como expectativa de resultado a obtenção de 

visões complementares ao saber e fazer técnicos do entrevistado, favorecendo a compreensão 
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mais ampla do indivíduo e de suas particularidades, através da discussão de caso. Isto porque, 

o profissional destaca como dados e informações a respeito de um caso podem ser 

interpretados de formas distintas e completares a partir de áreas do conhecimento específicas 

e, como a complementação de tais saberes é importante para uma melhor compreensão e 

condução do caso.  

Eixo temático Zona de sentido 
Resultados específicos Olhar complementar 

Quadro 33: Sentidos dos resultados esperados – Enfermaria 

 

Torna-se necessário destacar como tal zona de sentido evidencia o aspecto da 

complementaridade de saberes e seus benefícios que, por sua vez, não se apresenta em 

nenhum dos discursos dos demais entrevistados, mas apresentando relevância suficiente em 

uma só entrevista para constituir-se como zona de sentido no presente eixo temático.  

5.2.2 Significados do Profissional de psicologia da enfermaria e análise comparativa 

 

A psicóloga lotada na enfermaria em questão, no momento da entrevista, possuía oito 

anos e meio de formada e cursou sua graduação em uma instituição pública de ensino 

superior. Encontrava-se em exercício há cinco anos, tanto no que diz respeito à área da saúde 

pública, quanto ao hospital e à unidade intra-hospitalar específica. Em relação ao fundamento 

teórico metodológico no qual baseia suas intervenções, a profissional referiu ser simpatizante 

da psicanálise.  

5.2.2.1 Atuação do profissional de psicologia 

 

Ao ser questionada quanto ao significado de seu trabalho na enfermaria em que se 

encontra lotada há cinco anos, o discurso analisado da entrevistada sinaliza três núcleos de 

significado, de modo que um deles tende a se dirigir ao alvo da intervenção psicológica e, os 

demais tratam de ações e/ou objetivos da sua atuação.  
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Eixo temático Núcleos de significado 

Prática psicológica 
Impacto do adoecer 

Garantia da singularidade 
Encaminhamento externo 

Quadro 34: Significados da prática psicológica – Profissional de psicologia da Enfermaria 

 

O núcleo de significado intitulado “Impacto do adoecer” reúne elementos sobre os 

quais recai a sua prática e, que circunscrevem toda a experiência subjetiva do processo do 

adoecer e da internação, abarcando aspectos diversos tais como: rupturas do cotidiano e dos 

vínculos sociais dos usuários de saúde, momento de vida específico do paciente, repercussões 

na dinâmica e funcionamento familiar, situações vividas no hospital, procedimentos médicos, 

bem como sensações e estados emocionais experimentados por pacientes e familiares ao 

longo de toda a trajetória em questão. Tais aspectos apontados a respeito do processo do 

adoecer e da internação foram apresentados enquanto elementos a serem investigados e 

trabalhados por parte do profissional de psicologia, na direção do enfrentamento da 

experiência imediata.  

Enquanto supostas funções do profissional de psicologia na enfermaria, “Garantia da 

singularidade” agrega elementos que tratam da prática psicológica como aquela responsável 

por favorecer a expressão da singularidade e garantir o espaço desta diante do enfoque dado 

aos procedimentos clínicos característicos de uma instituição hospitalar, tais como 

diagnósticos, exames, procedimentos técnicos, condutas médicas e tratamento em si. Dessa 

maneira, a entrevistada destaca a importância da prática profissional no que diz respeito à 

ênfase dada às particularidades do sujeito e à permissão para falar sobre sua experiência 

subjetiva, do o quê o singulariza frente ao que é objetivo, técnico e padronizado.  

Outro núcleo de significado que aborda elementos relativos a supostas ações e 

objetivos da intervenção psicológica foi intitulado de “Encaminhamento externo”. Este núcleo 

reúne trechos do discurso da entrevistada aponta para prática de identificar possíveis 

demandas psicológicas extra-hospitalares, em casos de pacientes e/ou familiares que 
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apresentam questões não vinculadas ao processo do adoecer e da internação, mas que exigem 

intervenção posterior de um profissional de psicologia. Dessa forma, a entrevistada refere-se à 

realização de encaminhamentos externos para atendimento psicológico na rede básica de 

saúde, quando, por exemplo, da identificação de conflitos familiares, uso abusivo de álcool e 

outras drogas.  

Tais dados relativos aos núcleos de significado identificados no discurso da 

profissional de psicologia para o presente eixo temático (prática psicológica), quando 

contrastados com a análise do discurso dos demais profissionais de saúde, sinalizam aparente 

distanciamento e discrepância. Isto porque, apenas um dos núcleos de significado dos 

profissionais, denominado de “Suporte à experiência imediata”, se aproxima discretamente do 

exposto acima.  

Ademais disso, o núcleo de significado “Complexidade do quadro clínico” e a zona de 

sentido “Técnico da mente humana” (ambos apresentados na análise anterior das entrevistas 

dos profissionais de saúde) tendem a abordar a atuação do psicólogo de maneira objetiva, com 

ausência de referência à experiência subjetiva dos usuários de saúde.  

No entanto, vale ressaltar que a aproximação discreta entre discurso, restringe-se aos 

núcleos “Suporte à experiência imediata” (demais profissionais de saúde) e “Impacto do 

adoecer” (psicóloga), e deve-se apenas à referência feita pelos demais profissionais de saúde 

ao suposto papel do psicólogo de ofertar apoio, conforto, e ajuda diante da experiência da 

internação, atravessada por insegurança, fragilidade, vulnerabilidade, perda de privacidade e 

ruptura da vida diária.  

Sendo assim, é possível afirmar que, mesmo que ambos os núcleos de significado 

façam referência a aspectos da experiência imediata do adoecer e da internação, estes se 

diferenciam no que diz respeito ao enfoque dos discursos. Enquanto o foco dos demais 

profissionais de saúde recai sobre o suposto produto da intervenção psicológica, em 
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detrimento da amplitude da experiência subjetiva, no discurso da psicóloga destacam-se as 

nuances da subjetividade do sujeito durante todo o processo do adoecer e da hospitalização, 

em sobreposição aos possíveis resultados da prática psicológica.  

5.2.2.2 Elementos da prática psicológica: atividades, demandas e resultados  

 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas por parte da profissional entrevistada, 

esta enumera sete tipos, destacando suas especificidades: atendimento às solicitações de 

atendimento psicológico, busca ativa, registro diário nos prontuários dos atendimentos 

realizados, grupo de acompanhantes, atendimento individual, acolhimento no óbito e 

intervenção sobre relações interpessoais.  

Em relação ao atendimento de solicitações, a entrevistada faz referência a pedidos de 

atendimento psicológico realizados formalmente e informalmente por profissionais, 

familiares, acompanhantes e pacientes. No caso das solicitações efetuadas por profissionais da 

equipe de saúde, a psicóloga acrescenta a necessidade de realizar devoluções e discussões a 

respeito do caso, após o primeiro atendimento.  

“Busca ativa” refere-se a toda e qualquer ação por parte do profissional de psicologia 

que se dispõe a identificar, por iniciativa própria, demanda de atendimento psicológico na 

unidade, tais como urgências e casos críticos, a partir de entrevistas iniciais de avaliação (com 

pacientes e familiares) e por meio do contato diário com alguns profissionais da equipe 

(enfermagem e serviço social). 

O grupo de acompanhantes, por sua vez, é uma atividade semanal, caracterizada como 

um grupo temático de discussão, com o intuito de favorecer a troca de experiências entre 

acompanhantes, relativas ao período do adoecimento e da internação, bem como de oferecer 

escuta e acolhimento ao sofrimento destes. Ademais disso, serve como estratégia de 
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divulgação da possibilidade de assistência psicológica na unidade e de formação de rede de 

apoio social intra-hospitalar entre usuários de saúde.  

Por fim, a atividade referida como “intervenção sobre interações interpessoais” dirige-

se a ações voltadas para a qualidade da interação estabelecida entre pacientes, acompanhantes 

e/ou familiares. Tais ações englobam avaliação, identificação de conflitos, orientações 

diversas e, pareceres a respeito da permanência/autorização de acompanhantes durante a 

internação do paciente.  

Ao contrastar as atividades listadas pela profissional de psicologia com o discurso dos 

demais profissionais de saúde sobre tal eixo temático (atividades), o que se destaca é a 

discrepância existente entre a variedade de atividades mencionadas pela psicóloga e a 

limitação e restrição do exposto pelos demais profissionais. Tal limitação se mostrou evidente 

não somente a partir do núcleo de significado denominado de “Desconhecimento”, mas 

também através da inespecificidade dos demais núcleos identificados: “Escutar/dialogar” e 

“Apoio/conforto”.  

Somado a tais considerações a respeito da comparação entre discursos, torna-se 

necessário recordar a sinalização feita anteriormente em relação aos silêncios, às interrupções 

e ao caráter telegráfico do fala dos profissionais de saúde quando indagados a respeito das 

atividades do psicólogo.  

Sendo assim, é possível afirmar que, no que diz respeito ao presente eixo temático, 

atividades do profissional de psicologia, os discursos entre profissionais de saúde e psicóloga 

da unidade se distanciam e divergem de forma significativa. Atividades semelhantes às 

mencionadas pela psicóloga foram identificadas apenas em trechos do discurso de um dos 

entrevistados que, por sua unicidade, não foi possível ser categorizados enquanto núcleo de 

significado representativo da equipe de saúde da enfermaria. 
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Quanto aos trechos do discurso da entrevistada relativos ao eixo demandas, dois 

núcleos de significados foram construídos: “Dificuldade de enfrentamento” e “Questões 

extras”.  

Eixo temático Núcleo de significado 

Demandas  
Dificuldade de enfrentamento 

Questões extras 

Quadro 35: Significados das demandas psicológicas – Profissional de psicologia da enfermaria 

 

O primeiro destes núcleos apresenta-se como o mais abrangente ao reunir condições 

típicas diversas experienciadas pelos usuários de saúde da unidade, que repercutem no estado 

emocional dos indivíduos e produzem conflitos, rupturas e situações de crise que, por sua vez, 

implicam no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento da experiência imediata. 

“Dificuldade de enfrentamento” constitui-se em um núcleo de significado, portanto, que 

aponta para uma demanda psicológica vinculada à qualidade da experiência subjetiva 

imediata de pacientes, acompanhantes e familiares. Dirige-se, portanto, à necessidade destes 

de lidar e manejar as distintas condições adversas que se apresentam diante do adoecer, da 

internação e do tratamento.  

Sendo assim, a demanda circunscrita pelo núcleo “Dificuldade de enfretamento” 

refere-se às diversas repercussões do adoecimento e hospitalização, que abarcam desde 

rupturas de vínculos sociais e da vida diária, conflitos e reordenações familiares, perdas, 

entraves e conflitos com a equipe, diagnósticos complexos e restritivos, procedimentos 

cirúrgicos mais invasivos (mutilação de membros), ocorrência de óbito e, efeitos do déficit da 

estrutura e funcionamento hospitalar. Vale ressaltar que a ênfase do discurso da entrevistada  

recai sobre a subjetividade do indivíduo, sobre a experiência que este apresenta diante das 

situações impostas pelo adoecer e hospitalização, manifesta por meio de: ansiedade, medo, 

raiva, sofrimento, tristeza ou angústia e desejo de morte.  
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O segundo núcleo de significado, “Questões extras”, por sua vez, contrapõe-se ao 

primeiro exatamente por reunir elementos que sinalizam demandas psicológicas que não se 

relacionam diretamente com a experiência imediata do adoecer e da internação. Neste núcleo 

de significado, os trechos do discurso da psicóloga apontam para a identificação de demanda 

de acompanhamento psicológico posterior a alta hospitalar, em decorrência de conflitos 

preexistentes na historia de vida de pacientes e familiares, tais como desestruturação familiar 

ou uso abusivo de álcool e outras drogas. 

No que diz respeito à contraposição com os dados coletados a partir das entrevistas 

com os demais profissionais de saúde da enfermaria, referentes ao eixo demandas, o que se 

torna talvez mais evidente é o distanciamento entre tais discursos, sobretudo em relação à 

referência ou não ao aspecto subjetivo da experiência imediata dos usuários de saúde.  

Ainda que dois dos três núcleos de significado identificados a partir da análise dos 

discursos dos demais profissionais de saúde (“Condições de internação” e “Complexidade do 

quadro clínico”) tenham sinalizado situações semelhantes às mencionadas pela psicóloga da 

unidade (casos graves e condições adversas de internação), a subjetividade, a qualidade da 

experiência imediata e as particularidades dos sujeitos não foram referidas.  

Sendo assim, pode-se afirmar que apesar da proximidade entre elementos existentes 

nos núcleos de significado identificados, torna-se evidente o distanciamento entre discursos 

quando se considera a abordagem particular de tais elementos por parte dos entrevistados 

(profissional de psicologia e demais profissionais de saúde). Tal aspecto é fortalecido pelo 

próprio caráter do discurso dos demais profissionais de saúde, que se destaca pela tendência a 

objetividade e concretude, com referência a quadros clínicos, procedimentos cirúrgicos e 

estrutura hospitalar, sem sinalizar possíveis repercussões para os sujeitos envolvidos. 

Relação semelhante entre núcleos de significado também pode ser identificada entre 

“Questões extras”, da presente seção, e “Problemas crônicos” da seção anterior, dedicada a 
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análise do discurso dos demais profissionais de saúde acerca do eixo demandas. Isto porque, a 

proximidade entre tais núcleos deve-se apenas pela referência feita a demandas psicológicas 

que não se relacionam diretamente com o adoecer e a internação. A impossibilidade de 

congruência completa entre tais núcleos, por sua vez, surge em função da pouca clarificação 

por parte dos demais profissionais de saúde no que diz respeito à explanação do que seriam 

“problemas crônicos”.  

Ademais do exposto acima em relação à análise comparativa entre os núcleos 

“Questões extras” e “Problemas crônicos”, vale ressaltar que a partir do discurso da psicóloga 

e da própria denominação do primeiro, torna-se possível afirmar que os elementos 

contemplados em ambos os núcleos não se constituem em demandas psicológicas centrais da 

atuação do profissional de psicologia no contexto analisado. Sendo assim, sugere-se que os 

elementos reunidos em torno do núcleo de significado “Problemas crônicos” sinalizam 

também aparente distanciamento entre discursos.  

No que diz respeito ao eixo resultados gerais, a análise do discurso da psicóloga da 

enfermaria permitiu identifica apenas um núcleo de significado: “Enfrentamento”. Tal núcleo, 

por sua vez, apresenta estreita relação com o primeiro núcleo do eixo anterior (Dificuldade de 

enfrentamento), dirigido especificamente a experiência imediata do adoecer e da internação. 

No presente eixo, o núcleo em questão destaca enquanto resultado da prática psicológica o 

favorecimento da vivência da doença e da hospitalização e, a promoção do enfrentamento, de 

maneira a minimizar o sofrimento psíquico experimentado.  

Eixo temático Núcleo de significado 

 
Resultados gerais 

 
Enfrentamento 

Quadro 36: Significados dos resultados – Profissional de psicologia da enfermaria 

 

Resultados congruentes com os mencionados acima foram encontrados apenas na zona 

de sentido, intitulada “Elaboração com integração”, identificada a partir da análise dos 
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discursos dos demais profissionais de saúde. Tal zona de sentido destacava exatamente o 

efeito da intervenção psicológica sobre a qualidade da experiência subjetiva da internação, de 

modo com que esta se tornava menos “sofrida” e “complicada”, por meio de processos de 

elaboração, compreensão e integração da vivência imediata. 

Além da proximidade referida acima, a análise do presente eixo temático sinaliza 

semelhança entre discursos a partir do núcleo de significado “Enfrentamento” identificado na 

seção anterior, assim como na presente seção. O núcleo construído através da análise dos 

discursos dos demais profissionais de saúde reuniu elementos que também apontavam para a 

aquisição de um posicionamento mais ativo e positivo por parte do paciente em função da 

assistência psicológica.  

No entanto, vale ressaltar que no discurso dos profissionais de saúde, os elementos 

reunidos em torno do núcleo “Enfrentamento” focalizavam possíveis sequelas da internação e 

do tratamento, com destaque para o momento posterior a alta hospitalar. Processos de 

aceitação e adaptação foram mencionados tendo início com a intervenção psicológica, mas 

uma perspectiva com tendência menos imediatista e uma visão em longo prazo.  Os elementos 

constituintes do núcleo de significado relativo ao discurso da psicóloga, por sua vez, 

apresentam um enfoque dirigido à experiência imediata dos indivíduos, com a sinalização de 

conflitos, alterações do estado emocional e situações de crise vivenciadas no momento 

presente, sinalizando resultados obtidos em curto prazo, experimentados ainda durante a 

hospitalização.  

Apesar do exposto acima, relativo às distinções identificadas entre os elementos 

presentes nos núcleos de significado acerca do eixo resultados gerais, torna-se necessário 

destacar a proximidade, ainda que restrita, entre os discursos, uma vez que duas das quatros 

categorias (núcleos e zonas de sentido) identificadas na seção anterior foram contempladas 

pelo único núcleo de significado advindo do discurso da psicóloga. 



140 
 

5.2.2.3 Interação com demais práticas profissionais 

 

 Quando indagada a respeito da interação com demais práticas profissionais, a 

entrevistada focaliza seu discurso na qualidade da relação, na sua trajetória de inserção na 

unidade, bem como nas mudanças observadas no posicionamento dos demais profissionais 

frente à prática psicológica desenvolvida. Sendo assim, foi possível identificar a partir da 

análise de discurso três núcleos de significado em torno do eixo caráter da interação: 

“Especificidades desfavoráveis”, “Esforços pessoais” e “Mudanças de posicionamento”. 

Eixo Temático Núcleos de significado 

Caráter da interação 
Especificidades desfavoráveis 

Esforços pessoais 
Mudanças de posicionamento 

Quadro 37: Significados do caráter da interação entre práticas – Profissional de psicologia da Enfermaria 

  

O primeiro dos núcleos mencionados acima caracteriza-se por qualificar a interação 

com demais práticas profissionais como “um pouco complicada” e reunir elementos relativos 

a especificidades da estrutura e dinâmica de funcionamento da enfermaria, além de 

características pessoais dos membros da equipe e aspectos referentes à trajetória da prática 

psicológica na unidade.  

Quanto às especificidades da estrutura e dinâmica, a entrevistada sinaliza que a equipe 

é composta por um número exacerbado de membros, que incluem profissionais lotados na 

unidade, estagiários, médicos residentes, assim como profissionais que apenas atuam 

realizando interconsulta. Somada a tal característica numérica, a psicóloga trata da alta 

rotatividade dos médicos residentes, em função do período restrito de permanência na unidade 

(seis meses), e da dispersão destes por atuarem em outras unidades intra-hospitalares.  

 A psicóloga também considera que a equipe é carente da noção de 

multidisciplinaridade e aponta a escassez da tomada de decisões conjuntas, destacando o 

perfil interpessoal caracterizado por pouca disponibilidade e abertura para discussão de casos. 
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Associa tal perfil, no entanto, ao tempo prolongado de atuação (na enfermaria) da maioria dos 

profissionais da equipe, em contraposição a própria historicidade recente da psicologia na 

unidade, uma vez que antes da sua inserção, os atendimentos psicológicos na enfermaria eram 

realizados apenas através de interconsulta, sem a presença constante de um profissional de 

referência. Neste sentido, associa a possível dificuldade na interação com demais práticas 

profissionais ao caráter de “novidade” atribuído à prática psicológica recém inserida.

 “Esforços pessoais”, por sua vez, caracteriza-se como o núcleo de significado que 

agrupa trechos do discurso da entrevistada que sinalizam  estratégias diversas utilizadas por 

esta no processo de inserção na equipe da unidade, tais como: participação em reuniões; 

apresentação e esclarecimento a respeito do seu trabalho; discussão de casos e intervenção em 

situações críticas, nas quais a perspectiva multidisciplinar se fez imprescindível. Ainda assim, 

a psicóloga reconhece a necessidade de mais esforço pessoal e ações na direção de um maior 

engajamento, afirmando que mesmo reconhecido, o lugar atual da psicologia aponta para uma 

maior presença e um “caminhar bastante”.  

 No entanto, ainda que a entrevistada tenha se referido a tal necessidade de maior 

engajamento, bem como às características específicas da equipe que dificultam a interação, o 

núcleo “Mudanças de posicionamento” sinaliza alterações percebidas no posicionamento dos 

profissionais da equipe diante do saber e da prática psicológica, ao apresentar demandas de 

atendimento mais condizentes com a proposta de intervenção na unidade. 

 Dessa forma, admite ter conquistado um lugar de reconhecimento na equipe, em 

decorrência do que denomina de “refinamento da demanda”, por considerar que esta se tornou 

mais específica, abarcando aspectos psicológicos com maior coerência. Isto porque afirma 

que em um primeiro momento, as demandas relacionavam-se com comportamentos 

inadequados e indesejáveis de pacientes, conflitos entre estes e a equipe, e estados de humor 

alterados, que provocavam desconforto e incômodo. 
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 No entanto, considera que demandas atuais tendem a se referir a situações críticas 

mais condizentes com a proposta da prática psicológica, tais como indicação de 

procedimentos médicos complexos, diagnósticos restritos ou necessidade de reabordagem 

cirúrgica. A psicóloga sinaliza também eventuais demandas por pareceres do profissional de 

psicologia em processos de tomada de decisões de condutas, o que favorece a participação 

direta da psicologia na rotina da unidade e na definição de alguns procedimentos. 

No que diz respeito à contraposição entre discursos acerca do eixo caráter da 

interação, o que se observa é um distanciamento significativo na medida em que o enfoque 

sinalizado pelo único núcleo de significado da seção anterior (Interferência psicológica) 

dirige-se à interferência dos aspectos psicológicos sobre o saber e o fazer técnico dos 

profissionais de saúde. Enfoque este que não foi contemplado por nenhum dos três núcleos de 

significado da presente seção, que centraram em questões relacionadas às dificuldades na 

interação entre práticas profissionais.  

De maneira semelhante, a zona de sentido “Complementaridade”, delimitada no 

discurso de apenas um dos profissionais de saúde, se contrapõe ao apresentado no discurso da 

psicóloga por abordar a relação entre as práticas a partir da perspectiva da complementaridade 

de saberes e ações parceiras, o que diverge do primeiro núcleo de significado sinalizado na 

presente seção “Especificidades desfavoráveis”. No entanto, torna-se possível considerar que 

tal aspecto da complementaridade e parceria apresenta-se discretamente contemplado no 

último núcleo intitulado de “Mudanças de posicionamento”.  

 Quando questionada a respeito da realização de solicitações de atendimento 

psicológico na unidade, a entrevistada afirma que encaminhamentos são realizados, em sua 

maioria, informalmente, com exceção dos médicos que tendem a apresentar pedidos formais. 

Vale ressaltar que, ao se referir à maioria dos profissionais de saúde, exemplifica, em 

especial, com as categorias do serviço social e da enfermagem.  
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  No que diz respeito às solicitações de atendimento psicológico, às demandas 

emergentes a partir destas, a análise do discurso da psicóloga permite identificar três núcleos 

de significado: “Gravidade e complexidade”, “Prolongamento da internação”, “Rede de 

apoio”.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Solicitações 
Gravidade e complexidade 

Prolongamento da internação 
Rede de apoio 

Quadro 38: Significados das solicitações de atendimento psicológico – Profissional de psicologia da enfermaria 

  

O primeiro dos núcleos referidos acima reúne elementos do discurso da entrevistada 

que aponta situações em que pedidos de atendimento psicológico foram realizados em 

decorrência da gravidade do diagnóstico e do quadro clínico geral, que implicavam na 

indicação de cirurgias mutiladoras, paliativas (câncer), ou mesmo reabordagem cirúrgica. Tais 

situações foram correlacionadas com alterações na qualidade do enfrentamento do adoecer e 

da internação, por parte do paciente, bem como com pedidos de médicos residentes para que o 

profissional de psicologia o acompanhasse na comunicação da necessidade de cirurgias 

mutiladoras.  

A referência aos pedidos médicos mencionados acima, por sua vez, sugere 

aproximação a um dos núcleos de significado identificados na seção anterior acerca do eixo 

solicitações: “Manejo difícil”. Isto porque tal núcleo apresentado anteriormente agrupava 

trechos do discurso dos entrevistados que se assemelhavam em torno da dificuldade do 

profissional de saúde de lidar com determinadas situações, de modo que tais entraves eram 

responsáveis pela realização de solicitações de intervenção psicológica, algo que inclusive 

apresentava-se explícito na fala dos participantes.  

O segundo núcleo de significado identificado a partir da análise do discurso da 

psicóloga (Prolongamento da internação) focaliza a permanência prolongada do usuário na 

instituição, em decorrência da estrutura e dinâmica de funcionamento desta, o que tende a 
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alongar o tempo para a realização de determinados procedimentos médicos prescritos e 

necessários ao tratamento do paciente. Neste sentido, tais condições de internação antecedem 

e disparam repercussões no humor e no comportamento do paciente, manifestando-se sob a 

forma de desesperança, desejo de morte ou alta a pedido, por exemplo.  

Torna-se necessário destacar, no entanto, a consideração da entrevistada acerca da 

possível sobreposição no que diz respeito ao caráter da solicitação de atendimento psicológico 

quando se considera o déficit na estrutura, o prolongamento da internação decorrente e os 

reflexos no estado emocional dos usuários de saúde.  

Sobreposição semelhante foi encontrada em um dos núcleos de significado 

identificado a partir do discurso dos demais profissionais de saúde acerca do presente eixo 

temático. O núcleo “Estados alterados” caracterizava-se por reunir trechos dos discursos dos 

entrevistados referentes a alterações do humor e da consciência, com destaque para estados 

deprimido. Vale ressaltar que, uma das entrevistadas relacionava mudanças significativas de 

humor, que haviam motivado a realização de pedidos de atendimento psicológico, ao 

prolongamento da internação, decorrente do déficit da estrutura e dinâmica de funcionamento 

institucional. 

Por fim, o terceiro núcleo de significado identificado no discurso da psicóloga, 

denominado de “Rede de apoio”, sinaliza solicitações de atendimento em decorrência de 

situações diversas, que se assemelham pela carência de suporte social, de vínculo afetivo e de 

interação interpessoal, tais como nos casos de: isolamento social na unidade por diagnóstico 

de infecção grave, ou aparente comprometimento da estrutura e dinâmica familiar em função 

da ausência de familiares durante a internação.  

Sendo assim, após o exposto acima quanto ao eixo temático solicitações, torna-se 

possível afirmar que os discursos da psicóloga e dos demais profissionais de saúde tendem a 

se distanciar, salvo aproximações discretas, em que apenas nuances de determinados núcleos 
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de significado apresentavam restritas interseções, sem sobreposição ou congruência completa. 

A tendência, portanto, é de distanciamento entre os discursos, com aproximações restritas, 

pouco claras ou delimitadas, na medida em que o enfoque, a característica básica que reúne 

elementos do discurso em torno dos núcleo de significado não encontra congruência plena.  

5.3 Unidade Intra-hospitalar: Emergência 

5.3.1 Significados e sentidos dos Profissionais de saúde da emergência 

 

Na terceira e última unidade intra-hospitalar investigada no presente estudo, conforme 

quadro abaixo, os entrevistados apresentaram como média de tempo de formação 8,1 anos, 

6,1 anos de atuação profissional na área da saúde pública, 3,2 anos de trabalho na referida 

instituição hospitalar e 2,9 anos na unidade em questão. Quanto ao caráter da instituição 

formadora na qual os entrevistados cursaram a graduação, três entrevistados concluíram o 

nível superior em uma universidade privada e dois em uma instituição pública de ensino.  

Tabela 3: Caracterização dos profissionais de saúde da Emergência 
Categoria 

Profissional  Formação Saúde Pública Hospital Unidade (UTI) 

Enfermagem 1,6 1,5  1,5  1,5 
Fisioterapia 7  6  6  6  

Medicina 1  1  0,5 0,5 
Nutrição 18 17 3  1,7 

Serviço Social 13 5  5  5  

Média 8,1 6,1 3,2 2,9 

 

5.3.1.1 Atuação do profissional de psicologia 

 

A partir da análise dos dados coletados, através da reunião de elementos dos discursos 

dos entrevistados por meio da similaridade e frequência, foi possível identificar três núcleos 

de significados em torno do eixo temático atuação do profissional de psicologia: 

“Acolhimento”, “Estresse relacional” e “Repercussões do adoecer e da internação”.  
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Eixo temático Núcleos de significado 

Atuação do profissional de psicologia 
Acolhimento 

Estresse relacional 
Repercussões do adoecer e da internação 

Quadro 39: Significados da atuação do profissional de psicologia – Emergência 

 

No que diz respeito ao primeiro núcleo de significado mencionado acima, os 

elementos reunidos em torno deste se aproximam em decorrência do destaque dado a 

intervenção psicológica sob a perspectiva da oferta de acolhimento, de escuta das 

necessidades dos usuários, de informação e de esclarecimentos.  

No discurso dos entrevistados destacam-se aspectos referentes ao déficit na qualidade 

da assistência prestada, em função das condições inadequadas de trabalho, da carência de 

recursos materiais e humanos, e da consequente incompatibilidade existente entre demanda de 

atendimento e quantitativo de profissionais na equipe de saúde.  

 Dessa maneira, os elementos reunidos no núcleo de significado “Acolhimento”, 

tratam da atuação do profissional de psicologia como aquela aparentemente dirigida a suprir 

os supostos déficits na qualidade da abordagem e assistência prestada aos usuários de saúde 

da emergência. Sendo assim, informações e esclarecimentos relativos ao funcionamento da 

unidade, ao tratamento e a procedimentos técnicos, assim como escuta e identificação de 

necessidades individuais, são elementos apresentados como característicos da prática 

psicológica. Esta, por sua vez, proporcionaria aos usuários uma assistência mais adequada e 

de melhor qualidade, já que usualmente encontra-se comprometida pela estrutura e dinâmica 

de funcionamento da unidade intra-hospitalar em questão.  

De modo semelhante, aspectos relacionados às condições de trabalho na emergência 

também perpassam os elementos dos discursos dos entrevistados reunidos em torno do 

segundo núcleo de significado identificado: “Estresse relacional”. Neste núcleo, a atuação do 

profissional de psicologia dirige-se à qualidade da relação estabelecida entre equipe de saúde 
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e usuários, caracterizada por um diálogo conturbado, por tensão e animosidade. Alterações no 

estado de humor de acompanhantes e familiares, tais como “nervosismo” e “exaltação”, 

desestabilização emocional e manifestação de agressividade, são apontados como 

comportamentos e reações dos usuários que serviriam de alvo de intervenção do psicólogo. 

Ainda que o cenário descrito acima, referente à tensão e estresse que permeia as 

relações estabelecidas na emergência, tenha sido associado, por parte dos entrevistados, às 

precárias condições de trabalho e assistência, o enfoque dos discursos recai sobre o 

comportamento e as reações adversas de acompanhantes e familiares, sobre as quais o 

profissional de psicologia deveria intervir.  

Sendo assim, o núcleo de significado em questão (“Estresse relacional”) sinaliza uma 

atuação do profissional de psicologia voltada para intervenções sobre o comportamento e as 

alterações do estado emocional dos usuários, que repercutem negativamente na qualidade da 

relação estabelecida entre estes e a equipe de saúde, em decorrência das condições estruturais 

e funcionais mencionadas. 

O núcleo de significado intitulado de “Repercussões do adoecer e da internação”, por 

sua vez, reúne diversos elementos do discurso dos entrevistados que focalizam 

particularidades da experiência do adoecer e da internação, tais como: a comunicação do 

diagnóstico, a interrupção da vida diária, o rompimento dos vínculos sociais e das atividades 

laborativas, as alterações na dinâmica familiar e os conflitos decorrentes, o prolongamento da 

internação, a indicação de cirurgia mutiladora e as perdas em decorrência da doença e do 

tratamento.  

Desta forma, a partir do presente núcleo, a atuação do psicólogo volta-se para 

intervenções sobre tais aspectos da experiência dos usuários, com o intuito de oferecer apoio a 

pacientes e familiares, de promover aceitação diante das situações vivenciadas e superação de 

perdas, além de favorecer o retorno a casa, o processo de adaptação e reinserção social.  
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Vale ressaltar, no entanto, que mesmo sendo o único núcleo de significado do presente 

eixo temático (atuação do profissional de psicologia) que faz referência a elementos 

específicos da experiência imediata adoecer e da internação, por parte de pacientes e 

familiares, a subjetividade dos sujeitos, ou mesmo os aspectos emocionais tendem a se 

apresentar de forma discreta e implícita, generalista e carente de conteúdo.  

No que diz respeito à identificação de supostas zonas de sentido em decorrência da 

unicidade de um elemento e sua aparente relevância na íntegra do discurso de apenas um 

entrevistado, a análise do material coletado aponta duas zonas de sentido: “Não técnico” e 

“Incompatibilidade”. 

Eixo temático Zonas de sentido 

Atuação do profissional de psicologia 
Não técnico 

 
Incompatibilidade 

Quadro 40: Sentidos da atuação do profissional de psicologia – Emergência 

 

 Na zona de sentido “Não técnico”, a atuação do psicólogo é abordada como aquela 

que se volta ao que não é objetivo e concreto, ao que escapa do saber e do fazer técnico, sendo 

denominado, portanto, de subjetivo. Dessa forma, o que tende a ser intitulado de subjetivo 

encontra-se situado no limite do conhecimento e da atuação profissional dos entrevistados, 

caracterizados por sua concretude e objetividade.  

Em decorrência de tal consideração, sugere-se que, mesmo tendo apresentado a ênfase 

necessária para se constituir zona de sentido do discurso de um dos entrevistados, o caráter 

subjetivo da prática psicológica permanece sendo contemplado de forma restrita, com pouca 

clareza e delimitação. 

A segunda zona de sentido identificada no presente eixo temático, intitulada de 

“Incompatibilidade”, trata da aparente incongruência ou dissonância sinalizada por um dos 
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entrevistados, entre o suposto caráter da prática psicológica e os limites impostos pela 

característica do tempo da emergência, marcado pela urgência e emergência.  

No discurso do entrevistado, destaca-se a dificuldade de compreender como uma 

intervenção psicológica, que precisa de um tempo maior para o entendimento da demanda e 

para a elaboração da mesma por parte do paciente, pode se desenvolver em uma unidade 

intra-hospitalar na qual as urgências e emergências são o foco da intervenção técnica.  

Tal consideração, portanto, sugere desconhecimento sobre as possibilidades de 

intervenção psicológica na emergência e sobre os objetivos de tal prática, bem como sinaliza 

possíveis interferências de concepções relativas à prática psicológica em contextos mais 

tradicionais, como a clínica, que podem estar perpassando a identificação de aparente 

incompatibilidade sugerida pelo entrevistado. 

5.3.1.2 Elementos da prática psicológica: atribuições, atividades, demandas e resultados  

 

Em relação ao primeiro eixo temático desta seção, atribuições, foi possível identificar, 

a partir dos dados analisados, três núcleos de significado, denominados de 

“Desconhecimento”, “Conversa” e “Atendimento”. 

Eixo temático Núcleos de significado 

Atribuições 
Desconhecimento 

Conversa 
Atendimento 

Quadro 41: Significados das atribuições – Emergências 

 

O primeiro núcleo de significado referido acima se apresenta como o mais expressivo, 

uma vez que foi o único a reunir elementos dos discursos de quatro dos cinco entrevistados. 

“Desconhecimento” abarca trechos do discurso dos profissionais nos quais estes manifestam 

explicitamente o não saber a respeito das atribuições do psicólogo em uma emergência, 

ademais dos silêncios e da dificuldade para responder ao questionamento da pesquisadora.  



150 
 

Vale ressaltar que, no presente núcleo, os elementos reunidos se aproximam também 

em relação ao destaque à contextualização da prática psicológica, à referência específica à 

unidade, em contraposição ao caráter agudo da maioria dos casos assistidos na emergência. 

Isto sugere uma aparente dificuldade de conceber e compreender a prática psicológica em tal 

unidade intra-hospitalar, ou mesmo uma tendência a identificar certa incompatibilidade entre 

tal atuação profissional e o perfil de trabalho na emergência, como foi anteriormente 

apresentado na zona de sentido “Incompatibilidade” do eixo temático atuação do profissional 

de psicologia. 

Desconhecimento semelhante tende a atravessar o segundo núcleo de significado, 

denominado de “Conversa”, uma vez que a ação de conversar é apresentada como atribuição 

primordial do psicólogo, que por meio desta oferece acolhimento, orientação e entendimento, 

assim como soluciona problemas. Mais uma vez, é possível identificar, no discurso dos 

entrevistados, silêncios, enunciados vagos, imprecisos e generalizantes. 

“Atendimento”, por sua vez, caracteriza-se como um núcleo de significado que reúne 

elementos do discurso dos entrevistados que apontam como atribuição do profissional de 

psicologia na emergência o atender a demandas psicológicas identificadas pelo próprio 

profissional ou encaminhadas pela equipe de saúde, assistindo individualmente a pacientes, 

acompanhantes e familiares.  

Por fim, enquanto zona de sentido do eixo temático atribuições, “Manejo do estresse” 

reúne trechos do discurso de um único entrevistado que circunscreve a prática psicológica em 

torno do manejo do estresse experienciado no ambiente e nas relações interpessoais 

estabelecidas entre usuários e equipe de saúde, de modo que a atribuição do psicólogo 

associa-se a intervenções sobre o estresse.  

Eixo temático Zonas de sentido 
Atribuições Manejo do estresse 

Quadro 42: Sentidos das atribuições – Emergência 
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Tal manejo, por sua vez, engloba ações direcionadas a situações diversas de estresse, 

relacionadas com a ambiência, as condições de trabalho e assistência inadequadas, e com 

conflitos entre usuários e profissionais de saúde. Sendo assim, tal atribuição tende a 

apresentar o profissional de psicologia na emergência enquanto solucionador de conflitos, 

facilitador de interações mais pacíficas e harmoniosas e orientador de condutas mais 

assertivas.  

No que diz respeito ao eixo temático atividades, dois núcleos de significado foram 

identificados a partir do discurso dos entrevistados. Vale ressaltar, que os núcleos 

“Atendimento individual” e “Conversa” sugerem sobreposição a dois dos três núcleos 

apresentados anteriormente através do eixo temático atribuições (“Conversa” e 

“Atendimento”). A aparente dificuldade dos entrevistados em discriminar e abordar aspectos 

específicos da prática psicológica (atribuições e atividades), portanto, tende a apontar 

possíveis inconsistências e carências relativas ao conhecimento acerca da atuação do 

profissional de psicologia em uma emergência.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Atividades Atendimento individual 
Conversa 

Quadro 43: Significados das atividades – Emergência 

 

Enquanto o primeiro dos núcleos mencionados acima, intitulado de “Atendimento 

individual”, reúne elementos que referem abordagem direta ao paciente, acompanhante e/ou 

familiar, oferecendo “suporte psicológico”, o núcleo “Conversa”, destaca tal ação como 

atividade característica do profissional de psicologia, com destaque para uma suposta 

condução do diálogo, por parte do psicólogo, na direção de favorecer determinadas escolhas e 

condutas. Um dos entrevistados sinaliza, por exemplo, o possível uso de “ferramentas 

psicológicas”, as quais admite desconhecer. Além disso, por meio da cadência e entonação da 
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fala, sugere-se mais uma vez a dificuldade em compreender a aplicação do saber e da prática 

psicológica em tal unidade intra-hospitalar. 

 Em contraposição à aparente dificuldade referida acima de delimitar atividades do 

profissional de psicologia em tal contexto, a zona de sentido denominada “Condução de 

grupos”, abarca elementos do discurso de apenas um dos entrevistados que apontam com 

precisão e clareza, o desenvolvimento de grupos educativos e reflexivos com acompanhantes 

e familiares como atividade do profissional do psicólogo na emergência.  

Eixo temático Zona de sentido 

Atividades Condução de grupos 

Quadro 44: Sentidos das atividades – Emergência 

 

Vale ressaltar que tal atividade é mencionada como uma proposta possível de 

intervenção, que não se realiza efetivamente, mas que o entrevistado destaca como algo 

necessário e viável. Isto porque, em seu discurso destaca-se a necessidade de ações com o 

intuito de promover reflexões acerca dos significados da internação e do papel de cuidador, 

junto aos usuários, e favorecer o entendimento sobre normas e rotinas da unidade, sobre 

condutas inadequadas e indesejáveis e sobre direitos e deveres dos usuários de saúde. Torna-

se necessário destacar que tal proposta de intervenção caracteriza-se por um trabalho 

supostamente parceiro, em que sua categoria profissional desenvolveria a atividade em 

conjunto com o profissional de psicologia.  

O terceiro eixo temático da presente seção se dedica a tratar da identificação de 

demandas psicológicas características da emergência e, a partir dos dados coletados e 

analisados, cinco núcleos de significado foram encontrados. Dentre os núcleos referidos estão: 

“Gravidade clínica”, com a maior expressividade por reunir trechos do discurso de quatro dos 

cinco entrevistados; “Condições de internação”, com expressividade média por contemplar o 

discurso de três dos entrevistados; “Equipe”, “Perfil da clientela” e “Dificuldade de 
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identificar”, com expressividade mínima por abarcar elementos do discurso de apenas dois 

dos cinco profissionais.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Demandas 

Gravidade clínica 
Condições de internação 

Equipe 
Perfil da clientela 

Dificuldade de identificar 
Quadro 45: Significados das demandas psicológicas – Emergência 

 

No primeiro dos núcleos de significado mencionados acima, os elementos do discurso 

dos entrevistados se aproximam por fazer referência a quadros clínicos típicos da emergência, 

tidos como graves, complexos e/ou de prognóstico restrito, tais como: pacientes terminais 

com indicação de cuidados paliativos, quadros crônicos irreversíveis, portadores de doença 

vascular com indicação de cirurgia mutiladora, pacientes com diagnóstico de câncer, usuários 

de saúde acometidos de acidente vascular cerebral (AVC) e casos de tentativa de suicídio.  

Torna-se necessário ressaltar que, em paralelo à citação dos quadros clínicos referidos 

acima, os trechos dos discursos reunidos no presente núcleo sinalizam também aparente 

aspectos de caráter subjetivo, ainda que de maneira direta e restrita. Dentre tais aspectos 

encontra-se o lidar do paciente e da família com: o diagnóstico, a doença, a internação, a 

definição de condutas clínicas, a impossibilidade de cura, a cirurgia mutiladora, as sequelas da 

doença e dos procedimentos médicos (perda da independência e autonomia) e a morte.  Sendo 

assim, a gravidade clínica mencionada, enquanto demanda psicológica, tende a apresentar-se 

no discurso dos entrevistados permeada por referências restritas a supostos aspectos 

subjetivos da experiência imediata dos usuários de saúde. 

 Aspectos característicos da estrutura e dinâmica de funcionamento da emergência 

foram também mencionados pelos entrevistados e reunidos no núcleo de significado 

“Condições de internação”. Tal núcleo abarca elementos dos discursos dos entrevistados que 

apontam o nível de estresse característico da unidade, a superlotação e o prolongamento da 
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internação em decorrência dos déficits existentes, como aspectos propulsores de demanda 

psicológica, uma vez que estes implicam em uma suposta e consequente necessidade dos 

usuários de criar estratégias de manejo e enfrentamento diante de tal realidade.  

Em consonância com o exposto acima, no que diz respeito à referência feita pelos 

entrevistados às condições de internação oferecidas aos usuários de saúde da emergência, o 

núcleo “Equipe”, reúne também trechos dos discursos dos profissionais que apontam para 

características da unidade, relativas às condições de trabalho que, por sua vez, promovem 

“estresse” na equipe e produzem demanda de suporte e intervenção psicológica. Além de tais 

condições de trabalho, “problemas pessoais”, que tendem a interferir nas relações e na 

dinâmica dos processos de trabalho, também foram mencionados enquanto demanda da 

própria equipe, para que esta fosse assistida pelo profissional de psicologia.  

O núcleo “Perfil da clientela”, por sua vez, apresenta elementos que se aproximam por 

destacar o nível cultural e educacional dos usuários do serviço da instituição hospitalar 

investigada, responsável por gerar demanda de orientação e esclarecimento quanto: à estrutura 

e dinâmica do hospital, ao ambiente físico e circulação dentro deste, às condutas médicas e 

procedimentos técnicos. De modo semelhante, os entrevistados também se referem à 

necessidade de orientações relativas ao como lidar com a carência de acolhimento e 

dificuldade de diálogo, típicas da emergência.  

O último núcleo de significado do presente eixo temático (demandas), intitulado de 

“Dificuldade de identificar”, engloba trechos em que os entrevistados reconhecem, de forma 

explícita, a dificuldade de identificar demanda psicológica na emergência, em função do 

desconhecimento em torno das próprias possibilidades de intervenção do profissional de 

psicologia em tal contexto. 

Por fim, a única zona de sentido identificada no eixo temático demandas, “Despreparo 

e inabilidade”, enfatiza o limite do saber e do fazer técnico e a suposta habilidade do 
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profissional de psicologia para abordar usuários de forma mais efetiva, em casos em que as 

possibilidades terapêuticas são restritas, fazendo com que estes compreendam melhor a 

gravidade dos quadros e as limitações do tratamento oferecido.  

Eixo temático Zona de sentido 
 

Demandas 
 

 
Despreparo e inabilidade 

 
Quadro 46: Sentidos das demandas psicológicas – Emergência 

 

Sendo assim, refere-se a demandas que emergem de quadros graves e complexos, em 

que o entrevistado se depara com o despreparo ou a inabilidade para interagir e comunicar de 

forma eficaz, referindo-se a habilidades e competências aparentemente não presentes em sua 

formação acadêmica.  

Em relação ao último eixo temático da presente seção, resultados gerais, foi possível 

identificar apenas dois núcleos de significado, denominados de “Conhecimento e consciência” 

e “Melhora das relações”.  

Eixo temático Núcleos de significado 

Resultados gerais  

Conhecimento e consciência  
 

Melhora das relações  
 

Quadro 47: Significados dos resultados esperados - Emergência 

 

“Conhecimento e consciência” refere-se ao núcleo de significado que abarca trechos 

dos discursos de três dos entrevistados, que sinalizam expectativas relacionadas a 

intervenções psicológicas centradas na informação e orientação, e que favoreçam a reflexão, 

por parte de pacientes e familiares, com o intuito de ampliar a consciência destes frente: ao 

processo de adoecimento, ao diagnóstico, às condições de tratamento, à gravidade do quadro 

clínico e procedimentos cirúrgicos e à necessidade de adesão ao tratamento, no caso de 

pacientes crônicos. 
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 Enquanto um suposto reflexo de tal ampliação da consciência promovida pela 

intervenção psicológica, os entrevistados sinalizaram de maneira sucinta, o desenvolvimento 

de maior segurança, por parte dos usuários de saúde, e o favorecimento do enfretamento e de 

possibilidades mais diversas de lidar com a doença, por parte do paciente. 

O núcleo “Melhora das relações” reúne elementos dos discursos de apenas dois dos 

cinco entrevistados que apresentam como resultados gerais da intervenção psicológica: a 

melhora da qualidade das relações estabelecidas entre usuários de saúde e equipe, manifesto 

pelo suposto alcance de “serenidade”, “tranqüilidade” e “calma”, obtido através de um 

gerenciamento do estresse e de ações que favoreçam condutas mais assertivas e corretas. 

Dentre outras estratégias referidas pelos participantes, enquanto intervenção 

psicológica na direção da melhora da qualidade das relações na emergência, também foi 

mencionada a orientação de usuários em relação à estrutura e dinâmica de funcionamento da 

unidade, ao excesso de demanda e sobrecarga dos profissionais e às prioridades de 

atendimento.  

Dessa maneiram, o referido gerenciamento do estresse e das relações interpessoais 

tende a atribuir ao psicólogo a função aparente de “justificar” os déficits na assistência 

prestada, promovendo a ampliação da consciência dos usuários frente às dificuldades 

enfrentadas pela equipe de saúde em função do contexto de trabalho, com o intuito de reduzir 

conflitos.  

Em decorrência da aparente relevância apresentada no discurso de apenas um dos 

profissionais, devido à ocorrência de tal aspecto em mais de um momento ao longo da 

entrevista, a zona de sentido “Resultados limitados” reúne elementos que evidenciam a 

tendência de delimitar resultados da intervenção psicológica apenas a médio e longo prazo, 

em função de uma suposta necessidade de continuidade do acompanhamento no período pós-

internação. Isto porque o entrevistado menciona resultados tais como a superação da perda e a 
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elevação do estado de humor, em casos de depressão, destacando que estes seriam alcançados 

apenas por meio de uma intervenção mais prolongada, fazendo referência, inclusive, a 

possibilidade de atendimento psicológico em regime ambulatorial no hospital. 

Eixo temático Zona de sentido 

Resultados gerais  Resultados limitados 

Quadro 48: Sentidos dos resultados esperados - Emergência 

 

Desta forma, em tal zona de sentido destaca-se a dificuldade de tratar de resultados da 

ação do profissional de psicologia manifestos no próprio contexto da emergência, o que 

sugere possíveis atravessamentos do modelo clínico tradicional, no que diz respeito aos 

significados construídos em torno da prática psicológica desenvolvida na unidade em questão.  

5.3.1.3 Interação com a prática psicológica  

 

A presente seção dirige-se a tratar de três eixos temáticos relativos à interação 

estabelecida entre práticas profissionais na emergência, denominados de caráter da interação, 

solicitações e resultados específicos. Enquanto caráter da interação refere-se a características 

gerais da interação entre práticas profissionais diversas e a prática psicológica, o eixo 

solicitações reúne elementos do discurso dos entrevistados que mencionam exemplos de 

pedidos de atendimento psicológico realizados, suas possíveis motivações e demandas.  

Resultados, por sua vez, refere-se às expectativas quanto as resultantes da intervenção 

psicológica nos casos específicos exemplificados. 

A partir dos dados apresentados no quadro abaixo, relativos à realização ou não de 

solicitações de atendimento psicológico por parte do profissional entrevistado, frequência e 

forma de tais pedidos, torna-se possível realizar considerações quanto a características gerais 

da qualidade da interação estabelecida entre práticas profissionais e a prática psicológica na 

emergência.  
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Categoria Profissional Já fez solicitações? Frequência Como  
Enfermeira Não ----------------- ------------------- 

Fisioterapeuta Sim Varias vezes. Verbalmente 
Assistente Social Sim Diversas Verbalmente 

Médico Não ----------------- ------------------ 
Nutricionista Sim Não muito Sinalização indireta 

Quadro 49: Caracterização da ocorrência de solicitações de atendimento psicológico 

 

Nota-se, portanto, que a realização de solicitações de atendimento psicológico não foi 

identificada enquanto prática de dois dos cinco profissionais entrevistados, bem como 

verifica-se baixa frequência em dois dos três entrevistados que mencionaram já ter solicitado 

intervenção psicológica.  

Além da ausência da realização de solicitações e da baixa frequência, um dos 

entrevistados não fez referência a pedidos informais, que implicam em contatos pessoais e 

diretos com o profissional de psicologia, afirmando ter solicitado através da intermediação de 

profissionais do serviço social e da enfermagem. Este último aspecto tende a reforçar o 

aparente distanciamento ou carência de interação entre prática psicológica e demais práticas 

profissionais. 

No que diz respeito à analise do discurso dos entrevistados quanto ao caráter da 

interação estabelecida entre sua prática profissional e a do psicólogo, foi possível identificar 

dois núcleos de significado, “Comprometida” e “Pontual”.  

Eixo temático Núcleo de significado 

Caráter da interação Comprometida 
Pontual 

Quadro 50: Significados do caráter da interação – Emergência 

 

O núcleo de significado intitulado “Comprometida” reúne elementos dos discursos de 

três dos entrevistados que focalizam a dificuldade em realizar pedidos de atendimento 

psicológico em decorrência do próprio desconhecimento quanto às possibilidades de atuação 

do profissional de psicologia em uma emergência, o que compromete a consequente 

identificação de demandas. Vale ressaltar, que tal consideração apresenta-se como aparente 
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justificativa para a ausência e/ou a baixa frequência de solicitações de atendimento 

psicológico, apresentadas anteriormente. 

Torna-se necessário destacar que os trechos dos discursos reunidos no núcleo em 

questão (Comprometida) apresentam variações quanto ao saber da existência do psicólogo na 

unidade, conhecer o profissional, ou mesmo ter realizado pedido de atendimento. O que de 

fato aproxima os elementos que compõem tal núcleo é o desconhecimento em torno das 

possibilidades de intervenção psicológica na emergência e a dificuldade consequente de 

identificação de demanda que, por sua vez, terminam por comprometer e limitar de forma 

significativa a interação entre práticas.  

Nos discursos dos entrevistados, inclusive, se faz referência a necessidade de 

informação, divulgação e compartilhamento da proposta de intervenção psicológica na 

emergência, bem como de maior presença do profissional de psicologia. Isto, segundo os 

entrevistados, favoreceria a compreensão da prática psicológica na unidade e ampliaria a 

receptividade e abertura para tal atuação, de maneira a facilitar o próprio trabalho 

desenvolvido, a interação entre práticas e a inserção de tal profissional na equipe de saúde.  

De modo semelhante ao explicitado pelos elementos reunidos em torno do núcleo 

“Comprometida”, mas com algumas particularidades, o núcleo de significado “Pontual”, 

abarca trechos dos discursos dos entrevistados que apontam para a existência de uma 

interação entre práticas que, segundo tais profissionais, se dá de forma pontual em decorrência 

de características da estrutura e dinâmica da emergência, assim como do funcionamento da 

equipe.  

Em tal núcleo de significado, a interação entre práticas, portanto, é apresentada como 

pontual, rápida, casual e pouco frequente, associada ao perfil da unidade, às condições de 

trabalho, ao excesso de demanda e déficit no quantitativo profissional e, à ausência de uma 
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dinâmica e rotina de trabalho que propicie a integração da equipe, a discussão de casos e a 

troca entre profissionais.   

Em contraposição ao mencionado anteriormente, através do primeiro núcleo de 

significado (Comprometida), os trechos dos discursos dos entrevistados reunidos no presente 

núcleo sinalizam uma interação de boa qualidade, dentro do possível, bem como referem 

iniciativas de contato e troca por parte do profissional de psicologia, na direção do 

favorecimento da discussão de casos e de orientações a respeito de condutas indicadas, a 

partir do saber psicológico.  

Entretanto, apenas um dos entrevistados mencionou e redução do quantitativo de 

profissionais de psicologia na equipe da emergência como um aspecto que passou a 

comprometer a troca e a interação entre práticas profissionais. Vale ressaltar, que o mesmo 

entrevistado que se referiu aos supostos prejuízos em decorrência da redução do quantitativo 

de psicólogos, também apresentou em seu discurso elementos que, pela relevância manifesta, 

constituíram-se na única zona de sentido do presente eixo temático, intitulada de “Parceria”. 

Eixo temático Zona de sentido 

Caráter da interação Parceria 

Quadro 51: Sentidos do caráter da interação – Emergência 

 

Tal zona de sentido apresenta interações entre práticas permeadas por uma relação 

parceira, em que a discussão de caso, a troca de impressões e o acompanhamento conjunto da 

evolução do quadro tendem a se constituir enquanto rotina de trabalho. Neste sentido, o 

próprio limite entre saberes e práticas profissionais é apontado como o propulsor da interação, 

na medida em que conhecimentos disciplinares se somam para ampliar a compreensão do 

caso, enriquecer demandas identificadas e favorecer encaminhamentos internos realizados 

entre sua categorial profissional e a psicologia.  
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O caráter parceiro destacado, por sua vez, é reforçado no discurso do profissional por 

meio da consideração a respeito da aparente aproximação existente entre práticas 

profissionais, que convergem quanto ao reconhecimento da alteridade dos usuários de saúde e 

em relação à oferta comum de acolhimento e orientação.  

Sendo assim, torna-se necessário evidenciar a contradição existente entre os elementos 

reunidos na presente zona de sentido e a deficiência na interação entre práticas sinalizada por 

ambos os núcleos de significado identificados no eixo temático em questão. Dessa maneira, 

sugere-se a existência de particularidades relacionadas à categoria profissional e a tendências 

na formação superior, que interferem no estabelecimento de interações entre práticas 

profissionais e na consequente construção de significados e sentidos acerca destas. 

Em relação ao eixo temático solicitações, que trata de exemplos de pedidos de 

atendimento psicológico realizados, foi possível identificar três núcleos de significado, 

“Estados alterados”, “Tratamento comprometido” e “Conflitos interpessoais”, todos 

apresentando uma expressividade baixa, uma vez que cada contempla trechos dos discursos 

de apenas dois dos cinco entrevistados.  

Eixo temático Núcleo de significado 

 
Solicitações 

Estados alterados 
Tratamento comprometido 

Conflitos interpessoais 
Quadro 52: Significados das solicitações – Emergência 

 

Vale ressaltar, que a baixa expressividade reflete o dado de que dois dos entrevistados 

mencionaram não ter realizado solicitação de atendimento psicológico, de modo que os 

discursos destes não foram contemplados nos dois últimos eixos temáticos desta seção: 

solicitações e resultados. 

Dentre os núcleos de significado apontados acima, “Estados alterados de humor” 

reúne exemplos de pedidos de atendimento psicológico em que alterações de humor e/ou 

comportamento foram apontados como sinais motivadores de encaminhamento psicológico, 
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definidas como: “paciente queixoso”, “paciente choroso” ou experiência de angústia por parte 

deste. Vale ressaltar a presença marcante de fala com tendência telegráfica, carência de 

conteúdo e de exploração do tema nos trechos dos discursos reunidos no presente núcleo. 

“Tratamento comprometido”, por sua vez, abarca situações em que solicitações de 

atendimento psicológico foram realizadas em decorrência da apresentação de aspectos que 

comprometiam a eficácia do tratamento ou mesmo sua continuidade, em função da resistência 

do paciente diante de condutas médicas prescritas, uso de algumas medicações e a própria 

permanência na instituição hospitalar, requisitando alta a pedido. 

Nas situações de alta a pedido, duas expectativas em particular foram referidas: 

exploração do contexto particular do pedido através da compreensão de aspectos envolvidos 

em tal processo de escolha, com o intuito de dirimir possíveis dúvidas e falta de informação; 

intervenção sobre a suposta experiência de insegurança por parte dos usuários e sobre o 

possível sofrimento psíquico, em decorrência do rompimento de vínculos familiares devido à 

internação. Desta maneira, a intervenção psicológica desempenharia a aparente função de 

explorar e compreender o caso, agindo na direção da facilitação de uma escolha mais 

consciente, com tendência para o favorecimento da continuidade do tratamento e da 

permanência do paciente na instituição.  

O terceiro e último núcleo de significado (Conflitos interpessoais) do presente eixo 

temático, solicitações, reúne elementos diversos dos discursos de dois dos entrevistados que 

se aproximam pela referência a conflitos interpessoais enquanto aspecto propulsor da 

solicitação de atendimento psicológico. Tais conflitos, no entanto, envolvem tanto interações 

estabelecidas entre usuários e equipe de saúde como pacientes e seus familiares.  

Enquanto que os conflitos entre usuários e profissionais de saúde foram associados ao 

reflexo da estrutura e dinâmica hospitalar e da deficiência na assistência prestada, conflitos 

familiares apresentaram-se vinculados não somente às condições de internação, mas também 



163 
 

às repercussões do adoecer e da hospitalização na dinâmica familiar e na potencialização de 

conflitos preexistentes.  

Vale ressaltar, portanto, a tendência apresentada pelos três núcleos de significado do 

presente eixo temático (solicitações), à carência de menção a aspectos relacionados com a 

experiência subjetiva do adoecer e da internação, por parte dos usuários de saúde, somada à 

inclinação de focalizar aspectos objetivos e concretos, com efeitos diretos sobre práticas 

profissionais e continuidade do tratamento. Torna-se necessário destacar também que não foi 

possível identificar zona de sentido neste eixo temático. 

Em consonância com o explicitado em solicitações, no eixo temático resultados 

específicos, por sua vez, o único núcleo de significado, “Colaboração”, reúne exatamente 

expectativas frente à intervenção psicológica relacionadas com o favorecimento da 

continuidade e potencialização do tratamento.  

Eixo temático Núcleo de significado 
Resultados específicos Colaboração 

Quadro 53: Significados dos resultados – Emergência 

 

Isto porque o núcleo abarca trechos dos discursos que sinalizam como resultantes da 

intervenção psicológica alterações no comportamento e no posicionamento dos usuários de 

saúde, na direção da aceitação de condutas clínicas, da permanência no hospital, da adesão ao 

tratamento e da colaboração com práticas profissionais. 

 Uma única zona de sentido também foi identificada, “Melhora das relações”, e esta 

aponta para resultados específicos relativos à qualidade das relações estabelecidas na 

emergência, por meio da redução da tensão, do favorecimento da tranqüilidade e da 

minimização dos conflitos interpessoais manifestos entre familiares e, destes com a equipe de 

saúde.  

Eixo temático Zona de sentido 
Resultados específicos Melhora das relações 

Quadro 54: Sentidos dos resultados – Emergência 
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Além de tais resultados, os elementos reunidos nesta zona de sentido também fazem 

referência ao possível reflexo da melhora da qualidade das relações interpessoais sobre o 

estado geral do paciente. Tal reflexo é associado à possibilidade de se evitar o impacto 

negativo de conflitos interpessoais na evolução do quadro clínico, tal como um rebaixamento 

do humor decorrente das relações entre indivíduos. Vale ressaltar a correspondência existente 

entre o conteúdo desta zona de sentido e o núcleo de significado “Conflitos interpessoais”, 

apresentado anteriormente no eixo temático solicitações. 

5.3.2 Significados do profissional de psicologia da emergência e análise comparativa 

 

 O profissional de psicologia lotado na emergência apresentava sete anos de formado, 

tendo atuado no campo da saúde pública durante seis anos e, desempenhado a função de 

psicólogo na presente instituição hospitalar há cinco anos e seis meses, mesmo período de 

atuação na equipe de saúde da presente unidade. O entrevistado afirma que fundamenta sua 

prática profissional na Análise do Comportamento, enquanto abordagem teórica da 

psicologia.  

5.3.2.1 Atuação do profissional de psicologia 

 

No que diz respeito ao discurso apresentado pelo entrevistado em relação aos 

significados de sua prática profissional na emergência, foi possível identificar três núcleos de 

significado, que se distinguem em função do aspecto particular destacado em relação à 

atuação do profissional de psicologia em tal contexto: “Foco”, “Particularidades” e 

“Acolhimento e Consciência”.  

Eixo temático Núcleo de significado 

Prática psicológica  
Foco 

Particularidades 
Acolhimento e Consciência 

Quadro 55: Significados da prática psicológica – Profissional de psicologia da Emergência 
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No primeiro dos núcleos mencionados acima, encontram-se trechos do discurso do 

psicólogo em que este caracteriza e descreve a prática na emergência como aquela que 

focaliza a aplicação do conhecimento psicológico em situações-problema, em urgências e 

emergências (médicas ou psicológicas), com enfoque no processo manifesto de adoecimento.  

Quando trata de tais situações de urgência e emergência, por sua vez, o entrevistado 

sinaliza a diversidade destas e aponta aspectos que se apresentam reunidos no segundo núcleo 

do presente eixo temático, intitulado “Particularidades”. Tal núcleo abarca considerações a 

respeito de supostas especificidades da prática psicológica em uma emergência, referentes à 

grande variabilidade de demandas e situações-problema, à irregularidade destas e à 

consequente impossibilidade do estabelecimento e manutenção de uma rotina de trabalho. 

Impossibilidade esta relacionada à imprevisibilidade característica da unidade, associada ao 

seu perfil clínico de atendimento a urgências e emergências.  

Dentre a diversidade de situações-problema mencionadas pelo entrevistado, tais como 

casos de tentativa de suicídio, quadros agudos de pacientes crônicos, acidentes, 

envenenamentos e ocorrências de óbito, o que tende a aproximar tais elementos em torno do 

terceiro núcleo de significado, por sua vez, são as ações características de acolhimento e 

ampliação da consciência diante dos casos.  

 O núcleo “Acolhimento e consciência”, portanto, sinaliza duas tendências 

características do fazer psicológico nas mais diversas situações mencionadas pelo 

entrevistado: a oferta de acolhimento e o consequente favorecimento do vínculo dos usuários 

de saúde com o atendimento psicológico, para a facilitação de encaminhamentos externos e; a 

ampliação da consciência diante do adoecer, seja nos casos de doença crônica e seus quadros 

agudos, seja em casos clínicos com suposta base psicológica dos sintomas físicos manifestos.  

Quando tal análise do discurso do entrevistado é contrastada com o apresentado 

anteriormente, em relação aos dados coletados a partir das entrevistas com os demais 
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profissionais de saúde, nota-se uma tendência ao distanciamento entre tais discursos, bem 

como uma divergência específica no que diz respeito a possibilidades e aplicabilidade do 

saber e fazer psicológico na unidade em questão.  

 A tendência ao distanciamento deve-se a restrita e limitada sobreposição de apenas um 

dos três núcleos de significado, identificados a partir da análise das entrevistas dos 

profissionais de saúde, sobre um dos núcleos apresentados na presente secção. Isto porque, o 

núcleo “Acolhimento e consciência” identificado no discurso do psicólogo se aproxima do 

núcleo “Acolhimento”, apresentado anteriormente, com significativas ressalvas e 

particularidades.  

 Apesar de ambos os núcleos de significados apresentarem referência a oferta de 

acolhimento por parte do profissional de psicologia, as concepções ou perspectivas em torno 

de tal acolhimento tendem a não convergência. Enquanto o acolhimento referido pelo 

profissional de psicologia apresenta-se circunscrito em situações-problema, tidas como 

urgências e emergências, no discurso dos demais profissionais de saúde, o suposto 

acolhimento aparece vinculado à necessidade de escuta por parte dos usuários e, de oferta de 

uma assistência de maior qualidade, em contraposição ao atendimento usualmente prestado 

em decorrência das más condições de trabalho e do excesso de demanda. 

 O caráter do acolhimento referido pelos demais profissionais de saúde tende a se 

restringir à oferta de informações e esclarecimentos a respeito da instituição hospitalar 

(estrutura e dinâmica de funcionamento), do tratamento e dos procedimentos técnicos. 

Ademais, vale ressaltar que no núcleo de significado identificado a partir dos discursos dos 

demais profissionais de saúde, nenhuma referência é feita em relação ao favorecimento da 

ampliação da consciência.  

 A divergência identificada em relação a possibilidades e aplicabilidade do saber e 

fazer psicológicos na emergência, por sua vez, deve-se a oposição aparente identificada entre 
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os núcleos de significado “Foco” e “Particularidades” desta secção e, a zona de sentido 

explicitada a partir do discurso de um dos profissionais de saúde, intitulada 

“Incompatibilidade”. Isto porque, enquanto os dois núcleos destacam exatamente a 

possibilidade de aplicação do conhecimento psicológico em situações típicas da emergência e 

as particularidades da prática em tal contexto, a zona de sentido “Incompatibilidade” sinaliza 

a dificuldade do profissional entrevistado de compatibilizar o seu suposto saber sobre o fazer 

psicológico e o caráter da unidade e da assistência prestada.  

Sendo assim, torna-se possível afirmar que, em relação aos significados construídos 

em torno da prática psicológica na emergência, o discurso do psicólogo se distancia e diverge 

frente ao explicitado pelos demais profissionais de saúde. Mesmo quando uma aparente 

aproximação entre estes foi identificada a partir dos núcleos “Acolhimento” (profissionais de 

saúde) e “Acolhimento e consciência” (profissional de psicologia), a divergência entre tais 

núcleos se destaca no que diz respeito às perspectivas apresentadas frente à oferta de 

acolhimento por parte do profissional de psicologia.  

5.3.2.2 Elementos da prática psicológica: atividades, demandas e resultados  

 

 Em relação ao primeiro eixo temático da presente seção, foi possível identificar três 

modalidades de atividades: atendimentos individuais ou em grupo, dirigidos a pacientes, 

acompanhantes e familiares; troca de informações com demais profissionais da equipe, 

caracterizada por sua dificuldade, fragmentação e seu caráter pontual, sendo realizada apenas 

em pares; realização de encaminhamentos externos para atendimento psicológico na rede, 

associada a intervenções psicoeducativas de orientação quanto a fenômenos psicológicos e 

suas possíveis correlações com sintomas físicos apresentados (casos clínicos com aspectos 

psicológicos de base). 
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Ao contrapor tais modalidades de atividades mencionadas com os dois núcleos de 

significado e a zona de sentido, identificados a partir da análise de trechos dos discursos dos 

demais profissionais de saúde, torna-se possível identificar a convergência entre apenas um 

destes núcleos de significado (Atendimento individual), e a primeira das modalidades citadas 

(atendimentos individuais ou em grupo).  

Ambos se referem à realização de atendimentos a pacientes, acompanhantes e 

familiares, no entanto, tal modalidade de atividade, no discurso do psicólogo, abarca também 

atendimentos em grupo que, segundo o entrevistado, refere-se à assistência dirigida a 

familiares ou a pacientes acompanhados, em um mesmo momento de abordagem.  

As outras modalidades de atividades mencionadas no discurso do psicólogo (troca de 

informações e encaminhamento externo), por sua vez, não foram contempladas pelos demais 

significados e sentidos construídos pelos profissionais de saúde (“Conversa” e “Condução de 

grupos”). Vale ressaltar, que a zona de sentido “Condução de grupos” não converge com a 

modalidade apresentada pelo psicólogo por tratar de intervenções regulares de caráter grupal, 

dirigidas a familiares e com objetivos psicoeducativos, no intuito de favorecer o entendimento 

de normas e rotinas da unidade, bem como a compreensão da experiência subjetiva da 

internação.   

No que diz respeito ao eixo temático demandas, a análise do discurso do profissional 

de psicologia permitiu identificar três núcleos de significado ao longo de toda a entrevista: 

“Ampliação de Consciência”, “Psicoeducação”, “Acolhimento”.  

Eixo temático Núcleo de significado 

 
Demandas 

Ampliação de Consciência 
Psicoeducação 
Acolhimento 

Quadro 56: Significados da demanda psicológica – Profissional de psicologia da Emergência 

 

No primeiro destes núcleos encontram-se elementos do discurso do entrevistado 

relacionados a situações em que se torna necessário favorecer a ampliação da consciência do 
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paciente em torno de seu processo saúde-doença, seja em quadros agudos de doenças 

crônicas, seja na presença de sintomas físicos correlacionados com sofrimento psíquico de 

base. Neste último caso, o entrevistado refere-se a transtornos ansiosos, usualmente tratados 

apenas através de terapêutica medicamentosa, sem a devida clareza sobre possíveis origens 

dos sintomas e suas relações com conflitos pessoais e/ou situações específicas vivenciadas. 

Desta maneira, pode-se considerar que tal demanda de ampliação da consciência em torno do 

adoecer implica na necessidade de redirecionamentos por parte do paciente, e da consequente 

introdução de novas condutas e novas formas de se relacionar com o adoecimento. 

 A demanda reunida no núcleo de significado intitulado “Psicoeducação”, por sua vez, 

caracteriza-se pela necessidade de realizar intervenções de caráter psicoeducativo frente ao 

paciente e sua família, através de orientações em relação à doença, sintomas, manejo, 

tratamento e encaminhamentos necessários, quando da identificação de transtornos 

psiquiátricos ainda não diagnosticados ou recém instalados.  

“Acolhimento” apresenta-se como o núcleo de significado que reúne trechos do 

discurso do entrevistado relativos a situações críticas tais como: óbito, agravamento do quadro 

clínico, acidentes, envenenamento e tentativas de suicídio. Nestes casos, a intervenção 

psicológica é marcada pela oferta de acolhimento ou mesmo pelo favorecimento do 

estabelecimento do vínculo entre usuários e acompanhamento psicológico, em situações de 

intervenção junto a familiares de paciente que tentaram contra a própria vida, com o intuito de 

viabilizar o acompanhamento psicoterápico externo e posterior a alta hospitalar.  

Em contraposição à análise dos dados coletados a partir das entrevistas com os demais 

profissionais de saúde, referentes ao presente eixo demandas, dentre os núcleos de significado 

identificados nesta seção, apenas “Acolhimento” aproxima-se, de forma restrita, a um dos 

cinco núcleos apresentados anteriormente, denominado de “Gravidade clínica”. Isto porque, 

este último núcleo sinaliza estados ou situações tidas também como críticas pelos 
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entrevistados, caracterizadas por agravamento do quadro e risco clínico elevado, tais como: 

indicação de cirurgia mutiladora, sequelas da doença e dos procedimentos terapêuticos, 

impossibilidade de cura e morte. Dessa forma, a aparente aproximação entre “Acolhimento” e 

“Gravidade clínica” limita-se a referência a aspectos clínicos que se assemelham pela 

gravidade e pelo caráter de crise, mencionados tanto pelo psicólogo quanto pelos profissionais 

de saúde, e presentes em ambos os núcleos de significado. 

Entretanto, torna-se necessário destacar que, por parte dos profissionais de saúde, 

nenhuma referência é feita em relação à oferta específica de acolhimento pelo psicólogo, 

diante de tais estados críticos. Do mesmo modo, os quadros clínicos citados pelos demais 

profissionais de saúde se diferenciam das situações mencionadas pelo psicólogo por 

enfatizarem perfis clínicos característicos da emergência tais como: pacientes neurológicos ou 

terminais, portadores de câncer e doença vascular, quadros crônicos irreversíveis, usuários 

acometidos de acidente vascular cerebral e casos de tentativa de suicídio.  

Ademais do enfoque em perfis clínicos graves, típicos da emergência, o núcleo 

“Gravidade clínica” reúne trechos dos discursos dos entrevistados que apresentam uma 

perspectiva da intervenção psicológica que não se restringe a situações de crise, como no 

discurso do psicólogo, mas que se refere às repercussões a médio e longo prazo, relativas ao 

enfrentamento das seqüelas do adoecer, da internação e do tratamento após a alta hospitalar. 

Dessa forma, torna-se possível afirmar que embora os núcleos “Gravidade clínica” 

(profissionais de saúde) e “Acolhimento” (psicólogo) façam referência a situações críticas 

semelhantes, estes se distinguem pelo caráter central que agrega os elementos presentes em 

cada um. Considera-se, portanto, que a suposta aproximação entre tais núcleos de significado 

limita-se a abordagem de situações de crise, estados clínicos críticos, sem apresentar 

sobreposição plena entre seus conteúdos, ou mesmo sem identificar convergência quanto às 

necessidades específicas dos usuários de saúde no que diz respeito à assistência psicológica.  
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Em relação ao eixo temático resultados gerais, torna-se possível considerar que a 

análise do discurso do psicólogo traz elementos que se sobrepõem aos núcleos apresentados 

anteriormente no eixo demandas.  

Eixo temático Núcleo de significado 

Resultados gerais 
Ampliação de Consciência 

Psicoeducação 
Acolhimento 

Quadro 57: Significados dos resultados – Profissional de psicologia da Emergência 

 

A partir da análise comparativa entre discursos, foi possível evidenciar aproximação 

entre o núcleo “Conhecimento e consciência”, apresentado na seção anterior dedicada aos 

dados coletados a partir das entrevistas com os demais profissionais de saúde, e os núcleos 

“Ampliação de Consciência” e “Psicoeducação” da presente seção, relativa ao discurso do 

profissional de psicologia.  

Uma vez que o núcleo “Conhecimento e consciência” sinaliza expectativas de 

resultados da intervenção psicológica relacionadas à oferta de informação e promoção de 

reflexão e ampliação da consciência em torno de aspectos do adoecer, do diagnóstico, da 

gravidade clínica, das condições de tratamento e da necessidade de adesão a este, torna-se 

possível considerar aparente convergência entre tal núcleo e os elementos presentes nos 

núcleos de significado “Ampliação da Consciência” e “Psicoeducação” (profissional de 

psicologia). 

Sendo assim, quanto ao presente eixo temático, resultados gerais, a relação 

identificada entre discursos dos profissionais da emergência caracteriza-se pela aparente 

aproximação em torno dos significados construídos acerca de tal aspecto da prática 

psicológica, tendo dois dos três núcleos de significados advindos do material coletado junto 

ao profissional de psicologia contemplado por apenas um núcleo identificado na análise das 

entrevistas dos demais profissionais de saúde.  
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5.3.2.3 Interação com demais práticas profissionais 

 

Quando indagado a respeito da interação com demais práticas profissionais, o 

entrevistado destaca supostas repercussões negativas da recente redução do quantitativo de 

profissionais de psicologia lotados na emergência, em relação ao aspecto abordado. Neste 

sentido, trata da consequente extinção da prática de “busca ativa” que, segundo o 

entrevistado, se constituía como mais uma possibilidade de promoção da interação entre 

práticas profissionais. 

Em consonância com tal consideração, o entrevistado menciona a necessidade dos 

próprios profissionais de psicologia de reconhecer o lugar do saber e do fazer psicológico em 

uma emergência e de conseguir sustentar tal prática. Segundo ele, tal imperativo associa-se à 

suposta dificuldade dos profissionais de psicologia de se deparar e manejar situações críticas, 

típicas da referida unidade. 

Este aspecto abordado, por sua vez, encontra convergência com um dos dois núcleos 

de significado do eixo temático caráter da interação, intitulado “Comprometida”, presente na 

seção anterior dirigida à análise dos demais profissionais de saúde. Isto porque o núcleo 

referido reúne elementos que se aproximam pela sinalização de pouca interação entre práticas 

ou da inexistência desta, em decorrência do escasso conhecimento quanto às possibilidades de 

intervenção psicológica na emergência, que gera dificuldade de identificação de demanda 

para realização de solicitações. Vale ressaltar que entre os discursos dos demais profissionais 

de saúde também foi possível identificar referências à necessidade de maior presença do 

profissional de psicologia na unidade, e de esclarecimentos e orientações quanto sua prática 

específica em tal contexto.  

Somado às considerações acima, a respeito da redução significativa do quantitativo de 

profissionais de psicologia lotados na unidade e suas possíveis repercussões na interação entre 
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práticas profissionais, a análise do discurso do psicólogo, em torno do eixo temático caráter 

da interação, permitiu a identificação de quatro núcleos de significado: “Busca ativa 

ausente”, “Circunscrita a encaminhamentos”, “Dificultada”, “Classificação de risco”. 

Eixo temático Núcleo de significado 

Caráter da interação 

Busca ativa ausente 
Circunscrita a solicitações 

Dificultada 
Classificação de risco 

Quadro 58: Significados do caráter da interação – Profissional de psicologia da Emergência 

 

O primeiro dos núcleos de significado referidos acima reúne trechos do discurso que 

sinalizam a ausência da prática de busca ativa, caracterizada pela exploração de registros de 

atendimento da unidade, por parte do profissional de psicologia, e pela identificação de 

comportamentos e sinais que apontem possíveis casos de adoecimento psíquico ou transtornos 

psiquiátricos típicos da emergência. Tal prática, por sua vez, refere-se a ações de iniciativa do 

psicólogo que favorecem a interação com demais práticas profissionais, durante o processo de 

investigação e identificação de demandas psicológicas na unidade em questão.  

 O núcleo intitulado “Circunscrita a solicitações”, por sua vez, sinaliza um aspecto da 

interação entre práticas profissionais que mantém estreita relação com o núcleo anterior, uma 

vez que a ausência de busca ativa contribui para que o intercâmbio entre práticas se restrinja 

às solicitações realizadas por demais profissionais de saúde, dirigidas ao psicólogo. Segundo 

o entrevistado, tais solicitações tendem a ser sucintas e realizadas tanto pessoal e verbalmente, 

quanto formalmente e por escrito.    

Dessa maneira, os elementos reunidos no núcleo de significado “Circunscrita a 

solicitações” apontam para interações que se restringem a contatos pontuais, que se fazem 

necessários para a compreensão da demanda e do motivo da solicitação de atendimento, 

acrescida de devoluções aos profissionais solicitantes, a respeito da intervenção psicológica 

realizada. Sendo assim, o presente núcleo aponta para uma interação entre práticas 
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profissionais que tende a ocorrer através de pares, de forma dirigida e fragmentada, sem 

compartilhamento ou discussão em equipe.  

Tal aspecto referido acima, no entanto, é contemplado de forma específica pelo núcleo 

de significado “Dificultada”, que destaca a fragmentação característica do trabalho 

desenvolvido na emergência e sua consequente repercussão na interação entre práticas, 

entendida pelo entrevistado como um reflexo da estrutura e dinâmica de funcionamento da 

unidade, da rotatividade da equipe e da dificuldade decorrente de fazer contato com 

profissionais que circulam entre alas diversas da emergência. 

No que diz respeito à análise comparativa entre discursos, elementos semelhantes aos 

apresentados nos núcleos “Circunscrita a solicitações” e “Dificultada” (profissional de 

psicologia) foram também reunidos no núcleo de significado “Pontual”, identificado na seção 

anterior dedicada aos profissionais de saúde.  

Tais núcleos se aproximam em decorrência tanto do caráter da interação entre práticas 

apontado, caracterizado pela fragmentação, baixa frequência e contatos pontuais, como pela 

correlação estabelecida entre tal caráter, as condições de trabalho e a dinâmica de 

funcionamento da emergência. Sendo assim, torna-se possível considerar que “Circunscrita a 

solicitações”, “Dificultada” e “Pontual” são núcleos de significado que se aproximam e 

evidenciam convergência entre os discursos analisados.  

Em contraposição ao exposto quanto ao presente eixo caráter da interação, o quarto 

núcleo de significado (“Classificação de risco”), identificado a partir da análise da entrevista 

com o profissional de psicologia, sugere uma interação entre práticas mais frequente e 

permanente, além de eficiente. Isto porque, as solicitações realizadas pelos profissionais 

lotados no setor de classificação de risco da emergência (enfermagem e auxiliar de 

enfermagem) tendem a ser avaliadas positivamente pelo entrevistado, com destaque para a 
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capacitação de tais profissionais na identificação de casos de adoecer psíquico, enquanto base 

de sintomas físicos.  

Em relação ao eixo temático caráter da interação, portanto, identifica-se aproximação 

e convergência entre o discurso do psicólogo e demais profissionais de saúde em dois dos 

quatro núcleos de significado apresentados na presente seção. Dessa forma, torna-se um 

aspecto que tende a uma congruência significativa, quando contrastado com as análises 

comparativas dos demais eixos temáticos da emergência.  

Por fim, em relação ao último eixo temático, solicitações, o entrevistado ressalta que 

um número significativo das solicitações realizadas na emergência caracteriza-se pela 

escassez de dados a respeito dos casos encaminhados para atendimento psicológico. A partir 

do discurso do psicólogo, por sua vez, foi possível identificar quatro núcleos de significado: 

“Humor e comportamento”, “Psicopatologia”, “Falso negativo” e “Travestido”.  

Eixo temático Núcleo de significado 

Solicitações 

Humor e comportamento 
Psicopatologia 
Falso negativo 

Travestido 
Quadro 59: Significados das solicitações – Profissional de psicologia da Emergência 

 

O primeiro dos núcleos mencionados acima reúne exemplos de solicitações realizadas 

por parte da equipe de saúde que sinalizam demandas de atendimento psicológico em 

decorrência de alterações do humor ou do comportamento identificadas em pacientes, tais 

como rebaixamento do humor (paciente choroso ou depressivo), manifestação de 

agressividade ou agitação.  

Elementos com características semelhantes também foram reunidos no núcleo de 

significado intitulado “Estados alterados de humor”, identificado a partir da análise dos 

discursos dos demais profissionais de saúde, abarcando tanto alterações do humor como do 

comportamento, bem como referências à experiência de angústia, ao “paciente queixoso” e 
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“paciente choroso”. Desta forma, verifica-se congruência entre tais núcleos de significado, 

“Humor e comportamento” (profissional de psicologia) e “Estados alterados de humor” 

(demais profissionais de saúde), e consequente aproximação entre discursos. 

O núcleo intitulado de “Psicopatologia”, por sua vez, abarca casos de solicitações de 

atendimento psicológico que apresentavam indicativos de psicopatologia tais como: quadros 

de esquizofrenia, tentativas de suicídio por intoxicação exógena, e transtornos ansiosos, com 

destaque para os transtornos de pânico. Vale ressaltar que ao mencionar tais elementos 

reunidos neste núcleo de significado, o entrevistado faz referência às solicitações realizadas 

pelos profissionais atuantes no setor específico da emergência, denominado de classificação 

de risco, mencionado anteriormente no eixo temático caráter das solicitações.  

“Falso negativo” constitui-se um núcleo de significado em que os elementos reunidos 

se aproximam em decorrência da tendência à aparente psicologização de quadros clínicos, 

associada à negligência de sintomas físicos.  Isto porque, o entrevistado sinaliza casos em que 

manifestações físicas, tais como desmaios e dores no peito, sem correspondência clínica 

aparente, são interpretadas apenas como reações psicológicas a situações e eventos 

estressores, em detrimento de possíveis aspectos médicos concomitantes.  

 O último dos núcleos de significados mencionados no presente eixo temático, 

denominado de “Travestido”, reúne exemplos de diversas solicitações de atendimento 

psicológico, que fazem referência a estados e situações que envolvem pacientes e/ou 

familiares, mas que se aproximam pela aparente tendência a encobrir a dificuldade da equipe 

de manejar determinadas reações e comportamentos dos usuários da emergência.  

Dessa maneira, solicitações que se referem ao paciente poliqueixoso, a usuários 

demandantes e/ou chorosos, e familiares com dificuldade indefinida, tendem, segundo o 

entrevistado, a mascarar conflitos interpessoais estabelecidos entre equipe e clientela, ou 
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mesmo encobrir a dificuldade dos profissionais em manejar reações, sobretudo aquelas 

decorrentes da deficiência da assistência prestada. 

Quanto à análise entre discursos do presente eixo temático, sugere-se que tal núcleo de 

significado encontra aproximações com dois dos três núcleos apresentados na seção anterior: 

“Conflitos interpessoais” e “Estados alterados de humor”. Estes reúnem elementos dos 

discursos dos demais profissionais de saúde que fazem referência direta e explícita a conflitos 

interpessoais estabelecidos entre usuários e equipe, bem como apresentam situações outras, 

semelhantes às apontadas pelo psicólogo, que podem ou não mascarar demandas reais de 

intervenção relacionadas com dificuldades da equipe de manejar estados emocionais 

específicos ou determinadas interações interpessoais.  

Vale ressaltar que no núcleo denominado de “Conflitos interpessoais” (profissionais 

de saúde), conflitos entre usuários e equipe de saúde tendem a ser correlacionados com as 

deficiências na estrutura e dinâmica de funcionamento da emergência, de maneira semelhante 

ao exposto pelo núcleo “Travestido” (profissional de saúde). No entanto, no núcleo 

identificado a partir da análise das entrevistas dos demais profissionais de saúde, conflitos 

familiares também são referidos e associados aos impactos do adoecer e da internação na 

dinâmica familiar e/ou na potencialização de conflitos preexistentes.  

Sendo assim, a partir do exposto acima, nota-se que foi possível identificar 

aproximações ou mesmo congruências entre dois dos quatro núcleos de significado 

identificados nesta seção e dois dos três núcleos apresentados na seção anterior, quando se 

considera o eixo temático solicitações.  

5.4 Análise comparativa entre unidades intra-hospitalares 

 

A presente seção dirige-se a discutir o conjunto de significados e sentidos encontrados 

em cada uma das unidades intra-hospitalares investigadas e analisar comparativamente tais 
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conjuntos a partir das aproximações, distanciamentos, intersecções, congruências e 

incongruências apresentadas anteriormente entre o discurso dos profissionais de psicologia e 

os demais profissionais de saúde.  Isto porque pretende-se compreender possíveis relações 

existentes entre significados e sentidos construídos pelos demais profissionais de saúde, 

práticas psicológicas desenvolvidas e seu contexto particular.  

Para tanto, serão reapresentadas as relações estabelecidas entre discursos em cada uma 

das unidades intra-hospitalares, com enfoque maior para os núcleos de significados 

identificados em torno dos seis eixos temáticos comuns (atuação, atividades, demandas, 

resultados gerais e caráter da interação). A exposição de tais considerações, por sua vez, será 

realizada a partir da relação mais característica encontrada entre os discursos de cada unidade, 

a partir do conjunto de eixos referidos, para posteriormente tecer análises relativas a 

comparações entre unidades intra-hospitalares.  

Torna-se necessário destacar que a escolha pelo enfoque referido deve-se à 

representatividade dos núcleos de significados em contraposição às zonas de sentido, quando 

se considera o conhecimento construído acerca das práticas psicológicas em cada conjunto de 

dados coletados a partir das equipes de saúde investigadas. 

A princípio, quando apenas os indicativos de relações de aproximação, 

distanciamento, intersecção, congruência e incongruência entre significados e sentidos 

construídos por cada um dos psicólogos e demais profissionais de saúde de cada equipe são 

considerados, o que observa é uma maior aproximação na UTI e na emergência, e um 

distanciamento significativo evidenciado na enfermaria.  

No entanto, torna-se necessário explorar tais relações estabelecidas entre significados 

e sentidos construídos em cada uma das unidades intra-hospitalares, para compreender melhor 

o que estas expressam e o que podem evidenciar a respeito da interação entre práticas 

psicológicas desenvolvidas e seus contextos. O que foi possível verificar é que aproximações 
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e distanciamentos entre significados e sentidos, dentre outras relações, são insuficientes para 

sinalizar indícios de qualidade: da relação estabelecida entre práticas psicológicas e as demais, 

do caráter da inserção do profissional de psicologia, e do espaço do fazer psicológico 

conquistado nas equipes de saúde investigadas.  

 A enfermaria apresentou o maior distanciamento obtido entre significados e sentidos 

construídos por parte do psicólogo entrevistado e demais profissionais de saúde da equipe, por 

ter apresentado tal relação entre discursos em cinco dos seis eixos temáticos contrastados, de 

acordo com o quadro abaixo. Além disso, vale ressaltar que a única e aparente aproximação 

entre discursos identificada na enfermaria destaca-se pela não convergência entre os 

elementos reunidos nos núcleos de significado explicitados, o que tende a endossar o caráter 

de distanciamento geral, encontrado nos demais eixos temáticos.  

Eixos 
temáticos 

Núcleos de significado do 
psicólogo 

Núcleos de significado 
dos demais profissionais 

Relação entre 
núcleos 

Atuação 
1. Impacto do adoecer 
2. Garantia da singularidade 
3. Encaminhamento externo 

1. Suporte à experiência 
imediata 
2. Complexidade do 
quadro clínico 

Distanciamento com 
restritas intersecções  

Demandas 1. Dificuldade de enfrentamento 
2. Questões extras 

1. Complexidade do 
quadro clínico 2.Condições 
de internação  3.Problemas 
crônicos 

 
Distanciamento com 
restrita intersecção  
 

Resultados 
gerais Enfrentamento 1. Enfrentamento 

2. Conforto e fortaleza 
Aproximação sem 
convergência total 

Atividades  
--------------------- 

1. Desconhecimento 
2. Escuta/diálogo 
3. Apoio/conforto 

Distanciamento 
significativo  

Caráter da 
interação 

1. Especificidades desfavoráveis 
2. Esforços pessoais 
3. Mudanças de posicionamento 

Interferência psicológica Distanciamento 
significativo 

Solicitações 
1. Gravidade e complexidade 
2. Prolongamento da internação 
3. Rede de apoio 

1. Manejo difícil 
2. Estados alterados 
3. Não lembro 

Distanciamento com 
restritas intersecções 

Quadro 60: Relação entre núcleos de significado dos eixos temáticos da Enfermaria 

 

Ainda que todos os três núcleos de significado (“Complexidade do quadro clínico”, 

“Condições de internação” e “Problemas crônicos”) apresentados no eixo temático demandas, 

a partir da análise do discurso dos demais profissionais de saúde, tenham reunido elementos 

presentes também em ambos os núcleos (“Dificuldade de enfrentamento” e “Questões 
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extras”) advindos da entrevista com a psicóloga, a abordagem de tais elementos não converge 

no que diz respeito à referência a aspectos subjetivos envolvidos.  

Dessa forma, a intersecção entre os núcleos referidos acima esbarra na não 

convergência decorrente da ausência de referência à subjetividade e às singularidades das 

situações reunidas em tais núcleos, abordadas pelos demais profissionais de saúde de forma 

objetiva, concreta e telegráfica, em contraposição às considerações realizadas pela psicóloga 

em relação às especificidades da experiência imediata do sujeito frente ao adoecer, à 

internação e suas repercussões. É importante ressaltar que tal tendência à objetividade e 

concretude, somada a um discurso telegráfico e escasso de conteúdo, caracterizou parte 

significativa dos dados coletados na enfermaria.  

Tal ausência de referência à subjetividade remete a considerações realizadas no 

capítulo II do presente estudo, quanto ao processo de abertura de mercado para o profissional 

de psicologia no campo da saúde, diante da suposta ampliação da concepção de saúde em 

decorrência da proliferação dos princípios da Reforma Sanitária, da democratização do setor, 

e de perspectivas defendidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS).  

Isto porque, o que os dados sugerem é uma não incorporação dos princípios da 

reforma pelos profissionais de saúde formados e atuantes, podendo ser considerado um 

aspecto que complexifica a própria abertura das equipes de saúde para categorias profissionais 

não tradicionais como o psicólogo. Isto, por sua vez, tende a denunciar que a mera formação 

de equipes multidisciplinares não oferece garantias para transformações no cenário da 

assistência em saúde.  

Neste sentido, Morin (2006) refere-se ao olhar fixado e impelido pelo teor escolar 

típico, que impede novas visões e soluções diante de problemas que se sobrepõem às 

disciplinas, em contraposição à lucidez advinda de um modo complexo de organizar ideias. 
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Segundo o autor, o reconhecimento da integração das partes em um todo e, da integração do 

todo no interior das partes favorece um conhecimento que concebe noções complementares e 

antagonistas, que respeita a diferença enquanto reconhece a unicidade, sem examinar 

fenômenos multidimensionais mutilando suas dimensões, mas tratando as realidades de forma 

solidária e conflituosa. 

Sendo assim, mesmo que Campos e Guarido (2010) sinalizem a necessidade do 

psicólogo de saber compor equipes multiprofissionais, e que Bernades (2010) destaque a 

urgência da subversão dos espaços tradicionais de intervenção do profissional de psicologia, 

mudanças mais profundas e de maior amplitude devem contemplar não somente a graduação 

em psicologia, mas as diversas formações em saúde.   

Em relação aos eixos temáticos atuação e solicitações, por sua vez, o que se observa é 

a tendência ao distanciamento entre discursos, com restritas intersecções pela evocação de 

elementos semelhantes entre núcleos de significado, mas que são abordados a partir de 

perspectivas distintas pelos entrevistados ou que não refletem o caráter fundamental dos 

núcleos construídos.  

Neste sentido, abordagens divergentes sobre aspectos semelhantes foram identificadas 

no eixo atuação. Isto porque os núcleos de significado “Suporte à experiência imediata” 

(demais profissionais de saúde) e “Impacto do adoecer” (psicóloga) apresentaram 

perspectivas distintas sobre os mesmos elementos. 

Enquanto os núcleos apresentados no eixo atuação divergem em relação à qualidade 

do posicionamento do paciente (passivo ou ativo) diante da intervenção psicológica e do 

suposto suporte oferecido, os núcleos de mesmo nome (“Enfrentamento”) reúnem elementos 

que não convergem em decorrência da perspectiva de tempo em que os resultados são 

esperados. Enquanto o núcleo advindo do discurso da psicóloga focaliza o enfrentamento da 

experiência imediata, o núcleo de significado identificado a partir da análise dos dados dos 
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demais profissionais, menciona apenas resultados alcançados a médio e longo prazo, relativos 

às sequelas do adoecer e da internação.  

 Na análise comparativa realizada no eixo temático solicitações, por sua vez, o que se 

torna evidente é um distanciamento notório, com intersecções restritas apenas pela menção a 

elementos semelhantes entre núcleos, tais como: a dificuldade do manejo de casos graves e 

complexos e a relação entre o prolongamento da internação e alterações no estado emocional 

de pacientes. No entanto, tais elementos não se constituíram no caráter central dos núcleos de 

significados apresentados, de maneira que a sobreposição destes não foi possível.  

Sendo assim, no que se refere aos núcleos de significado identificados no presente 

eixo, estes tendem a se distanciar, o que implica em uma não convergência entre os discursos 

da psicóloga e dos demais profissionais de saúde quanto às características das solicitações de 

atendimento psicológico realizadas.  

 O distanciamento mais significativo, no entanto, foi identificado nos eixos temáticos 

atividades e caráter da interação, nos quais nenhuma aproximação ou intersecção foi 

apresentada entre núcleos de significados construídos pela psicóloga e pelos demais 

profissionais de saúde.  

No que diz respeito ao eixo atividades, vale ressaltar que a presença do núcleo 

“Desconhecimento”, apresentado a partir da análise dos discursos dos demais profissionais de 

saúde, deixa evidente a ausência de informações sobre a prática psicológica desenvolvida na 

enfermaria. Quanto ao eixo caráter da interação, torna-se necessário destacar o enfoque dado 

pelo discurso da psicóloga, através dos três núcleos de significado identificados, à sinalização 

de carências na interação com demais práticas profissionais.  

Pode-se afirmar, no entanto, que tais carências e dificuldades apontadas pela psicóloga 

no eixo temático caráter da interação, são identificadas de forma implícita em apenas um 

único núcleo de significado (Interferência psicológica) construído a partir das entrevistas dos 
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demais profissionais. Tal núcleo restringe o caráter da interação entre práticas ao âmbito dos 

aspectos psicológicos inespecíficos que refletem ou interferem no campo do conhecimento e 

na atuação profissional dos entrevistados, sem maiores elaborações ou delimitações.  

 Tal caráter da interação entre práticas, por sua vez, sugere que o que foi evidenciado 

por Chiattone (2002), e apresentado no capítulo II deste estudo, enquanto elemento propulsor 

do surgimento das práticas psicológicas no hospital geral, ainda demarca significativamente o 

fazer psicológico em tal contexto, sem indicativos de superação das expectativas iniciais 

frente à inserção deste profissional. Isto porque, as lacunas no modelo biomédico sobre o 

entendimento do fenômeno da doença e a necessidade de facilitar processos de trabalho da 

equipe foram apresentadas pela autora como fator determinante para o desenvolvimento 

inicial da psicologia hospitalar, muitas vezes em contradição a demandas outras do paciente, 

sua família e entorno. 

 O exposto acima, relativo a expectativas específicas dirigidas à introdução do saber e 

fazer psicológico no hospital geral, por sua vez, nos remete a discussões mais amplas 

referentes aos reflexos da compartimentação do conhecimento e da esterilidade do acúmulo 

deste. Neste sentido, Morin (2006) afirma que o conhecimento comporta separação e ligação, 

análise e síntese, mas o ensino tem privilegiado a separação e a análise, em detrimento dos 

demais.  

Devemos, pois, pensar o problema do ensino, considerando, por um lado, os efeitos 

cada vez mais graves da compartimentação dos saberes e da incapacidade de articulá-

los, uns aos outros; por outro lado, considerando que a aptidão para contextualizar e 

integrar é uma qualidade da mente humana, que precisa ser desenvolvida, e não 

atrofiada.(Morin , 2006, p.16). 

 Sendo assim, o autor referido propõe uma reforma fundamental do pensamento e do 

tipo de inteligência humana a ser estimulado pelo ensino, na direção do desenvolvimento da 



184 
 

capacidade de organizar conhecimentos em sistemas complexos e ecologizantes, que por si 

estabelecem interações, retroações e inter- retroações. Para tanto, Morin (2006) considera que 

uma reforma paradigmática deve ser iniciada a partir de transformações no ensino, com 

repercussões no pensamento que, por sua vez, retroalimentariam as mudanças primeiras.  

No entanto, tal proposta não representaria a simples abertura das fronteiras entre as 

disciplinas, mas exigiria transformações profundas relativas aos princípios organizadores do 

conhecimento, responsáveis por gerar tais fronteiras. Isto porque, Morin (2006) afirma que 

“intelectualmente, as disciplinas são plenamente justificáveis, desde que preservem um campo 

de visão que reconheça e conceba a existência das ligações e das solidariedades. E mais: só 

serão plenamente justificáveis se não ocultarem realidades globais.” (p.112). 

 O autor, portanto, realiza um convite a um conhecimento em movimento, que oscila 

entre a progressão das partes na direção ao todo e deste às partes, por meio da concepção do 

“metadisciplinar”, como o que ultrapassa e conserva as disciplinas. Desta maneira, o que foi 

construído pela ciência e pelas disciplinas não precisará ser destruído e nem mesmo o 

fechamento próprio destas deverá ser rompido, mantendo-se este último em paralelo à 

necessária abertura dos conhecimentos disciplinares.  

 Em contraposição à análise apresentada em relação aos dados coletados na enfermaria, 

no que diz respeito às relações estabelecidas entre significados e sentidos construídos pelo 

psicólogo da unidade e demais profissionais de saúde, a emergência, juntamente com a UTI, 

apresentaram maior aproximação entre discursos, quando se considera apenas o quantitativo 

de eixos temáticos com relação de proximidade entre discursos. 

No entanto, o que se observa entre as aproximações identificadas a partir dos dados da 

emergência são apenas discretas intersecções nos eixos resultados gerais e atividades, uma 

proximidade sem congruência em solicitações, e apenas uma aproximação significativa entre 

os núcleos do eixo temático caráter da interação.  
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Eixos 
temáticos 

Núcleos de significado do 
psicólogo 

Núcleos de significado dos 
demais profissionais 

Relação entre 
núcleos 

Atuação 
1. Foco 
2. Particularidades 
3. Acolhimento e Consciência 

1. Acolhimento 
2. Estresse relacional 
3. Repercussões do adoecer e 
da internação 

Distanciamento com 
divergência  

Demandas 
1. Ampliação de Consciência  
2. Psicoeducação 
3. Acolhimento 

1. Gravidade clínica 
2. Condições de internação 
3. Equipe 
4. Perfil da clientela 
5. Dificuldade de identificar 

Distanciamento 
com interseção 
restrita e controversa 

Resultados 
gerais 

1. Ampliação de Consciência  
2. Psicoeducação 
3. Acolhimento 

1. Conhecimento e 
consciência 
2. Melhora das relações 

Aproximação com 
discretas intersecções  

Atividades  
-------------------- 

1. Atendimento individual 
2. Conversa 

Aproximação com 
discretas intersecções 

Caráter da 
interação 

1. Dificultada 
2. Circunscrita a solicitações 
3. Busca ativa ausente 
4. Classificação de risco 

1. Pontual 
2. Comprometida 

Aproximação 
significativa  

Solicitações 

1. Travestido 
2. Humor e comportamento 
3. Psicopatologia 
4. Falso negativo 

1. Estados alterados 
2. Conflitos interpessoais 
3. Tratamento comprometido 

Aproximação sem 
congruência/ 
controversa 

Quadro 61: Relação entre núcleos de significado dos eixos temáticos da emergência  

 

Sendo assim, torna-se possível considerar que, mesmo tendo um número expressivo de 

aproximações entre os núcleos construídos em torno do conjunto dos eixos temáticos (quatro 

de seis eixos), tal proximidade não se apresenta como significativa nem mesmo representa 

uma melhor interação entre práticas ou maior inserção e reconhecimento efetivos da 

intervenção psicológica na unidade em questão.  

Isto porque a significativa aproximação identificada entre os núcleos “Dificultada” e 

“Circunscrita a solicitações”, apresentados em torno do eixo caráter da interação na análise 

do discurso do psicólogo, e o núcleo “Pontual”, identificado a partir dos dados dos demais 

profissionais de saúde, aponta para uma convergência situada na fragmentação das práticas 

profissionais na unidade, com ausência de discussão de caso, e uma interação pontual e pouco 

frequente. Além de tais características da interação entre práticas, os elementos reunidos 

nestes núcleos de significado sinalizam que tais aspectos tendem a manter relação com 
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condições adversas de trabalho, e com a demanda desproporcional ao quantitativo de 

profissionais na assistência da emergência.  

Sendo assim, evidencia-se que a única aproximação significativa entre eixos, 

apresentada na análise dos dados da emergência, em decorrência de um dos dois núcleos de 

significado (Pontual), advindo das entrevistas dos demais profissionais de saúde, contemplar 

dois (“Circunscrita a solicitações” e “Dificultada”) dos quatro núcleos identificados no 

discurso do psicólogo, não é representativa de uma interação adequada entre práticas, mas 

aponta exatamente para a deficiência desta que, por sua vez, não se restringe à relação 

estabelecida entre prática psicológica e as demais.  

 Quanto à fragmentação mencionada entre práticas profissionais, Almeida Filho 

(2011), ao tratar da complexidade crescente da sociedade contemporânea, aponta a 

necessidade de reestruturação da arquitetura curricular da educação superior no país, em 

paralelo a uma renovação epistemológica. Tal autor refere-se à urgência de projetos nacionais 

emancipatórios de recriação do dispositivo universitário por meio de práticas institucionais 

concretas de multiculturalismo e inter/transdisciplinaridade, uma vez que considera que  

            (...) com nossa omissão, deixamos crescer a incultura na educação superior brasileira, 

ao permitir uma formação tecnológico-profissional culturalmente empobrecida. Na 

mistura de modelos que constitui a confusa arquitetura curricular superior no Brasil, a 

educação cultural, científica e humanística ficou de fora. A escola pública abandonou 

os estudos clássicos do velho sistema, e nunca se conseguiu realizar uma reforma 

universitária capaz de trazer para dentro da universidade a formação intelectual tão 

necessária para a compreensão do mundo, da sociedade e da história.(p.18). 

 Sendo assim, articulação de saberes, pensamento complexo, multi-inter-

transdisciplinaridade, e paradigmas alternativos de formação sustentados na interlocução das 

culturas humanística, científica e artística, são apenas alguns dos elementos fundamentais e 
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norteadores de projetos de reestruturação da universidade brasileira, que visem formar 

indivíduos críticos e reflexivos, capazes de compreender e intervir na realidade complexa e 

cambiante do mundo contemporâneo (Almeida Filho, 2011). 

 Em consonância com a defesa por transformações no ensino, Nunes (2007), ao abordar 

a formação de recursos humanos para o setor saúde em especial, destaca a necessidade da 

integração docente-assistencial, somada a vinculação entre academia e política. Tal 

consideração, por sua vez, é apresentada pela autora a partir da identificação da força da 

inserção política da academia e da interface entre serviço e ensino na própria história de 

criação e implantação do Sistema Único de Saúde, desde a década de 1970 através do 

movimento da reforma sanitária e de redemocratização do setor. 

 Tais interfaces entre reforma sanitária, academia e assistência, reconhecidas e 

destacadas pela autora referida, portanto, evidenciam a importância estratégica do tema dos 

recursos humanos para o fortalecimento do SUS na atualidade, assim como a necessidade de 

uma transposição efetiva de concepções e pressupostos teóricos do campo da assistência em 

saúde para o fazer cotidiano dos profissionais inseridos em tal setor.  

Dessa forma, as integrações e vinculações mencionadas acima entre educação, saúde e 

política, se apresentam como articulações fundamentais na direção da formação de 

profissionais comprometidos política e socialmente com a qualidade da assistência prestada, 

além de críticos e reflexivos o suficiente para fomentar mudanças institucionais na saúde 

pública, mais condizentes com a complexidade do setor e com as necessidades dos usuários 

do sistema. 

No que diz respeito à análise das relações entre discursos apresentados na emergência, 

outra aproximação controversa identificada entre núcleos de significados, refere-se ao eixo 

temático solicitações, e diz respeito a uma aparente incongruência relativa à proximidade 

estabelecida entre os elementos reunidos no núcleo “Travestido” (psicólogo) e em “Estados 
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alterados” e “Conflitos interpessoais” (demais profissionais de saúde), uma vez que aspectos 

tais como “paciente queixoso”, “choroso”, e conflitos entre equipe e usuários encontram-se 

presentes entre os núcleos referidos, mas a partir de uma abordagem distinta.  

Enquanto que em “Estados alterados” e “Conflitos interpessoais”, a referência direta 

aos aspectos mencionados sinaliza que estes são os motivadores para a realização de 

solicitações de atendimento psicológico, no núcleo de significado “Travestido”, os mesmos 

aspectos são apontados como responsáveis por encobrir dificuldades implícitas por parte da 

equipe. Dificuldades estas relacionadas com o manejo de alterações do humor e do 

comportamento, ou mesmo de reações adversas dos usuários de saúde frente ao déficit na 

estrutura de funcionamento e assistência prestada. Vale ressaltar que tais reações adversas, 

por sua vez, por si mesmas não representam demandas legítimas de intervenção psicológica.  

Sendo assim, elementos presentes entre tais núcleos se aproximam pela referência feita 

a aspectos semelhantes, mas tendem a se distanciar quanto à transparência e possíveis 

demandas implícitas que dirigem a realização das solicitações de atendimento psicológico.  

Neste caso, a referência a elementos semelhantes, portanto, não representa congruência entre 

núcleos de significado, mas aponta para uma divergência, quando se considera a característica 

fundamental que une os elementos em cada núcleo.  

Em decorrência do exposto acima, a suposta proximidade identificada no eixo 

solicitações, entre o núcleo “Humor e comportamento” e “Estados alterados”, também tem 

sua significância questionada. Somado ao caráter travestido, mencionado pelo psicólogo da 

unidade e explicitado pelo núcleo de significado de mesmo nome, a tendência ao discurso 

telegráfico, sem referência a aspectos subjetivos em profundidade, e a restrição a dados 

objetivos, endossa a suposição da fragilidade de tal proximidade entre núcleos de significado.  

O caráter apontado pelo núcleo “Travestido”, por sua vez, sugere estreita relação com 

a “angústia disfarçada” da equipe de saúde, mencionada por Simonetti (2004) enquanto 



189 
 

constituinte do objeto de trabalho do psicólogo hospitalar, que deve estar atento às relações 

entre paciente, família e profissionais de saúde, assim como aos sentidos construídos acerca 

da doença. De maneira semelhante, Chiattone (2002) atribui à psicologia hospitalar a 

particularidade de abarcar a tríade paciente, família e equipe, e de exercer uma atuação 

essencialmente interdisciplinar e dirigida à humanização da assistência. Torna-se necessário, 

portanto, discutir e avaliar o quanto tais habilidades e competências estão sendo valorizadas e 

desenvolvidas nos cursos de graduação em psicologia no país.  

A importância do desenvolvimento de tais habilidades e competências já havia sido 

apresentada no capítulo II deste estudo, quando o artigo de Setúbal (2009) foi mencionado, 

através da referência feita, por parte do profissional de psicologia, ao investimento pessoal 

dirigido à promoção da integração da equipe e ao incentivo à reflexão conjunta sobre práticas 

profissionais. Torna-se necessário destacar que tal investimento foi apresentado como 

estratégia de inserção e de reconhecimento da intervenção psicológica, por meio do 

favorecimento do compartilhamento e da construção conjunta de saberes e práticas.  

A discussão acima apresentada, relativa à aproximação controversa identificada entre 

discursos a partir do eixo solicitações, pode ser endossada também através da interlocução 

com a concepção de subjetividade humana, explicitada no capítulo III deste estudo, por meio 

de recortes da fundamentação teórica de González Rey. Isto porque o aspecto sinalizado 

através do núcleo “Travestido”, e sua relação com demais núcleos de significado identificados 

na análise do discurso dos demais profissionais de saúde, pode ser analisado através da 

compreensão da subjetividade humana como um fenômeno único que se manifesta em dois 

níveis, individual e social.  

Dessa maneira, torna-se possível considerar que aspectos da subjetividade manifestos 

no nível individual, através de necessidades referidas pelos demais profissionais de saúde, 

relativas ao manejo de situações adversas, tais como as alterações do humor e do 
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comportamento, se entrelaçam e são evidenciadas em construções subjetivas expressas 

também no nível social, por meio dos núcleos de significado apresentados no presente eixo, 

solicitações.  

Quando se considera os núcleos de significado apresentados nos eixos temáticos da 

emergência que evidenciaram distanciamento significativo na análise dos dados coletados, 

Atuação e demandas, o que se destaca é a relação de divergência, somada a não proximidade 

entre núcleos no primeiro destes eixos. Tal divergência, em particular, refere-se a concepções 

distintas apresentadas diante do mesmo elemento central que caracteriza e nomeia os núcleos 

de significado apresentados nas análises de ambos os conjuntos de dados (psicólogo e demais 

profissionais de saúde): o acolhimento.  

Mesmo sendo o elemento agregador em ambos os núcleos apresentados, o 

“acolhimento” atribuído a atuação do profissional de psicologia na emergência, é referido 

pelo psicólogo como o caráter da assistência prestada em situações de crise, de urgência e 

emergência, e é abordado pelos demais profissionais enquanto prática psicológica dirigida a 

informar, orientar usuários em relação a procedimentos e à estrutura e dinâmica de 

funcionamento da unidade, além de ser voltada à oferta de escuta diante das más condições de 

internação e assistência.  

 Sendo assim, o distanciamento entre os núcleos apresentados no eixo atuação, 

portanto, deve-se não somente à ausência de proximidade entre os três núcleos de significados 

(“Foco”, “Particularidades” e “Acolhimento e Consciência”), advindos da análise do discurso 

do psicólogo e, os três (“Acolhimento”, “Estresse relacional” e “Repercussões do adoecer e da 

internação”) identificados a partir dos dados demais profissionais de saúde, mas também à 

divergência entre o aspecto agregador aparentemente semelhante entre núcleos de mesmo 

nome.  
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 Somado a tais considerações a respeito do eixo atuação, torna-se necessário destacar a 

divergência estabelecida também entre os núcleos “Foco” e “Particularidades” (psicólogo) e a 

zona de sentido “Incompatibilidade” (profissional de saúde), uma vez que ambos os núcleos 

apresentam elementos que caracterizam e delimitam, com clareza e exatidão, a atuação do 

profissional de psicologia na emergência, em contraposição à dificuldade de compreender a 

adequação e aplicabilidade de práticas psicológicas na unidade, expressa por meio da zona de 

sentido. 

 O distanciamento observado entre discursos no eixo temático demandas, por sua vez, 

deve-se a presença de apenas uma intersecção restrita e controversa entre discursos. No que 

diz respeito à limitada intersecção referida, sua limitação relaciona-se com um aspecto já 

mencionado, que permeia o conjunto de dados coletados a partir das entrevistas com demais 

profissionais de saúde da emergência, relativo à tendência a enumeração de situações típicas 

da unidade de forma objetiva e concreta, somada a ausência de menção a supostos elementos 

da subjetividade dos sujeitos envolvidos.  

Dessa maneira, ainda que a referência a situações graves e complexas tais como risco 

de vida, impossibilidade de cura e indicação de cirurgia mutiladora, esteja presente em 

“Acolhimento” (psicólogo) e “Gravidade clínica” (demais profissionais de saúde), no segundo 

núcleo, tais situações são apresentadas por meio da categorização e classificação do perfil da 

clientela da unidade, sem explorar aspectos singulares ou possíveis necessidades dos usuários 

diante da assistência psicológica.   

 Ademais do exposto acima, o distanciamento referido quanto ao eixo demandas, 

evidencia-se também através da divergência identificada entre os núcleos de significado, 

advindos do discurso analisado do psicólogo entrevistado, e três dos cinco núcleos 

apresentados na seção dirigida aos profissionais de saúde (“Condições de internação”, 
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“Equipe” “Perfil da clientela”), além da única zona de sentido apresentada (“Despreparo e 

inabilidade”). 

Isto porque o conjunto de núcleos, relativos à análise dos discursos dos demais 

profissionais de saúde e a zona de sentido correspondente, aproximam-se por apresentar 

demandas que mantém estreita relação com o contexto específico da unidade, referentes à: 

condições adversas de trabalho e assistência, estresse experimentado por equipe e usuários, 

despreparo profissional para manejar situações complexas nível, e cultural e educacional da 

clientela.  

 Em contrapartida, “Ampliação de Consciência”, “Psicoeducação” e “Acolhimento”, 

constituem-se em núcleos identificados a partir dos dados coletados na entrevista do 

psicólogo, que apresentam a tendência de focalizar demandas psicológicas restritas a aspectos 

da experiência dos usuários de saúde frente ao adoecer e à internação, tais como necessidades 

de: ampliação da consciência diante do processo saúde-doença, orientações relativas à 

instalação recente de transtornos psiquiátricos, e vinculação com um acompanhamento 

psicológico posterior e externo. 

Vale ressaltar, que a aparente incongruência identificada entre tendências dos distintos 

discursos, por sua vez, é ainda endossada por um dos núcleos de significado apresentado na 

seção dirigida à análise dos dados dos demais profissionais de saúde, intitulado “Dificuldade 

de identificar”. Este reúne elementos do discurso dos entrevistados que evidenciam, de 

maneira explícita, o desconhecimento por parte destes das possibilidades de intervenção 

psicológica na unidade, e a consequente deficiência na identificação de demandas para o 

profissional de psicologia.  

A partir de tal divergência entre discursos, portanto, e considerando a tendência 

particular, identificada entre núcleos de significado e zona de sentido advindos da análise dos 

dados demais profissionais de saúde, torna-se possível evidenciar o quanto o conhecimento é 
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construído socialmente em função de necessidades práticas, e da ação humana situada em um 

tempo e espaço específicos, do modo como a psicologia sócio-histórica compreende a 

atribuição de sentidos e significados à realidade que rodeia o homem.  

Além disso, a aparente e significativa interferência do contexto particular da 

emergência na construção do conhecimento em torno de demandas psicológicas da unidade 

nos remete à própria noção de subjetividade social apresentada por González Rey (2009), que 

defende a produção de sentidos subjetivos a partir de processos de relação que caracterizam 

um grupo ou espaço situado no presente.  

Sendo assim, ao reunir subjetividade, história e contexto social, o conceito de 

subjetividade social pode ser aplicado à realidade manifesta da emergência em que 

significados e sentidos construídos diante de demandas psicológicas tendem a explicitar o 

atravessamento de aspectos institucionais na construção do conhecimento, assim como o 

suposto entrelaçamento entre afetivo-cognitivo.  

Por fim, no que diz respeito à análise comparativa referente aos dados coletados na 

UTI, tem-se que esta apresenta uma proximidade expressiva, e a mais significativa entre 

discursos, manifestando: aproximação em quatro dos seis eixos temáticos analisados (atuação, 

demanda, caráter da interação e solicitações) e distanciamento nos demais (atividades e 

resultados gerais). 
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Eixos temáticos Núcleos de significado 
do psicólogo 

Núcleos de significado dos demais 
profissionais 

Relação entre 
núcleos 

Atuação 1.Suporte 
2.Mediação 

1.Profissional do complexo 
2. Percepção do ser humano 
3. Repercussões subjetivas do 
adoecer e da internação 
4. Promoção do enfrentamento 

Aproximação  

Demandas 
1. Repercussões do 
adoecer e da internação 
2. Mediação de relação 

1. Mediação e instrumentalização 
2. Reflexos do adoecer 
3. Impactos da UTI 

Aproximação 

Resultados 
gerais 

1. Enfrentamento da 
experiência imediata 

1. Potência técnica 
2. Compreensão e aceitação 
 

Distanciamento  

Atividades ----------------------- 1. Conversa Distanciamento 

Caráter da 
interação 

1. Não dá conta 
2. Mediação 
3. Colaboradores 

1. Impedimento técnico 
2. Complementaridade de saberes Aproximação 

Solicitações 
1. Crise 
2. Conflitos familiares 
3. Incompreensão 

1. Prática comprometida 
2. Estados alterados 

Aproximação 
discreta 

Quadro 62: Relação entre núcleos de significado dos eixos temáticos da UTI  

 

 Vale ressaltar que, quando se considera a qualidade e intensidade da aproximação 

entre núcleos de significado, os dados coletados na presente unidade destacam-se em relação 

aos apresentados anteriormente na emergência, em decorrência de uma aproximação mais 

significativa observada em todos os três eixos mencionados (atuação, demanda e caráter da 

interação).   

 No que diz respeito ao eixo atuação, a proximidade evidente é decorrente da 

congruência identificada entre dois dos quatro núcleos de significado (“Repercussões 

subjetivas do adoecer e da internação” e “Promoção do enfrentamento”) identificados na 

análise dos demais profissionais de saúde, e um dos dois núcleos (“Suporte”) advindo dos 

dados da psicóloga.  

Tal congruência situa-se em torno de uma atuação do profissional de psicologia 

voltada para a experiência subjetiva do adoecer e da internação por parte dos usuários de 

saúde, e para o favorecimento desta por meio da promoção de mudanças comportamentais e 

atitudinais. É necessário destacar que os demais núcleos apresentados a partir do discurso dos 
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profissionais de saúde (“Profissional do complexo” e “Percepção do ser”), mesmo não sendo 

contemplados pelos dados da psicóloga, não se mostram incongruentes ou divergentes a estes.  

 No eixo demandas, observa-se que os dois únicos núcleos de significado 

(“Repercussões do adoecer e da internação” e “Mediação e relação”) extraídos dos dados da 

psicóloga são contemplados pelos três núcleos identificados na análise das entrevistas dos 

demais profissionais de saúde: “Mediação e instrumentalização”, “Reflexos do adoecer” e 

“Impactos da UTI”. Mais uma vez a congruência entre tais núcleos encontra-se em torno de 

necessidades relativas à experiência subjetiva de pacientes e familiares diante do adoecer e da 

internação, com destaque para particularidades da vivência na UTI, além de evidenciar 

demanda de intervenção psicológica dirigida às interações estabelecidas entre equipe e 

usuários de saúde.  

 Quanto ao caráter da interação, todos os núcleos de significado apresentados nas 

análises do conjunto de dados obtidos convergem para uma interação entre práticas marcada 

pelos limites do conhecimento e do fazer técnicos, ainda que supostamente permeada por 

concepções outras referentes ao processo particular de construção de saberes e práticas 

profissionais, e à própria assistência em saúde. Isto porque, os discursos dos entrevistados 

diferem quanto às perspectivas utilitaristas ou completares, mencionadas anteriormente, 

diante das interações entre práticas profissionais desenvolvidas em uma equipe de saúde.  

 Tais considerações explicitadas referentes a concepções possíveis quanto à assistência 

em saúde, e a processos de construção de saberes e práticas, remete a posicionamentos 

apresentados no capítulo II do presente estudo. Posicionamentos estes relacionados com a 

necessidade de redirecionamentos nos projetos pedagógicos vigentes nas formações em saúde, 

de maneira a favorecer: o protagonismo do estudante, a compreensão multifatorial do 

processo saúde doença, o reconhecimento de incentivo a atitudes éticas e humanistas, e a 

promoção de processos de trabalho multiprofissional.  
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 Segundo Campos et al. (2008), as marcas do positivismo e da aliança entre saúde e 

ciência, na busca de causas delimitadas e intervenções curativas, constitui um caráter que 

ainda permeia as formações em saúde e que precisa ser superado por um novo projeto 

político-pedagógico. Projeto este que, segundo os autores, deve considerar não apenas a 

transmissão vertical do conhecimento, mas a articulação entre as disciplinas e valorização do 

estudante, enquanto partícipe do processo de ensino-aprendizagem. De forma semelhante, 

precisa favorecer o desenvolvimento de atitudes, valores e habilidades, relativas à relação 

profissional-paciente, e às capacidades de reflexão crítica e integração de saberes no 

planejamento de suas ações.  

 Ainda em relação às aproximações observadas na UTI, uma proximidade mais 

discreta, quando comparada às anteriores, foi identificada no eixo temático solicitações, em 

função da convergência entre núcleos diversos, tais como “Crise” e “Incompreensão” 

(psicóloga) e “Prática comprometida” e “Estados alterados” (demais profissionais), em torno 

do comprometimento de procedimentos técnicos ou da evolução do tratamento, seja devido a 

situações de crise, de incompreensão frente a condutas médicas e gravidade do quadro clínico, 

seja em função de alterações do comportamento, da consciência e do humor. Vale ressaltar 

que tal convergência manifesta-se tanto de forma explícita quanto implícita entre os 

elementos reunidos nos núcleos referidos. 

 Por fim, quando se considera os distanciamentos observados entre os dados coletados 

na unidade intra-hospitalar em questão, o eixo temático atividades destaca-se pelo aspecto de 

que nenhuma das atividades mencionadas pela profissional de psicologia foi contemplada 

pelo único núcleo de significado, “Conversar”, apresentado na análise dos dados coletados a 

partir das entrevistas com demais profissionais de saúde. Além disso, ressalta-se o 

desconhecimento manifesto, por parte de alguns participantes, em relação a tal elemento da 

prática psicológica. 
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 É importante sinalizar, no entanto, que foi possível identificar uma restrita intersecção 

apenas através de uma zona de sentido, denominada de “Atendimento à família”, que sugere 

interferência do próprio caráter da assistência prestada pelo entrevistado na menção a tal 

atividade contemplada. Entretanto, por se constituir como zona de sentido, a atividade 

profissional evidenciada não se apresenta como representativa do conjunto de profissionais da 

UTI. 

 Resultados, por sua vez, apresenta-se como o eixo temático que na UTI manifesta 

distanciamento e divergência, em função da identificação de núcleos de significado que não 

são congruentes, tais como “Enfrentamento” (psicóloga) e “Potência técnica” (demais 

profissionais de saúde). Além disso, nota-se divergência quanto ao aspecto agregador, quando 

se considera o único núcleo advindo da análise do discurso da psicóloga e o núcleo 

“Compreensão e aceitação”, identificado a partir dos dados dos demais profissionais de saúde. 

 A divergência apontada deve-se ao caráter marcadamente passivo (Compreensão e 

aceitação) atribuído aos usuários de saúde frente à intervenção psicológica, responsável por 

oferecer aceitação e conformidade, em contraposição ao posicionamento ativo 

(Enfrentamento) assumido por pacientes e familiares nos processos de elaboração e redução 

do sofrimento psíquico diante da experiência imediata.  

 Esta divergência identificada entre discursos, quanto ao caráter dos resultados gerais 

esperados, por sua vez, nos remete a concepções relativas ao conceito de subjetividade social 

desenvolvido por González Rey (2009), e apresentado no capítulo III, uma vez que este 

admite que construções subjetivas de outros espaços e tempos possam estar presentes na 

configuração atual de um cenário social específico.  

Por ser histórica, contextual, social e sistêmica, a subjetividade humana apresenta-se 

como uma configuração momentânea a partir de um núcleo dinâmico de organização e zonas 
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diversas, que se estabelecem a partir do funcionamento presente do sistema constituinte da 

própria manifestação do fenômeno da subjetividade.  

Sendo assim, o que pode ser observado a partir da divergência entre discursos no eixo 

resultados gerais é uma possível influência de significados e sentidos outros, construídos em 

torno não somente de resultados esperados da intervenção psicológica ao longo da história, 

possivelmente relacionados com a atuação clínica tradicional, mas também em torno da 

própria relação usualmente estabelecida entre profissional de saúde e paciente, com destaque 

para concepções específicas referentes a este último.  

Após as devidas considerações apresentadas nesta seção, no que diz respeito às 

relações identificadas entre discursos, vale ressaltar que não foi possível observar nenhum 

padrão entre os eixos temáticos analisados nas diferentes unidades intra-hospitalares entre si, 

conforme quadro abaixo. Isto porque não foi encontrado nenhum eixo temático que 

mantivesse a mesma qualidade da relação entre discursos em todas as unidades intra-

hospitalares. 

Eixos temáticos Enfermaria Emergência UTI 

Atuação Distanciamento com 
restritas intersecções  Distanciamento com divergência  Aproximação  

Demandas Distanciamento com 
restritas intersecções  

Distanciamento com interseção 
restrita e controversa Aproximação 

Resultados 
gerais 

Aproximação sem 
convergência 

Aproximação com discretas 
intersecções  Distanciamento  

Atividades Distanciamento 
significativo  

Aproximação com discretas 
intersecções Distanciamento 

Caráter da 
interação 

Distanciamento 
significativo Aproximação significativa  Aproximação 

Solicitações Distanciamento com 
restritas intersecções 

Aproximação sem congruência/ 
controversa 

Aproximação 
discreta 

Quadro 63: Relações entre núcleos de significado dos eixos temáticos nas três unidades intra-hospitalares 

 

Nem mesmo quando se considera apenas as unidades que apresentaram maior 

proximidade entre discursos, UTI e emergência, não se observa padrão de relação entre 

núcleos de um mesmo eixo, a não ser a relação de aproximação identificada em caráter da 

interação e solicitações. Os demais eixos, nestas unidades, apresentaram relações inversas 
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entre núcleos de significado obtidos a partir das análises dos discursos dos profissionais de 

psicologia e demais profissionais de saúde.  

A partir do exposto acima, portanto, sugere-se que as especificidades do contexto 

tendem a apresentar preponderância sobre o conhecimento construído por parte dos demais 

profissionais de saúde em torno das práticas psicológicas. De modo semelhante, as relações 

obtidas entre discursos, entre núcleos de significados de psicólogos e demais profissionais de 

saúde, também se manifestaram de forma particular em cada uma das unidades.  

No entanto, o que se destaca a partir da análise das relações estabelecidas entre os 

discursos é a carência de referência a aspectos subjetivos do adoecer e da internação, a partir 

do material coletado tanto na emergência quanto na enfermaria. Tal carência, por sua vez, 

indica a suposta dificuldade por parte dos demais profissionais de saúde em identificar e 

circunscrever o próprio objeto de intervenção psicológica, o que leva a comprometer o 

conhecimento construído sobre os diversos aspectos da prática psicológica investigados no 

presente estudo. 

Na emergência, o que se observa é que tal dificuldade parece contribuir para a 

construção de um conhecimento acerca da prática psicológica desenvolvida permeado pelas 

necessidades da unidade intra-hospitalar, referentes ao déficit na estrutura e dinâmica de 

funcionamento. 

Em contraposição à tendência observada na emergência e na enfermaria, quanto às 

relações entre discursos a partir dos eixos temáticos analisados, na UTI (unidade em que a 

aproximação mais significativa entre discursos foi identificada), o conhecimento construído 

acerca das práticas psicológicas tende a contemplar a experiência subjetiva do processo de 

adoecimento e internação por meio dos núcleos de significado identificados. Aspectos 

subjetivos, singularidades e necessidades específicas dos usuários diante da internação em 

uma Unidade de Terapia Intensiva foram referidas pelos demais profissionais de saúde, com 
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relevância suficiente para se constituírem em núcleos de significado em mais de um eixo 

temático.  

Sugere-se que a tendência distintiva da UTI pode ter relação com o caráter da 

interação entre práticas específico, apresentada como a mais efetiva e regular, situada no 

limite do saber e fazer técnico, mesmo que sobre perspectivas diferentes entre entrevistados: 

complementaridade ou utilitarista. Neste sentido, a ausência de referência aos aspectos 

subjetivos na emergência, em especial, pode também manter estreita relação com a qualidade 

da interação entre práticas, sinalizada como escassa e fragmentada de forma indiscriminada 

entre categorias profissionais. 

Tal correlação entre a possibilidade ou dificuldade de identificar e circunscrever o 

objeto de intervenção da psicologia, e a qualidade da interação entre práticas, por sua vez, 

aponta mais uma vez para possíveis interferências do contexto na construção dos significados 

encontrados, relativas talvez à estrutura, dinâmica e condições de trabalho particulares de 

cada unidade intra-hospitalar.  

No entanto, sugere-se que tais interferências parecem ultrapassar e transformar 

possíveis conhecimentos anteriores em torno de práticas psicológicas, podendo favorecer ou 

não uma aproximação maior entre saberes, e uma delimitação mais adequada da intervenção 

do profissional de psicologia no contexto hospitalar, a depender de especificidades das 

unidades intra-hospitalares investigadas. 

Influências semelhantes na construção do conhecimento acerca de práticas 

psicológicas desenvolvidas no contexto de um hospital geral foram também supostamente 

detectadas entre categorias profissionais distintas.  Estas se apresentaram, em particular, por 

meio de zonas de sentido identificadas em alguns dos eixos temáticos analisados. No entanto, 

uma vez que o presente estudo não se dirigiu a explorar possíveis interferências relacionadas 

com especificidades das formações em saúde, pesquisas posteriores podem se debruçar sobre 



201 
 

tais particularidades intervenientes na construção de significados e sentidos em torno da 

atuação do profissional de psicologia em uma instituição hospitalar. 
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CAPÍTULO VI: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de compreender os significados e sentidos construídos pelos 

profissionais de equipes de saúde sobre as práticas psicológicas desenvolvidas em unidades 

intra-hospitalares específicas e, verificar relações possíveis entre tal conhecimento e o 

discurso dos profissionais de psicologia, o presente estudo pôde identificar a interferência 

significativa de particularidades do contexto em tais construções.   

Foi possível observar que a aparente preponderância de especificidades da unidade 

intra-hospitalar, do perfil da clientela, da estrutura e das condições adversas de trabalho e 

assistência frente aos significados e sentidos construídos apenas se fez presente quando uma 

manifesta dificuldade de circunscrever o próprio objeto de intervenção psicológica também se 

apresentou, o que foi verificado a partir dos dados coletados tanto na emergência como na 

enfermaria.  

A partir da análise do material advindo das entrevistas na UTI, no entanto, o que se 

evidenciou foi que a aparente influência de particularidades do contexto se manifestou de 

forma apenas complementar ao construir significados e sentidos que priorizaram a experiência 

subjetiva dos usuários diante do processo de adoecimento e internação, mas que também 

destacaram especificidades de tal vivência no contexto particular de uma unidade de terapia 

intensiva.  

Vale ressaltar que a carência de referência a aspectos subjetivos do adoecer e da 

internação, evidenciado a partir da análise do material coletado tanto na emergência quanto na 

enfermaria, somada à preponderância de elementos do contexto específico da unidade 

investigada, se relacionaram com tendências de distanciamento (enfermaria) ou aproximação 

controversa (emergência) entre discursos, quando se analisaram as relações estabelecidas 
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entre significados construídos pelos profissionais de psicologia e significados e sentidos 

identificados a partir das entrevistas com demais profissionais de saúde.  

Uma aproximação significativa entre discursos, por sua vez, observada através da 

análise das entrevistas realizadas na UTI, foi verificada em torno de núcleos de significado 

que focalizaram a experiência subjetiva dos usuários diante dos mais diversos aspectos 

investigados relativos às práticas psicológicas desenvolvidas.  

Condições distintas de trabalho e assistência entre unidades intra-hospitalares 

específicas e, diferenças na qualidade da interação entre práticas profissionais, verificadas a 

partir da análise do conjunto de entrevistas, foram apontadas pelo presente estudo como 

elementos supostamente intervenientes no favorecimento ou não da construção de 

significados e sentidos mais próximos do discurso dos profissionais de psicologia em torno 

das práticas psicológicas.  

Sendo assim, estudos futuros devem explorar variáveis do contexto de unidades intra-

hospitalares e dos processos de trabalho em profundidade, com intuito de compreender 

melhor tais interferências e assim poder produzir conhecimento científico que promova um 

entendimento mais adequado e profícuo acerca do fazer psi em tais espaços de atuação.    

 Através da apresentação e discussão dos dados obtidos, este estudo também sinaliza 

que o avanço da psicologia no sistema público de saúde encontra-se atrelado não apenas à 

formação do profissional de psicologia, mas a aspectos outros tais como: a formação dos 

profissionais de saúde, as práticas de gestão pública, as interlocuções entre ensino e 

assistência, entre academia e política, e o próprio desenvolvimento do exercício da cidadania 

no país.  

 No que diz respeito às transformações necessárias no campo da formação em saúde, a 

partir das discussões anteriores, torna-se notória a demanda por mudanças no ensino superior 
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que favoreçam a transposição efetiva de pressupostos teóricos para o cenário da assistência 

direta em saúde tais como a multi e interdisciplinaridade.  

De modo semelhante, tais transformações devem contemplar o desenvolvimento de 

habilidades e competências vinculadas à qualidade da relação estabelecida entre profissional 

de saúde e usuários, assim como favorecer a formação de profissionais reflexivos e críticos, 

sensíveis à própria experiência subjetiva da atuação técnica e comprometidos ética e 

politicamente com o fortalecimento do SUS.  

Vale ressaltar que a sensibilidade à experiência subjetiva da atuação técnica referida, 

por sua vez, mantém estreita relação com a sobreposição, apontada pelo estudo, entre aspectos 

da subjetividade dos profissionais de saúde manifestados diante do adoecer, da internação, das 

condições adversas de trabalho e assistência e demandas psicológicas supostamente atribuídas 

aos usuários de saúde.  

 Sendo assim, mudanças curriculares devem se dirigir ao desenvolvimento não somente 

de habilidades e competências para a consecução efetiva da aplicação prática de concepções 

de saúde e assistência já desenvolvidas, para a facilitação de processos de trabalho em equipe 

e criação de espaços de reflexão e construção de saberes e práticas, mas também direcionadas 

à formação de indivíduos com valores e atitudes sensíveis à qualidade das interações 

interpessoais estabelecidas no cotidiano das práticas em saúde, em especial no contexto de um 

hospital público.  

 Transformações semelhantes devem ser aplicadas à formação dos profissionais de 

psicologia na direção do exercício de uma prática psicológica engajada, reflexiva, crítica e 

inserida em um contexto de processos de trabalho em equipe e interlocução de saberes e 

práticas. No entanto, a partir do estudo, tornam-se evidentes expectativas frente ao psicólogo, 

por parte dos demais profissionais de saúde, dirigidas a intervenções diante da criação de 
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espaços de discussão e facilitação de processos grupais, ao manejo do complexo, do 

desconhecido e das relações interpessoais estabelecidas entre equipe e usuários de saúde e à 

instrumentalização dos profissionais frente à manifestação da subjetividade na evolução dos 

casos e a consequente condução destes. 

 Dessa maneira, considera-se que o profissional de psicologia já se apresenta 

convocado a conduzir algumas das transformações mencionadas acima, no campo da 

assistência em saúde pública, inicialmente dirigidas às instituições de ensino superior em 

saúde. No entanto, torna-se necessário questionar o quanto a formação em psicologia tem se 

dedicado a desenvolver habilidades e competências para que tais profissionais possam 

assumir a condução de tais mudanças, ainda que circunscritas aos espaços restritos de equipes, 

unidades e/ou instituições de saúde.  

  É importante destacar que, somada à necessidade de desenvolver habilidades de 

competências para aplicar o saber psicológico às demandas de transformação dos 

microespaços da assistência em saúde, assim como referido anteriormente para a formação 

dos demais profissionais de saúde, a graduação em psicologia deve favorecer a ampliação da 

consciência no que diz respeito ao psicólogo enquanto sujeito de transformação social. 

 Para tanto, transformações outras se tornam necessárias e abarcam aspectos de maior 

dimensão quando se considera a formação em saúde indistintamente. Aspectos estes relativos 

a interlocuções entre ensino e assistência, academia e política, mencionadas anteriormente. 

Quanto à necessidade de reaproximação entre universidades e assistência em saúde para o 

favorecimento de práticas mais condizentes com as demandas de seus usuários e criação de 

espaços de construção conjunta de saberes entre os campos da educação e da saúde, destaca-

se a importância de tal interlocução na própria história de concepção e implantação do SUS.  
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 Neste sentido, torna-se necessário retomar aspectos, apresentados no capítulo I deste 

estudo, que evidenciaram a importância das sementes universitárias do movimento sanitário 

da década de 1960 para a propagação de novas concepções de saúde e assistência que, por sua 

vez, se desdobraram na criação e implantação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

No entanto, o que se sugere é que o aparente distanciamento entre ensino superior e 

assistência em saúde pode estar relacionado com a não transposição efetiva de concepções 

teóricas e ideológicas fomentadas quando o SUS foi planejado, defendido e implantado, para 

o fazer cotidiano das práticas em saúde pública ao longo de sua existência. Sendo assim, 

acredita-se que a reaproximação mencionada seja de extrema importância para a consecução 

de práticas que sejam reflexo dos princípios e diretrizes do SUS, recriando estratégias na 

direção do fortalecimento de tal sistema. Vale ressaltar que tal reaproximação abarca em si a 

necessidade de investimentos governamentais na direção do desenvolvimento de ações e 

políticas intersetoriais, dentre as quais se destaca o entrelaçamento entre os ministérios da 

saúde e da educação.   

 A interlocução entre academia e política, por sua vez, mantém estreita relação com a 

formação de profissionais comprometidos ética e politicamente com o dispositivo do Sistema 

Único de Saúde e com o próprio fortalecimento da concepção de saúde enquanto direito e 

exercício de cidadania. Isto porque, considerando o cenário atual do SUS, torna-se possível 

afirmar que a suposta transformação social almejada pelo movimento sanitário e de 

redemocratização da saúde não tenha se sedimentado, uma vez que a vinculação entre saúde e 

cidadania tem se mostrado frágil e pouco exercida.   

Assim como no capítulo I do presente estudo torna-se notória, na história das ações e 

políticas de saúde no país, a estreita aproximação do setor saúde com interesses específicos 

(salubridade, fiscalização e controle, economia agroexportadora, previdência e operariado, 
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fortalecimento do estado e capital e privatização), o movimento de criação do SUS é 

responsável por inaugurar a vinculação entre saúde, redemocratização e cidadania. No 

entanto, o que se observa é a aparente fragilidade desta última vinculação, talvez por um não 

desenvolvimento de consciência social em torno de tal questão.  

Neste sentido, o incentivo à renovação da interlocução entre academia e política 

apresenta-se nesta seção como uma possibilidade de favorecer a formação de profissionais de 

saúde conscientes do seu papel de sujeito de transformação social e multiplicador dos 

princípios e diretrizes do SUS, diante de uma sociedade brasileira carente do exercício da 

cidadania.  

Em consonância com a necessidade de articulações explicitadas acima, Morin (2006) 

trata da urgência de uma reforma do pensamento em estreita relação com mudanças 

institucionais e seu impasse decorrente pela dependência de uma reforma a outra. Impasse 

semelhante o autor identifica na relação estabelecida entre ensino e sociedade, em que um 

produz o outro, como na perspectiva de um holograma. No entanto, apresenta e defende a 

ideia de que qualquer intervenção em um dos pontos do holograma provoca modificação no 

outro, produzindo transformações que se retroalimentam e indicando, portanto, a necessidade 

de uma reforma periférica e marginal, assumida e provocada por uma minoria.  

A partir de tais considerações apresentadas segundo Morin (2006), sugere-se que, 

mesmo transformações mais amplas mencionadas acima, a níveis governamental e 

institucional, estas podem recair sobre profissionais e/ou educadores, sendo iniciadas por 

qualquer um destes atores sociais nos mais diversos contextos de atuação, o que inclui a 

categoria profissional dos psicólogos, em especial aqueles atuantes no sistema público de 

saúde.  
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Por fim, mas não menos importante, o presente estudo sinaliza também a necessidade 

de transformações no campo da gestão do SUS, seja entre gestores atuantes, seja na formação 

futura de tais atores, na direção de estratégias que favoreçam a criação de espaços 

institucionalizados de reflexão, de construção de saberes e práticas profissionais, e 

potencializem os processos de trabalho em equipe por meio de rotinas e dinâmicas 

hospitalares mais condizentes e sensíveis aos contextos particulares das unidades intra-

hospitalares. 

 Vale ressaltar que os resultados e discussões advindas do presente estudo apresentam-

se restritos diante da escolha assumida por uma estratégia metodológica qualitativa, que 

implica em limitações no que diz respeito ao seu potencial de generalização. Uma vez que o 

entrelaçamento observado entre condições adversas de trabalho e assistência e os significados 

e sentidos construídos em torno das práticas psicológicas desenvolvidas foi verificado, 

sugere-se a execução de estudos posteriores com objetivos semelhantes no contexto da saúde 

complementar.  

 De modo semelhante, estudos futuros devem investigar aspectos mais específicos 

relacionados com os processos de trabalho de equipes multiprofissionais no contexto da 

saúde, favorecendo o desenvolvimento de práticas de gestão voltadas para a potencialização 

das dinâmicas de funcionamentos de tais equipes, além de programas de educação 

permanente, mais condizentes com as necessidades dos profissionais de saúde.  

 Sendo assim, investigações futuras podem contemplar exatamente a interlocução entre 

algumas das demandas de formação apontadas acima, assim como outras a serem 

identificadas, e a arquitetura curricular de graduações na área da saúde, sinalizando 

transformações mais específicas apropriadas à atuação de cada categoria profissional, que 

podem se constituir em mudanças marginais de alcance amplo.   
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
Eu,___________________________________________________________________, 
declaro que consinto em participar, como voluntário, da pesquisa cujo objetivo é analisar os 
significados e sentidos sobre a prática psicológica no hospital geral, sob a responsabilidade do 
pesquisador da UFBA (Instituto de Psicologia) Professor Dr. José Carlos Santos 
Ribeiro.Declaro, também, que fui satisfatoriamente esclarecido(a): 1) sobre os instrumentos e 
técnicas que serão utilizados na pesquisa para a coleta das informações; 2) que estou livre 
para, a qualquer momento, deixar de participar da pesquisa e que não preciso apresentar 
justificativas para isso; 3) que todas as informações por mim fornecidas e os resultados 
obtidos serão mantidos em sigilo; 4) que, na publicação dos resultados desta pesquisa, minha 
identidade será mantida no mais rigoroso sigilo; 5) que não terei quaisquer benefícios ou 
direitos financeiros sobre os eventuais resultados decorrentes da pesquisa; 6)que esta pesquisa 
é importante para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 
científico. Assim, reafirmo meu consentimento em participar da pesquisa em questão. 

 
 
 

Salvador, ______ de ____________ de 2011. 
 
 
 
 
 
___________________________                                  __________________________ 
                   Voluntário                                                              Pesquisador (a) 
 
 
 
 
OBS: Este termo é apresentado em duas vias, uma destinada ao voluntário e outra ao 
Pesquisador (a). 
Qualquer dúvida sobre a pesquisa poderá ser esclarecida pela responsável, através do telefone: 
(71) 3283-6482 (UFBA) / (71) 3235-4427 (Res.) / (71) 8875-4175 
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ANEXO II 

 

Roteiro de Entrevista – Profissionais de saúde 

 

Itens de identificação do entrevistado:  
 
Categoria Profissional:________________ Sexo do entrevistado: (   ) 
Tempo de formação e unidade formadora: ____________________ 
Tempo de atuação na Saúde Pública: __________________ 
Tempo de atuação no hospital: ____________ 
Unidade de lotação: _________________ Tempo na unidade de lotação: ___________ 
 

 

1. O que seria a atuação do psicólogo na sua unidade de trabalho? 

 

2. Quais seriam as atribuições do profissional de psicologia? Saberia dizer como este 

profissional intervém, quais seriam suas atividades?  O que você identifica como 

demanda, ou aspectos passíveis da atuação do psicólogo em sua unidade de trabalho? 

O que você espera da atuação deste? Que tipo de resultados?  

 

3. Sua prática profissional se relaciona com a atuação do psicólogo em algum momento? 

Como se dá tal interação? Você já solicitou intervenção psicológica? Como? Em que 

situações? Com que frequência você costuma solicitar? Que resultados você costuma 

esperar da intervenção psi?  
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ANEXO III 

 

Roteiro de Entrevista – Profissionais de Psicologia  

 

Itens de identificação do entrevistado:  

Sexo do entrevistado: (   ) 
Tempo de formação e unidade formadora: ____________________ 
Tempo de atuação na Saúde Pública: __________________ 
Tempo de atuação no hospital: ____________ 
Unidade de lotação: _________________ Tempo na unidade de lotação: ___________ 
 

 

1. Qual o significado/sentido do seu trabalho na __________ (unidade intrahospitalar 

específica)?  

 

2. Que atividades você desenvolve? Em que fundamentação teórico-metodológica sua 

atuação se baseia? 

 

3. Como se dá a interação com demais profissionais da equipe de saúde? Qual o lugar da 

prática psicológica na __________ (unidade intrahospitalar específica)? Os 

profissionais de saúde solicitam intervenção psicológica? Como isto se dá? Quais os 

tipos de encaminhamentos mais frequentes?  

 

 

 

 


