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TL01 - SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS POR MULHERES HOMOSSEXUAIS E 

SUAS PARCEIRAS AO ADOECIMENTO POR CÂNCER DE MAMA E AO 

TRATAMENTO ONCOLÓGICO 
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Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo 

Apoio: FAPESP (processo número 2016/26212-2) 

 

Resumo 

O câncer da mama corresponde a 22% dos novos casos a cada ano, é o 

segundo tipo de câncer mais recorrente no mundo e o que mais acomete as 

mulheres. Se for diagnosticado em estágio precoce e devidamente tratado, o 

prognóstico é relativamente bom. Como as taxas de incidência e sobrevivência 

das neoplasias mamárias são altas na atualidade, muitas mulheres irão 

conviver com as sequelas do seu tratamento por um período relativamente 

prolongado. Isso torna cada vez mais oportuno que se invista em estudos que 

levem ao desenvolvimento de intervenções que possam contribuir para 

melhorar a saúde psicológica e física dessas mulheres, com ênfase na 

qualidade de vida. A literatura dedicada à qualidade de vida que focaliza os 

aspectos relacionadas à sexualidade da mulher acometida parte do 

pressuposto de que ela tem uma orientação heterossexual, consoante ao 

pressuposto naturalizado da heteronormatividade. Pouco se sabe sobre as 

vivências da mulher homossexual acometida pelo câncer de mama.  Mulheres 

homossexuais são mais propensas do que as heterossexuais a sofrer de 

depressão, ansiedade e transtornos por uso de substância psicoativa. 

Experiências de discriminação, abuso e vitimização têm sido consistentemente 

identificadas como fatores de risco para transtornos mentais nesse grupo 

sexualmente minoritário da população. Considerando esses pressupostos, este 

estudo tem por objetivo compreender os sentidos atribuídos por mulheres 

homossexuais com câncer de mama ao adoecimento e suas vivências do 

tratamento oncológico. Trata-se de um estudo qualitativo, transversal, 



descritivo-exploratório e que terá como referencial teórico os estudos de 

gênero. Participaram sete mulheres, sendo que quatro receberam diagnóstico 

de câncer de mama e realizaram tratamento oncológico e três eram as 

parceiras íntimas. Para a construção do corpus de análise foram realizadas, até 

o momento, sete entrevistas narrativas episódicas, com questões que 

buscaram circunscrever os sentidos que as mulheres homossexuais, e suas 

parceiras, atribuem à doença e ao tratamento. As entrevistas foram realizadas 

individualmente, em situação face a face, com duração entre 77 minutos a 331 

minutos, e audiogravadas mediante autorização das participantes. Após a 

coleta de dados, o conteúdo audiogravado de cinco entrevistas foi transcrito 

literalmente e na íntegra. Posteriormente, os dados foram analisados e 

discutidos na perspectiva da análise de conteúdo temática indutiva. Por meio 

desse procedimento foram investigados aspectos relacionados à trajetória 

afetivo-sexual das participantes, significados atribuídos aos seus 

relacionamentos passados e atuais, ao modo como são/foram recebidas pelos 

serviços de saúde, suas concepções sobre o fato de a equipe de saúde estar 

ou não capacitada para lidar com a diversidade sexual, os benefícios e 

barreiras encontrados no encontro com os serviços de saúde, bem como 

facilidades e dificuldades para seguir adiante com o tratamento, e sugestões 

para aprimorar o serviço de saúde de modo a melhor atender as necessidades 

das usuárias e planos/perspectivas futuras. Espera-se que o conhecimento 

produzido possa contribuir para a implementação de estratégias de promoção e 

prevenção de saúde junto aos serviços de reabilitação psicossocial voltados à 

mulher submetida à mastectomia, possibilitando o desenvolvimento de políticas 

sociais e públicas implementadas pelo Estado que sejam sensíveis à 

diversidade sexual e de gênero. (FAPESP) 

Palavras-chave: neoplasias da mama; homossexualidade feminina; 

diversidade sexual; orientação sexual; minorias sexuais; conjugalidade. 
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TL02 - ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA MENOPAUSA PRECOCE 

DECORRENTE DO CÂNCER DE MAMA: REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA 
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RESUMO 

O diagnóstico de câncer de mama em mulheres com idade inferior a 40 anos 

vem crescendo no mundo todo. No entanto, a experiência da menopausa 

precoce durante e após o tratamento é fenômeno ainda pouco estudado. O 

estudo se propôs a identificar e analisar evidências científicas oriundas de 

estudos que avaliaram quais as repercussões psicológicas na menopausa 

precoce em mulheres com câncer de mama. Para esta revisão integrativa 

realizou-se busca nas bases de dados LILACS, PUBMED, PsycINFO, com 

estratégias de busca construídas a partir de descritores e palavras chaves 

identificados em cada base. A seleção dos artigos considerou como critérios de 

inclusão: artigos primários publicados na íntegra; artigos publicados nos 

idiomas inglês, espanhol e português; artigos publicados entre 2000 e 2016. 

Excluiu-se as publicações como dissertações, teses, editoriais e diretrizes 

clínicas. Foram encontrados 269 artigos, sendo 198 artigos encontrados no 

PsycINFO, 01 artigo encontrado na base Lilacs e 70 artigos foram encontrados 

na base Pubmed. Do total de 269 artigos, foram excluídos 260, resultando em 

amostra composta por 09 artigos dos quais seis utilizaram do método 

qualitativo, dois do método quantitativo e um do método misto. A análise 

preliminar dos estudos selecionados apontou, a partir das falas das mulheres, 

sentimentos depressivos, raiva, tristeza, desprezo, irritabilidade, frustração e 

alívio referentes a experiência da menopausa precoce decorrente do câncer de 

mama. Apesar de menos mencionado, os sintomas da menopausa precoce 
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Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. E-mail: danivitti@gmail.com. 
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foram sentidos por algumas mulheres como menos importantes que o câncer 

de mama, causando alívio por indicar menores chances de recidiva. Os 

aspectos negativos estão relacionados com quatro aspectos: sexualidade, 

relacionamento, fertilidade e pouca informação. Alguns sintomas da 

menopausa como a diminuição da libido e secura vaginal podem interferir 

negativamente na sexualidade da mulher e podem ser percebidos como 

“horríveis”, de difícil adaptação, fonte de estresse e com efeito duradouro. A 

relação com o parceiro também sofre impactos na medida em que a frequência 

e o interesse sexual diminuem, surgem o medo da infidelidade do parceiro e da 

rejeição de futuros parceiros. A insegurança quanto a preservação da 

fertilidade também é sentida como negativa por essas mulheres. A infertilidade 

pode ser sentida como uma perda e gerar frustração e angústia frente a 

possibilidade de não poder ter filhos. As mulheres sem parceiros encontram 

maiores barreiras para encontrar um doador para realização de procedimentos 

de fertilização e são menos informadas quanto as técnicas de reprodução 

assistidas. Os impactos na sexualidade, relacionamento com o parceiro e na 

fertilidade podem gerar o sentimento de “ser menos mulher” ou de “ser uma 

parceira inadequada”. Os estudos evidenciam que a adaptação à menopausa 

precoce decorrente do câncer de mama está relacionada à intensidade dos 

sintomas, às informações recebidas e ao suporte familiar, de amigos e da 

equipe de saúde. Conclui-se, portanto, que essas mulheres necessitam de 

informações adequadas e suficientes para o manejo dos sintomas da 

menopausa, bem como de estratégias que ampliem a rede de apoio dessas 

mulheres favorecendo uma melhor adaptação às repercussões da menopausa 

precoce durante o tratamento do câncer de mama. 
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As transformações sociais nas últimas décadas, com direcionamento para a 

urgência do debate acerca dos direitos das minorias às condições de vida, 

educação e saúde, evidenciaram a carência por atenção de um dos segmentos 

de gênero mais invisibilizados em nossa cultura: os transexuais. Uma das 

consequências dessas transformações se fez perceber na regulamentação da 

oferta da cirurgia de redesignação de gênero, da hormonioterapia e de outros 

procedimentos subjacentes ao processo transexualizador em todo o mundo. No 

Brasil, tais procedimentos são oferecidos através do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Dada esta nova realidade, se faz necessário estudar e buscar 

compreender as especificidades da atuação do psicólogo que atua junto ao 

paciente que busca e se insere dentro do processo transexualizador. O estudo 

teve como objetivo apresentar o estado da arte dos estudos que abordam a 

atuação do psicólogo no enquadramento de serviços ambulatoriais de 

atendimento à paciente transexuais por meio de uma revisão narrativa. Foram 

consultadas as bases de dados LILACS, SciELO e MedLine. Foram usados os 

descritores “sistema de saúde”, “saúde e transexualidade” e “psicologia e 

serviços ambulatoriais”. Com a finalidade de refinar as buscas, foram 

associados aos descritores os termos “Transexualidade”, “SUS” e “cirurgia de 

redesignação sexual”. A consulta resultou em 12 artigos que atendiam aos 

critérios de inclusão. A análise dos artigos apontou que a atuação do psicólogo 

dentro do contexto referido deve, antes de mais nada, articular-se e buscar 

suporte na esfera multidisciplinar característica dos serviços ambulatoriais, 

buscando com isso, oferecer suporte integral ao paciente nos diversos campos 

existentes em sua demanda particular. Também é de fundamental importância 

valorizar a trajetória de vida do paciente transexual, geralmente marcada por 



situações de violência, desamparo e sentimentos de desajuste e desrealização. 

O psicólogo deve atentar-se igualmente para o enaltecimento da autonomia do 

paciente diante de seu tratamento e de sua vida, bem como reforçar suas 

habilidades de enfrentamento para situações ansiogênicas e/ou estressoras 

que derivem de sua identidade de gênero e a forma como ela é apreendida em 

suas relações interpessoais.  Não menos importante que isso, é necessário 

trabalhar a ansiedade do paciente relacionada às transformações almejadas 

por meio da hormonioterapia, tendo em vista que abusos nas doses hormonais 

são relativamente comuns entre esse tipo de paciente, dada a sua urgência por 

transformações corporais. Tais transformações também desprendem a 

necessidade do psicólogo ser capaz de trabalhar a compreensão que os 

pacientes possuem sobre o próprio corpo e a forma como ele se pareia ou não 

com seus gêneros auto identificados. Desta forma, o estudo foi capaz de 

evidenciar a necessidade de pensar e apreender as especificidades da atuação 

do psicólogo junto à população transexual, de maneira a garantir um 

atendimento humanizado e alinhado com as demandas que a mesma 

apresenta. Os resultados da pesquisa também demonstraram existir uma 

literatura pouco extensa sobre a temática estudada, o que aponta para a 

necessidade de um número maior de estudos. 

 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da USP – RP, membro do 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde (LEPPS) e membro do grupo 

Videverso. E-mail para contato: valexandre83@gmail.com 

 
2 Docente do curso de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). Ribeirão Preto. E-mail 

para contato: masantos@ffclrp.usp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valexandre83@gmail.com


 

TL04 - A INFLUÊNCIA DE PRÁTICAS DISFUNCIONAIS EM QUADROS DE 

ADOECIMENTO PSICOLÓGICO 
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INTRODUÇÃO: Em uma análise preliminar, podemos dizer que a clínica e a 

cultura constituem áreas ou instâncias de estudo absolutamente distintas. A 

primeira dedica-se à análise e intervenção direcionadas a um sujeito, isto é, ao 

comportamento em particular. Em contrapartida, o estudo da cultura implica a 

compreensão de um conjunto de comportamentos coordenados de diferentes 

sujeitos, caracterizando-se como uma macroanálise e tendo como foco de 

estudo, genericamente, o bem-estar social por via das práticas culturais. 

Apesar de a Psicologia Clínica dedicar-se fundamentalmente ao estudo e 

intervenção do comportamento em particular, o mal-estar psicológico, que é 

predominantemente o motivo de procura por psicoterapia, pode estar 

relacionado com variáveis culturais. Em períodos históricos diferentes, estão 

presentes contingências menos ou mais favoráveis à emissão de 

comportamentos que produzem reforçadores positivos e, consequentemente, 

ao predomínio de sentimentos de bem ou mal-estar, evidenciando a 

necessidade de uma perspectiva de análise cultural sobre os fenômenos do 

adoecimento psicológico. OBJETIVO: Identificar e analisar algumas práticas 

culturais disfuncionais na sociedade pós-moderna ocidental que teriam papel 

relevante na constituição de quadros de adoecimento mental. MÉTODO: 

Constitui-se como uma pesquisa teórica por se tratar do estudo das relações 

entre práticas culturais e o adoecimento mental, tendo a Análise do 

Comportamento como subsídio conceitual para esquadrinhamento e 

interpretação do tema. Inicialmente, foi realizada a identificação e seleção de 

materiais bibliográficos a serem utilizados nas análises posteriores, seguida da 

discriminação e análise das afirmações encontradas nas fontes sobre 

psicopatologia, saúde mental e cultura. Por fim, com base no arcabouço teórico 

analítico-comportamental, foi realizada a sistematização dos resultados, o que 



envolveu a síntese interpretativa da rede de conceitos e teses estudadas. 

RESULTADOS: Essencialmente, a prevalência dos transtornos psiquiátricos 

varia entre culturas e subculturas, denotando a importância de aspectos sociais 

na constituição de quadros psicopatológicos. De maneira geral, determinadas 

contingências sociais podem promover estados emocionais alterados em 

grande parcela da população, como, por exemplo, no período de guerra é mais 

provável a existência sentimentos de medo, angústia e tristeza em grande 

parte dos cidadãos. As mudanças históricas, econômicas, sociais e culturais 

que advieram como o período moderno alteraram consideravelmente a noção 

de indivíduo, trazendo importantes repercussões para o comportamento 

humano, inclusive no que se refere ao adoecimento mental. Neste contexto, a 

noção de autonomia e individualização ganhou destaque, em que as 

contingências arranjadas pelas sociedades individualizadas fizeram emergir as 

noções de fracasso e sucesso como algo de mérito ou demérito individual. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A identificação dos determinantes culturais 

relacionados à condição de saúde e bem-estar emocional, assim como de 

adoecimento “mental” fornece informações que podem subsidiar o 

planejamento de ações em saúde pública. 

¹ Mestranda em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, UNESP – Universidade 

Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”/Campus de Bauru. Membro do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Delineamentos Culturais (GEPEDEC). 

² Professor Adjunto III do Departamento de Psicologia da UNESP – Universidade Estadual 

Paulista “Julio de Mesquita Filho”/Campus de Bauru. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Delineamentos Culturais (GEPEDEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 



TL05 - NÓS E ALINHAVOS DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 
EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: A EXPERIÊNCIA DE TUTORIA DA 
PSICOLOGIA  
 
Dra. Fernanda Loureiro de Carvalho1; Ana Maria Fortaleza Teixeira Ficher2  

 

Introdução: A Psicologia entrou na Unidade de Emergência do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP/USP) em 1998 

e desde então tem como compromisso o processo permanente de reflexão 

sobre sua atuação para se adequar as demandas específicas de intervenções 

emergenciais e ao perfil de seus pacientes. Com a maioridade e maturidade 

atingidas pela equipe de Psicologia da Unidade de Emergência do HCFMRP 

nas intervenções significativas e diferenciadas em situações críticas como 

traumas, acometimentos cerebrocardiovasculares, violência, óbitos, morte 

encefálica, más notícias, terminalidade e cuidados paliativos; há a 

preocupação, compartilhada com os diversos profissionais que atendem em 

emergência, em articular constantemente os saberes entre as equipes de 

trabalho. Em função da complexidade no manejo de situações saúde-doença 

no campo emergencial, surgiu a necessidade de investimento na 

formação de profissionais de todas as áreas que atendem em emergência, 

incluindo a Psicologia, em prol da integralidade e da melhoria da qualidade do 

cuidado; o que resultou na concretização de um Programa de 

Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência.  Objetivos do trabalho: 

Apresentar os desafios e os dilemas que permeiam o papel de tutoria 

da Psicologia desde o planejamento da residência até o resultado assistencial 

em equipe multiprofissional; Refletir sobre o ensino-aprendizagem em 

psicologia hospitalar e alicerçar a identidade da psicologia no contexto de 

urgência e emergência, bem como fortalecer o cuidado multiprofissional em 

saúde. Método: Estudo descritivo acerca do relato de experiência do papel de 

tutoria da Psicologia inserida no Programa de Residência Multiprofissional em 

Urgência e Emergência, da Unidade de Emergência do HCFMRP, implantado 

em 2018. Resultados: Dentre os desafios e dilemas do tutor da Psicologia está 

o fortalecimento da responsabilidade técnica e ética do residente, bem como o 

acolhimento de suas inseguranças e questionamentos acerca das interfaces 

que a Psicologia em emergência exerce no cotidiano do cuidado assistencial; a 

negociação do espaço e de recursos para que o residente possa exercer suas 



atividades com segurança, motivação e efetividade; a legitimação do papel do 

psicólogo  enquanto profissional no trabalho intra/extra- equipe de cuidados; 

viabilização da prática integrada do cuidado. Considerações finais: A 

experiência da residência multiprofissional em urgência e emergência poderá 

proporcionar o reconhecimento da tão almejada multiprofissionalidade como 

inerente ao cuidado; aproximar a teoria da prática na formação do ensino-

aprendizagem no campo da psicologia hospitalar (especificamente em 

situações de urgência), aprimorar o Serviço de Psicologia da Unidade de 

Emergência e garantir a melhoria da gestão dos serviços de saúde.   

Palavras-chave: psicologia na urgência; psicologia hospitalar; formação de 
recursos humanos; equipe multiprofissional.  
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TL06 - O HOSPITAL COMO UM LOCAL DE CUIDADO AO ENLUTADO: 

PERCEPÇÃO DAS FAMÍLIAS 

 

Daniela Carvalho Bérgamo1, Giovanni Gurgel Aciole2 

 

Introdução: A vivência do processo de luto é singular e se desenvolverá 

conforme as características do enlutado e das circunstâncias da morte, a qual 

tem ocorrido cada vez mais nos hospitais pelo avanço tecnológico em saúde. 

Ofertar cuidado aos enlutados que estão vivenciando dificuldades na 

elaboração da perda pode evitar a instauração do luto complicado. Pensar 

nesta é atender um dos pontos preconizados pela Política Nacional de 

Humanização, que propõe mudanças nos modelos de atenção à saúde visando 

à integralidade do cuidado e redefinição da função do hospital no sistema de 

saúde. Objetivo: Compreender a visão das famílias sobre o hospital como 

local de cuidado ao luto. Método: Foram entrevistados familiares enlutados 

que compareceram ao grupo de acolhimento ao luto do Hospital Estadual 

Américo Brasiliense e buscado publicações de intervenções do luto realizadas 

por hospitais. Resultados: Os entrevistados relataram os benefícios do 

cuidado ofertado pelo hospital, elogiaram a iniciativa e, apesar do sofrimento e 

por ser o local da perda, retornaram pelo vínculo estabelecido durante a 

hospitalização do falecido com os profissionais de saúde. O hospital foi o local 

onde tudo aconteceu e era uma outra fase daquela que se iniciou pela doença 

e finalizava com a morte, que a assistência poderia terminar ali, mas não 

terminou, teve continuidade com a família que se sente desamparada após a 

perda e também quando o vínculo com o profissional é rompido. 

Parabenizaram pela preocupação com o sofrimento das famílias, pela 

importância do apoio neste momento e porque, sendo no hospital, possibilitou 

trabalhar o luto pela morte de seus entes queridos. Discussão: Os avanços 

tecnológicos da medicina com utilização de tecnologia dura e a reavaliação da 

prática de cuidado inserindo tecnologia leve, vem mudando o modo de gerir a 

clínica, da díade médico-paciente para tríade equipe de saúde, paciente e 

família. Neste sentido, a morte do paciente não deve finalizar a relação da 

equipe com a família. Na experiência estudada, a família retornou 

espontaneamente manifestando o sofrimento e dificuldade em enfrentar a 



perda, solicitando auxílio da equipe. Em geral, acreditamos que o ciclo daquela 

relação se fechou com a morte, que o papel havia sido cumprido e não 

imaginamos que a interrupção possa gerar ainda mais sofrimento para alguns 

familiares, o qual pode ser amenizado com uma forma de contato posterior da 

equipe que os assistiram, o que fortalece a identificação do hospital como um 

dos espaços de cuidado do luto. Considerações finais: Portanto, a 

investigação permite vislumbrar que um olhar para a necessidade dos 

enlutados, inclusive por morte considerada mais natural, e a oferta de cuidado 

já reconhecidos como importantes por valorizar a fala, a qual costuma ser 

bastante inibida nestas situações, além de poder proporcionar a identificação 

do sentido da perda, também pode auxiliar na continuidade da vida. Sugiro 

repensar as práticas de saúde das instituições, inclusive hospitalares, para 

mudar a realidade atual de descuidado do luto. 

 

1 Psicóloga (UNIMAR, 2009), Aprimoramento em Psicologia Hospitalar (FAMEMA, 2011), 
Mestra em Gestão da Clínica (UFSCar 2018), atua como psicóloga hospitalar desde 2012 no 
Hospital Estadual Américo Brasiliense (HEAB), danibergamo@gmail.com. 
2 Médico (UFPb, 1984), Filósofo (UFSCar, 2011), Especialista em Homeopatia 

(IHB/UniRio, 1986) e Saúde Pública (Santos, 1986), Mestre e Doutor em Saúde 

Coletiva (UNICAMP, 1999 e 2004), Professor Associado – UFSCar. 
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TL07 - SUICÍDIO E SAÚDE MENTAL: A INFLUÊNCIA DA SOCIEDADE 

LÍQUIDA CONTEMPORÂNEA ÀS PERSPECTIVAS INDIVIDUAIS 

Pâmila Cristina Pinto1 

Natália Maria Casagrande2 

 

O presente trabalho aborda a discussão sobre a saúde mental e suicídio, tendo 

em vista a complexidade da temática, em virtude dos tabus a ela relacionados, 

da fragilidade do indivíduo que perpassa pelas situações, bem como daqueles 

que, em sociedade se deparam com tal atitude, buscando muitas vezes causas 

e respostas. No entanto, não tratá-las, mencioná-las e estudá-las não as 

tornam inexistentes. O tema é discorrido ao longo do trabalho, no qual o 

objetivo é a melhor compreensão e explanação, por meio dos estudos pela 

vertente sociológica que envolvem o suicídio e a saúde mental, e como este, 

torna-se um instigante fenômeno, quando analisadas suas motivações e 

tipologia. A fim de entender com maior afinco o suicídio na sociedade, a 

princípio buscou-se no estudioso sociólogo Émile Durkheim as análises diante 

de tal comportamento humano e como pode estar subentendida uma 

determinação social, externa ao indivíduo. O método utilizado foi de revisão 

bibliográfica, com ênfase nos estudos e na obra “O suicídio” do referido 

sociólogo, bem como contribuições do autor Michel Foucault. E também, de 

suma relevância, os apontamentos de Zygmunt Bauman acerca da sociedade 

líquida, com a possível ligação que esta desempenha no cenário, contribuindo 

para análises do quão pode estar, ainda que indiretamente, vinculada aos 

possíveis suicídios e sua complexidade. Considera-se por fim, que diante dos 

mais diversos percalços, a sociedade está fragilizada e em um cenário no qual 

o indivíduo torna-se vulnerável diante de muitas situações que infelizmente, 

podem contribuir para o desespero final: o suicídio. 

 

1 Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior: pamila_cris@yahoo.com.br 

2 Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior 
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Mariana Oliveira Tavares¹ 

Moisés Fernandes Lemos² 

Sandra Siqueira Souza¹ 

(Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão) 

 

A mulher é representada nos meios de comunicação pela ideia de que veio ao 

mundo para procriação, que a partir da reprodução ela se encontra em sua 

feminilidade. Essa visão do feminino, voltado para servir à finalidade 

reprodutiva excluindo o prazer, foi engendrada nos tempos primórdios, 

interferindo na forma como a mulher vivencia sua sexualidade. A fertilidade 

seria vista como uma virtude e a esterilidade como uma punição ou fracasso. 

Pode-se destacar que é deste ponto que se iniciam os conflitos da mulher, 

quando esta é submetida à histerectomia. Sendo assim, o objetivo geral do 

estudo foi analisar os aspectos psicológicos da histerectomia na sexualidade 

feminina. Ele ainda objetivou identificar a percepção dessas mulheres sobre 

seu corpo, sexualidade e feminilidade após a histerectomia. Trata-se de uma 

pesquisa de natureza qualitativa, delineada como uma análise interpretativa 

fenomenológica. Esse método tem como principal interesse a análise de como 

os indivíduos dão sentido às suas experiências. Ele pretende fornecer uma 

exploração detalhada dessas experiências pessoais, bem como um exame 

preciso do modo como os participantes as percebem. Preocupa-se com 

grandes questões, que têm consequências significativas para o participante, 

tanto de um modo permanente, quanto em um momento crítico de sua vida. A 

amostragem foi composta por 10 participantes, compreendidos na faixa etária 

de 20 anos a acima de 60 anos, residentes em Catalão – GO e cidades 

circunvizinhas, submetidas à cirurgia de histerectomia no período de 01 a 05 

anos (60%) a acima de 10 anos (10%). O critério de escolha das participantes 

foi intencional. Os resultados demonstraram que os motivos para indicação de 



histerectomia foram hemorragia/tumor (30%) e mioma (60%); quando houve 

realização da cirurgia, 90% das participantes já eram mães e faziam reposição 

hormonal. O medo da intervenção foi a principal percepção antes e a sensação 

de bem estar e alívio, os aspectos mais relevantes após a cirurgia. Não houve 

orientação médica que antecedeu o procedimento e apenas 10% das 

participantes recebeu apoio psicológico durante o processo. A importância do 

útero foi associada apenas à procriação. No que tange ao relacionamento 

sexual, todas as participantes reclamavam de dores e/ou ausência de desejo 

sexual antes da histerectomia; cessaram os sangramentos e notou-se melhora 

no relacionamento sexual após a retirada do útero. A retirada do órgão não 

alterou a percepção das participantes em relação a outras mulheres. Registra-

se que 20% das participantes afirmaram ter engordado; para 30% não houve 

alterações na percepção do corpo e 50% apontaram sentimento de vazio. 

Conclui-se que a histerectomia está diretamente relacionada à sexualidade 

feminina. Embora haja reclamações de vazio e alterações no corpo, ela é 

avaliada positivamente, melhorando o desempenho sexual. Sugere-se a 

realização de estudos com uma amostragem mais significativa e o controle das 

variáveis tempo da histerectomia; estado civil e presença, ou não, de filhos. 

 

1 Discentes do curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão 

(UFG/RC); 

2 Docente do curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão 

(UFG/RC), orientador da pesquisa. E-mail: moisesflemos@yahoo.com.br 
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TL09 - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA: ATENDIMENTO 

PSICOLÓGICO 

 

Edna Regina Verri(1), Bianca Vessecchi Talhaferro(2), Débora Grigolette 

Rodrigues(3), Hélida Silva Marques(4) , Jéssica Aires da Silva Oliveira(5), Mariana 

Alves Porto(6) 

 

Introdução: em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica pode-se encontrar 

pacientes com diferentes estados de doenças e diagnósticos, apresentando 

potencial risco de vida e gravidade, sendo necessário vigilância contínua e 

intensiva, com o objetivo de preservar a vida de crianças e adolescentes. Neste 

contexto, o público infanto juvenil está exposto a situações desagradáveis, tais 

como os procedimentos invasivos e dolorosos que se intensificam conforme 

sua condição clínica. Objetivo: relatar a atuação de psicólogos em Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica em um Hospital Escola Materno Infantil localizado 

no interior do Estado de São Paulo. Método: refletir sobre a experiência de 

psicólogos da saúde em UTI Pediátrica. Relato de experiência: o profissional 

da Psicologia encontra-se disponível para o atendimento aos pacientes quando 

estes estão conscientes, orientados e comunicativos. Quando há 

impossibilidade do atendimento às crianças ou adolescentes devido a sedação 

ou intubação, o atendimento é focado em seus acompanhantes. O profissional 

realiza atendimentos nos leitos, com cuidado para que a privacidade e sigilo 

sejam preservadas. O objetivo dos atendimentos poderá variar de acordo com 

as demandas apresentadas, sendo possível realizar as seguintes intervenções: 

estabelecer vínculo terapêutico por meio do lúdico; avaliar a compreensão 

sobre os motivos da hospitalização, quadro clínico, tratamento a ser realizado e 

prognóstico; verificar seu conhecimento sobre a UTI Pediátrica e sua rotina; 

realizar psicoeducação sobre a doença, importância da hospitalização, 

intervenções multidisciplinares oferecidas na Unidade; avaliar diariamente o 

estado psicológico do paciente, pois o mesmo poderá apresentar sintomas de 

ansiedade, depressão e estresse, realizando intervenção especializada para 

cada sintoma apresentado; oferecer escuta qualificada como espaço para 

elaborar suas vivências; proporcionar acolhimento; disponibilizar atividades 

lúdicas para distração cognitiva; favorecer e reforçar estratégias de 



enfrentamento consideradas positivas para situação. Dessa forma, o paciente 

poderá expressar seus sentimentos e desejos diante da situação vivenciada, 

considerando que a UTI é um ambiente estressante, com alta circulação de 

pessoas e com horários de visita restritos. A atuação de psicólogos neste 

ambiente poderá contribuir para melhora clínica do paciente, reduzindo 

sintomas emocionais e prejuízos que podem ocorrer posteriormente a 

hospitalização, como o Transtorno de Estresse Pós-Traumático. Compete 

também a esse profissional identificar as características positivas dos 

pacientes, que nesse momento configuram-se como fator protetor à situação 

crítica; orientar a família sobre a melhor forma de lidar com a criança ou 

adolescente e colocar-se no papel de mediador entre paciente-família-equipe 

diante das possíveis dificuldades de comunicação. Conclusão: por meio desta 

experiência, pode-se concluir que a intervenção psicológica com os pacientes 

pediátricos internados em UTI visa reduzir sintomas de ansiedade, depressão e 

estresse além de proporcionar espaço para expressão de sentimentos 

desagradáveis, como: medo, abandono e solidão. 
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A Unidade de Terapia Intensiva Cardiovascular Pediátrica é destinada a 

atender crianças com cardiopatias congênitas (CC), caracterizadas por 

malformações anatômicas do coração. A unidade oferece tratamento cirúrgico 

às crianças, as quais permanecem hospitalizadas no período pré-cirúrgico e  

recuperação pós-cirúrgica. Comumente, o diagnóstico de CC é inesperado e 

assustador aos pais, provocando sentimentos de medo e angústia, 

especialmente pelo valor simbólico atribuído ao coração, considerado principal 

órgão para sobrevivência. Ao se depararem com a necessidade de tratamento 

cirúrgico do filho, os sentimentos já apresentados podem se agravarem e os 

pais vivenciam a ambivalência entre expectativa da cura e medo da morte. 

Existe também necessidade em lidar com a hospitalização, afastando-os de 

suas rotinas e ocasionando isolamento social. Para criança, a hospitalização 

pode ser desencadeadora de sintomas de estresse, pois vivencia situação de 

fragilidade física e emocional. O ideal é que a família esteja presente no 

momento e sinta-se fortalecida para proporcionar segurança e boas condições 

de cuidados para o desenvolvimento da criança. A atuação do psicólogo nesse 

contexto se faz necessária para auxiliar pacientes e responsáveis na travessia 

da hospitalização, acolhendo, compreendendo e valorizando os sentimentos 

que envolvem a situação. O presente trabalho tem por objetivo descrever um 

relato de experiência da atuação de psicólogo em UTI cardiovascular pediátrica 

de um hospital escola materno-infantil no interior do Estado de São Paulo. Visto 

que a maior parte dos pacientes são bebês, os atendimentos psicológicos 

nesses casos são direcionados aos responsáveis, realizados no leito, sala de 

espera ou sala reservada. O primeiro contato é realizado no início da 

hospitalização e a intervenção realizada objetiva o estabelecimento de vínculo, 

colocando o psicólogo como pessoa de referência e apoio emocional dentro da 

unidade. É trabalhado a familiarização do ambiente, rotina hospitalar e 

acolhimento dos sentimentos apresentados pelos familiares, muitas vezes 



caracterizado pela angústia e ansiedade pela espera da cirurgia. O psicólogo 

avalia o nível de compreensão dos familiares acerca das informações 

passadas pela equipe médica, e quando necessário, reforça as orientações por 

meio de técnicas de psicoeducação. Quando a criança hospitalizada possui 

capacidade cognitiva e com consentimento dos pais, é realizado preparação 

psicológica para cirurgia, por meio de atividades e materiais lúdicos. No 

momento do procedimento cirúrgico, os familiares recebem suporte emocional, 

por meio da escuta qualificada e validação dos sentimentos apresentados. 

Após a cirurgia e durante toda a hospitalização, os responsáveis são 

acompanhados por atendimentos frequentes, trabalhando sentimentos como a 

angústia de ver o filho internado, cansaço da hospitalização e o medo da 

morte. O psicólogo atua como um elo de ligação entre familiares e equipe 

multiprofissional, favorecendo uma relação de confiança por meio da 

comunicação, principalmente em situações de más notícias. Em caso de 

óbitos, o psicólogo realiza sua intervenção no momento da comunicação e na 

despedida dos familiares ao paciente, oferecendo acolhimento e favorecendo a 

vivência do luto. Compreende-se que a atuação do psicólogo em UTI 

cardiovascular pediátrica favorece o enfrentamento dos responsáveis e 

pacientes, minimizando os sentimentos desagradáveis associados a essa 

experiência.   
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TL11 - A INFLUÊNCIA DO TRABALHO NO COTIDIANO DE PESSOAS EM 

HEMODIÁLISE 

Giovana Lunardello Ribeiro 1  

Orientadora Profa. Dra. Joana Filipa Afonso Monteiro 2 

Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, Campus Ribeirão Preto 

A Insuficiência Renal Crônica é uma doença que ao se agravar torna-se 

indispensável a realização do tratamento de hemodiálise, cujo procedimento é 

efetivado em clínicas ou hospitais, que traz uma série de repercussões 

psicossociais para a vida dos pacientes. Assim, este estudo buscou identificar 

e comparar as influências do trabalho no cotidiano de pessoas em hemodiálise. 

Deste modo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas segundo 

procedimento de evocação-enunciação-verificação com seis pessoas que 

realizam hemodiálise, com idade igual ou superior a 30 anos, de ambos os 

sexos. Dois destes participantes possuíam registro atual na CTPS (Carteira de 

Trabalho e Previdência Social) e apenas um o seu próprio negócio, porém 

trabalhando diariamente como os demais. Os três ademais não trabalham 

durante a hemodiálise. A pesquisa foi realizada em uma clínica de Ribeirão 

Preto/SP, em salas reservadas, que garantiram o sigilo das informações. A 

análise destas foi concretizada através da análise temática de conteúdo, 

objetivando identificar e comparar as influências do trabalho no cotidiano de 

pessoas em hemodiálise. Os depoimentos dos participantes tiveram como 

resultados Eixos Temáticos, Categorias Temáticas e Subcategorias que se 

convergiram e divergiram entre os dois grupos. Através destes, foi identificado 

e comparado sentimentos e considerações acerca da influência e concepção 

do trabalho no cotidiano de pessoas que trabalham e não trabalham durante a 

hemodiálise. A influência do trabalho surgiu de forma que pessoas que não 

trabalham durante a hemodiálise apresentaram sentimentos de ambição pelo 

trabalho, relatando que se trabalhassem os auxiliariam na adesão a 

hemodiálise.  Enquanto, pessoas que trabalham durante a hemodiálise, 

consideram o trabalho importante tanto para o cotidiano na hemodiálise, quanto 

para a vida. Além disso, o afastamento de seus empregos devido ao início do 



tratamento foi observado. A partir disto, foi possível considerar e refletir sobre a 

prática de novas políticas para empresas, onde haja a redução da carga 

horária de trabalho para estas pessoas.  

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica. Aspectos Psicológicos. 

Hemodiálise. Trabalho.  
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Introdução: O trabalho do psicólogo na maternidade é apoiado na empatia 

pelo outro, compreendendo aquela mulher ou família frente à chegada de um 

novo membro da família, seja esse momento confortável ou não 

(GONCALVES, 2012). Contudo, em caso de luto perinatal, que pode abarcar 

desde os pais, familiares até mesmo a equipe, o papel do psicólogo é 

fundamental. Muitas vezes, a própria equipe não está preparada para lidar com 

a morte do bebê, evidenciando seu despreparo para lidar com a dor e angustia 

dos familiares envolvidos e sua própria dor, sendo o psicólogo o profissional 

que tem a formação direcionada para viabilizar a expressão do luto (Sousa, 

2011). Objetivo: compreender a importância do acompanhamento psicológico 

em uma situação de óbito do bebê, visando à atuação humanizada desse 

profissional em um momento delicado para a gestante e seus familiares 

Metodologia: o estudo baseia-se em atendimentos feitos com a paciente A., 

15 anos, e seus familiares, sendo os mesmo realizados no pré-parto, momento 

do óbito e após a morte do bebê.  Esse estudo foi embasado na atitude 

fenomenológica de pesquisa em Psicologia (VALLE, 1997) Resultados: foi 

possível identificar os desafios presentes no atendimento psicológico perante 

aos familiares bem como com a equipe, reforçando a importância da psicologia 

hospitalar em unidades de atendimento materno-infantil. Discussão dos 

Resultados: No decorrer dos primeiros atendimentos com a paciente, foi 

possível identificar a insegurança quanto ao parto, a indução e outros 

procedimentos que estavam sendo recomendados pelos médicos.  A gestante 

e seus familiares se mostravam apreensivos com esse momento frente à idade 

precoce da de A.. Com as complicações no parto, a gestante e seu principal 

acompanhante (o namorado), além dos familiares, mostraram-se revoltados 



perante a equipe e a instituição. A família entrou em um quadro de grande 

desespero, uma vez que diziam saber que A. não iria resistir, iniciando nesse 

momento o luto antecipatório pelo bebê que acabara de nascer. Foi identificada 

pela estagiária a necessidade de que os pais e avós presentes pudessem se 

despedir do bebê que se aproximava da morte. Após o momento de despedida, 

a morte do bebê foi confirmada pela equipe e o atendimento psicológico 

prosseguiu no sentido de acolher e dar suporte a questões práticas decorrentes 

daquele momento, cabendo à psicologia ajudar com que os pais e familiares se 

apropriassem da situação que estavam vivendo. Considerações Finais: 

avaliou-se a importância do atendimento psicológico não apenas no momento 

do óbito perinatal, mas bem como com as mulheres que iniciam o processo de 

pré-natal nas maternidades, uma vez que no caso atendido, o vínculo com a 

paciente iniciou antes mesmo da internação, o que favoreceu a efetividade do 

trabalho realizado no momento crítico. Foi possível entender que, além da 

gestante, a família demanda muito do atendimento psicológico, uma vez que 

estão tão ou mais mobilizados que a mãe.  
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TL13 - EQUIPES DE ENFERMAGEM NECESSITADAS DE CUIDADOS DE 

SAÚDE EM HOSPITAL GERAL: ESPAÇO PARA ESCUTA PSICOLÓGICA  

Mariana Neves Gonçalves de Souza1 

Diana Pancini de Sá Ribeiro Antunes2 

 

O ambiente de setores hospitalares cuja finalidade seja atendimento às 

emergências carrega em função do teor de suas especificidades algumas 

dificuldades que lhe são próprias. Segundo dados retirados da Política 

Nacional de Atenção às Urgências (2006), a estrutura do Sistema Público de 

Saúde brasileiro é composta por uma hierarquia complementar no que se 

refere à natureza do atendimento: atenção básica, de média e alta 

complexidade; de modo que toda a rede assistencial seja capaz de lidar com 

uma demanda de atendimento respeitando os limites e a complexidade de 

resolução dos casos e proporcionando a possibilidade de acolhimento da 

população, visto que, independentemente do nível de atenção exigido, ela será 

encaminhada para a assistência de serviço devidamente capacitada. O objetivo 

deste trabalho é apresentar como a necessidade de cuidados de saúde das 

equipes de enfermagem de cinco setores de emergência de um hospital geral a 

partir dos sintomas identificados durante a coleta de relatos individuais de um 

projeto de Iniciação Científica, os quais foram associados às diferenças 

individuais e funcionais dos participantes nas conjunturas em que tais 

distinções se evidenciaram como itens de relevância na leitura e na 

interpretação dos dados coletados, seja pela predominância ou pelo destaque 

de casos isolados que se evidenciaram por sua singularidade, por exemplo, os 

dados referentes aos participantes que manifestaram seu desejo por um 

acolhimento psicológico. A metodologia escolhida para a pesquisa foi, 

independentemente das características de cada setor, mantida e aplicada da 

mesma forma, respeitando o modelo proposto no projeto de pesquisa, o qual 

propunha uma abordagem feita em quatro etapas que contemplasse aspectos 

qualitativos e quantitativos: aplicação de um questionário de identificação; 

aplicação da escala de autoavaliação de burnout  MBI-GS- Maslach Burnout 

Inventory – General Survey; e por último a realização de uma entrevista 

semidirigida orientada por oito questões que serão abordadas com maior 



ênfase a fim de apresentar a importância do espaço de escuta psicológica para 

os funcionários participantes. A importância dessa etapa da coleta de dados 

justificou-se principalmente por apresentar uma proposta que orientou a 

investigação de fatores que não podem ser quantificados ou representados 

segundo o funcionamento de variáveis, como a compreensão, observação e 

descrição das relações sociais e fenômenos em um dado ambiente sob uma 

perspectiva caracteristicamente subjetiva. Dessa forma, observou-se que em 

seus relatos, os funcionários alegaram haver grande necessidade de se ter 

serviços de atendimento psicológico que os auxiliem a lidar a com a realidade 

dentro e fora do ambiente de trabalho, uma vez que a demanda do ofício é 

intensa e exigente no que se refere à saúde física e emocional, afetando suas 

vidas nas esferas familiar e social.   

 

1 Graduanda do Curso de Psicologia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
– Faculdade de Ciências e Letras - Assis. E-mail para contato: mariananeves.brasil@gmail.com 
2 Docente do Departamento de Psicologia Clínica, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – Faculdade de Ciências e Letras - Assis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TL14 - LUTO DIANTE DA EXPECTATIVA DE UMA NOVA VIDA: PACIENTES 

RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL EM PROCESSO DE PERDA DO 

ÓRGÃO TRANSPLANTADO 

Denise Maria Vendramini¹, Carolline Mara Veloso Rangel², Ricardo Gorayeb³ 

 

Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) pode trazer a necessidade de 

tratamentos substitutivos da função renal, como a diálise (peritoneal e 

hemodiálise) e o transplante renal. O tratamento dialítico pode gerar limitações 

físicas e perda de autonomia. O transplante renal pode ser visto pelos 

pacientes de forma idealizada, como possibilidade de “cura”, ao invés de 

alternativa de tratamento. Tal procedimento é permeado por vantagens e 

desvantagens e, dentre as desvantagens, estão a necessidade do uso de 

medicamentos imunossupressores e a possibilidade de rejeição, que é o 

processo pelo qual o sistema imunológico reconhece o órgão transplantado 

como estranho e ativa o sistema de defesa para destruí-lo. Na rejeição crônica, 

o órgão transplantado perde suas funções aos poucos, não sendo revertido 

pelo uso dos imunossupressores, e o paciente necessita, gradualmente, 

retornar à diálise. Objetivo: Conhecer aspectos psicológicos de pacientes 

transplantados renais em processo de perda ou rejeição do órgão recebido 

(enxerto). Metodologia: Trata-se de estudo qualitativo, aprovado pelo Comitê 

de Ética Local. Para a coleta de dados, foi utilizado questionário 

sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada. Os participantes 

assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido. A entrevista foi 

audiogravada, transcrita e os dados analisados a partir da metodologia 

qualitativa. Resultado: Até o momento, obteve-se a análise parcial da 

entrevista de um sujeito.Trata-se de um participante homem, de 72 anos, 

transplantado há 34 anos, tendo realizado dois anos de hemodiálise 

anteriormente. Em relação à hemodiálise, percebe-se, no discurso, a restrição 

de liberdade imposta pela dinâmica do tratamento. Relata que deixou de 

trabalhar quando iniciou a hemodiálise, mas foi o transplante o que lhe permitiu 

o retorno ao trabalho um ano e meio após a cirurgia. Refere que, após o 

transplante não teve mais agravos ou complicações ao longo dos anos e 

conseguiu retomar sua dinâmica de vida anterior ao adoecimento “Eu esqueci 



que eu era transplantado... esqueci totalmente” (SIC). Atribui à realização do 

transplante “100% da vida... se não fosse isso eu não sei o que seria. Credito 

tudo isso ao transplante. Tudo..tudo; e não digo só financeiramente. Foi a 

razão de eu estar vivendo, de ser útil.. a melhor coisa da vida é você ser útil” 

(SIC). Sobre a possibilidade de voltar à hemodiálise, demonstra tristeza e 

frustração já que não imaginava esse acontecimento, e traz o desejo de 

realizar transplante novamente. Conclusão: Verifica-se a importância atribuída 

pelo paciente ao procedimento do transplante sobretudo em relação à 

funcionalidade e vida laboral e a hemodiálise como um processo que cerceia 

tal característica. Assim, a volta à hemodiálise representa a perda do “ser útil” 

devido às restrições impostas. Confere-se que o transplante representa a “vida” 

para o paciente, sendo o tratamento que lhe permitiu manter as funções, 

papeis sociais e qualidade da vida. A perda do órgão, não esperada, pode 

significar um momento de ajustamento e readequação das expectativas. 

 

¹Psicóloga Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Integral à 

Saúde do HC-FMRP-USP; email: denisevendramini14@gmail.com 

²Psicóloga Contratada da Clínica de Transplante Renal do HC-FMRP-USP 

³Prof. Dr do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da FMRP-USP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TL15 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE PACIENTES FRENTE A 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: LUGARES POSSÍVEIS AO PSICÓLOGO 
FRENTE ÀS DEMANDAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS  

Carolline Mara Veloso Rangel¹, Elen Almeida Romão², Ricardo Gorayeb³ 

 

Introdução: A psicologia hospitalar é uma área incipiente no Brasil, que cresce 
a cada ano. Ao psicólogo cabem as funções de escuta e acolhimento ao 
paciente em internação e em caráter ambulatorial; atendimento e acolhimento a 
familiares; comunicação junto à equipe médica e multiprofissional; entre outras. 
Em alguns serviços, o psicólogo é chamado a realizar funções avaliativas, 
respondendo a demandas da equipe médica se o paciente está apto ou não a 
realizar determinado procedimento cirúrgico, do ponto de vista emocional.  
Objetivo: Descrever a experiência em um serviço de psicologia em um centro 
de transplante de órgãos de referência, em que o psicólogo é convocado a 
responder se o paciente está apto ou não psicologicamente à cirurgia do 
transplante. Metodologia: Trata-se de estudo proposto através de 
levantamento bibliográfico acerca do tema.  Resultados: No Brasil, é atribuição 
exclusiva ao psicólogo a função de avaliação psicológica. Segundo o Conselho 
Federal de Psicologia, esta é dinâmica e se constitui em uma fonte de 
informações que possam explicar fenômenos psicológicos. Pode ainda variar 
de acordo o contexto e propósito da avaliação. Em um contexto hospitalar, 
diante de pacientes pré-transplante, o psicólogo pode ser convocado a 
responder se cada paciente estaria “apto” ou “não apto” para a realização do 
mesmo. Deste modo, em um primeiro momento, realizou-se pesquisa 
bibliográfica, constatando-se que: a) a avaliação psicológica de um paciente 
frente a um procedimento de transplante não se faz obrigatória no Brasil ou 
internacionalmente; b) Entretanto, tal avaliação é recomendada fortemente em 
diversos centros realizadores de transplante nos EUA e Europa, visando prever 
e atuar para melhores resultados pós-transplante; c) Não há um protocolo 
único para a realização desta avaliação, variando-se as técnicas tanto no Brasil 
quanto internacionalmente. A partir destes achados, optou-se por avaliar todos 
os pacientes, respondendo parcialmente a demanda da equipe médica. Esta 
resposta é “parcial”, visto que se compreende o sujeito como dinâmico, e a 
posição do psicólogo neste caso, pode ser a de “sugerir” a indicação favorável 
ou não, em que o valor de sugestão se mostra diferente do “concluir estar ou 
não estar apto”. Não há internacionalmente um instrumento que contemple tais 
demandas, encontrando-se contraindicação absoluta para transplante apenas 
em caso de uso de drogas e substâncias psicoativas ou transtorno psiquiátrico 
em atividade. Conclusão: Ao psicólogo, cabe o delicado porém importante 
papel de sugerir condutas, definir estratégias, planejar intervenções frente aos 
achados, contribuindo para o sucesso do paciente com indicação favorável e 
intervindo diante daquele que necessita outras ações. Ressalta-se que a 
indicação “desfavorável” em razão de fatores psíquicos, pode nem sempre ser 
escutada pela equipe. Deste modo, faz-se essencial a construção de um lugar 
ao psicólogo que possa dialogar com as equipes, em trocas, expondo os 
resultados das avaliações, avaliando em conjunto os possíveis desfechos. 
Trata-se de posição permeada por delicadeza e sutileza, mas com um lugar 
consistente e fundamental no processo de cada paciente.  



 

¹Psicóloga Contratada da Clínica de Transplante Renal do HC-FMRP-USP, Doutoranda pelo 

programa de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP-RP 

²Médica, Docente do Departamento de Clínica Médica, Divisão de Nefrologia, Coord. Do 

Transplante Renal da FMRP-USP 

³Professor do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da FMRP-USP 
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P01 - ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS PARA 

QUALIDADE DE VIDA: REVISÃO SISTEMÁTICA 

Karen Cristina Guarezi1; Fulvio Bergamo Trevizan2.  

 

Introdução: Cuidado paliativo se apresenta como uma abordagem 

especializada de suporte ao paciente portador de doenças graves e seus 

familiares. Contribuindo com o aumento da qualidade de vida, tem seu princípio 

de atuação baseado no alívio do sofrimento, no controle dos sintomas e da dor, 

na busca pela autonomia do paciente e na manutenção da vida enquanto ela 

durar. Objetivo: O presente estudo tem o objetivo de reunir e descrever 

estratégias de atuação utilizadas para promoção de qualidade de vida em 

pacientes sob cuidados paliativos. Método: realizou-se uma revisão 

sistemática de artigos do período de 2014 a 2017, nas bases de dados Lilacs, 

MedLine e Index Psicologia, utilizando os descritores “qualidade de vida AND 

cuidados paliativos”, refinando a busca para material com texto completo 

disponível e publicados em português. Resultados: foram encontradas 29 

publicações (Lilacs n=25, MedLine n=3 e Index Psicologia n=1). Baseando-se 

nos critérios de inclusão e exclusão, apenas 12 artigos foram indicados para 

análise. Os artigos inclusos relatam o uso de estratégias como: suporte 

emocional para enfrentamento do luto antecipatório; estratégias de 

enfrentamento (espiritualidade, o apoio da família e dos amigos); trabalho com 

a família; respeito ao desejo do paciente; criação de vínculos e comunicação 

entre paciente, equipe e família; e o contato com a família após a morte do 

paciente. Indicam a importância de fornecer informações sobre o tratamento 

que está sendo realizado, ouvir o paciente, dar atenção, brincar (no caso de 

crianças), dar carinho, ajudar o paciente a entender sobre o processo da morte, 

olhar o paciente como um todo, além de realizar, quando possível, alguns 

desejos que o paciente ainda tenha. Os estudos deixam evidente o impacto da 

boa convivência e da boa comunicação entre a equipe multiprofissional e o 

paciente, ajudando de forma significativa na melhora da qualidade de vida. 

Conclusão: as estratégias utilizadas na atuação em cuidados paliativos são 

consideradas ferramentas indispensáveis para a percepção da qualidade de 

vida. Pois, além de melhorar as condições em que o paciente se encontra, 



criam condições para o enfrentamento do processo, promovendo dignidade, 

conforto e satisfação com a qualidade da assistência prestada. Os serviços 

prestados também dão segurança e apoio para o enfrentamento da perda e 

vivência do luto para os familiares, pois, além de promoverem uma melhor 

qualidade de vida para o paciente, também alcançam os familiares, cuidadores 

e equipe. As estratégias utilizadas em cuidados paliativos melhoram a 

percepção da qualidade de vida dos pacientes em fase terminal, possibilitando 

que estes vivam bem até o dia de sua morte.  

1 Discente do Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES – Catanduva) no curso de 

Psicologia; karen_guarezi@hotmail.com 

2 Docente de Psicologia no Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES – Catanduva); Mestre 

em Psicologia e Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P02 - VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES LÉSBICAS E VULNERABILIDADE 

EM SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA  

 

Carolina de Souza¹ 

Manoel Antônio dos Santos² 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde - LEPPS 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo 

Apoio: FAPESP (processo número 2016/26212-2) 

 

Resumo 

Violência e estressores psicossociais relacionados com experiências de 

discriminação estão associados a desfechos negativos para a saúde e à 

redução da expectativa de vida de mulheres lésbicas e bissexuais ao longo 

da vida. Estudos mostram a clara evidência de alta frequência, gravidade e 

persistência de abuso relatado por mulheres de orientação sexual minoritária. 

Poucos trabalhos, porém, dedicam-se à investigação dos efeitos deletérios da 

exposição contínua ao estresse relacionado à intolerância social que atinge as 

pessoas que não estão em conformidade com a heteronormatividade. A 

presente revisão teve por objetivo analisar a produção científica a respeito da 

violência perpetrada contra mulheres homossexuais e bissexuais. Este estudo 

foi orientado pela seguinte questão norteadora: Qual o status da produção 

científica nacional e internacional acerca da violência perpetrada contra 

mulheres homossexuais? A coleta de dados incluiu periódicos indexados nas 

bases de dados bibliográficos PubMed, LILACS e PsycINFO e foi realizada em 

janeiro de 2017. Foram pesquisados os artigos indexados com os seguintes 

descritores: violência contra a mulher, homossexualidade feminina, mulheres 

agredidas, saúde. Na pesquisa bibliográfica foram considerados os seguintes 

critérios de inclusão: (1) artigos redigidos em na língua inglesa, portuguesa e 

espanhola; (2) estudos primários que abordavam o tema da violência, 

independentemente do tipo, contra mulheres homossexuais e/ou bissexuais; 

(3) que veiculavam resultados empíricos; (4) que disponibilizavam o resumo 

completo nas bases de dados; (5) publicados entre janeiro de 2006 e dezembro 

de 2016. Os critérios de exclusão foram: (1) apresentação no formato de 



dissertação, tese, capítulo de livro, livro, monografia, manual, editorial, resenha, 

comentário ou crítica; (2) estudos de revisão de literatura; (3) artigos que 

apenas tangenciavam o tema investigado, mas que ao serem examinados 

detidamente, mostravam-se distantes do objetivo definido pela revisão; (4) 

artigos com foco exclusivamente nas mulheres transexuais, nas travestis, 

transgêneros e intersexos. A amostra final foi composta por artigos indexados 

nas bases eletrônicas consultadas e que preenchiam os critérios de inclusão e 

exclusão delimitados para o processo de busca bibliográfica. Dos 238 estudos 

listados inicialmente, excluindo-se aqueles que se repetiam nas bases, 11 

preencheram os critérios e foram selecionados para compor o corpus da 

revisão. A maioria dos estudos recuperados tem delineamento transversal, 

descritivo e quantitativo. Foi encontrado que a população LGBT, como um todo, 

é reiteradamente submetida a vários tipos de violência, principalmente as 

mulheres que fazem parte desse segmento social. Esse dado sugere que 

essas mulheres são duplamente estigmatizadas e que o preconceito e a 

violência são potencializados pela interseccionalidade dos marcadores de 

gênero e orientação sexual. Os artigos revisados indicam que os serviços de 

saúde ainda estão pouco preparados para atender as mulheres de segmentos 

minoritários, pois os profissionais ainda não estão familiarizados com as 

experiências de vitimização pelas quais essas mulheres passam. Por outro 

lado, as pacientes sentem que os profissionais da saúde não estão 

confortáveis com sua orientação sexual, o sistema de saúde não possuí os 

recursos necessários para cuidar dessas mulheres, além do fato de que os 

serviços são específicos para pessoas com orientação sexual heteronormativa 

e com identidade de gênero binária hegemônica. 

Palavras-chave: Violência contra a mulher; Homossexualidade feminina; 

Minorias sexuais; Revisão. 

 

_______________ 

1 Psicóloga. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Pesquisadora do 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde – LEPPS (FFCLRP-

USP-CNPq). Voluntária do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na 



Reabilitação de Mastectomizadas - REMA (EERP-USP). E-mail: 

carol.souza_@hotmail.com 

2 Psicólogo. Professor Associado 3 da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto, Departamento de Psicologia. Coordenador do 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde - LEPPS (FFCLRP-

USP-CNPq). Coordenador da equipe de Psicologia do Núcleo de Ensino, 

Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas - REMA (EERP-

USP). E-mail: manoelmasantos@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P03 - BARREIRAS E DIFICULDADES ENCONTRADAS POR MULHERES 

MASTECTOMIZADAS EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

Carolina de Souza¹ 

Manoel Antônio dos Santos² 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde - LEPPS 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo 

Apoio: FAPESP (processo número 2013/22890-8) 

 

Resumo 

O câncer é considerado um problema de saúde pública tanto em países 

desenvolvidos como em países em desenvolvimento, constituindo-se na 

principal causa de morte por doenças não transmitidas em todo o mundo. 

Como as taxas de incidência e sobrevivência da neoplasia mamária são 

elevadas, muitas mulheres terão de conviver com o diagnóstico e as sequelas 

do tratamento por um tempo relativamente longo. O câncer, como uma 

condição crônica de saúde, e seus tratamentos, que geralmente implicam em 

alta toxicidade, podem produzir efeitos adversos cumulativos e duradouros. Por 

isso se torna cada vez mais necessário investir no desenvolvimento de 

intervenções que melhorem a saúde psicológica e física das mulheres 

acometidas, com ênfase na preservação de sua qualidade de vida. A literatura 

tem indicado que a participação das mulheres com câncer de mama nos 

grupos de apoio psicológico auxilia no tratamento e reabilitação psicossocial, 

trazendo benefícios para seu bem-estar. A despeito disso, são raros os estudos 

que identificam as barreiras percebidas por essas participantes com relação à 

participação nesses grupos. Assim, este estudo teve por objetivo identificar as 

barreiras e dificuldades percebidas por mulheres mastectomizadas que estão 

em processo de reabilitação social. Trata-se de um estudo transversal, 

descritivo-exploratório, de abordagem qualitativa. Participaram 10 mulheres 

acometidas pelo câncer de mama, vinculadas a um serviço de reabilitação de 

uma universidade. Foram seguidos os seguintes critérios de inclusão: mulher 

diagnosticada com câncer de mama, independentemente da idade, grau de 

estadiamento da doença e tempo de diagnóstico; estar em acompanhamento 

em serviço de reabilitação há, no mínimo, três meses antes da coleta dos 

dados, e comparecer regularmente ao serviço. Foram excluídas as mulheres 

que apresentam metástase ou recidiva do câncer, e/ou com dificuldades 

acentuadas de compreensão e comunicação, que possam inviabilizar seu 

engajamento na situação de entrevista. Para a coleta de dados foi utilizado um 

roteiro de entrevista semiestruturada, a qual foi realizada individualmente, em 

situação face a face, ao longo de um encontro. O conteúdo da entrevista foi 

audiogravado em gravador digital, mediante anuência das participantes, e, 

depois, transcrito literalmente e na íntegra. A partir das transcrições, deu-se 

início à organização preliminar do material para análise. Posteriormente, os 



dados foram submetidos à análise de conteúdo na modalidade temática. Foram 

categorizadas as percepções das mulheres acerca das dificuldades/barreiras 

percebidas em relação à participação no grupo, destacando-se: fatores 

relacionados ao grupo (perda de amigas, não aceitação de alguma participante, 

dificuldade para conciliar o trabalho com o grupo); fatores pessoais (cansaço, 

conflitos familiares, dificuldades financeiras, cuidar de familiares; medo); fatores 

relacionados ao serviço (morar longe, morar em outras cidades, andar um 

longo percurso a pé até chegar no prédio do serviço, acidentes de trânsito, 

greves). Essas dificuldades indicam que o serviço não está acessível para 

todas as mulheres que gostariam de participar de suas atividades e que, 

mesmo para as que frequentam, não é tão fácil participar do grupo. Identificar 

as barreiras/dificuldades vivenciadas pelas mulheres com câncer de mama 

pode favorecer a adesão ao programa de reabilitação e incrementar o 

desenvolvimento de novas tecnologias de cuidado oncológico. (FAPESP) 

Palavras-chave: neoplasias mamárias; grupos de apoio social; psicoterapia de 

grupo; barreiras; reabilitação psicossocial. 
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P04 - CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E PSICOLÓGICA DE 

PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM CONDIÇÃO DE PRÉ E PÓS 

TRANSPLANTE: ANSIEDADE, DEPRESSÃO, QUALIDADE DE VIDA E 

ENFRENTAMENTO 

Tayná Oliveira R. da Silva1 

Thainá Testi Xavier2 

Prof. Me.Giovana Bovo Fachini3 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são caracterizadas por se 

desenvolverem ao longo do tempo de maneira lenta e gradual, estando 

relacionadas a múltiplas causas. Dentre as DCNT podemos destacar a Doença 

Renal Crônica (DRC), que se caracteriza pela perda da capacidade dos rins em 

realizar corretamente suas principais funções, sendo necessárias intervenções 

medicamentosas, hemodiálise, dialise peritoneal e/ou procedimento cirúrgico, 

como no caso do transplante renal (TR). O processo que envolve doença e 

tratamento, neste caso, é longo e debilitante, sendo o paciente submetido a 

alteração de rotina, hábitos, além de alterações físicas e psicológicas. O 

objetivo deste estudo é realizar uma caracterização sociodemográfica e 

psicológica de pacientes em condição de pré e pós-transplante renal, avaliando 

a percepção dos sujeitos sobre as mudanças em seu estilo de vida advindas da 

doença e tratamento, identificando a prevalência de sintomas como: ansiedade 

e depressão, bem como avaliar a percepção dos sujeitos em relação ao estado 

geral de sua saúde, com intuito de identificar pensamentos e ações dos 

participantes para lidar com as demandas internas e externas do seu processo 

de adoecimento e tratamento. Serão convidados 30 pacientes de cada 

condição, em acompanhamento no Centro de Transplante Renal de Ribeirão 

Preto. Os pesquisadores aplicarão uma entrevista semiestruturada, visando 

colher dados sociodemográficos e algumas informações a respeito do 

conhecimento dos pacientes sobre doença e tratamento, bem como mudanças 

em suas vidas com a presença da DRC. As variáveis psicológicas serão 

avaliadas por meio de instrumentos adaptados e validados para a população 

brasileira, sendo eles: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, 



Questionário Genérico de Avaliação de Qualidade de Vida SF-36 e Escala 

Modos de Enfrentamento de Problemas. O estudo obedecerá a todas as 

orientações da Resolução 466/12 (CNS) para pesquisa com seres humanos. 

Os dados serão avaliados com uso de estatística descritiva e se levando em 

conta os critérios apontados pelos autores de cada instrumento. Espera-se que 

os resultados alcançados auxiliem na descrição da população, suas 

necessidades e subjetividades possibilitando um delineamento de intervenções 

mais direcionadas e eficazes.  

Palavras-chave: Doença Renal Crônica. Transplante Renal. Ansiedade. 

Depressão. Qualidade de Vida. Enfrentamento. 
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P05 - PRÉ-TRANSPLANTE RENAL: ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM UM 

GRUPO DE PSICOEDUCAÇÃO 

 

Maria Fernanda Garcia de Almeida1; Letícia Dias Brigo2; Maria Aparecida Prioli 

Bugliari3; Ricardo Gorayeb4. 

 

 O transplante renal é uma opção de tratamento para pessoas que sofrem de 

doença renal crônica avançada, no qual um rim saudável de uma pessoa viva 

ou falecida é doado a um paciente. Este tratamento é dividido em três fases: 

Pré-Transplante; Pós-Transplante Imediato; e Pós-Transplante Tardio. No Pré-

Transplante, a preocupação é transmitir o maior número de informações 

corretas, como aspectos nutricionais e psicossociais, para prevenir possíveis 

complicações cirúrgicas e prolongar o tempo do enxerto. Para pacientes no 

Pré-Transplante é indicado um espaço de escuta de suas dúvidas, receios e 

fantasias, esclarecendo e desmitificando as expectativas reais e as fantasiosas. 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar o “Grupo de Orientação e Preparo 

Pré-Transplante Renal” realizado por uma equipe multiprofissional composta 

por enfermagem, nutrição, psicologia e serviço social no Ambulatório de 

Transplante Renal de um hospital-escola do interior do estado de São Paulo. O 

grupo acontece duas vezes ao mês, com rotatividade de pacientes, sendo que 

cada especialidade tem uma hora para realizar a intervenção desejada. A 

psicologia, em especial, utiliza-se da psicoeducação. Trata-se de um relato 

descritivo sobre a atuação do psicólogo em um grupo em contexto de Pré-

Transplante. Inicia-se disponibilizando aos pacientes imagens para eles se 

apresentarem. Solicita-se que cada um diga seu nome, procedência e porque 

escolheu determinada imagem. Os acompanhantes também são convidados a 

se apresentarem. Em sequência, pergunta-se para os pacientes sobre o que 

está motivando-os a entrar na fila do transplante, e para seus acompanhantes 

a opinião deles. Questiona-se aos pacientes qual o tempo de internação, e 

como eles pensam que vivenciarão o período. Segue-se questionando se o 

transplante renal é cura ou tratamento, e conversa-se sobre a necessidade de 

alteração de estilo de vida. Orienta-se sobre a dieta hospitalar, e a 

necessidade, tanto dos pacientes, em não pedirem alimentos fora da dieta 

prescrita, quanto dos visitantes e colegas de quarto em não fornecerem esses 



alimentos. O grupo é finalizado informando sobre a necessidade de interrupção 

de ingestão de álcool. Com o grupo de psicoeducação espera-se oferecer 

informações aos pacientes sobre a natureza do transplante e os hábitos de 

vida necessários tanto no Pré, quanto no Pós-Transplante, visando melhorar as 

habilidades de manejo da insuficiência e aumentar o compromisso com as 

indicações médicas. Busca-se a reflexão por parte dos pacientes sobre o 

quanto eles estão dispostos a viver um estilo de vida diferente para que, assim, 

o transplante se prolongue pelo maior tempo possível, e para que tenham uma 

melhor qualidade de vida. Utiliza-se a intervenção de psicoeducação, pois esta 

possibilita que o paciente seja colaborador ativo, aliado dos profissionais de 

saúde envolvidos e, consequentemente, tornar o procedimento mais efetivo. 

Observa-se assim, a importância da participação da psicologia em um grupo de 

Pré-Transplante Renal e da utilização da psicoeducação, na medida em que se 

percebe que os pacientes expõem sobre seus desejos, temores e práticas 

realizadas, proporcionando, assim, uma troca de experiência e reflexão, além 

de adquirirem mais informações sobre o tratamento, aumentando a 

conscientização por parte dos pacientes.  
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P06 - GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM UM 

AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECTOCONTAGIOSAS 

 

Maria Fernanda Garcia de Almeida1; Maira Morena Borges2; Ricardo Gorayeb3. 

 

Entende-se gestação como um período em que a mulher passa por diversas 

transformações que a faz ficar propensa a uma multiplicidade de sentimentos. 

A gravidez por si só é um evento gerador de variados e ambivalentes 

sentimentos para a mulher, portanto, uma gestação em que a saúde da mãe 

e/ou do feto tenha maior probabilidade de sofrer complicações, pode causar 

sensação de perda de controle acerca da gravidez e de si mesma, com o 

aumento da frequência de sintomas ansiosos e depressivos. Este trabalho tem 

como objetivo caracterizar o atendimento realizado pelo Serviço de Psicologia 

do Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas em Ginecologia e Obstetrícia 

de um hospital-escola do interior do estado de São Paulo, no qual são 

acompanhadas gestantes com diagnóstico de doenças que podem resultar em 

maior risco à saúde materna e/ou fetal, como o HIV, a toxoplasmose, 

Hepatites, entre outras. Trata-se de um relato descritivo sobre a atuação do 

psicólogo no contexto hospitalar com mulheres em gestação de alto risco. 

Como parte do protocolo de avaliação inicial, aplica-se um roteiro de entrevista, 

no qual são investigados dados demográficos, hábitos de vida, dados clínicos e 

de adesão ao tratamento, relacionamento com a equipe, aspectos cognitivos, 

histórico de saúde mental e percepção de suporte social pelas pacientes. Em 

sequência são aplicadas a Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HAD) 

e a Escala Modos de Enfrentamento de Problemas (EMEP). Todas as 

pacientes passam por essa triagem, a menos que se recusem. Quando 

identificadas demandas, os atendimentos subsequentes também são 

realizados nos dias em que a paciente comparece ao hospital para 

atendimento de pré-natal. Consideram-se demandas de acompanhamento 

psicológico quaisquer dificuldades apresentadas pela gestante em sua vivência 

ao longo do ciclo gravídico-puerperal, tanto em relação a aspectos emocionais, 

quanto ao diagnóstico clínico e ao cuidado médico. As intervenções realizadas 

baseiam-se na teoria da Terapia Cognitivo Comportamental. Com essas 

intervenções espera-se possibilitar a ampliação do repertório comportamental 



da gestante, proporcionando a melhora de sintomas psicológicos, além de 

promoção de bem-estar e qualidade de vida. A mãe vivendo com uma doença 

infectocontagiosa precisa lidar com o próprio diagnóstico, ao mesmo tempo em 

que realiza procedimentos e cuidados para evitar a transmissão para o feto, o 

que pode resultar em maior vulnerabilidade emocional. Frente as intervenções 

propostas, são identificadas contribuições como apoio emocional e informativo 

oferecido à paciente, que favorecem um enfrentamento mais ativo das mães 

diante de seu diagnóstico e tratamento. Por meio do acolhimento e da escuta 

de seus temores as gestantes tem a possibilidade de refletirem e 

reposicionarem-se frente a sua condição médica e aos cuidados necessários 

para evitar a transmissão materno-infantil. Observa-se assim, a importância da 

participação de uma equipe multidisciplinar e, neste caso, da Psicologia em um 

contexto de gestação de risco, na medida em que esta ação conjunta 

possibilita a manutenção saudável tanto da relação materno-fetal, quanto das 

relações médico-paciente e paciente-particularidades clínicas.  
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P07 - AS REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS ACERCA DO ADOECIMENTO 

E DA HOSPITALIZAÇÃO 

Autores: 
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Orientador: 
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Introdução: Com a hospitalização são comuns quadros reativos de 

desadaptação emocional frente ao adoecimento, chamados de reação de 

ajustamento, onde cada indivíduo reage com sintomas variados decorrentes de 

sua doença (BOTEGA, 2012), é neste contexto que está inserido o psicólogo 

hospitalar, com o objetivo de fortalecer os recursos egóicos disponíveis, para 

adaptação da condição atual do paciente (BRUSCATO, BENEDETTI e LOPES, 

2004). A hospitalização submete o paciente a um estresse, podendo este lidar 

com a ansiedade de separação, onde Botega (2012) relata que não está 

relacionado apenas com pessoas, mas também ao ambiente e estilo de vida, 

como o distanciamento do trabalho, perda de autonomia, ambiente aversivo 

permeado de situações desagradáveis, desencadeando sintomas como 

depressão, ansiedade, medo e preocupações excessivas, e também 

mecanismos de defesas. Objetivo: Compreender as repercussões psicológicas 

frente ao processo de adoecimento e hospitalização de pacientes internados 

em unidades de internação de clínica médica e neurologia de um hospital geral 

público do estado de São Paulo, a partir de um estágio curricular em Psicologia 

da Saúde. Método: O presente trabalho se trata de um relato de experiência, 

com base no estágio curricular obrigatório em saúde do curso de psicologia. 

Foram abordados 23 pacientes nos leitos, utilizando-se como método a 

entrevista semiestruturada e textos reflexivos. Resultados: Diante da prática no 

hospital geral foi possível observar as repercussões psicológicas frente às 

limitações impostas pelas doenças, este evento gerador de estresse 

transformou a maneira de viver dos pacientes, exigindo uma adaptação às 

condições impostas pelo adoecimento, como perda de autonomia, afastamento 

das atividades laborais, mudança de hábitos alimentares, isto é, lidar com 

questões que antes não eram cogitadas. Dentre as reações emocionais 



encontradas os sintomas de ansiedade e depressão foram prevalentes, assim 

como os mecanismos de defesa do ego como a negação, banalização, 

racionalização e regressão. A ansiedade surge como medo do incerto e do 

diagnóstico, causando preocupação excessiva, perturbação no sono, tensão e 

irritabilidade nos pacientes. Em relação aos sintomas depressivos, nota-se que 

os pacientes nessa condição se mostram descrentes do prognóstico, passivos 

e com sentimentos de impotência (SIMONETTI, 2016), sendo uma reação às 

perdas supracitadas, frases como “Não vai dar certo”; “Pra quê? Não adianta” 

eram comuns entre os pacientes nesta posição.  A banalização e a 

racionalização se apoiam na negação, são maneiras diferentes de negar o 

processo de adoecimento (BOTEGA, 2012), os pacientes nesta posição 

demonstravam dar pouca importância à doença, reprimindo seus sentimentos, 

pois estes ainda eram difíceis de serem pensados. Já na regressão é esperada 

uma atitude passiva do paciente diante dos cuidados oferecidos pela equipe e 

seus acompanhantes, tendo como consequência a permanência nos leitos 

(BOTEGA, 2012), os pacientes encontrados nesta situação apresentavam 

dificuldades de adesão ao tratamento, esperando cuidados de terceiros. 

Considerações finais: Diante da experiência no hospital geral foi percebida a 

importância do psicólogo, seu objetivo não é a cura da doença, mas sim a 

possibilidade de ajudar o paciente a lidar e atravessar o processo de 

adoecimento. 

¹ Estudante do 9° semestre de Psicologia, da Universidade de Franca – UNIFRAN; Estagiária 

do Hospital Geral Público do município de Franca. ² Estudante do 9° semestre de Psicologia, 

da Universidade de Franca – UNIFRAN; Estagiária do Hospital Geral Público do município de 

Franca; E-mail: naycrisfer@gmail.com ³ Psicóloga, mestre em Promoção da Saúde, docente da 

Universidade de Franca. 
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P08 - VÍNCULO MÃE-BEBÊ NO PÓS-PARTO: UMA COMPREENSÃO À LUZ 

DOS ASPECTOS EMOCIONAIS MATERNOS E DA VIVÊNCIA DO PARTO 

 

Dieine Fernanda da Silva1, Gabriela Lellis Pizzi Carvalho2 e Alessandra Ackel 

Rodrigues3 

 

Inúmeras são as mudanças na vida da mulher propiciadas pela vivência da 

gravidez, parto e puerpério e, a depender de como esses momentos da vida 

acontecem, produzem sentimentos, significados e percepções distintas, o que 

pode influenciar o estabelecimento do vínculo mãe-bebê. Algumas condições 

emocionais como a ansiedade e depressão podem afetar negativamente o 

vínculo, assim como os sentidos atribuídos para a sua experiência com o 

nascimento. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi promover uma 

compressão do vínculo mãe-bebê no pós-parto, considerando-se os aspectos 

emocionais maternos e o tipo de parto vivenciado (domiciliar x normal 

hospitalar x cesariana). Participaram dessa pesquisa quatro mulheres que 

tiveram seus filhos no último ano. Elas responderam a uma entrevista 

semiestruturada desenvolvida para os fins dessa pesquisa e três instrumentos 

que avaliaram depressão pós-parto (EPDS), ansiedade (BAI) e vínculo (IPVM). 

As entrevistas foram gravadas e transcritas integralmente e avaliadas de forma 

qualitativa, por meio da análise de conteúdo. As escalas foram interpretadas de 

acordo com as normas para população brasileira. Apenas uma participante 

apresentou sintomas depressivos e ansiosos, e a avaliação qualitativa do 

vínculo mostrou que todas elas expressaram elevados níveis de afeto, contato 

e a responsividade materna com relação ao bebê. Na leitura dos relatos, 

emergiram três eixos temáticos: “Experiências emocionais maternas”, “Vivência 

do parto” e “Construção do vínculo mãe-bebê”. No primeiro, o apoio social 

surgiu como um fator de proteção ou risco para a saúde mental da puérpera, e 

entre as diversas dimensões de suporte mostrou-se muito relevante o apoio 

entre iguais e o do companheiro. Além disso, a ambivalência foi um sentimento 

comum, mostrando a instabilidade emocional neste período. Em relação à 

vivência do parto, o empoderamento para este momento contribuiu para a 

construção do sentido dessa vivência, bem como possibilitou o protagonismo 

da mulher. No que se refere ao vínculo, observou-se que múltiplos fatores o 

influenciam, uma vez que ele mostrou-se construído a partir de vivências pré, 

peri e pós-natais. O contato pele a pele imediato e a amamentação surgiram 

como favorecedores do vínculo. A análise integrada desses eixos revelou que o 

empoderamento contribuiu para a construção da autoeficácia da mulher, que 

reflete diretamente no protagonismo e no desenvolvimento da maternagem, 

influenciando assim a ligação da díade. Conclui-se, portanto, que o olhar 

integral para a vivência da mulher durante o ciclo gravídico-puerperal 

proporciona a compreensão da singularidade e sentidos pessoais da formação 

do vínculo.  
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P09 – ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE UM PACIENTE COM CÂNCER 

PENIANO EM CUIDADOS PALIATIVOS: UM ESTUDO DE CASO 

Luciana Cristina Esteves Garcia*; Stephano Simonassi*; Vanessa 
Fernandes-Fioresi**; Rodolfo Borges Reis***; Ricardo Gorayeb*** 
 
Câncer ou neoplasia é o nome dado a um conjunto de mais 100 doenças que 

têm o crescimento desordenado de células, que invadem os tecidos e órgãos. 

Devido ao seu crescimento acelerado, estas células tendem a ser muito 

agressivas e o seu acúmulo determina a formação de tumores (neoplasias 

malignas). As causas da doença são variadas, podendo ser internas ou 

externas, sendo 80% a 90% dos casos associados a fatores ambientais. O 

câncer de pênis é uma neoplasia rara, com maior incidência em homens acima 

de 50 anos. A doença atinge, geralmente, indivíduos com baixas condições 

socioeconômicas e de instrução, com reduzidos cuidados com a higiene íntima, 

presença de fimose não tratada ou ainda presença de papilomavírus humano 

(HPV). Frente a isto, objetivou-se descrever um estudo de um caso clínico 

referente a um paciente com diagnóstico de câncer peniano, em estágio 

avançado e hospitalizado na enfermaria de uro-oncologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. Trata-se de um 

homem de 51 anos, casado, quatro filhos, com diagnóstico de neoplasia 

peniana, ausente de comorbidades. Foram realizados 12 atendimentos em 

enfermaria, com média de 03 atendimentos semanais, durante sua última 

hospitalização, quando encontrava-se em fase de cuidados paliativos. A partir 

dos atendimentos, foram identificadas como principais demandas, referidas 

pelo paciente, como sentimento de insegurança, medo, apatia e rebaixamento 

de humor, bem como intenso desconforto físico. Considera-se que a partir 

destes relatos, tais demandas vinculavam-se diretamente a quadro avançado 

do adoecer, bem como a procedimentos invasivos e prolongada internação. 

Como intervenções com o paciente, buscou-se manter acolhimento e escuta 

ativa constante a fim de propiciar ambiente seguro, bem como ampliar seu 

repertório de enfrentamento perante adversidades físicas e propiciar conforto 

espiritual. Realizou-se ainda preparos perante procedimentos invasivos que 

visavam conforto do paciente e melhora na comunicação familiar. Por fim, 

realizaram-se reuniões interdisciplinares e contatos familiares a fim de ampliar 

consciência de quadro do adoecer e favorecer adaptação ao paciente. A partir 



das intervenções realizadas identificaram-se resultados significativos quanto ao 

conforto do paciente, com alívio de sintomas gerais, além de melhora em sua 

relação familiar, e favorecimento do processo de despedida perante 

terminalidade. Desta forma, conclui-se que o atendimento psicológico em 

enfermaria ao paciente oncológico, e seus familiares, é de suma importância 

para proporcionar seu bem estar geral e elaboração do processo de despedida.  

 

*Psicóloga aprimoranda do serviço de psicologia Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 
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P10 - INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL COM PACIENTES ONCOLÓGICOS 

PARA UMA MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA 

 Laura Rodrigues * 

Raissa Oliveira Couto Gallo* 

Fernanda Mendes Resende** 

As atividades deste trabalho tiveram como propósito a intervenção de caráter 

terapêutico que, conforme descreveu Afonso (2010), as atividades em forma de 

oficina têm dimensão terapêutica ou potencialidade terapêutica, na medida em 

que facilita o insight e a elaboração sobre questões subjetivas, interpessoais e 

sociais. O trabalho foi realizado na Associação Voluntariado Contra o Câncer 

(AVOCC), sendo esta sem fins lucrativos, atendendo pessoas com diagnóstico 

de câncer de Poços de Caldas e região. Considerando o tempo ocioso dos 

indivíduos oncológicos que ficam em casa de acolhimento, o presente trabalho 

buscou contribuir para proporcionar maior interação entre os usuários da 

instituição através de atividades de oficinas, com o objetivo de promover a 

qualidade de vida nos pacientes oncológicos. De acordo com Venâncio (2004), 

além deste suporte é necessário também prevenir e reduzir os sintomas 

emocionais e físicos causados pelo câncer e seus tratamentos fazendo 

possibilitar ressignificações desse processo. As atividades realizadas na 

instituição foram baseadas em uma proposta de oficinas terapêuticas 

realizadas com a participação dos usuários em atividades grupais, 

desenvolvida por meio da interação dos participantes e de uma escuta 

qualificada por parte das estagiárias. Estas atividades foram individuais, com 

duração de uma hora e, até mesmo, uma hora e meia, e realizada em um 

espaço com mesa e algumas vezes, somente cadeira, sem a presença de 

funcionários da instituição. A frequência destas intervenções na instituição 

ocorreu regularmente, no turno da tarde, uma vez por semana, e compareciam, 

em média, quatro pessoas por dia. As atividades elaboradas para a intervenção 

foram: recortes de revista, poemas, origamis e árvore de desejo. A partir das 

atividades realizadas, foi proposto, ao final da intervenção, uma avaliação com 

os participantes da associação com objetivo de obter um feedback a respeito 

das atividades propostas pelas estagiárias, sendo assim, a avaliação continha 

questões a respeito do alcance dos objetivos, em relação á preferência das 



atividades realizadas, sobre indicação da intervenção para outras pessoas, 

entre outras questões abordadas, por final solicitou-se sugestões para uma 

melhora. Em relação a análise do material obtido no questionário de avaliação, 

optou-se por uma abordagem qualitativa. De modo geral, como resultado, a 

avaliação se mostrou produtiva e interessante além de relevantes para os 

pacientes, levando em conta que as estagiárias cumpriram o objetivo na 

instituição, visto que os avaliados teriam a intenção de indicar a atividade feita 

para outras pessoas, porém, nem todos continuariam as intervenções 

realizadas, por se ausentarem da associação. Diante das atividades analisadas 

pode-se perceber uma diversidade nas respostas das atividades que tiveram 

maior relevância, sendo escolhidas as atividades de poesias, origamis e árvore 

dos desejos. Pode-se concluir que os pacientes ofereceram feedback positivo 

para as  interventoras por meio de autorrelatos verbais e escritos, utilizando um 

instrumento de avaliação desenvolvido pelas estagiárias. A intervenção 

possibilitou uma maior interação entre os participantes, momento de 

descontração e de mudança da realidade em que vivem, ultrapassando os 

limites do consultório e da psicologia convencional com resultados significativos 

que colaboraram tanto para a vivência dos participantes quanto para a 

formação profissional das estagiárias. 
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P11 - TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL PARA PACIENTES COM 
DOR CRÔNICA EM COLUNA 

 

 

Janiele Francine Pereira* 

Bethânia Buzato Marques** 

 

Introdução: A dor crônica em coluna é um problema de saúde pública mundial. 

Este trabalho apresenta a descrição da atuação do psicólogo em grupos 

psicoeducativos na abordagem cognitivo-comportamental para pacientes com 

disfunções e quadros de dor na coluna. O trabalho é desenvolvido por equipe 

multidisciplinar composta por psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, 

assistente social e professores de educação física em uma instituição privada 

de saúde no interior do estado de São Paulo.  Objetivo: O objetivo deste 

trabalho consiste em descrever a atuação do psicólogo nesses grupos e no 

cuidado ao paciente que apresenta dor, comprometimento da qualidade de vida 

e alterações emocionais. Também tem como objetivo, elevar a psicologia 

enquanto ciência e profissão na assistência ao paciente. Método: Trata-se da 

descrição das observações e vivências do profissional de psicologia em grupos 

para pacientes com dor crônica em coluna em uma operadora de saúde. 

Resultados: Compostos por equipe multidisciplinar, os grupos para dor nesta 

instituição, iniciaram suas atividades em 2011 e atendem em média, 150 

pacientes por semana.  São realizados 8 encontros semanais com duração de 

duas horas divididas em teoria e prática.  Concomitantemente, participam de 

programas de exercícios físicos com orientação profissional e frequência de 2 a 

3 vezes por semana. No período de realização dos grupos, o psicólogo realiza 

o acompanhamento dos pacientes com foco na discussão das estratégias para 

promoção de mudanças do estilo de vida, identificação de emoções, manejo de 

estresse, treino em relaxamento, treino em assertividade, treino em habilidades 

sociais e organização da rotina.  Conclusões: Observa-se importância das 

variáveis psicossociais na adaptação dos pacientes com dor crônica em 

coluna. A baixa autoestima, influência de crenças disfuncionais, presença de 

sintomas de ansiedade e depressão mostram-se tópicos importantes para 

discussão e manejo no tratamento destes pacientes. 
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P12 - TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO DE 

CESSAÇÃO DE TABAGISMO 

 

Janiele Francine Pereira* 

Bethânia Buzato Marques** 

 

Introdução: O tabagismo é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde 

como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e 

comportamental. Este trabalho apresenta a descrição da atuação do psicólogo 

em grupos para cessação de tabagismo na abordagem cognitivo-

comportamental. O trabalho é desenvolvido por equipe composta de 

psicólogos, médicos, nutricionistas e professores de educação física em uma 

instituição privada de saúde no interior do estado de São Paulo.  Objetivo: 

Este trabalho tem como objetivo descrever a atuação do psicólogo nesses 

grupos e no auxílio ao paciente que deseja parar de fumar. Assim como, elevar 

a psicologia enquanto ciência e profissão na intervenção da dependência e 

promoção de saúde. Método: Trata-se da descrição das observações e 

vivências do profissional de psicologia em grupos para cessação de tabagismo 

em uma operadora de saúde. Resultados: Os grupos, nesta instituição, são 

realizados regularmente e de acordo com a demanda.  São compostos por 8 

encontros semanais com duração de uma hora e trinta minutos.  De acordo 

com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a abordagem no modelo cognitivo 

comportamental é a técnica recomendada para o tratamento do tabagista. A 

premissa básica é o entendimento de que o ato de fumar é um comportamento 

aprendido, desencadeado e mantido por determinadas situações e emoções, 

que levam a dependência devido às propriedades psicoativas da nicotina. Os 

participantes do grupo, concomitantemente, participam de programas de 

exercícios físicos com orientação profissional e frequência de 2 a 3 vezes por 

semana. A função do psicólogo nos grupos é realizar o tratamento com o 

objetivo de favorecer a aprendizagem de novos comportamentos, mudanças de 

crenças, desconstrução de vinculações comportamentais ao ato de fumar, 

combinando intervenções cognitivas e habilidades  comportamentais. Assim 

como, discussão das estratégias para promoção de mudanças do estilo de 

vida, identificação de emoções, treino em relaxamento, treino em assertividade 



e treino em habilidades sociais. Conclusões: Os grupos realizados a partir da 

intervenção cognitivo-comportamental têm se mostrado eficazes no tratamento 

do tabagismo, desde a redução gradual até a cessação completa. Os 

benefícios estão relacionados à redução dos danos causados pelas principais 

doenças associadas, à redução de custos ao sistema de saúde e ao aumento 

da longevidade. 
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P13 - TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL PARA PERDA DE PESO 

 

Janiele Francine Pereira* 

Bethânia Buzato Marques** 

 

Introdução: O presente trabalho apresenta uma reflexão a respeito de um 

programa com sessões estruturadas para pacientes com sobrepeso e 

obesidade a partir dos princípios da terapia cognitivo-comportamental em uma 

instituição privada de saúde no interior do estado de São Paulo.  A atuação é 

desenvolvida por equipe multidisciplinar composta por psicólogos, nutricionistas 

e professores de educação física, por meio de abordagem psicoeducativa em 

grupo. Objetivo: O objetivo deste trabalho consiste em descrever a atuação do 

psicólogo nesses grupos de auxílio ao paciente no processo de perda e 

manutenção do peso. Também tem como objetivo, elevar a psicologia 

enquanto ciência e profissão na assistência ao paciente. Método: Trata-se da 

descrição das observações e vivências do profissional de psicologia em grupos 

para pacientes com sobrepeso e obesidade em uma operadora de saúde. 

Resultados: Compostos por equipe multidisciplinar, os grupos para perda de 

peso nesta instituição, iniciaram suas atividades em 2013 e atendem em média 

200 pacientes por semana.  Durante sete semanas os pacientes participam das 

sessões com duração de duas horas, com psicólogo e nutricionista. 

Concomitantemente, participam de programas de exercícios físicos com 

orientação profissional e frequência de 2 a 3 vezes por semana. No período de 

realização dos grupos, o psicólogo realiza o acompanhamento dos pacientes 

com foco na discussão das estratégias para promoção de mudanças de 

hábitos, conscientização do comportamento alimentar, identificação de 

emoções, manejo de estresse, treino em relaxamento, visando reeducação 

alimentar, qualidade de vida e prevenção de recaída. Após a conclusão dos 

encontros teóricos semanais, os pacientes são acompanhados em grupos de 

retornos mensais pelo período mínimo de um ano.  Conclusões: A Diretriz 

Brasileira de Obesidade considera a terapia cognitivo-comportamental como 

uma das principais técnicas para o controle de peso. Esta abordagem tem se 

mostrado eficaz nos grupos com resultados de perda de peso, e redução da 



circunferência abdominal, diminuição do sedentarismo e manutenção do peso a 

longo prazo.  
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P14 - ESPIRITUALIDADE E O PROCESSO DE LUTO NOS CUIDADOS DE 

FINAL DE VIDA: UMA REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA. 

Andrea Carolina Benites1 

Manoel Antônio dos Santos2 

Introdução: O ato de cuidar de um familiar com câncer avançado em situação 

de final de vida, a sobrecarga inerente ao papel de cuidador e o 

acompanhamento do desfecho inevitável da morte de quem se ama 

caracterizam essa tarefa como um processo complexo e desafiador para 

muitas pessoas na sociedade contemporânea. A morte de um membro familiar 

próximo é frequentemente precedida por um período de intensa demanda de 

cuidados e necessidade de tomada de decisões difíceis, o que acaba 

predispondo o cuidador familiar a níveis elevados de sofrimento psicológico, no 

qual o cuidador familiar pode desenvolver sintomas de depressão, ansiedade e 

insônia, que comprometem sua qualidade de vida e afetam seu bem-estar 

psicológico predispondo-o ao desenvolvimento de um processo de luto 

complicado e vivências de depressão após o desfecho crítico da perda. Por 

conseguinte, a experiência de prover cuidado no final da vida pode influenciar o 

modo como o familiar vivencia o luto antecipatório e o luto propriamente dito. 

Neste sentido, a influência das crenças religiosas e espirituais, bem como o 

aspecto existencial voltado para a construção de significado para a vida frente 

esta experiência são dimensões do cuidado no final da vida que parecem 

facilitar a preparação do familiar para o desfecho inexorável da perda 

fortalecendo o enfrentamento do processo de luto. Objetivo: identificar na 

literatura como o cuidador familiar vivencia a experiência de cuidar do paciente 

com câncer em situação de final de vida, e a relação que pode se estabelecer 

com esta experiência, o processo de luto e os sentidos da espiritualidade neste 

contexto. Método: revisão narrativa de literatura com levantamento nas bases 

de dados (Pubmed, Scielo), a partir dos descritores: spirituality, meaning, end-

of-life care, bereavement, neoplasm, caregiver. Resultados: por meio da 

análise de 12 estudos, emergiram três categorias temáticas: a) as 

repercussões psicológicas frente à iminência da perda e possíveis impactos no 

luto; b) a percepção do adoecimento e a fragilidade da vida possibilitou aos 

cuidadores familiares repensar suas próprias vidas buscando significados em 

seus detalhes; c) a importância das crenças religiosas e da espiritualidade 

enquanto a busca de sentido para a vida e de um propósito. Constatou-se que 

a experiência vivida do familiar da pessoa com câncer em situação de final de 

vida pode ser permeada tanto por aspectos negativos como positivos, sendo 

que estes últimos podem fortalecer os vínculos familiares, favorecendo a 

construção de significados positivos frente à iminência da perda, que podem 

impactar positivamente o processo inerente de luto. Considerações finais: 

percebe-se que os estudos focalizam a compreensão do papel de cuidador do 



familiar do paciente com câncer avançado, mas abordam de modo incipiente a 

experiência do familiar que acompanha e cuida do paciente em situação de 

final de vida e a interface com as crenças pessoais (religiosas e espirituais) e o 

significado da própria vida durante a fase final de vida do ente querido e após 

sua morte. Observou-se também uma lacuna na literatura acerca do 

conhecimento das necessidades espirituais de pacientes e cuidadores 

familiares que envolva também a fase do luto. 
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P15 - A COMPREENSÃO DO PACIENTE URO-ONCOLÓGICO SOBRE O 

CÂNCER 

Nayara Ferreira*; Vanessa Fernandes-Fioresi**; Rodolfo Borges dos 
Reis***; Ricardo Gorayeb*** 
 
Câncer, ou neoplasia, é o nome dado a um crescimento desordenado de 

células que pode invadir tecidos e órgãos prejudicando o funcionamento do 

organismo. Entre os tipos de câncer, destacam-se os urológicos que se 

definem como o surgimento de uma tumoração nos órgãos do trato urinário. 

Quando diagnosticada a neoplasia, a percepção da finitude da vida torna-se 

presente e é muito comum que apareça sofrimento emocional relacionado a 

dor, fantasias e preocupação com tratamentos invasivos, além de alterações 

concretas na vida do paciente e em seu funcionamento familiar. Frente a isto, 

buscou-se no presente estudo compreender os tipos de percepções que 

pacientes diagnosticados com câncer urológico possuem de seu diagnóstico, a 

saber neoplasias de próstata, bexiga, rins e pênis, identificando, através de 

trechos de suas falas os temas prevalentes. Para isto, foi realizado um estudo 

qualitativo com 60 adultos, selecionados de maneira aleatória, no serviço de 

Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

A partir do aceite dos sujeitos e de sua ciência com assinatura do TCLE, 

aplicou-se uma entrevista semiestruturada com 16 questões. Deve-se salientar 

que o presente trabalho apresenta um recorte deste estudo maior, em que por 

meio de análise de conteúdo, buscou-se identificar as percepções dos 

pacientes uro-oncológicos a partir das respostas da primeira pergunta 

realizada, a saber, “O que você acredita ser essa doença”. As respostas então 

foram divididas e categorizadas em trechos de acordo com um dos 5 assuntos-

chave, sendo eles: a) Câncer com definição biológica; b) Câncer com definição 

singular; c) Diagnóstico como algo negativo; d) Consciência do diagnóstico, 

mas não sabe defini-lo; e) Desconhecimento do diagnóstico. Como resultados 

observou-se que a partir das 60 respostas, foram obtidos 78 trechos que 

ilustravam alguma das categorias selecionadas. Verificou-se que a maior parte 

das falas obtidas (25%) indicavam que o paciente conhecia sua doença em sua 

definição biológica, ou seja, utilizavam termos médicos para descrevê-lo, tendo 

ciência do seu adoecer. A percepção do diagnóstico como algo negativo, ou 

mesmo seu total desconhecimento, foram as falas seguidas em maior 



frequência (23% cada uma), enquanto que as falas que expressavam ausência 

de uma definição concreta ou ainda uma definição pessoal sobre o adoecer, 

foram as menos expressadas (15 e 14% respectivamente). Observou-se que 

apesar de expressiva parcela de falas reforçarem o estigma negativo do 

adoecer com câncer, a maior parte da amostra mostrou-se consciente e 

informada sobre sua doença, indicando uma possível comunicação funcional 

entre equipe e paciente, que pode propiciar uma maior organização perante a 

um tratamento ou a um enfrentamento funcional do adoecer, uma vez que 

crenças pessoais ou a esquiva de informação foram reduzidas. A presente 

pesquisa mostra que é importante atentarmos às percepções pessoais dos 

pacientes, visando melhoras intervenções futuras a fim de reduzir seus 

sofrimentos emocionais. 
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P16 - “O DESAFIO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO EM PACIENTE COM 

ALTERAÇÃO DE SENSOPERCEPÇÃO APÓS TRANSPLANTE RENAL: 

ESTUDO DE CASO” 

 

Nayara Ferreira*; Carolline Mara Veloso Rangel**; Ricardo Gorayeb*** 

 

O vínculo terapêutico que se desenvolve entre o terapeuta e o paciente é a essência 

de um tratamento efetivo e fornece uma significativa alavanca para que sejam 

implementadas as técnicas terapêuticas utilizadas na possibilidade de escuta do 

paciente. O diferencial está no modo de escuta qualificada e acolhida que se oferece a 

alguém que apresenta um sofrimento significativo em especial no ambiente hospitalar, 

que busca a ajuda de um outro, que se propõe a compreendê-lo como sujeito que 

pensa, sente e fala, proporcionando um possível porto-seguro para revelarem a si 

próprios o mais inteiramente possível. Objetivou-se descrever o estudo de um caso 

clínico destacando a importância da vinculação terapêutica como facilitador em uma 

paciente pós transplante com alterações de senso-percepção. Equipe médica solicitou 

atendimento psicológico para paciente devido a mesma estar hospitalizada em pós-

operatório de transplante renal apresentando delirium persecutório e alucinações 

visuais. Trata-se de uma mulher, 58 anos, casada, 2 filhos, aposentada, com 

diagnóstico de perda de função renal há cinco anos, realizando desde então 

hemodiálise como tratamento de base, sendo transplantada, o que justifica sua 

hospitalização no hospital das clínicas da faculdade de medicina de ribeirão preto na 

enfermaria da unidade de transplante renal. Logo após o transplante, no primeiro dia 

de pós-operatório, paciente apresentou agitação psicomotora; delirium persecutório 

em que relatou ter escutado colegas de quarto inferindo que a mesma teria falado 

sobre seu estado de saúde limitando que a mesma teria poucos dias de vida e que se 

necessário seriam capazes de matá-la, mencionando também a presença de 

alucinações visuais ao ver bichos pretos pelo quarto e vultos. Após a presença dos 

sintomas, estratégias de cuidado foram priorizadas pela equipe de saúde e paciente 

foi deslocada para quarto individual, contatando a presença de um familiar 

acompanhante, sendo devidamente medicada e acompanhada pela equipe de 

psiquiatria e psicologia do hospital. Foram realizados quatro atendimentos psicológicos 

na enfermaria, em que foi priorizado vinculação terapêutica de modo a incentivar o 

auto relato e propiciar escuta ativa qualificada para expressão de sentimentos e 

melhora dos sintomas. Diante dos atendimentos psicológicos, foi possível observar 

que as alterações de sensopercepção tais como os quadros de delirium e alucinações, 



provocaram medo e sentimento de insegurança na paciente que por certo tempo se 

privou de se relacionar com demais pessoas durante o período em que esteve 

hospitalizada. Observou-se que através dos atendimentos psicológicos, houve 

vinculação terapêutica favorável que desempenhou papel fundamental na diminuição 

dos sintomas, uma vez que através da figura da psicóloga foi possível falar de seus 

sentimentos ao sentir-se segura, conseguindo assim generalizar tal comportamento 

aos demais integrantes da equipe de saúde. Pode-se considerar que o papel do 

terapeuta consistiu em proporcionar ao paciente uma base segura para a exposição, 

de modo singular à figura cuidadora do psicólogo.  Desta forma, estabelecer uma boa 

relação terapêutica atua como facilitador em busca de uma melhora da saúde mental, 

sendo, a vinculação terapêutica, ingrediente essencial da mudança para se chegar a 

um fim e desempenha uma importante função no tratamento psicológico. 

 

*Psicóloga aprimoranda do serviço de psicologia Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto 
**Psicóloga contratada do serviço de psicologia/urologia Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto 
***Docente da Faculdade de Medicina da USP-Ribeirão Preto 
e-mail: nayarastz@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P17 - VISITAÇÃO INFANTIL EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

ADULTO (UTI-A) 

Nayara Ferreira*; Denise Maria Vendramini*; Tassiani Turra Ferreira*; 

Janaina F. de Carvalho Pinto**; Ricardo Gorayeb*** 

A UTI-A é uma unidade intensiva complexa, destinada ao atendimento de 

pacientes graves e instáveis, com possibilidade de descompensação de 

sistemas orgânicos, sendo necessário suporte e tratamento intensivo para que 

tenha a possibilidade de se recuperar. Demanda espaço físico específico, 

recursos humanos especializados e instrumentais tecnológicos avançados; 

apresenta características ambientais específicas como ruídos, odores, 

claridade, temperatura baixa e é um local onde diversas intercorrências 

acontecem e o duelo entre a vida e a morte é presente. A internação na UTI 

implica na modificação da dinâmica familiar, gerando sofrimento não somente 

aos adultos, mas também às crianças. Visto isso, existem regras para 

visitação, sendo: visitação de crianças a partir de dez anos, uma hora por dia e 

quatro visitantes, sendo duas pessoas por vez junto ao leito. O objetivo é 

detalhar critérios para tomada de decisão de visitação infantil em UTI-A do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que resulta 

em intervenções psicológicas específicas. O método para tomada de decisão 

se inicia a partir da identificação da demanda pela equipe para visitação de 

criança à família nuclear. Após identificar o desejo da criança na visitação, o 

estado clínico do paciente é avaliado, levando em consideração se há a 

possibilidade de interação mútua, bem como benefícios ou prejuízos que a 

visita trará a ambos nos aspectos psicológicos e orgânicos. Então, é analisado, 

junto da equipe multiprofissional, a possibilidade de organizar a rotina e 

ambiente para que os estímulos sejam menos aversivos e a visita possa 

acontecer de maneira positiva. A partir do agendamento da visitação infantil, 

intervenções são realizadas para dessensibilizar, ou seja, preparar o ambiente 

e a criança gradualmente para exposições que possam ser aversivas. Isto é 

feito a partir da seleção de material lúdico e preparação do ambiente com 

isolamento visual dos leitos que não o do familiar e deixar o ambiente lúdico 

não somente no ambiente, mas também na equipe. O acompanhamento ocorre 

externo ao ambiente aversivo, sendo que a criança é recepcionada nos jardins 



do hospital, realizadas atividades lúdicas com EPI’s necessários utilizando da 

modelação. O psicólogo aborda também os aspectos visuais, como a 

aparência, condições clínicas do paciente e os dispositivos, utilizando de 

imagens, histórias e escuta ativa para facilitar a compreensão da criança. 

Durante a visitação é observado as reações da criança e do paciente, 

respeitado a autonomia da criança no ambiente onde o psicólogo atua como 

modelador da interação entre ambos. Após a visitação, a criança e os 

familiares são amparados e o psicólogo realiza intervenções de modo a 

acolher, rastrear e orientar sobre reações de estresse durante e após a 

visitação. Com o paciente, é realizado escuta ativa e intervenções psicológicas 

para possíveis demandas que possam surgir. Considera-se que o trabalho 

ilustra a relevância do papel do psicólogo na visitação infantil em UTI-A, visto 

que as intervenções psicológicas neste contexto podem promover bem-estar 

ao paciente, possibilitando o enfrentamento da criança através do contato com 

a equipe de saúde humanizada diante da situação crítica ao se deparar com o 

ente hospitalizado. 

 

*Psicóloga aprimoranda do serviço de psicologia Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto 
**Psicóloga contratada do serviço de psicologia/urologia Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto 
***Docente da Faculdade de Medicina da USP-Ribeirão Preto 
e-mail: nayarastz@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P18 - GRUPO DE FAMÍLIA E ACOMPANHANTES DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 

(CUIDANDO DO CUIDADOR) 

 

AUTORES1 

FABIANE FÁTIMA NAVES DOS REIS 

LUCIANE CERDAN DEL LAMA 

 

O Centro Integrado de Humanização (CIH) foi criado em setembro/ 2014 na 

Sociedade Portuguesa de Beneficência – Hospital Imaculada Conceição, tendo 

diretrizes: valorização da dimensão subjetiva e social, fortalecimento do 

trabalho em equipe, educação permanente, espaços de gestão na construção 

de autonomia e protagonismo e promoção do cuidado ao cuidador. Diversas 

ações humanizadoras são promovidas pelo CIH, com apoio do Núcleo Técnico 

de Humanização e Rede de Articuladores de Humanização do SES/SP. Uma 

das ações foi à inauguração do Projeto Grupo de Familiares e Acompanhantes 

de Pacientes Hospitalizados, alicerçado no cuidado humanizado ao paciente e 

à família, buscando compreender  seus valores, esperanças e preocupações, 

estabelecendo, através do diálogo, o vínculo família- equipe- paciente. O 

cuidado à família torna-se relevante, pois ela se assemelha ao paciente no 

sofrimento diante da nova vivência, enfrentando dificuldades na situação de 

adoecimento do membro, lidando com estresse permanente, sofrimento 

interno, elevação de ansiedade, medo do desconhecido e apreensão quanto à 

expectativa do prognóstico. Daí a importância do significado do vínculo da 

equipe com a família para oportunizar espaços de escuta de fantasias, medos, 

angústias e inseguranças, para auxiliar no processo de enfrentamento desta 

dor e possíveis perdas. Desta forma, a escuta singular é substancial ferramenta 

do cuidado, na medida em que por meio dela o sujeito adoecido e a família 

sentem-se acolhidos, percebendo que sua existência está além da doença e é 

valorizada, conseguindo, perceber e reconstruir o sentido do adoecer. 

Evidencia o princípio básico da humanização _ promover ao outro o bem- 

estar, principalmente no ambiente hospitalar, onde é possível tornar o ambiente 

acolhedor para seus usuários. O objetivo do projeto é criar grupos com 

familiares e acompanhantes dos pacientes internados para refletirem questões 



que envolvem a humanização no contexto institucional, resgatando a 

importância do papel do acompanhante no período de hospitalização e 

tratamento do paciente, sendo orientados quanto ao significado da palavra 

cuidador, do diagnóstico, normas e rotinas hospitalares, incluindo os cuidados 

no pós- alta. Desta maneira, o grupo é organizado com familiares e 

acompanhantes que estão com pacientes internados nos setores do SUS 

(Sistema Único de Saúde), semanalmente, com horário definido a partir das 

quinze horas do período da tarde, com duração de uma hora, tendo como 

responsáveis a Psicóloga (Fabiane Fátima Naves dos Reis) e Enfermeira/ 

Coordenadora das Enfermarias do SUS (Gisele Nogueira) e Coordenadoras do 

projeto, Luciane Cerdan Del Lama (Psicóloga e Coordenadora do Serviço de 

Psicologia) e Janaína La Gamba (Enfermeira e Coordenadora da Equipe de 

Enfermagem). A implantação deste projeto prioriza espaço de escuta das 

emoções despertadas nesta realidade; potencializa qualidade de vida do 

paciente no período de internação e posterior alta hospitalar; melhoria na 

comunicação entre equipe – família – paciente e redução do índice de 

reinternação. 

 

1
PSICÓLOGA DA INSTITUIÇÃO-SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA - HOSPITAL IMACULADA 
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P19 - O DESCORTINAR DA FINITUDE 

 

FABIANE FÁTIMA NAVES DOS REIS1 

LUCIANE CERDAN DEL LAMA 

JULIANA VENDRUSCULO 

 

A assistência psicológica ao paciente com doença crônica direciona o olhar e 

compreensão à essência da vida do sujeito, que foi interrompida pela 

enfermidade. No acolhimento, o diálogo e o cuidado são preponderantes no 

processo de empatia, auxiliando o paciente na ressignificação da identidade 

atual. O objetivo do estudo é apresentar um atendimento psicológico que 

propicia ao paciente a expressão de seus sentimentos frente aos conflitos e 

perdas decorrentes do adoecimento, buscando reconstruir sua história, durante 

o acompanhamento terapêutico no processo de internação na Unidade 

Coronariana (UCO) - São Camilo Lélis da Sociedade Portuguesa de 

Beneficência - Hospital Imaculada Conceição/ Ribeirão Preto-SP. José (nome 

fictício), paciente, 48 anos, servente de pedreiro, casado e quatro filhos, 

hospitalizado devido ao diagnóstico de doença de chagas (tripanossomíase 

chaguismo) e insuficiência cardíaca congestiva grave. Realizados treze 

atendimentos em um mês de internação, intercalados com acolhimento à 

família, que manifestou sentimentos intensos e incertezas quanto ao 

tratamento e prognóstico, e a vivência do luto antecipatório. José demonstrou 

ciência do seu diagnóstico e aceitação da internação; foi receptivo nos 

primeiros encontros apesar da dificuldade na respiração; não apresentou 

resistência interna; contava sobre o carinho que tinha pela família e o quanto a 

recuperação dele era significativa para sustentação do laço afetivo, premissa 

para o seu tratamento. Com a evolução da negativa do quadro clínico, José 

tornou-se frágil, demandando uso da Máscara de Venturi (oxigenação), 

procedimento que deflagrou a reflexão interna sobre perdas e o limiar do 

processo de despedida da família. Para José, o significado da palavra vida 

intensificou e revelou o quão simbólico era adoecer do coração, considerando o 

vivenciado com familiares, momento que o fez resgatar emoções e insegurança 

frente à realidade da finitude. As intervenções do terapeuta basearam-se na 

desmistificação de fantasias, respeitando limites de enfrentamento do sujeito e 



auxiliando-o na elaboração de medos, igualmente, na possibilidade da 

construção de novos sentimentos na recuperação. No descortinar da finitude, o 

paciente enfrenta reflexões da condição em que se encontra; releitura dos 

objetivos de sua vida, simultaneamente, a intensificação da dificuldade 

respiratória, e posterior, entubação. Tal quadro solicitou amparo psicológico à 

família quanto à importância da linguagem não verbal e verbal para fortalecer o 

vínculo com o paciente, o que permitiu a ressignificação da gradativa perda, 

pela família. José apresentou paradas cardiorrespiratórias até o óbito. 

Avaliando o caso, reconhece-se que o sentimento de confiança perpassou o 

processo de hospitalização, mesmo ciente do diagnóstico e prognóstico, 

demonstrando aceitação da fragilidade, vulnerabilidade e possibilidade de 

morte, refletindo sobre sua própria finitude, algo que acarretaria perdas 

referenciais, afastamento dos familiares. É possível afirmar que o paciente 

demonstrou a elaboração tranquila do seu luto. 

 

1 PSICÓLOGA DA INSTITUIÇÃO-SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA - HOSPITAL IMACULADA 

CONCEIÇÃO/ RIBEIRÃO PRETO- SP / EMAIL: fabianenaves@hotmail.com 
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IMACULADA CONCEIÇÃO/ RIBEIRÃO PRETO- psicologia@beneribeiraopreto.com 
PSICÓLOGA E DOCENTE DA UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – UNAERP/ jvendruscolo@yahoo.com.br 
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P20 - RE-TOMANDO AS RÉDEAS DA VIDA: GRUPO DE CUIDADORES EM 

UMA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA  

Cátia Maria do Nascimento¹; Mariana Palmeira²; Lilian Claudia Ulian 

Junqueira
³; Felipe de Souza Areco4 

 

 

Levando-se em considerações os diversos fatores que dificultam o acesso ao 

modelo tradicional de psicoterapia individual, tem surgido a psicoterapia de 

grupo como uma alternativa, favorecendo uma atuação maior, possibilitando 

atingir um maior número de pessoa que possam ter um espaço de escuta e 

atenção a sua singularidade. A clínica em grupo é uma modalidade de 

psicoterapia marcada principalmente pela experiência da convivência. É pela 

presença dessa característica constitutiva que os modos de ser-com-outro 

tendem a se tornar visíveis mais rapidamente do que em outras modalidades 

psicoterápicas. O objetivo foi dar respaldo aos cuidadores no tocante à 

autoestima, autoconhecimento e conscientização do cuidado com sua saúde e 

responsabilidade por si, entre outros temas que emergiram no grupo. Exercitar 

o papel de psicólogo na modalidade de atendimento grupal, visando construir 

uma prática humanizada através da importância de vivenciar o momento 

presente, acolher seus medos e angustias, proporcionando um espaço único 

para que se sintam livres para expor suas emoções e sentimentos sem pré-

julgamentos. Para o estudo foi utilizada a fenomenologia, que propõe um 

retorno as coisas mesmas. Perceber uma coisa é vê-la, tocá-la, cheirá-la, ouvi-

la, enfim, senti-la de diferentes maneiras de acordo com as possibilidades dos 

sentidos. Os atendimentos foram realizados semanalmente entre os meses de 

Março à Maio de 2018, em uma Clínica Escola de Fisioterapia na cidade de 

Ribeirão Preto/ SP, com grupo heterogêneo, composto predominantemente por 

mulheres na faixa etária de 36 à 65 anos, número de participantes irregular, 

variando entre um à cinco mulheres e/ou homens (constância flutuante) e duas 

estagiárias. Procurou-se averiguar que as atividades selecionadas fossem 

adequadas ao grupo, segundo o contexto de vida em que as participantes 

estão inseridas. Conduzir grupos significa suspender todo o conhecimento de 

grupos, na tentativa de não contaminação e encobrir o significado dos 



fenômenos. Os grupos são considerados como segunda categoria e voltados 

para quem não tem recursos, caracterizando uma divisão econômica. “A 

comunicação é um importante fator adaptativo da expressão emocional. Os 

seres humanos, assim como outros mamíferos, têm seus grupos sociais e 

buscam apoio neles para sua adaptação e sobrevivência”. Foi possível ver na 

prática o que a teoria nos traz referente à questão de ser-com-outro, onde os 

indivíduos trocaram inúmeras experiências devido à convivência que o grupo 

proporcionou. Os cuidadores se apropriaram do papel de agentes da própria 

mudança, e conseguiram reorganizar contextos que antes achavam ser “sem 

solução”. 

Palavras-chave: Cuidadores, Terapia em Grupo, Fenomenologia. 
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P21 - A VIVÊNCIA DA MULHER COM ESCLEROSE MÚLTIPLA: UM ESTUDO 

FENOMENOLÓGICO 

Laís Almeida Leal Wichert Ana 1; Juliana Vendruscolo 2 

RESUMO 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurológica autoimune, de evolução 
crônica, causada pela inflamação, desmielinização e degeneração do Sistema 
Nervoso Central, prejudicando a condução de impulsos nervosos e acarretando 
em sintomas neurológicos e cognitivos. A causa da EM ainda é desconhecida, 
porém sabe-se que é uma doença que surge, em sua maioria, em uma idade 
intermediária do ciclo de vida humano, acometendo jovens adultos entre 20 e 
40 anos. A incidência da doença é notavelmente maior nas mulheres em 
relação aos homens. Devido aos aspectos citados, a EM interfere 
significativamente em diversos aspectos da vida do paciente, principalmente 
pelas incertezas frente ao diagnóstico, gerando estresse, dúvidas e 
insegurança. Dessa forma, esta pesquisa foi realizada com base no método 
fenomenológico e teve como objetivo compreender as vivências das mulheres 
frente ao adoecimento e ao diagnóstico da doença. Participaram desta 
pesquisa cinco mulheres conscientes do seu diagnóstico, com idades entre 29 
e 53 anos de idade. As entrevistas foram realizadas no Ambulatório de 
Doenças Neuromusculares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo HCFMRP-USP situado no 
campus universitário de Ribeirão Preto - SP. Posteriormente à obtenção dos 
dados e a partir das transcrições literais das entrevistas que foram gravadas, a 
análise dos dados foi feita baseada nos quatros passos para a análise de 
dados no método fenomenológico da pesquisa em psicologia. Através dos 
resultados da pesquisa, foi possível compreender os sentimentos das 
entrevistadas diante do diagnóstico da doença, a insegurança vivida frente aos 
efeitos gerados, o impacto destes no convívio familiar / conjugal e como essas 
mulheres lidam com a doença em seu dia-a-dia.  
 
Palavras-chave: Esclerose Múltipla. Vivências. Fenomenologia. 
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P22 - REPERCUSSÕES DA MASTECTOMIA NA IDENTIDADE DE 

MULHERES COM CÂNCER DE MAMA 

Manoel Antônio dos Santos* e Fernanda Prado Brocchi**. 

O câncer de mama é o tipo de neoplasia mais frequente entre as mulheres, 

além de ser o segundo mais comum no mundo. Dentre as formas de 

tratamento destaca-se a mastectomia, cirurgia para retirada do nódulo 

mamário. Ela pode ser vivenciada pela mulher como uma mutilação, 

desencadeando sentimentos de tristeza e vergonha, já que representa a perda 

de uma parte do corpo que é símbolo da identidade feminina. Deste modo, ao 

investigar mulheres com câncer de mama, é imprescindível considerar 

questões relacionadas à identidade, ao corpo e à saúde. É necessário levar em 

conta também que o significado da perda da mama é singular para cada 

mulher, a depender de sua história de vida e da carga simbólica que ela atribui 

a essa parte do corpo. Partindo desses pressupostos, o presente estudo teve 

por objetivo investigar as repercussões da mastectomia na identidade da 

mulher, focalizando a relação estabelecida com o corpo mastectomizado e as 

constantes negociações de sentido que são feitas durante e após o tratamento 

da doença. Trata-se de um estudo de caso coletivo, transversal, descritivo-

exploratório. Como referencial teórico foi utilizada a teoria do desenvolvimento 

da identidade de Erik Erikson, que a define como o sentimento de coesão dos 

papéis sociais que o eu experimenta. Participaram do estudo quatro mulheres, 

contatadas por meio do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na 

Reabilitação de Mastectomizadas (REMA) da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto. Os dados foram coletados por meio de um formulário 

sociodemográfico, diário de campo e entrevista aberta, a partir da questão 

norteadora: “Quem era você antes e quem é você agora, após o diagnóstico do 

câncer de mama?”. As entrevistas foram realizadas individualmente, em 

situação face a face, ao longo de um encontro no próprio serviço, e 

audiogravadas mediante consentimento das participantes. Os dados foram 

submetidos à análise de conteúdo temática e foi possível delinear eixos 

temáticos a partir das diversas esferas da vida dessas mulheres que foram 

afetadas pela cirurgia. Emergiram cinco categorias: (1) Negociações 

constantes com o corpo mastectomizado; (2) Apoio e cuidado recebido da rede 

de apoio social; (3) Perdas de papéis sociais e afastamento da vida 



profissional; (4) Concepções acerca da deonça, e (5) Reflexões acerca da 

finitude. Os achados mostraram que aspectos da identidade sofrem 

transformações valoradas pelas participantes tanto como positivas quanto 

negativas, a depender de como cada mulher significa aquela mudança. Foi 

possível constatar como algumas participantes foram capazes de se adequar 

ao novo corpo e impregná-lo de sentido, aprendendo a lidar com suas 

limitações a fim de estabelecer uma percepção de continuidade e manutenção 

de características pessoais importantes à sua identidade. A carga simbólica 

atribuída à mama, tão exaltada pela literatura, neste estudo perdeu espaço no 

relato das mulheres para a perda de funcionalidade do braço, também afetado 

na cirurgia. Conclui-se que para as participantes a maior implicação da 

mastectomia recaiu sobre as limitações físicas que ela acarreta, as quais 

interferem e dificultam o desempenho nas diversas tarefas do dia a dia. 

*Doutor em Psicologia Clínica e docente da Universidade de São Paulo 

**Psicóloga pela Universidade de São Paulo. Email: fpbrocchi@hotmail.com 
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RESUMO:  

Introdução: A transmissão do diagnóstico do câncer pode gerar no indivíduo 

ansiedade e nervosismo pelo fato de não saber lidar com essa situação; não 

somente sintomas, mas o paciente pode desenvolver transtornos psicológicos, 

como a depressão por exemplo. Após o diagnóstico, a dinâmica familiar 

também pode sofrer mudanças nas relações interpessoais. Frente ao 

diagnóstico de um possível câncer, o indivíduo muitas vezes entende como se 

a morte fosse o único desfecho; isso torna o entendimento sobre a neoplasia 

simplista. Para o indivíduo lidar melhor com a informação do diagnóstico de 

câncer, poderá recorrer ao profissional da Psicologia; este por sua vez, poderá 

trabalhar crenças e estigmas em torno da doença, uma vez que essas crenças 

podem estar enraizadas na sociedade, como por exemplo, ver o câncer como 

punição. Objetivo: Relatar um caso clínico de como a pessoa com câncer e 

seus familiares se comportaram no momento do diagnóstico. Métodos: Para 

realizar esse estudo, recorreu-se ao relato de caso para avaliar como a 

paciente e suas duas filhas receberam a informação do diagnóstico de câncer; 

o método utilizado foi a observação. A observação é um método científico que 

permite coletar dados diante de determinada situação. Esses dados têm 

relação com o fenômeno observado, ou seja, com o comportamento humano, 

bem como com o meio social em que o indivíduo está inserido. Resultados: O 

diagnóstico foi dado em um consultório odontológico, da Faculdade de 
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Odontologia de Bauru, por uma equipe especializada. A paciente entrou no 

consultório sem esboçar qualquer emoção. Para transmitir a notícia, foi 

chamada a professora do departamento de Estomatologia. A professora relatou 

que o resultado do exame havia ficado pronto, e neste momento a paciente se 

pronunciou: “esse é meu medo” (sic); este foi o único pronunciamento feito pela 

paciente durante a consulta, assim como também o único sentimento 

observado foi o medo. Logo depois, a docente relatou o diagnóstico positivo de 

câncer; após o diagnóstico, a paciente mostrou-se aparentemente calma. Em 

relação a suas duas filhas, a primeira esboçava estar preocupada, nervosa, 

apreensiva e ansiosa; a segunda filha estava agitada e relatou a irmã: “meu 

coração está disparado” (sic). Por meio da observação, ficou evidente o quanto 

o diagnóstico de câncer abala a estrutura familiar. Considerações finais: A 

técnica da observação mostrou-se eficaz diante do que foi proposto no estudo, 

pois foi possível observar os comportamentos diante de uma situação difícil, 

que é receber o diagnóstico de câncer, uma vez que essa doença remete ao 

sinônimo de morte.  

 

Palavras Chave: Câncer; Diagnóstico de câncer; Psicologia; Observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P24 - VIVÊNCIAS EMOCIONAIS DE PACIENTES NA UTI: PERCEPÇÕES A 

PARTIR DA ESCUTA ATIVA EM PSICOLOGIA HOSPITALAR 

Grazielle Cássia Alves de Souza1 

Aline Santarem Ernesto2 

Resumo 

 

A psicologia hospitalar é uma área diversificada, sendo comum encontrar o 

profissional junto ao atendimento ambulatorial, internação, e unidades de terapia 

intensiva¹. As UTI's surgiram com o objetivo de concentrar recursos materiais e 

humanos em um único ambiente preparado para receber pessoas em estado crítico². 

Dessa maneira o papel do psicólogo tem como foco assistir e atender ao paciente no 

que diz respeito a fatores que possam influenciar sua estabilidade emocional, 

adaptação frente a hospitalização e consciência sobre o diagnóstico³. Para averiguar 

os sentimentos e significados subjetivos da situação para cada indivíduo é necessário 

que o profissional tenha uma postura de ouvir com disponibilidade, interesse e livre de 

críticas, denomina-se essa atitude de escuta ativa⁴. O presente estudo teve por 

objetivo relatar a experiência de estágio em psicologia hospitalar frente as demandas 

emocionais dos pacientes internados em uma UTI de um Hospital no interior de São 

Paulo. Foi realizada observação participante da atuação de duas estagiárias na UTI, 

onde fora utilizada a escuta ativa como meio de comunicação com o paciente. Os 

resultados das experiências relatadas demonstraram que os pacientes hospitalizados 

podem experimentar sentimentos singulares e ambivalentes durante o período de 

internação, sendo possível averiguar a presença de resiliência, esperança frente a 

expectativa de alta e resgate de lembranças positivas tanto quanto angústia, morte e 

impotência. É importante salientar a importância da escuta e do lugar de fala do 

paciente para a humanização do ambiente, visando uma melhor qualidade de vida 

durante o período de internação. A possibilidade de poder expressar seus sentimentos 

a um profissional que o escuta de maneira diferenciada permite que esse indivíduo 

tenha um espaço para lidar com suas frustrações, medos e ansiedades e por meio 

disso obter uma melhor compreensão da situação e dos sentimentos despertados⁵. 

Com relação ao processo de escuta ativa, é preciso reforçar que a prática pode ser 

inserida no contexto terapêutico para além do profissional de psicologia, pois a 

compreensão dos aspectos psicossociais é um fator importante para compreender o 

quadro. Uma vez que se dá voz ao paciente hospitalizado, é possível avaliar também 



seus aspectos psicossociais e eventos estressores⁴, além de valorizar sua percepção 

e promover que emerjam sua autonomia mediante o processo de internação.  
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P25 - ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA LEGISLAÇÃO ANTIFUMO E DO 

CONTROLE TABAGISTA 
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INTRODUÇÃO: O tabagismo é uma epidemia que traz importantes agravos à 

saúde física de fumantes ativos e passivos. Sob a perspectiva analítico-

comportamental, pode ser descrito como um comportamento operante sob 

controle de importantes reforçadores imediatos, mas com consequências 

deletérias a longo prazo, cujos agravos à saúde resultantes do consumo de 

nicotina estão intimamente relacionados à prática de consumo do cigarro ou 

exposição passiva, isto é, a quantidade e frequência de consumo direto ou 

indireto. Em virtude dos importantes impactos à condição de saúde e aos altos 

índices de prevalência, ações governamentais antitabagistas estruturam-se 

com base em diretrizes da Organização Mundial da Saúde com a finalidade de 

reduzir o número de fumantes no Brasil. OBJETIVO: Avaliar as práticas 

culturais na área da saúde no que diz respeito a medidas de controle do 

consumo de tabaco. MÉTODO: Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo 

elaborado com base em levantamento bibliográfico acerca das estratégias 

utilizadas para redução do consumo de tabaco. Após a investigação da 

literatura científica, as medidas antitabagistas foram analisadas com base nos 

pressupostos da Análise do Comportamento. RESULTADOS: Dentre as ações 

identificadas, destaca-se a elaboração de legislações que proíbem o consumo 

de tabaco em ambientes coletivos e as propagandas de cigarros em todo 

território nacional. De modo geral, as leis antitabagistas brasileiras, baseadas 

em modelos punitivos, descrevem o comportamento considerado desviante e 

preveem punições. Quando restringem completamente o uso em ambientes 

coletivos, as leis aumentam o custo de resposta do comportamento de fumar, 

reduzindo a probabilidade de emissão ou frequência deste comportamento 

naquele ambiente. Ademais, punem por meio de multas e suspensões os locais 

que permitem tal prática, tornando o ato de fumar penalizado em ambiente 

coletivo. Isto posto, destaca-se o caráter coercitivo de tais medidas, o que é 

regularmente observado nos artifícios utilizados em políticas públicas, 



campanhas e legislações que visam a mudança, o controle ou a constituição de 

uma prática cultural ou mesmo do comportamento individual.  Apesar das 

justificativas do ponto de vista da promoção de saúde e minimização de fatores 

de risco, o tabagismo mediante ações polarizadas de extinção do consumo de 

cigarro em oposição à exposição ao cigarro torna-se um comportamento 

desviante, estigmatizado e banido. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A associação 

entre ações legislativas, educacionais e econômicas trouxe resultados à 

redução do consumo de tabaco em território nacional, o que aponta a 

relevância de múltiplas estratégias no planejamento de políticas públicas e 

ações voltadas à coletividade. Por conseguinte, medidas isoladas e 

independentes parecem ser pouco efetivas na mudança de práticas culturais, 

tais como as campanhas para uso de preservativo, redução do consumo de 

água. Entretanto, o planejamento de tais ações deve considerar a importância 

de estratégias que avancem em direção à produção de reforçadores positivos, 

tendo em consideração os efeito colaterais de práticas coercitivas.  
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Introdução: de acordo com o Ministério da Saúde, o alto índice de nascimentos de 

bebês de baixo peso constitui um grave problema de saúde e é responsável por um 

número significativo de óbitos neonatais. Objetivo: apresentar à caracterização do 

trabalho desenvolvido por psicólogos em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

de um Hospital Escola localizado no interior do Estado de São Paulo. Método: relato 

de experiência. Resultados: quando o bebê é admitido na UTI Neonatal, a equipe 

médica solicita um parecer para a Psicologia, visando acolhimento inicial na Unidade e 

acompanhamento dos responsáveis. É realizada entrevista inicial para coleta de dados 

e queixas, e posteriormente orientações sobre o funcionamento e rotina da UTI. As 

famílias são acompanhadas diariamente pelo psicólogo sendo proporcionado 

acolhimento, suporte emocional, e intermediando discussões com a equipe durante as 

visitas multidisciplinares. Os acompanhantes são encorajados a falarem sobre a 

situação vivenciada, visando a organização dos seus pensamentos e identificação de 

sentimentos, sendo possível desmistificar pensamentos e crenças disfuncionais 

relacionado a Unidade. As principais temáticas que emergem no atendimento à família 

são: morte, riscos de sequelas ao decorrer do desenvolvimento da criança, cuidados e 

relacionamento com outros filhos, desejo de levar o bebê para casa, sentimento de 

culpa e impotência, e suporte social e familiar durante a hospitalização. Além dos 

atendimentos individualizados para as famílias, é realizado semanalmente um grupo 

de sala de espera com a equipe multidisciplinar que tem por finalidade acolher 

demandas e orientá-los. São utilizadas dinâmicas de grupo que abordem os conteúdos 

emergentes nos atendimentos individuais, favorecendo a troca de experiências. Esta 

intervenção possibilita melhor ajustamento dos familiares, diminui os prejuízos 

emocionais decorrentes desta vivência, e melhora o vínculo entre equipe e familiares. 

Além disso, o psicólogo promove visitas supervisionadas dos irmãos dos bebês 

fortalecendo desta forma o vínculo da família. Conclusão: atuação do psicólogo em 

UTI Neonatal visa amenizar os prejuízos emocionais, favorecer estratégias de 

enfrentamento positivas para a situação e prevenir consequências psicológicas 

provenientes desse processo. 



1 Graduada em Psicologia; Especialista em Psicologia e Saúde; Aperfeiçoanda em Psicologia 

da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP); Fundação 

Regional de Medicina de São José do Rio Preto (FUNFARME).  

E-mail: ednaverri@hotmail.com 

2 Graduada em Psicologia; Especialista em Psicologia e Saúde; Residente em Saúde da 

Criança pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP); Fundação Regional 

de Medicina de São José do Rio Preto (FUNFARME).  

3 Especialista em Psicologia da Saúde e Terapia Familiar Sistêmica pela  Faculdade de 

Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP); Fundação Regional de Medicina de São José 

do Rio Preto (FUNFARME).  

4 Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo IPECS e Especialista em Saúde da 

Criança pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP); Fundação Regional 

de Medicina de São José do Rio Preto (FUNFARME).  

5 Mestre em Psicologia e Saúde; Especialista em Psicologia da Saúde e Terapia Familiar 

Sistêmica pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP); Fundação 

Regional de Medicina de São José do Rio Preto (FUNFARME). 

6 Mestre em Psicologia e Saúde; Especialista em Psicologia da Saúde pela  Faculdade de 

Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP); Fundação Regional de Medicina de São José 

do Rio Preto (FUNFARME). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P27 - O PSICÓLOGO NA PREPARAÇÃO PARA CIRURGIA PEDIÁTRICA 

 

Edna Regina Verri(1), Bianca Vessecchi Talhaferro(2), Débora Grigolette 

Rodrigues(3), Hélida Silva Marques(4) , Jéssica Aires da Silva Oliveira(5), Mariana 

Alves Porto(6) 

 

Introdução: a hospitalização é considerada um fator estressor para crianças, 

visto que elas vivenciam uma condição de fragilidade física e emocional, por 

serem submetidas a procedimentos médicos invasivos e dolorosos, como 

exemplo, as cirurgias. Tendo em vista o comprometimento emocional, 

compreende-se a importância da intervenção psicológica na preparação para a 

cirurgia. Objetivo: relatar a experiência de psicólogos da saúde em preparação 

de crianças que necessitem de procedimento cirúrgico em um Hospital Escola 

Materno Infantil localizado no interior do Estado de São Paulo. Método: relato 

de experiência. Resultados: após ser solicitado pela equipe médica ou 

multidisciplinar, o psicólogo realiza atendimento com a criança no próprio leito 

ou em sala reservada. Inicia-se o atendimento através de uma apresentação 

para criança e seu acompanhante. Para estabelecer o vínculo terapêutico, o 

profissional deve utilizar recursos lúdicos, explorando os motivos da 

hospitalização e compreensão da criança sobre o procedimento cirúrgico. 

Após, é realizada psicoeducação por meio de livros, como: “Corpo Humano” 

que identifica a parte do corpo a ser operado e "Vou ser operado! O que 

acontece quando é preciso fazer uma cirurgia?" que conta a estória de um 

menino que terá que passar por uma cirurgia. Estes recursos fornecem 

informações sobre os procedimentos a serem realizados com a criança, que 

com auxilio do psicólogo favorecem o controle e manejo de sintomas 

emocionais que podem estar presentes, estabelecer novas estratégias de 

enfrentamento e reforçar as existentes. Em outro momento, o profissional 

disponibiliza materiais de desenho, bonecos e brinquedos de kits médicos, e 

estimula a criança a criar um personagem por meio de desenhos ou 

dramatização, que conte a sua história de internação e procedimentos a serem 

realizados, baseado em seu histórico de doença e leitura dos livros citados. 

Conclusões: a intervenção psicológica com pacientes que irão ser submetidos 

a cirurgia pode contribuir no alívio de sintomas que podem estar presentes 



nesta situação, tais como: ansiedade, medo, tristeza intensa, oscilações de 

humor e mudanças comportamentais. 
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Introdução: Quando a hospitalização de uma gestante se faz necessária, a 

assistência deve considerar não só os aspectos biológicos, mas também os 

psicológicos e sociais, viabilizando o cuidado obstétrico integral e humanizado 

às pacientes. Assim, oferece base consistente a essa mulher, transformando 

sua realidade vivenciada e auxiliando-a na preparação para o desenvolvimento 

da maternidade de forma positiva. Objetivo: Descrever a atuação dos 

aprimorandos de psicologia em enfermaria obstétrica de um Hospital Escola 

Materno Infantil localizado no interior do Estado de São Paulo, durante o 

primeiro semestre de 2018. Metodologia: Relatar observações, reflexões e 

vivências dos aprimorandos em sua atuação na enfermaria obstétrica. 

Resultados: A enfermaria obstétrica possui 30 leitos e conta com equipe 

multidisciplinar para atender gestantes de alto de risco, em período pós-parto, e 

mães e recém-nascidos sadios que permanecem em alojamento conjunto. Os 

principais motivos de internação das gestantesde alto risco são: descontrole 

pressórico, hiperêmese gravídica, diminuição do líquido amniótico e trabalho de 

parto prematuro. Após a realização do parto, mães e bebês permanecem 

hospitalizados por 48 horas para observação, porém algumas intercorrências 

podem prolongar sua internação, como exemplo, a necessidade de fototerapia 

do bebê, tratamento de doenças infecciosas e prematuridade. A gestação em si 

acarreta diversas mudanças, exigindo da mulher a capacidade de 

reestruturação e adaptação ao novo papel social que representa ser mãe. 

Quando a mulher vivencia a gestação de alto risco, tais mudanças tornam-se 

específicas, sendo comum a presença de sentimentos como medo, ansiedade, 

sofrimento e culpa. Com a hospitalização, alguns sentimentos são comuns, 

como: medo de perder o bebê que se torna concreto, solidão causado pelo 

distanciamento de sua família, ansiedade e preocupação com o momento do 

parto. Nesse contexto, é papel do psicólogo compreender os aspectos 

emocionais que envolvem a vivência da mulher diante da hospitalização, 



gestação e parto, bem como desenvolver estratégias de enfrentamento que a 

auxiliá-las a ressignificar sua vivência e se preparar para a maternidade. Após 

o nascimento do filho, as queixas emocionais destas mulheres estão 

relacionadas ao cuidado com o bebê, dificuldades que podem vivenciar ao 

longo do desenvolvimento de seus filhos, preocupação e ansiedade frente a 

demanda exigida pela maternidade, e sentimento de incapacidade de ser mãe. 

Sentimentos de ansiedade, frustração e preocupação são agravados quando a 

hospitalização se prolonga além do esperado. Assim, o psicólogo deve atuar de 

forma a amenizar tais sentimentos desagradáveis, para que esses não 

influenciem negativamente no vínculo mãe-bebê. O profissional também se 

preocupa em envolver o pai ou acompanhante nos cuidados do bebê, 

ressaltando a importância da participação da família nesse momento. 

Conclusões: A partir das vivências e reflexões sobre o programa, é possível 

compreender sua importância para a formação do profissional de Psicologia da 

Saúde, pois o insere na rotina hospitalar, tendo como objetivo naenfermaria 

obstétrica minimizar sentimentos adversos que possam repercutir de forma 

negativa na vivência da maternidade.  
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DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL 

 

Lucas Teixeira Menezes (1), Edna Regina Verri (2), Débora Grigolette 

Rodrigues(3), Hélida Silva Marques(4) , Jéssica Aires da Silva Oliveira(5), Mariana 

Alves Porto(6) 

 

Introdução: uretrocistografia miccional é um exame radiológico contrastado 

destinado à avaliação da via urinária, tendo como principais indicações 

avaliação de infecção urinária de repetição, refluxo vesicoureteral e anomalias 

congênitas da bexiga e uretra. O exame é realizado em três etapas: a) 

assepsia dos órgãos genitais, b) introduzir a sonda vesical pela uretra e após, 

com a sonda na bexiga, é adaptado o equipo para que o contraste diluído ao 

soro fisiológico preencha a bexiga, c) a criança deve urinar. Ressalta-se a 

importância da preparação emocional do paciente por se tratar de um 

procedimento invasivo que pode desencadear sintomas de ansiedade e medo. 

Objetivo: descrever a preparação psicológica com crianças submetidas ao 

exame de uretrocistografia miccional realizado pelo Serviço de Psicologia de 

um Hospital Escola Materno Infantil localizado no interior do Estado de São 

Paulo. Metodologia: relato de experiência. Resultados: o psicólogo é 

acionado por meio de contato telefônico (BIP) pela secretária do setor para que 

seja iniciado o atendimento psicológico. A criança e responsável são chamados 

pelo profissional que realiza orientações ao acompanhante sobre a importância 

da preparação psicológica. Após o consentimento do mesmo, é iniciado a 

preparação psicológica com a criança que é divida em quatro etapas: a) 

estabelecer vínculo por meio de diálogo e atividades lúdicas, b) investigar o 

nível de conhecimento do paciente sobre o exame; c) realizar psicoeducação 

sobre o procedimento médico invasivo, utilizando material impresso com fotos 

ilustrativas e atividades lúdicas; d) utilizar boneca ou boneco para reproduzir de 

forma lúdica as etapas do exame como a introdução da sonda vesical nos 

órgãos genitais e o momento de urinar. A intervenção deve ser adaptada para 

idade cronológica e entendimento cognitivo da criança, sendo possível utilizar 

os seguintes materiais: lápis, papel, brinquedos de instrumentos médicos, 



jogos, bonecas ou bonecos, desenhos e livros. Quando necessário o psicólogo 

acompanha a criança durante o exame com o objetivo de auxiliá-la com 

técnicas de distração cognitiva e relaxamento. Conclusão: o preparo 

psicológico por meio de recursos lúdicos auxilia os pacientes e seus 

responsáveis a compreender o procedimento que será realizado, sugerindo a 

redução de sintomas de ansiedade, medo e desconforto que podem ocorrer. 

 

1 Graduado em Psicologia; Aperfeiçoando em Psicologia da Saúde pela  Faculdade de 
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6 Mestre em Psicologia e Saúde; Especialista em Psicologia da Saúde pela  Faculdade de 
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P30 - PRECISAMOS FALAR SOBRE SUICÍDIO: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA SOBRE O AUMENTO DO COMPORTAMENTO SUICIDA NO 

BRASIL 

 

RAYANE MAYARA DE ARAUJO LYRA ¹ 

NATÁLIA GALLO MENDES FERRACIOLI²  

 

Introdução: O suicídio não é um fenômeno novo na sociedade. Há registros de 

que ele se manifesta no comportamento humano desde milênios a. C., ora 

sendo visto como ato honroso, ora como pecado divino. Em nossa cultura e 

sociedade, o suicídio é permeado por tabus, preconceitos, estigmas e 

inverdades, o que atrapalha sua prevenção, à medida que dificulta a busca por 

ajuda especializada. Tal comportamento constitui grave problema de saúde 

pública: faz cerca de 800 mil vítimas anualmente ao redor do mundo e a taxa 

de tentativas pode ser de 10 a 20 vezes superior à de óbitos. Fica clara a 

importância da criação e implementação de programas de prevenção que 

contemplem não só a população, mas também preparem os profissionais de 

saúde para manejo e conduta corretos. Objetivo: O presente estudo pretende 

apresentar os principais fatores de risco e proteção para o comportamento 

suicida, visando a levantar reflexão crítica, contribuir para a conscientização e 

favorecer elementos que auxiliem na prevenção destes casos. Método: Foi 

realizada uma revisão bibliográfica de livros e artigos relacionados ao tema, 

publicados entre 2011 e 2018. Resultados: O comportamento suicida é 

complexo e não pode ser atribuído a uma única causa, constituindo fenômeno 

multifatorial e multideterminado. Entre os fatores de risco encontram-se: sexo 

(masculino: suicídio; feminino: tentativas), idade (jovens e idosos), abuso de 

substâncias, isolamento social, transtornos mentais, estado civil (viúvo, solteiro, 

divorciado), abuso (físico/ emocional) na infância, estar desempregado ou 

aposentado, bullying/ “cyberbullying”, fatores culturais, grupos sociais de maior 

vulnerabilidade e até algumas profissões podem influenciar, bem como história 

recente de perda (real, temida ou imaginada). Tentativas prévias e sentimento 

de desesperança são os principais fatores de risco. Já entre os fatores de 

proteção encontram-se: flexibilidade cognitiva e disposição para procurar ajuda, 



suporte social adequado, práticas coletivas e/ou religiosas e basicamente a 

contrapartida dos fatores de risco. Outro fator primordial de proteção é a 

qualidade e disponibilidade dos atendimentos e serviços de saúde mental, bom 

como a existência de programas preventivos, acolhendo e incluindo a família 

no acompanhamento. Conclusão: É preciso desconstruir a ideia de que falar 

sobre suicídio pode instigar ou estimular quem cogita esta possibilidade. Na 

realidade, se o tema é abordado com responsabilidade, o efeito tende a ser 

completamente o oposto: uma das principais maneiras de prevenir tal 

comportamento é falar sobre ele, de forma que este é inclusive o lema da 

campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio: “Falar é a melhor 

solução”. É importante pensar na grandiosidade do Brasil, tanto cultural quando 

territorial na hora de se pensar em programas preventivos, e investir fielmente 

nos treinamentos das equipes de saúde para lidarem com esse fenômeno. 

Quem consuma ou tenta o suicídio, está em intenso sofrimento psíquico, 

permeado por desesperança e não é capaz de enxergar qualquer outra 

possibilidade de seguir em frente, e muitas vezes não deseja a morte, mas sim 

findar aquele angustiante desespero existencial. 

¹Psicóloga, Pós-Graduanda em Psicologia Hospitalar e da Saúde pelo Centro 

Universitário Barão de Mauá. rayane-lyra@hotmail.com 

²Psicóloga, Especialista em Psicologia Hospitalar, Presidente da Inclinare 

Psicologia, Coordenadora de Serviços de Psicologia Hospitalar e da Saúde. 
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P31 - MAIS QUE CORPOS TRABALHADORES, MULHERES SUBJETIVAS: 

COMPREENSÃO DA SAÚDE MENTAL DE EMPREGADAS DOMÉSTICAS 

 

1Cristiano de Jesus Andrade 
²Dirléia Martins  
³Marcela Silva Baccelli 
 

Na atualidade, há um incipiente consenso de que o mundo do trabalho é mais 

complexo do que há algumas décadas, no entanto muitos dos seus antigos 

atributos permanecem na dinâmica do trabalhador. Dentro do ambiente laboral, 

existem obrigações e deveres que precisam ser realizados em um determinado 

tempo, em um determinado local e de uma determinada maneira, respondendo 

sempre à organização do trabalho, assim como fazem por exemplo, as 

empregadas domésticas, que abrem mão de vivenciarem sua própria vida para 

servir os outros. Entretanto, não raramente a sobrecarga vivenciada por estas 

profissionais devido a suas múltiplas funções, tende a desencadear diversos 

tipos de sofrimento psíquico. Este, por sua vez, resulta de fatores diferenciados 

presentes na vida de cada trabalhadora. Mediante a tal reflexão, este estudo 

teve por objetivo analisar aspectos constitutivos ao funcionamento da saúde 

mental das empregadas domésticas. Para tanto, a pesquisa qualitativa do tipo 

estudo de caso foi adotada como método. Tendo como participantes quatro 

empregadas domésticas de um município situado no sul de MG com idade 

entre 29 e 58 anos, sendo que três possuem ensino fundamental incompleto e 

uma ensino médio completo. Duas são divorciadas, uma casada e uma 

solteira, entre estas apenas uma não tem filhos. A entrevista semiestruturada 

foi utilizada como técnica, buscando analisar os resultados a luz da teoria da 

Psicodinâmica do trabalho e de autores que dialoguem com sua contribuição. 

Como resultados, identificaram-se dados que apontam a compreensão das 

trabalhadoras sobre a função de empregada doméstica como sendo uma 

atividade "difícil", onde muitas vezes pareceram se sentir despersonalizadas, 

bem como adoecendo em seus fazeres profissionais. Identificou-se que as 

quatro mulheres demonstraram obter prazer e experimentaram sentimentos 

positivos quanto ao trabalho doméstico, no entanto vivenciam em sua trajetória 

predomínio de sentimentos negativos e sofrimento psíquico, como o fato de 

serem acusadas de algo que não fez, assédio moral, e em um dos casos 



assédio sexual. Aparecem também ambivalência mediante a afetos com a 

família contratante. Deste modo, verificamos que o exercício do trabalho 

doméstico tem implicações direta na saúde das mulheres trabalhadoras, pois 

situa-se em uma das dimensões cruciais da condição humana: dominação x 

servidão. Uma vez que analisando a história pregressa e atual das 

participantes, foi possível vislumbrar predomínio de sofrimento e sentimentos 

negativos no exercício do trabalho doméstico e nas relações estabelecidas no 

desenvolvimento do trabalho. Compreendendo que tais organizações de 

trabalho, bem como as relações estabelecidas cobram delas adaptação quanto 

sujeito ao trabalho como uma possibilidade de “saúde”. No entanto, será que a 

mulher quanto um sujeito pode se adaptar ao trabalho, independente das 

condições concretas nas quais ele ocorre? Tendo assim que suspender sua 

subjetividade? Deste modo, precisaria que o trabalho permitisse a trabalhadora 

uma descarga adequada de sua energia psíquica. Uma vez que pareceram ter 

que se despersonalizar para que de algum modo possam bancar a relação de 

trabalho, no sentido de garantirem suas subsistências. 

Palavras-chave: Atividades domésticas; Psicodinâmica do trabalho; 

Subjetividade e saúde mental. 
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P32 - ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO EM GRUPOS COM PACIENTES 

CRÔNICOS RENAIS 

 

Giovana Franco Garbellini Perecin¹, Naralisa A. Caú da Silva²; Lilian C. Ulian 

Junqueira³, Felipe de Souza Areco4 

 

RESUMO 

A terapia de grupo é uma forma de psicoterapia caracterizada pela experiência 

de convivência entre os participantes. A mudança terapêutica, decorrente da 

interação humana, é conhecida como um fator terapêutico. Os fatores 

terapêuticos primários são: instilação de esperança, universalidade, 

compartilhamento de informações, altruísmo, recapitulação corretiva do grupo 

familiar primário, desenvolvimento de técnicas de socialização, comportamento 

imitativo, aprendizagem interpessoal, coesão grupal, catarse e fatores 

existenciais. Essa modalidade de atendimento permite que o ser-com-o-outro 

se torne visível mais facilmente do que em outros modelos psicoterápicos, pois 

compreende-se que o homem não pode ser separado do mundo que o 

constitui, por isso é compreendido como um ser-com-o-outro. A interação 

proporcionada por este modo de terapia permite que o grupo se torne um 

microcosmo social, em que as dificuldades interpessoais vividas pelos 

indivíduos se manifestem no aqui-e-agora do relacionamento terapêutico. O 

aqui-e-agora é um método utilizado na realização dos encontros do grupo 

terapêutico e consiste nos acontecimentos imediatos decorrentes do momento 

presente; o que acontece aqui, no local em que o grupo é realizado; e no 

agora, hora do acontecimento. Com o auxílio do psicoterapeuta, o grupo deve 

reconhecer, examinar e entender o processo terapêutico e assim realizar um 

ciclo auto reflexivo, propiciando a mudança terapêutica. Este trabalho teve 

como objetivo o acolhimento de pacientes crônicos renais possibilitando o 

compartilhamento de informações entre os participantes, para que se 

sentissem acolhidos, ouvidos e amparados, pois o processo de tratamento 

renal, assim como a maioria dos procedimentos voltados para a área da saúde 

demandam de suporte psicológico. Além do acolhimento, foi incentivado a 

autoestima, autoconhecimento e conscientização do cuidado com a saúde e 

responsabilidade. Os grupos terapêuticos foram realizados com pacientes 



crônicos renais em atendimento no Centro de Transplante Renal (CTR), 

situado na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Foram realizados 

por duas graduandas do décimo semestre do curso de Psicologia sob 

supervisão de dois docentes vinculados ao Estágio Supervisionado em Grupos 

na Abordagem Fenomenológico-Existencial do Centro Universitário Barão de 

Mauá. Os grupos foram realizados com pacientes com faixa etária entre 18 e 

70 anos, a quantidade de participantes foi irregular, oscilando entre quatro a 

seis participantes por encontro, realizados semanalmente. Nos momentos em 

que foram realizados os encontros surgiram temas relacionados às mudanças 

nas práticas rotineiras, principalmente envolvendo a alimentação dos 

pacientes, ansiedades e angústias relacionadas à espera do recebimento do 

novo rim e também relacionadas ao tratamento nas clínicas de hemodiálise. A 

maioria dos pacientes apresentaram muita satisfação após o recebimento dos 

rins, alguns deles demonstraram muita gratidão contando sobre as 

experiências do processo vivenciado no decorrer do tratamento. Em meio às 

discussões abrangendo as temáticas apresentadas pelos pacientes no 

momento dos encontros, muitos apresentaram aos que ainda não haviam 

recebido o novo rim a importância de não desistirem e de sempre se dedicar na 

realização do tratamento. Levou-se em consideração a maneira como cada 

paciente vivenciou suas experiências de forma singular e diante disso o grupo 

se relacionou de modo empático, demonstrando muita disposição ao ouvir e 

acolher os outros participantes. 

Palavras-chave: Pacientes renais; psicoterapia grupal; tratamento renal. 
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P33 - A POSSIBILIDADE DA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA NA 

AUTOESTIMA DE MULHERES MASTECTOMIZADAS  

Ingrid Voltolini Lopes1  

Joana Filipa Afonso Monteiro²  

 

Este estudo buscou identificar como o recurso estético da prótese mamária 

pode influenciar no tratamento quimioterápico em mulheres mastectomizadas. 

A pesquisa foi realizada com cinco mulheres, de quarenta a cinquenta anos de 

idade mastectomizadas há no mínimo seis meses e no máximo dois anos, na 

Clínica de Psicologia da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP – em sala 

reservada que preservou o sigilo das informações. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório com coleta, análise e interpretação de dados 

obtidos através de entrevista semiestruturada, áudio-gravada e transcrita na 

íntegra. Para a seleção das participantes foi utilizado o método de amostragem 

Bola de Neve. As entrevistas foram realizadas através do método de evocação 

– enunciação – averiguação e a análise dos resultados foi a partir da análise 

temática de conteúdos que convergiu nos eixos temáticos que derivaram em 

categorias temáticas: Diagnóstico e Tratamento. Na categoria temática 

Diagnóstico foi verificado que após a confirmação do câncer de mama, a 

paciente leva um impacto em relação aos sentimentos vivenciados após a 

descoberta. Esta categoria dividiu-se nas seguintes subcategorias: Apoio 

Familiar, Aceitação e Revelação. A subcategoria Apoio Familiar é fundamental 

para superar a desordem psicológica após o diagnóstico e estabelecer novas 

perspectivas. A subcategoria Aceitação passa a ser a alternativa utilizada pela 

paciente, pois a mesma deseja alcançar a cura. A subcategoria Revelação da 

doença é o momento em que a paciente recebe o diagnóstico, no qual é um 

assunto complexo e exige preparo e sensibilidade do profissional da saúde. Na 

categoria temática Tratamento, as necessidades de cuidado da paciente levam 

às intervenções de profissionais da saúde. Então, esta categoria dividiu-se nas 

seguintes subcategorias: Estética, Mudanças Físicas, Relação Médico – 

Paciente, Carreira Profissional, Mudanças de Hábitos e a Imprevisibilidade. A 

subcategoria Estética consiste no desejo ou não da reconstrução mamária. A 



partir deste estudo, pôde-se notar que a reconstrução mamária não é o fator 

principal para estas pacientes em relação a estética, pois com base na coleta 

de dados com as cinco participantes submetidas a mastectomia, apenas uma 

fez a reconstrução da mama pela imposição e satisfação do cônjuge e não por 

desejo próprio. A subcategoria Mudanças Físicas está relacionada as 

transformações no corpo da paciente durante e pós tratamento e interferem no 

cotidiano dessas mulheres e, também, como na elaboração da imagem 

corporal. A subcategoria Relação Médico – Paciente foi constatado que os 

médicos se ocupam do tratamento do corpo desconsiderando os aspectos 

psicossociais. Na subcategoria Carreira Profissional, a paciente preocupa-se 

com a perda do trabalho e das relações cultivadas neste contexto. Na 

subcategoria Mudanças de Hábitos, a paciente é obrigada a ter novos 

comportamentos e atitudes em virtude da doença. Na subcategoria 

Imprevisibilidade corresponde a falta de segurança diante de transformações 

dolorosas a partir do tratamento. Assim, os resultados evidenciaram que a 

aceitação da autoimagem destas mulheres, as cicatrizes e as marcas que elas 

carregam em seu corpo, mostram um valor significativo e de grande 

importância, como prova de superação que fogem de todo padrão de beleza 

imposto pela sociedade.  

Palavras-chave: Câncer de mama; Mastectomia; Estética; Autoestima. 
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P34 - ATENDIMENTO A PACIENTES PEDIÁTRICOS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA SEXUAL NO CONTEXTO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

Maria Laura de Paula Lopes Pereira Martins1 

Introdução: O abuso sexual é um evento que envolve desde palavras com teor 

sexual até o ato completo, partindo de uma pessoa em estágio de 

desenvolvimento mais adiantado e/ou de mais poder que a criança ou 

adolescente. As consequências desta forma de violência para as vítimas 

podem variar devido as suas características individuais; ao apoio psicossocial 

recebido por pessoas significativas e entidades de proteção; e as 

características do abuso sexual em si. Tal vivência pode gerar alterações no 

desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental da jovem vítima, e 

seus efeitos podem se manifestar em intensidade e duração diversas. Dessa 

forma é importante avaliar os aspectos referentes aos dados contextuais, 

históricos, emocionais e sociais que se relacionam à situação de abuso, assim 

como investigar os fatores de risco e proteção que envolvam a 

criança/adolescente vitimizado, para que o atendimento oferecido seja integral 

e consonante aos seus direitos. Objetivo: caracterizar o atendimento 

psicológico prestado à criança e adolescente vítima de violência sexual no 

contexto de unidade hospitalar de Urgência e Emergência. Método: Análise 

descritiva e crítica do protocolo de atendimento ao paciente pediátrico vítima de 

violência sexual utilizado na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas 

de Ribeirão Preto. Resultado: O protocolo de atendimento consiste 

inicialmente na Entrevista Psicossocial, no qual participam os profissionais da 

área de Assistência Social e Psicologia. Adotando atitude terapêutica de 

empatia e acolhimento, são colhidos dados acerca da história de vida e da 

violência sexual sofrida, pela perspectiva da vítima e/ou acompanhante, assim 

como são investigados os fatores de risco e proteção na família e rede de 

apoio social. Em seguida é realizada orientação ao paciente e responsável 

sobre as condutas a serem realizadas, a saber: acionamento da delegacia para 

elaboração do Boletim de Ocorrência e emissão da requisição para perícia; 

articulação com Conselho Tutelar para posterior acompanhamento do caso. 

Após, é oferecido atendimento psicológico individual ao paciente e/ou 

acompanhante, com intuito de proporcionar espaço reservado e acolhedor para 



que a pessoa se expresse e aborde sobre a situação de exposição à violência, 

se assim desejar. Por fim, o paciente é encaminhado para atendimento médico 

para realização de exames e profilaxia (se necessário) e é encaminhado para o 

Serviço de Atenção à Violência Doméstica e Agressão Sexual (Seavidas), para 

posterior seguimento com equipe multiprofissional no contexto da saúde. 

Considerações finais: O atendimento a pacientes pediátricos, vítimas de 

violência sexual, no contexto hospitalar de urgência e emergência consiste em 

uma intervenção importante, a qual visa a minimização dos danos e ao 

estabelecimento de medidas de proteção ao desenvolvimento psicossocial da 

criança/adolescente.  

1 Psicóloga – Unidade de Emergência – Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCFMRP). 

Formação em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP).  
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P35 - PSICOTERAPIA EM GRUPO: PERCEPÇÕES SOBRE O CUIDAR E O 

SER CUIDADO - CLINÍCA DE TRANSPLANTE RENAL DE RP  

Karine Azevedo Mendonça, Karla Santos Toniolo, Thauani Braga da Costa, 

Profa. Dra. Lilian Cláudia Ulian Junqueira e Prof. Me. Felipe de Souza Areco. 

 

A Psicoterapia em grupo traz benefícios significativos para o desenvolvimento 

individual e coletivo dos participantes, estes que ocupam um papel ativo na 

construção das relações, pois os encontros são direcionados pelos próprios 

membros, assumindo assim uma importância singular nas transformações que 

possam vir a surgir. Os encontros em grupo possibilitam trocas de vivências 

por meio de diversos temas, estabelecendo diálogos, escuta empática, 

reflexões, troca de idéias e opiniões, permitindo que se auxiliem, se apóiem e 

contemplem o espaço terapêutico. O objetivo do presente trabalho é apresentar 

as percepções dos cuidadores de pacientes renais que participaram do serviço 

de atendimento do estágio clínico de grupos realizados em um Centro de 

tratamento renal (CTR) na cidade de Ribeirão Preto- SP, que teve como 

proposta conhecer o histórico que levou cada sujeito a exercer o papel de 

cuidador e também de possibilitar um espaço de escuta, onde as angústias e 

dificuldades pudessem ser explanadas e compartilhadas entre os participantes, 

promovendo reflexões sobre a importância do ser cuidador e ser cuidado, de 

modo a valorizar as características individuais. Os encontros foram realizados 

uma vez por semana, antecedentes as consultas médicas já programadas aos 

pacientes, as sessões foram de aproximadamente 50 minutos. Os participantes 

eram cuidadores e acompanhantes de pacientes renais, de ambos o sexo, 

maiores de 18 anos, sendo coordenado por Karine A. Mendonça, Karla S. 

Toniolo e Thauani B. da Costa alunas 10º semestre de psicologia do centro 

universitário Barão de Mauá, tendo orientação e supervisão dos professores 

responsáveis da disciplina. O grupo contou com aproximadamente o número 

de 2 a 3 pessoas por sessão, oscilando a cada encontro, na qual foi trabalhado 

com um grupo aberto heterogêneo em que ocorriam um rodízio semanalmente 

das funções de coordenadora, co-coordenadora e observadora, o grupo foi 

supervisionado na abordagem fenomelógico-existencial, na qual foi realizada a 

análise do material clínico e elencados os seguintes temas comuns nas 



sessões: a) preocupações e angústias em relação à saúde do paciente, b) 

tentativa de controle da rotina e alimentar, c) sentimentos como frustração, 

impotência e cansaço em ter que monitorar os hábitos do outro, d) apresentam 

cansaço em relação à mudança de rotina e dificuldades no processo de 

adaptação da casa, e) problemas relacionados às questões financeiras para 

cuidar do paciente e f) sofrimento em se abdicar de algo que era considerado 

importante para esse cuidador. Ao ser discutido sobre tais problemáticas os 

membros compartilhavam experiências e falas positivas para motivar os outros, 

mesmo o grupo não tendo participantes fixos em todos os encontros, era 

perceptível a empatia direcionada à experiência uns dos outros durante as 

sessões. Apesar de cada participante vivenciar a atual condição de forma única 

e singular, eles conseguiram dialogar empaticamente, mostrando-se sensíveis 

ao exercer o papel de ouvinte e nas devolutivas demonstraram acolhimento e 

disseminação de sentimentos positivos. O serviço de psicoterapia em grupo no 

CTR continua em construção conjunta paciente – estagiário trabalhando-se na 

edificação do vínculo e cuidado que se estabelece a cada encontro semanal, 

pois os atendimentos psicológicos começaram recentemente no ano de 2018. 

 

Palavras – Chave: Cuidadores; Psicoterapia em Grupo; Pacientes Renais; 

Vivências;   

Karine Azevedo Mendonça (graduanda no curso de Psicologia no centro universitário Barão de 

Mauá) 

Karla Santos Toniolo (graduanda no curso de Psicologia no centro universitário Barão de 

Mauá) 

Thauani Braga da Costa (graduanda no curso de psicologia no centro universitário Barão de 

Mauá– Thauani_braga@hotmail.com) 

Prof. Dra. Lilian Cláudia Ulian Junqueira (supervisora da disciplina de estágio em grupos pelo 

centro universitário Barão de Mauá) 

Prof. Me. Felipe de Souza Areco (supervisor da disciplina de estágio em grupos pelo centro 

universitário Barão de Mauá) 

 

 

 

 



P36 - ASPECTOS PSICOLÓGICOS E DOENÇA AUTOIMUNE (“Cirrose 

Biliar”): RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ENFERMARIA DE TRANSPLANTE 

DE FÍGADO 

Tassiani Turra Ferreira¹, Luciana Cristina Esteves¹, Natalia Vaz Soncini², 

Ricardo Gorayeb³. 

Introdução: A colangite esclerosante primária (CEP) é uma doença colestática 

crônica de etiologia desconhecida, caracterizada por inflamação, esclerose e 

obliteração progressiva das vias biliares (VB) extrahepáticas e/ou intra-

hepáticas. Apesar de sua etiologia desconhecida, a doença apresenta um 

componente imunológico multifatorial e poligênico. Os sintomas aparecem de 

forma progressiva no decorrer do adoecimento e incluem prurido (em 70% dos 

casos), icterícia (60%), fadiga (75%), perda de peso (40%). O prognóstico da 

doença é desfavorável, não existindo atualmente qualquer terapêutica que 

altere o curdo (CURSO) de sua evolução. Objetivo: Relatar a vivência de A., 44 

anos, que ficou internada na Enfermaria de Transplante de Fígado em um 

Hospital do interior de São Paulo, de março a maio de 2018, e a relação entre 

os aspectos psicológicos e a doença autoimune. Metodologia: Relato de 

experiência de atendimentos realizados em uma enfermaria da clínica de 

Transplante de Fígado de um hospital público do interior de São Paulo com 

enfoque qualitativo, privilegiando-se o conteúdo dos relatos da paciente e sua 

história de vida. Resultados: A., internada para transplante de fígado, sendo 

este, o único tratamento para seu diagnóstico. Em seus relatos, apresentava 

dificuldades em lidar e aceitar a doença. Em seu discurso permeava um 

controle excessivo de sua mãe e alto grau de exigências, que sugere ter 

gerado também um padrão de exigência alto em sua vida adulta e controle 

excessivo para com seu núcleo familiar (marido e filhos). Tais comportamentos 

pareciam influenciar em suas relações pessoais, bem como no afastamento 

das pessoas próximas de A..Durante o período em que apresentou a doença e 

ficou internada, recebia pouco apoio e visitas de seus familiares, o que 

acarretava em uma dificuldade maior de enfrentamento da doença. Enxergava 

o transplante enquanto caminho para a devolução de sua vida, sendo este um 

ideal de vida. Enfrentava de forma disfuncional as mudanças que ocorreram 

em seu corpo e havia um medo importante de morte. Os atendimento 



psicológicos, buscavam para além do acolhimento e busca de estratégias de 

enfrentamento, oferecer à A. um espaço em que ela pudesse rever sua história, 

compreender seu percurso, de modo a ressignificar o modo como a doença se 

apresentava em suas percepções. Conclusão: O acompanhamento psicológico 

permitiu à A. maior aceitação de seus modos de ser, melhor compreensão de 

seu quadro clínico, e contribuiu para aceitação de suas condições físicas. Em 

seus relatos A., parecia ressignificar o momento que vivia, e sua história da 

forma que lhe era possível. Apesar de os contextos de saúde priorizarem as 

questões objetivas que permeiam os quadros clínicos, cabe à Psicologia, este 

olhar que permite ver além, e que pode contribuir para que o paciente, que 

vivencia tal situação, possa percebê-la de forma mais compreensiva, 

encontrando sentido dentro de seu sofrimento, e consequentemente maior 

potência para vivenciar situações aversivas decorrentes de seu quadro clínico.   

 
¹ Psicólogas Aprimorandas do Programa de Psicologia Clínica e Hospitalar do Hospital de Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – HCFMRP-USP.  

² Psicóloga Contratada da Equipe de Transplante de Fígado do Hospital de Clinicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – HCFMRP-USP. 

³ Docente do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HCFMRP-USP. 

E-mail: tassianiturra@hotmail.com 
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P37 - COMPORTAMENTOS SUICIDAS EM FAMILIARES DE PACIENTES 

INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

Tassiani Turra Ferreira¹, Nayara Ferreira¹, Denise Maria Vendramini²,  Ms. 

Janaina F. de Carvalho Pinto³, Dr. Ricardo Gorayeb4. 

Introdução: Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) são enfermarias para 

pacientes com necessidade de monitorização contínua e intervenções de 

suporte à vida por instabilidade em um ou mais sistemas orgânicos. Esta 

contingência propicia desestabilização emocional por perdas concretas e 

simbólicas para o paciente e seus familiares, podendo constituir fator 

precipitante (estressor) já associado ao risco de comportamentos suicidas. 

Estes são definidos como ações na qual o indivíduo inflige-se danos, desde 

expressões de idéias de autoaniquilamento às autoagressões, tentativas de 

suicídio e matar-se. Consoante com o Plano Nacional de Prevenção ao 

Suicídio do Sistema Único de Saúde (SUS), a Psicologia Intensivista mapeia e 

intervém sobre vulnerabilidades dos usuários hospitalares e seus familiares, 

tanto no ensino via qualificação de pós-graduandos quanto na assistência nas 

UTIs. Objetivo: Descrever o protocolo de rastreamento e intervenções 

interprofissionais diante de comportamentos suicidas em familiares de 

pacientes internados em UTIs-A. Método: Relato de experiência de assistência 

psicológica de rotina à rede familiar de pacientes, admitidos em nove leitos de 

UTIs-A, num hospital público terciário universitário no interior do Estado de São 

Paulo. Nossa equipe de terapia intensiva é composta por 12 diferentes 

profissões. As variáveis de rastreamento de intenção suicida são: isolamento 

social, autocuidado, história de saúde mental, estratégias de enfrentamento e 

resiliência e as relacionadas à evolução clínica do paciente crítico internado. 

Resultados: Atendimentos em Psicologia a familiares de pacientes das UTIs-A 

são realizados grupal ou individualmente antes, durante e após a uma hora 

diária permitida de visitação. Conferências com psicólogo, médico e assistente 

social ocorrem a qualquer momento por aviso de gravidade ou após óbito do 

paciente. O rastreamento de comportamento suicida é realizado pela 

Psicologia via (1) respostas de estresse (alterações de sono, manutenção ou 

interrupção de atividades laboral, de lazer); (2) diminuição de autocuidado 

(alimentação, hidratação, higiene pessoal, comportamentos impulsivos); (3) 



observações diretas de violência autoprovocada; (4) isolamento social; (5)t 

ratamentos psiquiátricos e/ou psicoterápicos anteriores. Também há 

abordagem sobre o morrer, desde o imaginário sobre UTIs às expectativas de 

prognóstico do paciente e reflexões sobre a própria finitude. Quando 

identificado comportamento suicida, realizam-se intervenções específicas pela 

Psicologia e com equipe intensivista  para facilitar o enfrentamento, como 

comunicação de notícias difíceis em ambiente seguro, contato com outros 

familiares de apoio, flexibilidade nos horários de visitação. Além disso, 

realizamos encaminhamentos internos (pedidos de interconsulta para 

Psiquiatria e à assistência religiosa) e externos ao hospital, como 

contratransferências para rede SUS. Conclusão: A predisposição, a partir de 

complexa interrelação de fatores socioculturais, vivências traumáticas, história 

de saúde mental de familiares de pacientes críticos, somados aos impactos por 

eles vivenciados fundamentam a relevância da atenção a comportamentos 

suicidas. O rastreamento destes faz-se imprescindível no protocolo do 

Psicólogo Intensivista bem como as intervenções em rede intra e extra-

hospitalares. Qualificar-se para trabalho interdisciplinar é uma responsabilidade 

ética, pois nossas condutas precisam caminhar em direções comuns para que 

a comunicação, o cuidar e tratar, tanto do paciente crítico quanto de seus 

familiares eduquem, protejam e/ou evitem a concretização do suicídio. 

 
 

¹ Psicólogas Aprimorandas do Programa de Psicologia Clínica e Hospitalar do Hospital de Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – HCFMRP-USP.  

² Psicóloga Residente do Programa Multiprofissional em Atenção Primária do do Hospital de Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – HCFMRP-USP.  

³ Psicóloga Contratada da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – HCFMRP-USP. 

4 Docente do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HCFMRP-USP. 

E-mail: tassianiturra@hotmail.com 
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P38 - VOU-ME EMBORA PARA BARRETOS: MIGRAÇÃO, DIAGNÓSTICO E 

TRATAMENTO DE CÂNCER  

AUTORA: ANA ELISA CRISPIM ¹ 

INTRODUÇÃO - O diagnóstico de câncer pode vir acompanhado de fantasias, 

temores, angústias e mitos. Soma-se a esses temores a precariedade de alguns 

serviços em atenção ao câncer em diversas regiões do Brasil como dificuldade de 

acesso a uma assistência oncológica especializada e exames, falta de medicamentos, 

equipamentos e hospitais sucateados, e dificuldade de prevenção e diagnóstico 

precoce. No entanto, um dos centros de referência no tratamento oncológico é o 

Hospital de Amor de Barretos, uma instituição filantrópica, com acesso 100% SUS e 

assistência oncológica em 18 especialidades. O hospital atende em média 4000 

pacientes por dia. Assim, a cidade de Barretos-SP, recebe migrantes de todas as 

regiões brasileiras para tratamento, e é comum que após o término do tratamento, 

antigos pacientes estabeleçam residência permanente na cidade. OBJETIVO - 

Investigar a vivência de pacientes em migração para tratamento de câncer e os 

mecanismos de enfrentamento ao adoecimento. MÉTODO - Trata-se de um relato de 

experiência acerca do Grupo de Acolhimento aos Pacientes e Acompanhantes 

realizado na Casa Presbiteriana de Apoio de Barretos, uma instituição gratuita de 

acolhimento de membros da Igreja Presbiteriana do Brasil em tratamento de Câncer. 

O grupo contou com 10 participantes adultos, entre 33 e 58 anos, migrantes das 

regiões Centro-Oeste, Norte e Leste para tratamento de câncer. Foram realizados 8 

encontros semanais com duração de 60 minutos cada. RESULTADOS - Os 

participantes relataram o impacto do diagnóstico seguido da angústia do 

encaminhamento para tratamento em Barretos-SP, já que em suas regiões não há 

centros de referência para tratamento oncológico ou o tratamento oferecido em 

hospital local era precário. Alguns participantes também relataram mitos reproduzidos 

por moradores de suas regiões acerca do encaminhamento para Barretos, como “o 

lugar de onde ninguém volta”, “o açougue”, “Câncer não tem jeito, em Barretos pior 

ainda”. A ideia da migração e do enfrentamento do adoecimento longe dos familiares, 

da casa, da rotina e da cultura mostrou-se como fator estressor. Trabalhou-se no 

grupo a confiança no atendimento hospitalar, e entendeu-se a relação das falas 

ouvidas de moradores de suas regiões com histórias de pacientes cuja a doença já 

estava em estado avançado, e ainda assim, reafirmadas como distorcidas. Os 

pacientes adquiriram recursos de enfrentamento ao desmistificar noções sobre câncer 

e sobre o tratamento em Barretos, reconhecer a segurança e qualidade no 

atendimento oferecido, e visualizar um percurso no tratamento. Como recurso de 

enfrentamento, criou-se no grupo um meio de reconhecimento dos espaços, 

comércios, serviços públicos e meios de locomoção na cidade, para possibilitar 

autonomia e sentimento de pertencimento. Estimou-se também como recurso de 

enfrentamento a vivência no compartilhar das crenças, funções, horários, 

programações e histórias da Casa de Apoio. CONSIDERAÇÕES FINAIS - A 

possibilidade de construir vínculos, reconhecer os espaços e criar autonomia diante do 

novo fortaleceu o protagonismo e minimizou a experiência de desamparo. Os 

pacientes reconheceram-se como veículos de informação e empoderamento quanto 

ao diagnóstico e tratamento em Barretos para seus pares em suas cidades natais.  

¹ Email: anaelisacrispim@gmail.com 



P39 - PREPARAÇÃO PSICOLÓGICA EM CRIANÇAS SUBMETIDAS A 

CIRURGIAS ELETIVAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA 

FERRARI, Maynara Floresti*; ORIENTADORA: RIBEIRO, Karla Cristina Rocha. 

PSICOLOGIA/UNIMAR.  

O presente estudo investiga como a preparação psicológica em crianças 

submetidas a cirurgias eletivas tem sido abordado nas produções teóricas 

nacionais. A hospitalização em si é concebida pela criança como ameaçadora 

e quando se tem a necessidade de procedimentos cirúrgicos potencializam-se 

as reações emocionais. Os procedimentos cirúrgicos têm como propósito 

promover o restabelecimento do paciente, entretanto, as cirurgias podem ser 

vivenciadas de forma assustadora pelos pacientes pediátricos, devido 

adquirirem caráter invasivo e agressivo, produzindo assim, elevados níveis de 

stress e ansiedade. A preparação psicológica é uma estratégia utilizada pelo 

psicólogo com o intuito de diminuir a ansiedade e os medos, além de favorecer 

o processo de recuperação do indivíduo mediante o esclarecimento da 

experiência a ser vivida e o desenvolvimento de recursos internos para o 

enfrentamento de situações geradoras de angústias. Com o objetivo de realizar 

uma análise crítica de como a preparação psicológica em crianças submetidas 

a cirurgias eletivas tem sido abordado nas produções nacionais, publicadas no 

período de 2000 a 2017, realizou-se a revisão bibliográfica sistemática. As 

buscas foram realizadas nos  bancos de dados do Scielo, Capes e Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), sendo utilizada as seguintes palavras: preparação 

psicológica, cirurgias eletivas e psicologia hospitalar. Tem-se como resultado, 

um panorama restrito devido à baixa produção de trabalhos publicados, tendo-

se analisado 17 artigos dentre estes, foram selecionados 6, excluídos 7 por não 

estarem no escopo da pesquisa e 4 repetidos. Conclui-se que a preparação 

psicológica favorece os índices de adesão ao tratamento e a minimização de 

reações emocionais, contudo, verificou-se uma deficiência de trabalhos 

científicos publicados no Brasil.  

Palavras chave:  cirurgias eletivas, preparação psicológica, psicologia 

hospitalar. 

*maynara.ferrari@hotmail.com 



P40 - A COMPREENSÃO DO EXISTIR PARA MULHERES COM CÂNCER DE 

MAMA SOB A PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL 

 

Bianca Fernandes Farnocchi¹; Érika Kristian de Oliveira²; Felipe de Souza 

Areco³ 

 

O câncer é uma patologia onde há um aumento desordenado das células, 

acometendo os órgãos e tecidos do corpo humano e que pode apresentar 

consigo as mais diversas causas, sendo elas intrínsecas ou extrínsecas. 

Dentre os mais variados tipos de câncer se destaca entre as mulheres, o 

câncer de mama, sendo este é o tipo mais comum prevalente após cinquenta 

anos de idade. Nesse sentido o presente estudo tem por objetivo compreender 

o existir para mulheres com câncer de mama em decorrência à situação de 

adoecimento. Para a condução dessa pesquisa será utilizado o método 

embasado em referencial teórico metodológico qualitativo que se baseia em 

uma pesquisa de campo que permite compreender questões acerca da 

vivência individual sob o diagnóstico de câncer por meio de entrevistas 

fenomenológicas, cuja questão norteadora: “Como é para você vivenciar o 

câncer?” que tem o intuito de possibilitar questões acerca do fenômeno 

investigado, considerando seus limites existenciais. Estas serão encontradas 

pela amostragem conhecida como bola de neve, sendo esta, uma forma não 

probabilística que busca se pautar em cadeias de referência. A construção 

deste tipo de amostragem se dá com uma participante que é nomeada 

semente, assim, localizam-se alguns indivíduos com o perfil para tal pesquisa, 

dentro da população que será estudada. Logo após as participantes indicadas 

pela semente indicam novas participantes com tais características do estudo. 

No sentido da obtenção dos dados pelas participantes do estudo será realizado 

entrevistas semiestruturadas na perspectiva fenomenológica existencial que 

permite a esta atribuir significado a sua vivência individual. A coleta de dados 

se dará no local de melhor conveniência, podendo ser a sua própria residência. 

Os conteúdos das entrevistas serão analisados a partir do procedimento 

proposto por Martins e Bicudo (1989) que consiste em analisar as unidades de 

significados no discurso que permitem a descrição do fenômeno. Este tipo de 

entrevista possibilita compreender determinado fenômeno, ou seja, o que 



aparece, não pode ser mudado independentemente da experiência do 

indivíduo, apropriar-se o mundo tal como se apresenta a este, permitindo a 

cada participante adentrar em sua vivência e revelar-se o seu modo de existir. 

As entrevistas foram realizadas no mês de julho e os resultados serão 

posteriormente analisados, portanto, os mesmos ainda não estão disponíveis.  

 

Palavras-chave: Mulheres, Câncer de Mama, Existir, Fenomenologia. 

 

¹ Graduanda em Psicologia no Centro Universitário Barão de Mauá (CBM); 

biancafarnocchi@hotmail.com 

 

² Graduanda em Psicologia no Centro Universitário Barão de Mauá (CBM); 

oliver02erika@gmail.com 

 

³ Psicólogo pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP (2010), docente no Centro 

Universitário Barão de Mauá (CBM) orientador deste trabalho de conclusão de curso; 

felipearecopsicologo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P41 - RE-TOMANDO AS RÉDEAS DA VIDA: GRUPO DE PACIENTES EM 

UMA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA 

 

Érika Kristian de Oliveira1; Ronaldo Ferreira Batista2; Lilian Cláudia Ulian 

Junqueira3; Felipe de Souza Areco4

Dentre as características literárias é possível observar que a psicoterapia de 

grupo constitui um recurso a mais, utilizada em conjunto ou sob a forma 

individual diante de um método de psicoterapia. Pois é necessário que o 

paciente tenha um relacionamento saudável favorecendo um ambiente seguro 

de confiança para que ele possa se relacionar diante do que pretende 

desenvolver no seu processo: aprender, assimilar, monitorar, e enfrentar as 

dificuldades vivenciadas. O grupo favorece a capacidade do paciente nos 

relacionamentos, propicia força do ego, resistência às frustrações e estresse, 

flexibilidade em resolver conflitos internos e acontecimentos emocionais, 

favorecendo a autonomia. A psicoterapia de grupo permite que o paciente 

desenvolva seus pensamentos, emoções, fantasias, o seu psiquismo interno e 

entenda suas dificuldades sobre o aspecto psicológico. O grupo tem o seu 

fortalecimento sobre o suporte mútuo. O intuito do processo grupal não é a 

“cura” enquanto remissão do sofrimento psicológico, mas o desenvolvimento 

pessoal enquanto liberdade para dispor mais livremente nos relacionamentos 

interpessoais. O objetivo de nossa atuação foi proporcionar aos pacientes da 

clínica, um grupo no qual puderam falar sobre os tocantes do dia a dia, ouvir 

pessoas que enfrentam as mesmas condições, auxiliarem-se através dos 

relatos e experiências contados, além de se sentirem acolhidos e ouvidos por 

demais membros. Exercitar o papel de psicólogo na modalidade de 

atendimento grupal, visando construir uma prática humanizada, em que 

pudéssemos proporcionar aos pacientes um ambiente de escuta ativa e 

respeito pelos seus sentimentos, dores, conflitos que muitas vezes não 

encontram no próprio lar, com os familiares.  Além disso, contato com outras 

pessoas que se encontram em situação semelhante ajuda a dar forças para 

continuar a caminhada, que muitas vezes parece cansativa e sem saída. A 

abordagem metodológica utilizada na condução do estágio foi a 

fenomenológico-existencial sendo um movimento filosófico que influenciou a 

psicologia. O método fenomenológico pode ser compreendido como suspensão 

do já sabido, principalmente em relação a uma objetiva realidade para assim 

poder vislumbrar os fenômenos existentes nos contextos onde é aplicada. Os 

atendimentos foram realizados uma vez por semana entre os meses de março 

a maio de 2018 em uma Clínica Escola de Fisioterapia na cidade de Ribeirão 

Preto/SP. Sendo um grupo heterogêneo composto pela maioria mulheres e a 

faixa etária de 60 a 70 anos, número de participantes irregular, variando entre 

três mulheres e dois homens (constância flutuante) e os dois estagiários. As 

escolhas do tema no grupo foram observadas conforme as necessidades dos 



 

participantes, fato que contribuiu para o interesse de cada membro participante. 

A psicoterapia de grupo atribui grande relevância para o trabalho do psicólogo, 

pois oferece a este profissional uma prática humanizada sob a conscientização 

do respeito mútuo onde não aconteçam julgamentos e nem apontamentos 

morais, diante das inúmeras questões que surgem dentro do processo grupal 

de atendimento clínico. Concedeu proporcionar diversas experiências onde em 

cada uma delas estiveram presentes diversos sentimentos despertando a 

maneira única de cada um dos participantes em relação a sua condição de se 

ver no mundo. 

Palavras-chave: Psicoterapia. Grupo. Fenomenologia. Humanizada. 
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Letras de Ribeirão Preto - USP. Docente no Centro Universitário Barão de Mauá (CBM) 

orientadora deste trabalho de estágio supervisionado em grupos na abordagem 
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P42 - CONFERÊNCIAS FAMILIARES INTERPROFISSIONAIS EM 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

Denise Maria Vendramini¹, Nayara Ferreira², Tassiani Turra Ferreira²,  Ms. 

Janaina F. de Carvalho Pinto³, Dr. Ricardo Gorayeb4. 

 

Introdução: Unidades de Terapia Intensiva Adulto (UTIs-A) são enfermarias 

onde a tecnologia é empregada por capital humano especializado em oferecer 

monitorização, cuidados e tratamentos de suporte à vida a pessoas a partir dos 

13 anos, que apresentam ou têm risco de apresentar instabilidade em um ou 

mais sistemas orgânicos. Refere-se aos níveis terciário e quaternário de 

assistência, tendo critérios de admissão de pacientes e composição mínima da 

equipe regulados por legislação nacional. Comumente o paciente crítico adulto 

já é admitido com prejuízos na comunicação vocal por comprometimentos 

cognitivos e-ou uso de suportes ventilatórios invasivos. Balizada pelas 

legislações federal e estadual e códigos de ética profissional, os intensivistas 

têm nos familiares os parceiros ativos no cuidar centrado no paciente. Para tal, 

as conferências familiares(CFs) são reuniões com profissionais diversos, ao 

menos um(a) médico(a), o paciente se cognição preservada e sua família, tanto 

a especificada legalmente quanto a rede de suporte social percebida para além 

da consanguinidade. Nas CFs são compartilhadas informações, discutidos 

prognósticos e planejadas ações. A Psicologia contribui para a tomada de 

decisão para realização das CFs identificando as contingências para 

intervenções compartilhadas para além da multidisciplinaridade, isto é, da 

superposição de profissões distintas. Objetivo: Caracterizar contingências para 

intervenções conjuntas de psicólogos com outros profissionais em UTIs-A em 

conferências familiares num hospital público terciário e quaternário universitário 

no interior do Estado de SP. Método: Relato de experiência de assistência 

psicológica em práticas interprofissionais de rotina à rede familiar de pacientes 

admitidos em nove leitos de UTIs-A cuja equipe multiprofissional é composta 

por 11 diferentes profissões. São estas: medicina, enfermagem, fisioterapia, 

nutrição,  psicologia, terapia ocupacional, assistência social, odontologia, 

fonoaudiologia, técnico em engenharia biomédica, apoio espiritual e auxiliares 

administrativos. A equipe assistencial tem como rotina formação continuada 



 

três vezes por semana e discussões de todos os casos em reuniões diárias. A 

visitação familiar ocorre durante uma hora por dia, com até quatro familiares, 

sendo dois por vez à beira leito. A comunicação médica sobre evolução clínica 

acontece após esta visitação. Resultados: A Psicologia Intensivista sugeriu, e 

foi implementada pela equipe, a (1)CF de rotina após a primeira visitação ao 

leito, com a presença simultânea de todos os familiares e ao menos um(a) 

médico(a) e psicólogo(a). Esta reunião objetiva ter escuta ativa, comunicar 

estado clínico, tratamentos multiprofissionais e rastrear possíveis 

encaminhamentos intraequipe, intra-hospital ou contrarreferências para rede 

SUS de familiares. Acontecem quando há (2)identificação de variável no 

familiar e-ou no paciente que requeiram intervenções centradas na 

comunicação; por (3)demanda da equipe intensivista ou da (4)clínica que 

realizou a internação hospitalar ou que (5)recebeu Pedido de Interconsulta. Já 

com a assistente social para (6)aviso de gravidade e de visitação ampliada; 

para (7)comunicação presencial de óbito ou de (8)paliação exclusiva. 

Conclusão: Portanto, as experiências das práticas interprofissionais nas CFs 

parecem contribuir para a comunicação e convergência entre os profissionais, 

acolhimento e suporte aos pacientes críticos e seus familiares. Participações 

do psicólogo em intervenções centradas na comunicação têm proporcionado 

um cuidar integral e humanizado. 

¹ Psicóloga Residente Multiprofissional do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto - Universidade de São Paulo  

² Psicólogas Aprimorandas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 

Universidade de São Paulo  

³ Psicóloga contratada do Centro de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo  
 
4 Docente responsável pelo Serviço de Psicologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
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P43 - VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE EM PACIENTES COM HISTÓRICO DE 

HEMODIÁLISE: O TRANSPLANTE RENAL COMO POSSIBILIDADE DE 

RETOMADA DA VIDA SEXUAL 

Denise Maria Vendramini¹, Carolline Mara Veloso Rangel², Ricardo Gorayeb³ 

Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença que possui como 

tratamentos possíveis a diálise (peritoneal e hemodiálise) e o transplante renal. 

O paciente que se submete ao tratamento dialítico passa por uma rotina de 

tratamento invasivo e que pode levar a mudanças na rotina, limitações físicas, 

desajustes emocionais importantes e perda da independência. Ainda, destaca-

se uma limitação relacionada à sexualidade. Esta pode ser definida como a 

satisfação de uma necessidade fisiológica fundamental, inerente a todo ser, 

não se limitando apenas a práticas sexuais. Nos pacientes com IRC, são 

comumente encontrados problemas relacionados à função sexual. Também é 

observada a perda de libido e dificuldades na relação e comunicação com o 

parceiro. O transplante renal, como alternativa à diálise, passa a ser desejado e 

visto pelos pacientes como uma possibilidade de “cura” e retomada da rotina e 

demais papéis sociais, incluindo esperança de possível retorno de uma 

sexualidade como vivenciada antes do adoecimento. Objetivo: Relatar a 

vivência da sexualidade por pacientes que realizaram transplante de rim, 

internados na Unidade de Transplante Renal de um Hospital do interior de São 

Paulo. Metodologia: Relato de experiência de atendimentos realizados em 

uma enfermaria da clínica de Transplante Renal de um hospital público do 

interior de São Paulo com enfoque qualitativo, privilegiando-se o conteúdo dos 

relatos dos pacientes. Resultados: Em diferentes atendimentos realizados a 

pacientes do sexo masculino de diferentes idades, observa-se um discurso 

permeado pela temática da sexualidade. Evidencia-se, nesses pacientes, um 

histórico associado ao sentimento de impotência sexual e diminuição de desejo 

e práticas relacionadas à sexualidade: “Você sabe que depois que eu comecei 

a fazer a diálise eu não tinha mais aquela vontade né (...), de ter relação. Será 

que depois dessa cirurgia (transplante) volta ao normal?“, (D, 35 anos). Outro 

ponto que se destaca é a percepção de sentimento de inferioridade perante 

outras pessoas que não têm a doença, bem como uma crise da vivência do 

masculino, havendo receio de traição por não conseguir ter práticas nesse 

âmbito, conforme observado no trecho: “Quando fazia a diálise, eu era jovem, 



 

mas eu não conseguia mais ter relação. Depois descobri que minha mulher 

começou a ter relação com outra pessoa. Não a culpo, ela era jovem também, 

tinha vontade e eu não conseguia” (J., 55 anos). Assim, diante da realização do 

transplante renal, tais pacientes trazem o desejo e a esperança de uma 

mudança no aspecto da sexualidade, questionando a possível retomada do 

desejo e da potência sexual, uma vez que esperam se verem livres das 

condições impostas pela realização da diálise. Conclusão: A importância da 

temática da sexualidade no contexto de pacientes com histórico de diálise e 

realização de transplante renal foi sublinhada neste estudo. Faz-se importante 

incluir o tema da sexualidade entre as equipes de saúde, oferecendo 

possibilidade de psicoeducação aos pacientes e escuta do aspecto da 

sexualidade, que possui um lugar fundamental para muitos transplantados. 

¹Psicóloga Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Integral à 

Saúde do HC-FMRP-USP; email: denisevendramini14@gmail.com 

²Psicóloga Contratada da Clínica de Transplante Renal do HC-FMRP-USP 

³Prof. Dr do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da FMRP-USP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P44 - INÍCIO DO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL INTERMED SELF-

ASSESSMENT PARA USO NO BRASIL  

Carolline Mara Veloso Rangel¹, Elen Almeida Romão² 

 

Introdução: O Interdisciplinary Medicine Self-Assessment (INTERMED SELF-
ASSESSMENT) é um instrumento desenvolvido por um grupo de 
pesquisadores europeus que classifica a complexidade biopsicossocial de 
pacientes em diversos níveis de assistência, qualifica o cuidado e melhora a 
comunicação interprofissional, permitindo avaliar a complexidade do paciente 
através da investigação de quatro domínios: biológico, psicológico, social e 
sistema de saúde. No contexto dos pacientes pré e pós transplante renal, 
instrumentos que avaliem os candidatos a transplante e seu momento pós 
cirúrgico podem auxiliar a promoção do cuidado integrado com foco no 
paciente, realizar ajuste necessário entre a prestação de serviços de saúde e 
saúde mental e complementar a entrevista médica. Objetivo: O objetivo do 
presente estudo é realizar a tradução, a adaptação transcultural e a validação 
do INTERMED SELF-ASSESSMENT em pacientes pré e pós transplante renal 
para uso no Brasil. Metodologia: A metodologia utilizada é a recomendada 
pela literatura para a adaptação de instrumentos segundo diretrizes de Beaton, 
e compreende duas etapas: tradução e ajuste cultural e validação para uso em 
outro ambiente que não o original. A coleta de dados ocorre na Unidade de 
Transplante Renal (UTR) do HC-FMRP-USP e no ambulatório com pacientes 
em preparo para inscrição em lista de transplante renal, através de convite aos 
pacientes para participação voluntária na pesquisa. A análise de dados seguirá 
as recomendações da literatura para adaptação transcultural de instrumentos. 
Resultados: Até o momento obteve-se resultados parciais. O levantamento 
bibliográfico realizado nas bases Scielo, BVS/Lilacs e Pubmed aponta que não 
há no Brasil, a sistematização das informações acerca dos aspectos 
biopsicossociais no Brasil. Observou-se que países como os EUA vem 
utilizando de técnicas como o Intermed Self Assessment para gestão de leitos, 
sistematização do cuidado e padronização das técnicas, considerando as 
singularidades. Conclusão: Espera-se, com a versão do instrumento para o 
português brasileiro, obter um instrumento que possa auxiliar na localização de 
alguns aspectos biopsicossociais por parte da equipe, para identificação de 
demanda e manejos adequados, visando a qualidade do cuidado.  

¹Psicóloga Contratada da Clínica de Transplante Renal do HC-FMRP-USP, Doutoranda pelo 

programa de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP-RP 

²Médica, Docente do Departamento de Clínica Médica, Divisão de Nefrologia, Coord. Do 

Transplante Renal da FMRP-USP 

 

 

 



 

P45 - O LUGAR DO TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS NO IMAGINÁRIO DOS 

PACIENTES EM TRATAMENTO DIALÍTICO: CURA, LIBERDADE E “VIDA 

NORMAL” 

Carolline Mara Veloso Rangel¹, Elen Almeida Romão², Ricardo Gorayeb³ 

Introdução: O transplante de órgãos é uma alternativa de tratamento a 
doenças crônicas. Apesar do transplante se constituir como um tratamento, a 
literatura aponta a compreensão do mesmo pelos pacientes como “cura” e 
“retorno a uma vida normal”. No caso de pacientes com insuficiência renal 
crônica, esta expectativa é vislumbrada como possibilidade de resolução de 
seu adoecimento. Objetivo: O objetivo do presente estudo é relatar a 
experiência de atendimento psicológico a estes pacientes na ocasião de sua 
chegada ao serviço de transplante renal de um hospital da rede pública, 
quando estes ainda não possuem informações específicas acerca do 
procedimento. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência com 
enfoque qualitativo, em observação de casos atendidos entre janeiro e julho de 
2018. Resultados: Ao chegarem para o processo de avaliação pré-transplante, 
a expectativa dos pacientes é grande e algumas palavras podem ser 
sublinhadas em seus discursos: a) Cura – A quase totalidade dos pacientes 
atendidos, em um primeiro momento compreende o transplante como a cura. 
“Vim aqui pra me curar, fazer logo esse transplante, não aguento mais fazer a 
hemodiálise” (I., feminino, 55 anos). b) Liberdade – O discurso dos pacientes 
atendidos, em diálise peritoneal ou hemodiálise, versa acerca das privações 
sofridas em uma rotina cuja hemodiálise cerceia alguns sonhos. “O que eu 
mais quero é viajar. Liberdade. Aquilo lá é uma prisão” (R. 34 anos, feminino, 
avaliação para segundo transplante) . Por fim, identifica-se a idealização em 
relaçao a: c) vida normal – “Não vejo a hora de voltar a ter minha vida normal, 
fazer tudo que eu fazia antes, ir pescar, pra roça, não precisar tomar remédio” 
(A., 58 anos, masculino). Após a verificação dos desejos e motivações de cada 
um, cabe ao psicólogo, como parte da equipe multiprofissional, oferecer 
informações e realizar psicoeducação acerca do procedimento. Este é o 
momento em que os pacientes se defrontam com uma realidade um pouco 
diferente da inicialmente idealizada – e precisam elaborar as informações, 
integrar os conteúdos e repensar seus desejos. Conclusão: O sofrimento do 
paciente com insuficiência renal crônica diz a respeito de uma realidade 
marcada pelas limitações. Cabe ao transplante, neste momento, um lugar 
fantasioso de cura e idealização. Ao psicólogo, resta a difícil porém necessária 
tarefa de auxiliar os pacientes a integrarem estes aspectos. Olhando para o 
sofrimento de maneira legítima, considerando os benefícios que um transplante 
poderá trazer, mas compartilhando com o paciente os dados de realidade, para 
que este, assim, possa escolher desejar. 

¹Psicóloga Contratada da Clínica de Transplante Renal do HC-FMRP-USP, Doutoranda pelo 

programa de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP-RP 

²Médica, Docente do Departamento de Clínica Médica, Divisão de Nefrologia, Coord. Do 

Transplante Renal da FMRP-USP 

³Prof. Dr do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da FMRP-USP 



 

P46 - O TRABALHO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO DA ONCOLOGIA 

PEDIÁTRICA: CONSIDERAÇÕES SOBRE O FILME “UMA PROVA DE 

AMOR” 

Daniela Gonçalves de Aguiar1 

 Ana Carla Pompêo de Camargo Aros2 

A Psicologia Hospitalar “é o campo de entendimento e tratamento dos aspectos 

psicológicos em torno do adoecimento” (Simonetti, 2004, p. 15). O objetivo da 

Psicologia Hospitalar é a elaboração simbólica do adoecimento, ou seja, ajudar 

o paciente a atravessar a experiência do adoecimento através de sua 

subjetividade (Simonetti, 2004). Sendo assim, o presente trabalho busca 

compreender as experiências de pacientes e familiares de crianças e 

adolescentes em tratamento de leucemia e outros quadros de câncer, sob o 

olhar do psicólogo hospitalar. Tem como objetivo aprimorar a reflexão e 

possibilidades de intervenção deste profissional diante do atendimento de 

pacientes e familiares no contexto hospitalar. O trabalho organiza-se 

metodologicamente veiculado por meio da produção cinematográfica de 2009 

intitulada “Uma prova de amor”. Aonde será elaborada uma narrativa de 

abordagem psicanalítica sobre o filme e a decorrente captação de campos de 

sentido afetivo-emocional. O filme relata a história de Kate, uma adolescente 

que enfrenta o diagnóstico de leucemia e todas as dificuldades e experiências 

que a doença provoca em sua vida e na de sua família. Na apresentação de 

pôster serão abordados conceitos que permeiam o tratamento oncológico 

pediátrico, como luto, terminalidade e cuidados paliativos e a contribuição da 

Psicanálise e a Psico- Oncologia sob a ótica da obra cinematográfica. Esses 

temas, apesar de sua grande importância, são pouco discutidos no curso de 

graduação de psicologia.  

1 Daniela Gonçalves de Aguiar- Graduanda do curso de Psicologia, Universidade de Franca. 

E-mail: danielagoncalves.aguiar@hotmail.com  

2 Doutora em Psicologia PUC-Campinas, Psicóloga Clínica 

 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Luto; Psico- Oncologia; Psicologia 

Hospitalar; Psicanálise; Oncologia Pediátrica.  

 



 

P47 - SENTIDOS ATRIBUÍDOS, POR MULHERES, A PERDA 

GESTACIONAL 

Autora: Dayane Mendes Barbosa 

Orientadora: Joana Filipa Afonso Monteiro 

A perda gestacional caracteriza-se, na maioria das vezes, por uma quebra de 

expectativa diante da espera do filho diante da morte deste. E pode tornar-se 

uma vivência carregada de sentimentos ambivalentes, onde a mãe que se 

dedicava a ter um bebê já não pode mais concretizar tal sonho o que, na 

maioria das vezes, gera sofrimento e necessidade de organização dos projetos 

para o futuro, este estudo objetivou compreender os sentidos atribuídos por 

mulheres, de 20 a 40 anos, à perda gestacional ocorrida há no mínimo 1 ano e 

no máximo 2 anos. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

áudiogravadas e transcritas na íntegra, realizadas por amostra de conveniência 

com duas mulheres, os resultados foram analisados por categorias temáticas e 

convergiram em quatro categorias: Perda, Gestação, Competência Técnica e 

Ressignificação. A Perda, está relacionada ao envolvimento da mulher com o 

sentimento de perda e como foi enfrentada a situação; Gestação relaciona-se 

com as expectativas e sentimentos envolvidos diante da notícia da gestação e 

da receptividade; Competência Técnica, esta configurou-se através dos 

procedimentos e também apoio profissional que as mulheres receberam diante 

a notícia da gestação até o momento da perda; Ressignificação, está 

interligada ao modo que a mulher enfrentou sua perda e todo o suporte 

recebido ou não, e como isto pode ter contribuído para o enfrentamento da 

perda gestacional. O trabalho identificou a necessidade das mulheres de serem 

ouvidas e apoiadas por profissionais de saúde que as acompanham, pois 

relatam não terem obtido este amparo por parte dos mesmos, também sobre a 

necessidade de auxílio da sua rede de apoio e compreensão do seu sofrimento 

pelas pessoas de um modo geral. Também foi constatado que a perda 

gestacional causou sofrimento para as participantes e suas respectivas 

famílias. E por fim, foi identificado o incômodo que as mulheres sentem com o 

fato das pessoas tentarem “apagar” sua perda através de discursos que 

diminuíam a situação de morte do filho. Concluindo que, o acompanhamento 

profissional é considerado importante por essas mulheres que sofreram a 

perda, e, apesar do apoio oferecido pela família ainda demonstraram 

sentimento de desamparo e vazio. Pode ser observado que existe uma 

escassez de serviços de apoio oferecido para essas mulheres, também foi 

possível verificar que essas mulheres se consideram mães apesar da perda 

sofrida  
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P48 - RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PSICOTERAPIA EM GRUPO: UMA 

RELAÇÃO ENTRE O CUIDAR E SER CUIDADO 

Kalliny Nakano Alarça1 

Thaís Stella Vales2 

Dra. Lilian Cláudia Ullian Junqueira3 

Me. Felipe de Souza Areco4 

O grupo é de grande importância em um processo terapêutico, porém 

alguns pontos devem ser tomados e a condução do terapeuta também deve 

ser diferente, se adequando sempre ao grupo que está conduzindo. O presente 

estudo teve como objetivo contar a intervenção grupal realizada pelas 

estagiárias de Psicologia e orientadas por profissional do mesmo curso, com 

alunos de Fisioterapia, em uma Clínica Escola de Fisioterapia na cidade de 

Ribeirão Preto/SP, a abordagem utilizada nos encontros foi a fenomenologia-

existencial. A participação foi ativa, todos os membros do grupo eram do sexo 

feminino e foi irregular na quantidade de alunos nos encontros, com a faixa 

etária de 20 a 24 anos, o fato de não ter uma regularidade no número de 

participantes se deu pela modalidade do grupo ser aberto, tendo como média a 

participação de seis pessoas e com duração de aproximadamente 50 minutos. 

Os temas trabalhados foram emergindo durantes os encontros e assuntos que 

eram trazidos pelos alunos, tais como: acolhimento, empatia, vida pessoal e 

desenvolvimento acadêmico. O resultado final do estágio foi satisfatório, as 

estagiárias conseguiram criar um bom vínculo com as integrantes do grupo, o 

que resultou um envolvimento recíproco e interesse por todas as atividades 

propostas, possibilitando assim uma experiência proveitosa de reflexão e 

aprendizado para todos os envolvidos. Além de contribuir para que as 

estagiárias tivessem experiência prática daquilo que haviam apenas visto na 

faculdade em teoria. Foi importante o aprendizado para lidar com as 

dificuldades de se trabalhar em grupo, e entender o papel do coordenador. 

Outro fato importante sobre essa experiência, foi entender as exigências físicas 

e mentais de um curso da área da saúde, onde se tem como prioridade cuidar 

do outro em situações bastante complicadas, e quanto isso interfere na saúde 
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mental daquele que está cuidando e o deixa tão fragilizado, mostrando a 

importância de cuidar se si próprio antes de cuidar do outro.  


