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P01 

“A POSIÇÃO DO SUJEITO DIANTE O TORNAR-SE CUIDADOR INFORMAL DE 

FAMILIARES QUE SOFRERAM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL” 

 Amanda Fernandes Rodrigues Alves1; Joana Filipa Afonso Monteiro2  

Estudos apontam que no Brasil, aproximadamente, 30% das pessoas que sofrem 

acidente vascular cerebral (AVC) ficam com sequelas irreversíveis, tornando-se 

incapacitadas. Assim, há uma reestruturação familiar onde um indivíduo da família é 

escolhido como cuidador informal. Este, por sua vez, necessita reorganizar sua vida 

em função dos cuidados prestados que são determinantes na adesão do paciente ao 

tratamento. Objetivo: identificar e compreender como a pessoa reage à prática do 

cuidar de seu familiar. Metodologia: este estudo, de natureza qualitativa, foi realizado 

com cinco cuidadores informais de pacientes que foram acometidos pelo AVC com 

sequelas irreversíveis e estão em tratamento em uma Clínica de Fisioterapia vinculada 

a um Centro Universitário localizado em uma cidade do interior do Estado de São 

Paulo. A coleta de dados foi pautada em entrevista semi-estruturada, áudio-gravada e 

transcrita na íntegra. Estas foram realizadas pelo procedimento de evocação-

enunciação-averiguação. As falas dos participantes foram agrupadas conforme 

semelhanças de seus conteúdos temáticos e analisadas à luz da teoria psicodinâmica 

aplicada ao contexto do trabalho do Psicólogo  Hospitalar. Resultados: a análise dos 

dados identificou dois posicionamentos que os sujeitos ocupam ao tornar-se cuidador: 

negação e enfrentamento. A posição de negação, onde a pessoa age como se a 

doença não existisse, ou minimiza sua gravidade; este posicionamento configurou-se 

de dois modos distintos: representação mágica da visão da condição do familiar, onde 

a religião é tida como força de superação; e pela não aceitação da nova condição do 

familiar. A posição de enfrentamento, que consiste na aceitação de aspectos positivos 

e negativos da realidade do cuidar, foi representada via redenção que caracterizou o 

cuidado como forma de remissão do relacionamento conflituoso com o familiar 

adoecido. Conclusão: Através da análise dos dados foi possível verificar que os 

posicionamentos ocupados diante o tornar-se cuidador, por cada participante, tem 



relação direta com a história de vida e dinâmica psíquica. Entretanto, observa-se que 

alguns dos posicionamentos utilizados pelos cuidadores não favorecem à adesão do 

paciente ao tratamento, como a negação. Neste sentido, considera-se importante que 

os serviços de saúde organizem grupos estratégicos que favoreçam aos familiares o 

enfrentamento da nova condição de ser cuidador, para que este lide de forma 

adequada e favoreça assim, o tratamento do paciente. Além disto, estes grupos 

favoreceriam a elaboração do sofrimento destes familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P02 

AMBULATÓRIO DE LUTO: REFLEXÕES SOBRE A ESPIRITUALIDADE DIANTE DA 

PERDA. 

Bruna Caroline Turse Barroso *  

Estudante de Psicologia, Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, Ribeirão Preto, 

SP, Brasil.  

Juliana Vendruscolo *  

Docente do curso de Psicologia UNAERP, Ribeirão Preto, SP, Brasil.  

O presente trabalho foi elaborado a partir da extensão de Luto, realizada na clínica-

escola de psicologia da UNAERP, sob a coordenação e supervisão da Profa. Juliana 

Vendruscolo, com ênfase na fenomenologia existencial. Seu principal objetivo é refletir 

sobre a experiência clínico-institucional no atendimento de pacientes no ambulatório de 

luto ao longo do processo de perdas, contribuindo com o avanço do conhecimento 

sobre a prática do psicólogo, a partir da singularidade de cada caso. A extensão de 

luto é um espaço de acolhimento para pacientes que procuram o serviço ou chegam 

até o atendimento por meio de outros estágios, buscando assim, acompanhar esse 

indivíduo durante o processo de perda e, oferecer um espaço de escuta para o 

paciente encontrar o seu próprio sentido diante do luto e ressignificar sua dor. Durante 

a extensão é possível perceber que o luto não está apenas relacionado com a morte, 

mas também com rompimentos de relacionamentos, perda de emprego, perda da 

saúde, separações, quebra de vínculos e etc. Foram realizados seis atendimentos com 

A., de 59 anos, devido a morte do marido de 60 anos por um linfoma. Ela foi 

encaminhada para o ambulatório de luto por outra estagiária que realizou o 

atendimento no Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto/SP, devido a 

intensas dores no coração e investigação para o diagnóstico de infarto. O material 

obtido nas sessões teve autorização do sujeito para fins de pesquisa. A paciente 

retrata na sessão, ter a sensação que o marido está presente na sala de atendimento, 

afirmando veementemente estar sentindo a presença dele ao seu lado. Apontado pela 



estagiária para que descrevesse sua sensação, a paciente relata ficar toda arrepiada e 

começar a tremer quando sente sua presença. No decorrer dos atendimentos, ela 

destaca não ter aonde conversar sobre a morte do marido, porque seus filhos cortam o 

assunto e dizem que falar sobre morte atrai a morte, sendo nos atendimentos o único 

momento no qual pode falar sobre o que sente. Além disso, a paciente retrata mais um 

luto: a morte de seu cachorro. E trazendo sua dor intensa, aponta que ele estava morto 

debaixo da árvore que seu marido mais gostava. Conclui-se, de modo introdutório, que 

a espiritualidade muitas vezes transcende o campo da religião, sendo uma forma que 

facilita o enfrentamento e a ressignificação do enlutado. Compreender as crenças da 

paciente e sua dor tiveram grande importância para os atendimentos e para uma 

escuta clínica ética e adequada. Dessa maneira, vai ser dada a continuidade nos 

atendimentos, possibilitando assim, o acolhimento e a abertura para a busca de 

sentido do próprio sujeito diante de suas perdas.  
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PERCEPÇÃO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA ACERCA DO GRUPO DE 

APOIO 

 

Carolina de Souza¹ 

Manoel Antônio dos Santos² 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde - LEPPS 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo 

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

 

Introdução: O câncer da mama é o segundo tipo de câncer mais recorrente no mundo 

e o que mais acomete as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada 

ano. Se for diagnosticado em estágio precoce e devidamente tratado, o prognóstico é 

relativamente bom. Como as taxas tanto de incidência como de sobrevivência do 

câncer de mama são apreciáveis na atualidade, muitas mulheres irão conviver com as 

sequelas da doença e seu tratamento por um tempo relativamente longo. Isso torna 

cada vez mais oportuno que se invista no desenvolvimento de intervenções que 

melhorem a saúde psicológica e física dessas mulheres, com ênfase na qualidade de 

vida. Estudos têm mostrado que o apoio psicossocial oferecido pelos grupos de apoio 

é uma variável relevante para o ajustamento e melhora da qualidade de vida das 

pacientes, podendo influenciar na melhora da capacidade adaptativa. Objetivo: 

Considerando a importância dos grupos para o suporte psicossocial, o presente estudo 

tem por objetivo compreender a percepção de mulheres com câncer de mama acerca 

do grupo de apoio que frequentam. Método: Trata-se de um estudo qualitativo, 

transversal, descritivo-exploratório. Como referencial metodológico foi utilizado o 

método clínico-qualitativo e como marco teórico, a compreensão psicanalítica de 



grupos. Participaram do estudo mulheres acometidas pelo câncer de mama, 

vinculadas a um serviço de reabilitação psicossocial. A amostra de conveniência será 

delimitada pelo critério de saturação dos dados. Para coleta de dados foi utilizado um 

roteiro de entrevista semiestruturada, com questões que buscam circunscrever as 

percepções da participante sobre suas experiências naquele grupo. As entrevistas 

foram realizadas individualmente, em situação face a face, ao longo de um ou dois 

encontros, conforme a necessidade, e audiogravadas mediante autorização das 

participantes. Após a coleta de dados, o conteúdo audiogravado foi transcrito 

literalmente e na íntegra. Posteriormente, os dados foram submetidos à análise de 

conteúdo na modalidade temática. Por meio desse procedimento foram destacadas as 

percepções acerca do grupo de apoio, em particular os benefícios e barreiras 

percebidos pelas participantes. Resultados: O grupo é significado como espaço para 

compartilhamento de informações e sentimentos suscitados pela doença e seus 

tratamentos. Apesar de prevalecerem nas mulheres entrevistadas a percepção de 

aspectos positivos do grupo de apoio, também se destacaram algumas falas que 

mostram as dificuldades que elas enfrentam tanto para chegarem até o grupo como na 

participação e convívio grupal. Também foram mencionados aspectos externos, como 

a organização familiar e o trabalho, que podem influenciar na motivação para o 

engajamento nas atividades, incentivando ou inibindo a participação da mulher. Apesar 

de alguns pensamentos serem convergentes, as vivências de cada participantedo 

grupo se mostram únicas e singulares, e refletem modos de ser particulares e suas 

defesas frente aos acontecimentos e pensamentos diversos a que estão expostas no 

grupo. Considerações Finais: Investigar a percepção que as mulheres com câncer de 

mama têm dos grupos de apoio pode favorecer o desenvolvimento de novas 

tecnologias de cuidado, enriquecendo as práticas de saúde mental oferecidas pelos 

profissionais de saúde no contexto da reabilitação psicossocial. (FAPESP, processo 

número 2013/22890-8). 

Palavras-chave: Neoplasias da mama; Grupos de auto-ajuda; Psicoterapia de grupo; 

Ajustamento psicológico. 

1 Aluna do curso de graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Departamento de Psicologia, pesquisadora do Laboratório de Ensino e 

Pesquisa em Psicologia da Saúde – NEPPS (FFCLRP-USP-CNPq) e do Núcleo de Ensino, 

Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas - REMA (EERP-USP). Bolsista de 

Iniciação Científica da FAPESP, processo número 2013/22890-8. 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) e membro da equipemultiprofissional do 

Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas - REMA 

(EERP-USP). E-mail:masantos@ffclrp.usp.br 
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“EU ME SENTIA SOZINHA, MINHA ´COISA´ ERA SÓ COMIDA”: REDE DE APOIO 

SOCIAL EM UM CASO DE BULIMIA NERVOSA  

Carolina Leonidas1 

Manoel Antônio dos Santos2 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo 

Apoio: FAPESP 

 

Introdução: Os transtornos alimentares (TAs) configuram quadros psicopatológicos de 

etiologia multifatorial, nos quais atuam como disparadores e mantenedores o meio 

sociocultural, a dinâmica do funcionamento familiar, características biológicas e de 

personalidade. Um dos tipos de TAs que mais tem despertado o interesse de leigos e 

da comunidade científica é a bulimia nervosa (BN), caracterizada por episódios de 

compulsão alimentar seguidos de rituais purgativos e compensatórios. Os traços de 

personalidade de mulheres com BN incluem, de maneira geral, impulsividade, 

comportamentos do tipo “tudo ou nada” e dificuldade no manejo de emoções. Tais 

características resultam em dificuldades para desenvolver e sustentar vínculos 

saudáveis, restringindo o potencial de apoio fornecido pelos membros das redes 

sociais dessas mulheres. Objetivos: O presente estudo teve como objetivo investigar 

a configuração da rede de apoio social de uma jovem de 20 anos de idade (Grazieli), 

                                                           
1 Psicóloga, Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Membro do Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

Psicologia da Saúde (LEPPS-USP-CNPq). Membro do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - GRATA (HC-FMRP-USP). 

Bolsista de Doutorado da FAPESP, processo número 2012/23854-2. E-mail: cleonidas@usp.br 

2 Professor Associado 3 do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Líder do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde 

(LEPPS-USP-CNPq). Membro do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - GRATA (HC-FMRP-USP). Bolsista de 

Produtividade em Pesquisa do CNPq. E-mail: masantos@ffclrp.usp.br 



com diagnóstico de BN, e sua relação com os sintomas do quadro psicopatológico. 

Instrumentos: Os instrumentos utilizados foram: entrevista semiestruturada, 

Genograma e Mapa de Rede. Os dados foram interpretados de acordo com o 

referencial teórico das Redes Sociais de Sluzki (1997). Resultados: O Mapa de Redes 

indicou que a rede social significativa de Grazieli era formada por, aproximadamente, 

21 pessoas, distribuídas entre os quadrantes da Família, Amigos e Comunidade. Trata-

se de uma rede ampla, com boa distribuição e alta densidade, uma vez que todos os 

membros têm conexão entre si. No entanto, a maioria das pessoas inseridas na rede 

mantinha relações distantes com a participante, indicando empobrecimento da rede em 

termos de qualidade das relações, a despeito da quantidade de pessoas que a 

constitui. Grazieli relatou sentir-se muito sozinha, e atribuía os episódios de compulsão 

alimentar à solidão. A análise do Genograma demonstrou a existência de aliança com 

a mãe, relacionamento vulnerável com o pai e conflituoso com o irmão. A participante 

mostrou-se insatisfeita com o apoio recebido pela rede familiar, uma vez que, em 

relação ao seu transtorno, o pai e o irmão “acham que é besteira” e dizem que Grazieli 

e sua mãe “estão procurando chifre na cabeça de cavalo”. Considerações finais: 

Evidenciou-se que, nesse caso, a BN estava estreitamente relacionada com a 

insatisfação com o apoio social recebido pela rede que, apesar de ampla, não impedia 

Grazieli de sentir-se vulnerável, sozinha e sem apoio. A percepção de um apoio social 

empobrecido parece incrementar os sentimentos de tristeza, solidão e isolamento 

social, que intensificam os sintomas de TA. (FAPESP, processo número 2010/01257-7) 

Palavras-chave: bulimia nervosa; apoio social; redes sociais; caso clínico. 
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RELACIONAMENTO AFETIVO DE MULHERES COM TRANSTORNOS 

ALIMENTARES: DIFICULDADES VIVENCIADAS PELOS PARCEIROS ÍNTIMOS 

Carolina Rizzatto Martins Padilha3 

Manoel Antônio dos Santos4 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde - LEPPS 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP 

 

Introdução: A associação entre os transtornos alimentares (TAs) e os diferentes 

padrões de relacionamentos tem sido explorada em uma variedade de dimensões, que 

vão desde o apego às figuras parentais até os relacionamentos que acontecem no 

contexto social ou, em um nível mais íntimo, no domínio conjugal/sexual. Hipotetiza-se 

que o envolvimento dos familiares pode fortalecer a motivação das pacientes para 

permanecerem no tratamento e se recuperarem. Acredita-se que, se houver 

envolvimento dos parceiros íntimos, um efeito semelhante pode ser obtido, 

dependendo da qualidade do relacionamento. Objetivos: Considerando a escassez de 

estudos que abordem a temática dos relacionamentos afetivos de mulheres com TAs, 

o objetivo deste estudo foi investigar as características do relacionamento 

afetivo/conjugal de mulheres diagnosticadas com TAs, na perspectiva de seus 

respectivos parceiros/cônjuges. Método: Trata-se de estudo qualitativo, descritivo e 

                                                           
3 Graduanda do curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
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Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo - GRATA (HC-FMRP-USP). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do 

CNPq. E-mail: masantos@ffclrp.usp.br 



exploratório, de corte transversal. Como referencial teórico foi utilizada a proposta de 

Bulik, Baucom e Kirby (2012), que preconizam tratar o TA no contexto do casal, 

compreendendo a sintomatologia como um problema relacional. A amostra de 

conveniência foi composta por oito parceiros de mulheres acometidas pelos TAs, 

vinculadas a um serviço especializado de um hospital universitário. As idades variaram 

de 16 a 67 anos, seis eram casados e dois namoravam. Utilizou-se um roteiro de 

entrevista semiestruturada, que investigava a história do relacionamento afetivo do 

casal. As entrevistas foram realizadas individualmente, em situação face a face, e 

audiogravadas mediante a autorização dos participantes. Após a coleta de dados, o 

conteúdo audiogravado foi transcrito literalmente e na íntegra. Posteriormente, os 

dados foram submetidos à análise de conteúdo temática. Resultados: Duas 

categorias temáticas principais e suas respectivas subcategorias puderam ser 

identificadas, a saber: Dificuldades enfrentadas com a parceira (abrange as 

subcategorias: brigas e desconfiança; cobrança de atenção; falta de apoio; ausência 

de limites; dificuldades cognitivas; risco de suicídio) e Dificuldades em lidar com o 

transtorno alimentar da parceira (abrange as subcategorias: características do próprio 

TA; dependência; recursos financeiros; não reconhecimento da gravidade do TA; 

recaídas e crises; vulnerabilidade). Considerações finais: A investigação da 

perspectiva pela qual os parceiros íntimos compreendem o relacionamento afetivo e as 

dificuldades enfrentadas pode favorecer o aperfeiçoamento de estratégias e o 

desenvolvimento de novas práticas de assistência a serem oferecidas pelos 

profissionais de saúde no cenário dos TAs, tendo em vista a pouca participação deles 

no serviço especializado e por atuarem como recurso efetivo em prol do maior 

engajamento das parceiras no tratamento e consequente melhora do TA. 

Palavras-chave: Transtornos alimentares; Relações afetivas; Relações familiares; 

Relação conjugal; Esposos. 

(APOIO: FAPESP) 
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“ESTAMOS TODOS À BEIRA DA LOUCURA”: FAMÍLIA E ANOREXIA NERVOSA 

NOS MEANDROS DA TRANSMISSÃO PSÍQUICA 

Élide Dezoti Valdanha5 

Manoel Antônio dos Santos6 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde - LEPPS 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP 

Apoio: CAPES 

 

Introdução: Os transtornos alimentares (TAs) configuram psicopatologias de etiologia 

multifatorial. Atuam como fatores desencadeadores ou mantenedores do TA: o meio 

sociocultural, a dinâmica familiar e as características de personalidade. A anorexia 

nervosa (AN) constitui um dos principais quadros de TAs, caracterizado por peso abaixo 

do considerado saudável, temor intenso em ganhar peso e acentuada distorção da 

imagem corporal. Por não considerar que está doente, muitas vezes o paciente nega sua 

necessidade de tratamento. Essa resistência marca o início do tratamento e em muitos 

casos tende a se perpetuar no curso da terapêutica. A AN acomete, principalmente, 

mulheres na adolescência. Frequentemente se observa nesses casos que o padrão de 

relacionamento mãe-filha é do tipo regressivo-fusional, com marcada dificuldade no 
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processo de individuação-separação da jovem acometida. Objetivo: Investigar a 

dinâmica da transmissão psíquica transgeracional em três gerações de mulheres de uma 

mesma família – avó, mãe e filha, esta última diagnosticada com AN. Método: Foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas, individuais, guiadas por roteiros específicos para 

cada participante. Os resultados foram analisados a partir do referencial teórico 

psicanalítico. Resultados e Discussão: Os resultados sugerem que vinculações 

familiares distorcidas são transmitidas para a geração seguinte como resto não 

simbolizado, tendendo a se perpetuar como herança psíquica. A falha na individuação e 

na discriminação eu-outro leva ao colapso das fronteiras psíquicas entre mãe e filha. 

Essa falha pode ser transmitida entre as gerações, restando como resquícios 

inconscientes os sentimentos ambivalentes de culpa e ódio. Na família investigada, a 

jovem apresentava o diagnóstico de AN em comorbidade com o diagnóstico de uma 

síndrome genética, que lhe acarretava outros problemas orgânicos, além da 

estigmatização devido aos traços sindrômicos proeminentes. A família tentava negar as 

dificuldades e diferenças da jovem em relação a seus pares. O sintoma alimentar parece 

advir, na cadeia geracional, como resposta aos movimentos de indiferenciação em 

relação à figura materna, ao mesmo tempo em que também funciona como um conluio 

inconsciente, por parte da família, para velar a condição física fragilizada e as limitações 

da paciente. A ausência de figuras paternas consistentes era sentida pelas mulheres da 

família como fator favorecedor de sofrimento psíquico, contribuindo para aumentar a 

vulnerabilidade, que por sua vez facilita o desenvolvimento de psicopatologias. A 

ausência de elaboração de conteúdos psíquicos, que são transmitidos sucessivamente 

de geração a geração, sem sofrerem transformações simbolizantes, pode ser um 

importante mediador na gênese e manutenção dos TAs, na medida em que fortalece a 

perpetuação de vínculos problemáticos que criam obstruções no processo de 

amadurecimento emocional da filha. Considerações finais: Espera-se que os resultados 

possam auxiliar os profissionais de saúde a observarem não apenas a sintomatologia 

característica do TA, como também a se sensibilizarem para as questões vinculares, 

relativas à história individual e familiar da paciente com AN, contribuindo assim para o 

aperfeiçoamento de estratégias preventivas e interventivas de cuidado emocional, que 

incluam a família como unidade de tratamento. (CAPES) 

Palavras-chave: anorexia nervosa; transmissão psíquica; vínculo; família. 
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Introdução: Transtornos alimentares (TAs) constituem um grupo de graves 

perturbações do comportamento alimentar, que se subdividem em Anorexia Nervosa 

(AN), Bulimia Nervosa (BN) e Transtorno da Compulsão Alimentar. A etiologia 

multifatorial inclui os fatores familiares. Por se tratar de uma psicopatologia que pode 

evoluir para uma condição crônica, a adesão ao tratamento é considerada um ponto 

crítico, exigindo atenção multidisciplinar, envolvimento e participação ativa dos 

familiares incluída como parte do plano terapêutico. O tratamento psicológico na 

modalidade grupal é preconizado como estratégia utilizada pelos serviços de saúde; 

porém, pouco se sabe sobre a percepção dos participantes sobre esses grupos. 

Hipotetiza-se que o envolvimento dos familiares de pacientes com TAs no tratamento 

pode  ser potencializado  por tais grupos. Acredita-se  também que, se  a  aliança 

terapêutica for bem estabelecida havendo envolvimento genuíno dos familiares no 

plano terapêutico, os pacientes poderão se sentir amparados e apoiados para o 

tratamento. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo investigar a percepção 

de familiares de pacientes com TAs acerca do grupo de apoio do qual participam. 

Método: Trata-se de um estudo clínico-qualitativo, descritivo e exploratório, de corte 

transversal. A amostra de conveniência foi composta por 16 familiares de pacientes 



acometidos pelos TAs vinculados a um serviço especializado de um hospital 

universitário, que participaram das reuniões semanais dos grupos de apoio e que 

aceitaram participar do estudo. Complementando o referencial metodológico clínico- 

qualitativo foi utilizada a conceituação do incidente crítico. O marco teórico empregado 

para a análise dos dados é a sistematização dos fatores terapêuticos (FTs) proposta 

por Yalom. Para coleta de dados foi utilizado um Formulário de Dados 

Sociodemográficos e o Questionário do Incidente Crítico (QIC), com o propósito de 

avaliar facilidades e dificuldades percebidas pelos familiares durante o grupo de 

apoio.  Foram realizadas 16 entrevistas individualmente, em situação face a face, ao 

longo de um único encontro, consecutivo ao término da sessão grupal. As entrevistas 

foram audiogravadas mediante autorização dos participantes e este conteúdo foi 

posteriormente transcrito literalmente e na íntegra. Resultados: No relato dos 

familiares foram identificados os 11 FTs sistematizados por Yalom, sendo que houve 

diferenças significativas na frequência de cada um deles. O fator mais prevalente foi 

a Aprendizagem Interpessoal, seguido da Catarse; já os que menos apareceram 

foram: Comportamento Imitativo e Socialização. Os FTs sugerem que os benefícios 

percebidos pelos familiares se concentram na possibilidade de o grupo facilitar o 

aprendizado por intermédio do outro e ter efeito catártico, favorecendo a expressão 

de sentimentos que tencionam o convívio familiar com o transtorno mental. Também 

foi investigada a perspectiva pela qual os participantes compreendem as situações 

compartilhadas em grupo, em termos dos sentimentos, pensamentos e 

comportamentos despertados. Nessas dimensões foram identificadas as limitações 

percebidas em relação ao grupo, uma vez que os sentimentos evocados foram, 

predominamentemente, de esperança, gratidão, impotência e culpa e os pensamentos 

giraram  em  torno de reflexões acerca  da  trajetória  do  tratamento  e  manejo do 

paciente. Conclusão: Acredita-se que o conhecimento resultante deste estudo possa 

favorecer o aperfeiçoamento de estratégias de intervenção e o desenvolvimento de 

novas práticas no tratamento oferecido pelos profissionais de saúde, que incluam 

pacientes com TAs e seus familiares. (FAPESP, processo número 2014/19080-7) 

Palavras-chave: Transtornos alimentares; Grupo de apoio; Fatores terapêuticos. 
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RESUMO  

Estudos tem mostrado o papel da espiritualidade como recurso para o 

tratamento e o enfrentamento de enfermidades, na superação de tragédias 

pessoais e coletivas, na morte de entes queridos, e como recurso para a 

aceitação da proximidade do final do ciclo de vida. A espiritualidade tem sido 

apontada também como responsável pelo aumento da qualidade de vida, bem-

estar e resiliência, em uma relação mais positiva com a saúde. O aumento da 

população de idosos impõe mudanças profundas no modo de pensar e viver a 

velhice tornando-se importante o desenvolvimento de ações e estratégias que 

garantam um envelhecimento saudável e digno. Este estudo tem o objetivo de 

conhecer o que dizem os idosos residentes em instituições de longa 

permanência (ILP) sobre a percepção da qualidade de vida e sua relação com 

a espiritualidade. Desta forma admite-se inicialmente que este conhecimento 

pode se revelar importante na proposição de estratégias e ações que visem o 

aumento de bem estar e QV, com repercussões na saúde física e mental. 

Acredita-se que a incorporação da dimensão espiritual no cuidado com os 

idosos, pode facilitar não somente as relações humanas de cuidado e 

reorientação dos serviços de saúde, como criar vínculos que favoreçam o 

autocuidado e a adesão aos tratamentos de saúde. Trata-se de um estudo que 

adotará o método qualitativo-descritivo. A amostra será composta de idosos de 

ambos os sexos acima 75 anos residentes há pelo menos um ano em uma 



instituição de longa permanência e que não possuam nenhuma limitação 

psíquica e cognitiva. O trabalho tem como técnica de pesquisa entrevista, que 

será gravada e posteriormente transcrita. Consta de uma pré-análise, 

organização e leitura exaustiva (leitura flutuante) do material colhido, para 

então prosseguir em uma análise e compreensão mais profunda do discurso 

dos participantes. O trabalho está em desenvolvimento, contudo considera-se 

que, ampliar a discussão em torno do conhecimento a respeito dos aspectos 

relacionados à espiritualidade como integrantes da natureza humana com os 

profissionais que lidam com idosos, poderá contribuir para uma atitude positiva 

e ativa na busca por melhor qualidade de vida, no bem estar e na saúde em 

geral uma vez que estes aspectos forem respeitados e incluídos na prática do 

profissional. 

  
Palavras chave: Qualidade de vida – idosos – espiritualidade – instituições de 

longa permanência – saúde. 
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As investigações dos aspectos psicológicos envolvidos nas doenças graves 

infantis têm destacado a presença do pai como um fator importante para a 

evolução da criança, corroborando o conhecimento produzido sobre a 

relevância da figura paterna para o desenvolvimento emocional. Contudo, a 

presença do progenitor como cuidador de saúde ainda segue incipiente. No 

campo do Transplante de Medula Óssea (TMO) o pai tem sido alvo de poucos 

estudos. Considerando essa lacuna da literatura e a necessidade de pesquisas 

que focalizem o contexto familiar da criança submetida ao TMO. Objetivo: este 

estudo teve por objetivo: analisar a vivência do transplante na perspectiva dos 

pais (genitores masculinos), ressaltando suas experiências, percepções e 

modos de lidarem com a situação. Método: Trata-se de um estudo qualitativo, 

descritivo e exploratório, de corte transversal. A estratégia metodológica 



utilizada foi o estudo de caso coletivo. Os participantes foram três homens, pais 

de crianças internadas em uma Unidade de TMO do interior do estado de São 

Paulo. Os pais tinham idades entre 30 e 50 anos, exerciam atividade 

remunerada e tinham níveis de escolaridade variados (dois com Ensino 

Superior completo e com Ensino Fundamental). Eram casados e tinham filiação 

religiosa (dois católicos e um evangélico). Instrumentos: para coleta de dados 

foi uma entrevista semiestruturada, elaborada a partir da literatura e que 

abordava questões referentes à temática. Após a coleta de dados, o conteúdo 

audiogravado foi transcrito literalmente e na íntegra. Resultados: Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de conteúdo temática. Os resultados 

apontam que, entre os sentimentos negativos despertados pelo diagnóstico 

do(a) filho(a), prevaleceram a tristeza, o medo da perda e o luto antecipatório 

pela necessidade de rever os projetos familiares e planos de futuro. Em relação 

às mudanças na rotina doméstica, os pais relataram o aumento de despesas, a 

necessidade de mudança de cidade e a maior proximidade afetiva com o filho 

acometido. Para a tomada de decisão e aceitação da realização do TMO foi de 

fundamental importância a confiança depositada na equipe multiprofissional e 

as estratégias de enfrentamento mais utilizadas nesse período foram: busca do 

apoio da família e de amigos e a religiosidade. Considerações Finais: Este 

estudo permitiu investigar e conhecer, por meio dos relatos paternos, o modo 

como eles significam o TMO e a doença do(a) filho(a), como essa experiência 

modificou seu modo de encarar a vida e impactou suas relações com seus 

filhos(as). Concluindo, o pai também se mostra vulnerável ao enfrentar a 

possibilidade de perda do(a) filho(a), o que sugere a necessidade de a equipe 

prover suporte ativo no decorrer do TMO. Espera-se que este estudo possa 

contribuir para a criação de novas formas de acolhimento das demandas 

psicológicas do pai nesse contexto. 

Palavras-chave: Transplante de Medula Óssea, pais, crianças, câncer infantil, 

Oncopediatria. 
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Transtornos alimentares (TAs) constituem um grupo de graves perturbações do 

comportamento alimentar, que se subdividem em Anorexia Nervosa (AN), 

Bulimia Nervosa (BN) e Transtorno da Compulsão Alimentar. A etiologia 

multifatorial inclui os fatores familiares. Por se tratar de uma psicopatologia que 

pode evoluir para uma condição crônica, a questão da adesão ao tratamento é 

considerada um ponto crítico, exigindo atenção multidisciplinar. Com a 

reorientação do modelo de atenção em saúde mental, o tratamento psicológico 

na modalidade grupal, em particular os grupos de apoio em contexto 

ambulatorial, têm sido preconizados como estratégias a serem utilizadas pelos 

serviços de saúde. Todavia, pouco se sabe sobre a percepção dos 

participantes sobre esses grupos, o que demanda investimentos em pesquisas 

que permitam esclarecer a relevância atribuída ao grupo por aqueles que dele 

participam e o sustentam, circunscrevendo seus limites e suas potencialidades. 

Considerando-se esses pressupostos, o presente estudo teve como objetivo 

investigar a percepção de pacientes com TAs acerca da psicoterapia de grupo, 

em termos dos benefícios auferidos e dos limites percebidas no modelo de 

atendimento psicológico em grupo. Trata-se de um estudo clínico-qualitativo, 

descritivo e exploratório, de corte transversal. A amostra de conveniência foi 

composta por 14 pacientes acometidos por AN ou BN, vinculados a um serviço 



especializado de um hospital público universitário. Complementando o 

referencial metodológico clínico-qualitativo foi utilizada a conceituação do 

incidente crítico. O marco teórico a ser empregado para a análise dos dados foi 

a sistematização dos fatores terapêuticos proposta por Yalom. Para coleta de 

dados foi utilizado um Formulário de Dados Sociodemográficos e uma 

entrevista semiestruturada elaborada com base no Questionário do Incidente 

Crítico (QIC), com o propósito de avaliar facilidades e dificuldades percebidas 

pelos pacientes durante o grupo de apoio. Foram realizadas entrevistas 

individualmente, em situação face a face, ao longo de um único encontro, 

consecutivo ao término da sessão grupal. As entrevistas foram audiogravadas 

mediante autorização dos participantes e posteriormente transcritas 

literalmente e na íntegra. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo 

temática. No relato das pacientes foram encontrados os 11 fatores terapêuticos 

propostos por Yalom, destacando-se os fatores Universalização do problema, 

Coesão Grupal e Comportamento Imitativo. Em relação ao que foi despertado a 

partir do Incidente Crítico grupal relatado pelas pacientes, o que mais apareceu 

foi o sentimento de medo do tratamento ou da piora do quadro, o pensamento 

relacionado ao não desejo de estar em um estágio da doença como o dos 

demais integrantes do grupo e a ação escolhida pela maior parte dos 

participantes foi permanecer calado(a), apenas ouvindo a fala de outras 

pessoas. A principal queixa que os participantes apontaram com relação ao 

grupo foi o fato dos participantes serem muito silenciosos. Foi sugerida a 

introdução de temas pelos coordenadores, como estratégia motivadora, ao 

invés do grupo ser aberto e atemático. Acredita-se que o conhecimento 

resultante deste estudo possa favorecer o aperfeiçoamento de estratégias de 

intervenção e o desenvolvimento de novas práticas no tratamento oferecido 

pelos profissionais de saúde aos pacientes com TAs.  
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Estudo de caso de um homem de vinte e um anos, estudante, solteiro, 

residente na cidade de Ribeirão Preto-SP, que fora encaminhado do serviço de 

Plantão Psicológico para a Psicoterapia Individual inserido em um contexto de 

Clínica-Escola. Trazendo como queixa central a ansiedade e aspectos voltados 

à rotina. O atendimento em psicoterapia individual realizou-se semanalmente 

com duração de cinquenta minutos cada sessão, totalizando onze encontros, 

durante um semestre, todos os encontros deram-se sob os pressupostos 

teóricos da análise do comportamento, uma abordagem psicológica que busca 

compreender o ser humano a partir de sua interação com seu ambiente. A 

intervenção clínica realizou-se em conjunto de um terapeuta e um observador. 

Deu-se ao longo do processo a observação dos comportamentos verbais e 

não-verbais, sendo que o comportamento verbal é um comportamento 

operante, emitido em determinado contexto, onde é modelado e mantido por 

consequências, cabendo ao terapeuta se ater a esse tipo de comportamento, 

principalmente. O observador atentou-se aos comportamentos não-verbais do 

paciente, de modo a não interferir durante as sessões, deixando o terapeuta 

conduzir do modo que julgasse ser adequado. As técnicas e estratégias 

utilizadas no decorrer das sessões, foram: modelagem; modelação; reforço de 



comportamentos adequados; fuga; esquiva; extinção de comportamentos 

inadequados; psicoeducação; análise funcional. A partir desses conceitos 

atrelados ao decorrer de todo o processo terapêutico, os resultados obtidos 

comprovaram a eficácia da intervenção, devido a uma observação na 

diminuição da frequência de comportamentos indesejáveis e no aumento do 

número de comportamentos desejáveis; reflexões e mudanças acerca da 

rotina; redução da ansiedade apresentada como queixa central e no 

direcionamento de comportamentos adequados aprendidos, que ao longo do 

processo psicoterápico fora passados para um cenário de contingência natural. 

Por fim, no último encontro fez-se pertinente a devolutiva das terapeutas em 

conjunto com o paciente, sendo expostos e retomados aspectos trabalhados ao 

longo do processo de psicoterapia e a alta do mesmo foi estabelecida.  

Palavras chave: Ansiedade; Psicoterapia Individual; Análise do 

Comportamento. 
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Introdução: O Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH), mais 

conhecido como Transplante de Medula Óssea (TMO), é um procedimento que 

tem por finalidade restabelecer a função da medula óssea prejudicada do 

paciente. Esse procedimento é complexo, pois envolve benefícios e prejuízos 

no modo de vida dos pacientes, inclusive a possibilidade de óbito. Durante a 

hospitalização de crianças para a realização do TMO, quem as acompanha, na 

maioria das vezes, são as mães, o que configura formas diferentes e únicas de 

cuidado. São essas cuidadoras que percorrem todo o trajeto do tratamento 

junto aos filhos, vivenciando diversas experiências que demandam uma 

atenção especial por parte da equipe multiprofissional, em relação à sua saúde 

física e mental. Objetivos: Considerando a escassez de estudos que abordem 

a experiência materna dessa etapa do tratamento, o objetivo deste estudo foi 

compreender a vivência de mães acompanhantes de crianças submetidas ao 

TMO durante o período de internação e pós-internação, destacando as 



experiências, percepções e modos de lidarem com as situações adversas. 

Método: Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, de corte 

transversal. A amostra de conveniência foi composta por nove mães, 

acompanhantes de pacientes vinculados a um serviço de TMO de uma cidade 

do interior do Estado de São Paulo. As idades variaram de 26 a 45 anos, seis 

mulheres eram casadas, duas solteiras e uma desquitada. Apenas uma 

completou o Ensino Superior e as demais tinham Ensino Médio. O instrumento 

utilizado para coleta de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturada, que 

abordou questões referentes ao tema. As entrevistas foram realizadas 

individualmente, em situação face a face, e audiogravadas mediante 

autorização das participantes. Após a coleta de dados, o conteúdo 

audiogravado foi transcrito literalmente e na íntegra. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de conteúdo temática. Resultados: Dois eixos temáticos 

principais e suas respectivas categorias puderam ser identificados, a saber: 

Implicações do adoecimento da criança (abrange as categorias: sentimentos 

despertados ao receber o diagnóstico, alterações na rotina, processo de 

tomada de decisão pela realização do TMO) e Vivenciando o TMO (abrange as 

categorias: recursos de enfrentamento utilizados, sentimentos e dificuldades 

vividos, significados atribuídos à experiência). Considerações finais: Este 

estudo possibilitou investigar a perspectiva pela qual essas mães 

compreendem, lidam e significam o TMO do(a) filho(a) e as mudanças vividas 

em decorrência dos efeitos adversos dessa terapêutica radical. Os resultados 

contribuem para o desenvolvimento de novas modalidades de 

acompanhamento e intervenção que podem ser oferecidas pelos profissionais 

de saúde às cuidadoras. 

Palavras-chave: Transplante de Medula Óssea, cuidadores, mães, crianças. 
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Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - GRATA (HC-FMRP-USP). Bolsista 
de Produtividade em Pesquisa do CNPq. E-mail: masantos@ffclrp.usp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P13 

ESPIRITUALIDADE E SAÚDE NO CONTEXTO DO HOSPITAL SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA 

RAPHAEL SANTANA PINTO1 

PIBIC/PUCPR 

PROF.ª DR.ª MARY RUTE GOMES ESPERANDIO2 

Introdução: A espiritualidade/religiosidade tem sido um tema estudado, 

atualmente, também no âmbito da saúde. No entanto, ainda não há estudos no 

Brasil sobre se/como profissionais integram (ou não) a dimensão da 

espiritualidade no exercício profissional. Esta pesquisa faz parte das 

investigações que vem sendo desenvolvidas sobre Subjetividade, Religiosidade 

e Saúde, no Programa de Pós-graduação em Teologia. Objetivo: O presente 

estudo tem como objetivo identificar entre os profissionais de saúde e 

pastoralistas do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, as crenças, 

experiências e habilidades desses profissionais sobre a relação saúde-

espiritualidade. Metodologia: O método escolhido é de natureza quantitativa, 

de tipo survey, de corte transversal, e é classificada como descritiva. Tem 

como instrumento base um questionário hospedado online através do 

programa Qualtrics, composto de 36 questões, sendo 35 questões fechadas de 

múltipla escolha e 1 questão aberta, subdivididas em 5 seções. A população 

pesquisada compôs-se de 105 profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, 

técnicos e assistentes de enfermagem, fonoaudiólogos, psicólogos, 

pastoralistas). Os dados foram computados através do software SPSS 

v.20. Resultados: 87,6% da amostra são do sexo feminino, 12,4% do sexo 

masculino. 48,6% possui pós-graduação (especialização/mestrado/doutorado); 



33,3% ensino médio/técnico completo; 14,3% superior completo; 2,9% 

médio/técnico incompleto, e 1% superior incompleto. A maioria, 87,6%, 

concorda que problemas de saúde faz com que as pessoas se voltem para a 

religião, e que a religiosidade do paciente (tais como oração, reza, meditação, 

frequência a um grupo religioso) coopera no tratamento (92,4%). Além disso, 

92,3% reconhece que a espiritualidade do paciente tem influência positiva no 

tratamento e é importante para o profissional da área de saúde compreender 

melhor a relação entre espiritualidade e saúde (88,6%) assim como reconhecer 

as necessidades espirituais do paciente (84,8%). No entanto, a minoria sente-

se confortável em abordar questões religiosas-espirituais com o paciente 

(27,6%) e apenas 8.6% o aborda de fato. Conclusões: Os resultados sugerem 

que a integração entre espiritualidade/religiosidade e saúde é uma 

necessidade, mas há que se prover formação adequada aos profissionais do 

cuidado em saúde. Mais estudos sobre o tema, também na perspectiva dos 

pacientes, será complementar à pesquisa apresentada e dará ainda mais 

consistência aos dados ora levantados. 

1 raphaelsantana.psicologia@gmail.com 

2 CRP 13082  
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O ACOLHIMENTO ENQUANTO POSTURA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO 

HOSPITALAR 

 

Vinícius Alexandre¹;  Nilce Ávila de Oliveira Palis de Vasconcelos²; Joana 

Filipa Afonso Monteiro³ 

 

Resumo/Abstract 

 

No atual cenário da psicologia, em que o psicólogo se insere cada vez mais no 

ambiente hospitalar, faze-se necessário um estudo aprofundado das práticas 

interventivas exercidas por ele neste contexto, entre as quais está o 

acolhimento. A escassa literatura sobre o tema acolhimento opta, na maioria 

das vezes, por circunscrever seu estudo no âmbito da saúde mental, algo 

justificado pela presença do acolhimento como uma das diretrizes do Programa 

Nacional de Humanização do SUS (PNH). Em meio a esta realidade, o 

acolhimento é quase unicamente situado em um contexto onde ele ganha um 

caráter de mecanismo institucional a ser administrado. Constata-se também 

que inexistem estudos que abordem o acolhimento enquanto uma prática 

psicológica, sendo que o mesmo é habitualmente situado como um recurso a 

ser utilizado por todo ou qualquer profissional da área da saúde. Assim, o 

presente estudo busca identificar a percepção de psicólogos hospitalares sobre 

o acolhimento psicológico tal qual eles o praticam em suas rotinas 

profissionais, com foco especial na compreensão do processo de acolhimento 

enquanto uma postura profissional, a fim de que se possam obter informações 

que elucidem as características desta prática e que ela possa ser vislumbrada 

para além do contexto institucional em que é frequentemente inserida. Deste 



modo, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, áudio gravadas 

seguindo os procedimentos de evocação-enunciação-verificação, sendo elas 

posteriormente transcritas na íntegra.  Estas foram realizadas com seis 

psicólogos hospitalares que exercem a função, há no mínimo um ano, em 

hospitais públicos e privados da cidade de Ribeirão Preto-SP.  As falas dos 

profissionais foram agrupadas conforme as semelhanças de seus conteúdos 

temáticos e analisadas a partir dos conceitos preconizados pela Psicologia da 

Saúde aplicada ao contexto hospitalar, uma vez que esta pesquisa está situada 

na compreensão de uma prática de natureza psicológica exercida em um 

ambiente hospitalar, contexto este que inevitavelmente se apropria dos 

conceitos e métodos descritos por este referencial. A análise dos resultados 

identificou que o acolhimento psicológico foi mencionado pela maioria dos 

participantes como sendo uma prática que surge a partir de uma postura 

empática e dotada de disponibilidade para se estar com o paciente, sendo 

fundamental para estabelecer uma verdadeira vinculação com este a fim de 

que se crie a possibilidade de se realizar futuras intervenções mais complexas, 

caso elas se façam necessárias. Também foi apontado de forma unanime que 

é fundamental que o psicólogo possua características pessoais que o permita 

assumir uma postura acolhedora, sendo que a abordagem teórica seguida por 

este profissional não se configurou como um fator de influência para a prática 

do acolher. O ambiente físico do hospital foi pouco mencionado como sendo de 

influência, ao passo de que a indisponibilidade pessoal do paciente para ser 

acolhido foi relatada por todos. Neste sentido, observa-se que o acolhimento 

realizado pelo psicólogo enquanto prática caracteriza-se de modo distinto ao 

preconizado pela PNH, adquirindo assim características próprias mais voltadas 

para a valorização da relação humana entre profissional e paciente do que para 

questões institucionais e administrativas. Salienta-se, no entanto, que tais 

características necessitam ser mais bem estudadas para que possam ter sua 

natureza melhor escrutinada e sua importância para o trabalho do psicólogo 

maior acentuada.   

 

Palavras chaves: psicologia hospitalar, psicologia da saúde, hospital, 

acolhimento psicológico, saúde mental 
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ENTRE A LUCIDEZ E A ALUCINAÇÃO: A VIVÊNCIA DE UM LUTO 

ANTECIPATÓRIO POR UMA DOENÇA SEM DIAGNÓSTICO 

 

BEATRIZ BRAGA LISBOA1 

JULIANA VENDRUSCOLO2 

 

O trabalho foi elaborado a partir do atendimento psicológico domiciliar realizado 

a uma família, através da abordagem fenomenológico-existencial. Dentro do 

tema luto existe a categoria de luto antecipatório, cuja vivência ocorre 

anteriormente à concretização da morte. A partir dessas considerações esse 

estudo teve objetivo de aprofundar a clínica fenomenológico-existencial e os 

processos de luto, através de aspectos teóricos e análise do caso de luto 

antecipatório de um homem (ficticiamente denominado Lucas), acamado, 

portador de uma patologia ainda não diagnosticada. Foi na 16ª sessão 

realizada com Lucas, 55 anos, que este demonstrou vivenciar luto 

antecipatório. Na condução das sessões foi observado que o paciente 

apresentava muitos momentos de delírio, sendo estes muito mais frequentes 

do que momento de lucidez. Após alguns acontecimentos que desestruturaram 

sua família, Lucas demonstrou lucidez e vivenciou e expressou alguns 

momentos de luto antecipatório dizendo que somente poderia “esperar por sua 

morte” (sic), além de comparar seus sintomas com os que seu pai vivenciara 

em decorrência de uma doença que o levou a morte. Demonstrou sentir 

impotência sobre a resolução dos problemas familiares e não encontrar 

alternativas para realizar ações que lhe trouxessem vida e menos sensação de 

impotência, relatando “estar em cima da cama” (sic) por muito tempo, portanto, 

somente poder espera por sua morte. Através da análise compreensiva do 



atendimento foi possível considerar que, nesses momentos em que se 

encontrava orientado, Lucas demonstrou vivenciar possibilidades de existir, ora 

lançando-se no mundo como ele se apresenta, angustiando-se frente a sua 

finitude, ora restringindo-se ao mundo próprio de seus delírios. 

 

1 Graduada em psicologia pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Especializanda no curso de 

Especialização em Psicologia Hospitalar do PSICOLOG - Instituto de Estudos do Comportamento. E-

mail do relator: biia.braga@hotmail.com 
1 Graduada em psicologia pela Universidade de São Paulo (USP). Docente Universidade de Ribeirão 

Preto (UNAERP), Universidade Paulista (UNIP), Estácio UniSEB e PSICOLOG – Instituto de Estudos 

do Comportamento. 

 

Palavras-Chave: fenomenologia-existencial; atendimento psicológico 

domiciliar; luto antecipatório. 
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CUIDADOS PALIATIVOS: A NECESSIDADE DA ATENÇÃO COM O 

CUIDADOR DO PACIENTE TERMINAL  

 

Gabriela Alves Martins Guimarães Lyrio Todo  

 

Em meio à crescente negação do sofrimento humano na contemporaneidade, a 

morte é cada vez mais banida do cotidiano e confinada em hospitais. A pessoa 

que cuida de um ente querido sem possibilidade de cura lida com a 

inevitabilidade da morte de modo contundente. Este contexto e circunstância 

de vulnerabilidade favorecem o adoecimento. O cuidador de um paciente 

terminal está mais exposto a riscos relacionados à morbidade física e 

psiquiátrica quando comparado à população em geral. Lembra-se que o mundo 

contemporâneo e ocidentalizado no qual o “homem moderno” encontra-se é 

percebido como espaço de exibicionismo, protagonizado pela estética que 

padroniza a alegria das fotos e a saúde dos corpos. O crescimento e a 

expansão da indústria da beleza, dos cuidados com o corpo e da metamorfose 

corporal fazem parte de um processo mais amplo de medicalização e 

estetização da saúde. Neste cenário, a doença deve ser evitada e 

medicalizada, em busca de ocultar os efeitos tidos como feios. A história 

ocidental, deveras vinculada à religião, construiu o imaginário religioso 

tradicional da doença como efeito do pecado pessoal ou como algo mandado 

por Deus. Sendo assim, de acordo com os valores que regem a sociedade 

contemporânea, a morte e a doença são fenômenos permeados por 

preconceitos e estigmas que envolvem uma série de elementos atemorizantes 



e persecutórios que amedrontam o homem e que, portanto são indesejados. 

Quando o estado de adoecimento se estabelece nesse sujeito, o cuidador do 

paciente terminal, um mecanismo de defesa possível é a negação. Caso não 

adote postura de negação e o sintoma apareça, a medicalização é uma saída 

deveras interessante para a aparência de saúde ser mantida – afinal, a 

medicalização auxilia na sintomática, precisando-se de mais que o tratamento 

orgânico para garantir um estado de saúde integral (possível). Fontes de apoio 

que os cuidadores frequentemente buscam para enfrentar tal circunstância são 

o apoio social informal, o apoio social formal e o apoio espiritual. Objetivo: 

Capacitar estudantes de áreas diversas para lidar em circunstâncias e 

contextos como este de modo a ampliar o olhar sobre os indivíduos que são 

atendidos no projeto de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da UFTM. 

Potencializar a auto-cura mediante o encontro com a essência individual que 

faz parte de cada pessoa. Procedimento: Realização de 12 encontros 

semanais compostos por estudantes dos cursos de Psicologia, Enfermagem e 

Engenharia Ambiental. As discussões propiciaram resgate de vivências dos 

membros do grupo. Resultados: A temática que envolve a morte passou a ser 

encarada de modo mais natural e abrangente. Os estudantes de Psicologia se 

interessaram pelo tema e participaram de disciplina eletiva que tratou sobre o 

tema. Conclui-se que é possível resgatar a espiritualidade em uma sociedade 

fortemente atordoada pela superficialidade e velocidade da vida de modo a 

promover a saúde. A pessoa atendida pelo Sistema Único de Saúde, em 

especial, deve ser olhada de modo integral e amplo a fim de contemplar a 

complexidade inerente à condição humana. 
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ASPECTOS PSICOSSOCIAIS VINCULADOS À CIRURGIA CARDÍACA: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA BRASILEIRA 

Rosiane Sanchez Artuzo Graton 

Kamilla de Araujo Martins 

Dr.ª Joana Filipa Afonso Monteiro 

Segundo pesquisas realizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no 

Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis, em especial as 

cardiovasculares, são responsáveis pela maioria dos óbitos, em 2009 

ultrapassaram 300 mil óbitos, sendo responsáveis por 58,5% da mortalidade 

mundial. A vivência do diagnóstico da doença cardíaca vem acompanhada de 

várias mudanças na vida do indivíduo trazendo assim, para este, alterações 

biopsicossociais, que são acentuadas quando o quadro clínico evolui para a 

necessidade de intervenção cirúrgica. Esta por sua vez, desperta no paciente e 

em seus familiares fantasias, medos, ansiedade e angústias, relacionadas ao 

procedimento, podendo até desencadear transtornos psíquicos importantes, 

que habitualmente evoluem para a baixa adesão ao tratamento e perda na 

qualidade de vida. Neste sentido, este estudo objetivou identificar e analisar, a 

partir da Revisão Integrativa da Literatura, os trabalhos brasileiros realizados 

nos últimos vinte anos, que versam a respeito dos aspectos psicológicos e 

psicossociais decorrentes da necessidade de tratamento cirúrgico da doença 

cardiovascular. Para tal, utilizou-se os descritores “Cardiopatia”, “Cirurgia 

Cardíaca” e “Ansiedade”, “Febre Reumática” e “Cirurgia Cardíaca”, nas bases 

de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo. Após tabulação dos 

dados foram identificados cinco artigos que preenchiam os critérios 

estabelecidos da pesquisa e para a análise dos dados foi utilizado o referencial 

teórico a Psicologia Social da Saúde.   A análise do material permitiu identificar 

a escassez de estudos nacionais relacionados a temática em questão. Todos 



os artigos encontrados apresentaram convergência no sentido de que a doença 

cardíaca e a necessidade cirúrgica favorecem o surgimento de sintomas 

ansiosos e depressivos além de sentimentos de angustia e medo. Os estudos 

também abordaram a importância de oferecer acompanhamento 

multiprofissional ao paciente, com o intuito de fornecer acolhimento, 

orientações e esclarecimento de dúvidas, assim como, revelaram a importância 

do papel da família neste momento que se bem orientada auxiliam na adesão 

do paciente ao tratamento. Deste modo, conclui-se que o índice de 

desenvolvimento de transtornos psíquicos decorrentes do diagnóstico da 

doença cardíaca é alto, levando em conta a forma como cada indivíduo 

vivencia a situação, o presente trabalho identificou a necessidade de se fazer 

mais estudos relacionados a essa temática que poderão dar subsídios para a 

elaboração de programas de reabilitação ao paciente no período pré e pós-

operatório, minimizando assim, as alterações psicossociais decorrentes do 

procedimento cirúrgico. Além disto, foi constatada a importância do 

acompanhamento e orientação, realizados pela equipe multidisciplinar durante 

todo o processo, ressaltando o profissional da psicologia, diante do que foi 

possível ser verificado a respeito da alta prevalência no desenvolvimento de 

transtornos psíquicos. 

Palavras chave: Ansiedade; Depressão; Cardiopatia; Cirurgia 

cardíaca. 
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PROJETO DODÓI (TURMA DA MÔNICA) EM UMA UNIDADE DE 

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA 

Érika Arantes de Oliveira Cardoso1 

Juliana Tomé Garcia 

Ana Luisa Carvalho Guimarães 

Maria Carolina Oliveira 

Belinda Pinto Simões 

Manoel Antônio dos Santos 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde – LEPPS 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP  

 

 

O instituto Mauricio de Souza e a ABRALE uniram-se com o objetivo de 

desenvolver um projeto voltado à criança hospitalizada: o DODÓI, composto 

por: Boneco (Mônica ou Cebolinha), Gibi, Revista de atividades, Jogo da 

memória e de trilha, Cartões de sensações e sentimentos, Escala de dor, 

Cartazes, Estetoscópio e seringa. No caso do Transplante de Medula Óssea 

(TMO), o tratamento é composto por etapas prolongadas de internação. Nesse 

contexto foi implementado o Projeto dodói que tenta amenizar o sofrimento e 

integrar a criança e seus familiares ao tratamento. Os objetivos deste projeto 

de extensão consistem em facilitar a expressão de sentimentos de crianças 

internadas para o TMO, visando auxilia-las com o medo da hospitalização, 

buscando recuperar seu senso de controle e autonomia e melhorar sua 

capacidade de diversão e motivação. O projeto foi desenvolvido na enfermaria 

da Unidade de TMO, no período de um ano. Foram visitadas onze crianças, 

uma vez por semana. Os materiais do projeto foram apresentados aos 



pacientes no decorrer dos encontros. Estes eram organizados da seguinte 

forma: o primeiro contato era para apresentação do projeto e verificação do 

interesse na participação das crianças e autorização dos pais. O segundo 

encontro era reservado para apresentação e exploração dos materiais e 

organização do plano de intervenção. O primeiro material ofertado foi sempre o 

boneco: os bolsistas levavam a Monica e o Cebolinha e a criança escolhia um 

dos dois. Nos encontros posteriores trabalha-se com os jogos, gibis e revista 

de atividades, alternadamente. No último encontro, a bolsista, os pais e as 

crianças avaliavam a importância do projeto. A participação no projeto foi aceita 

por todas as crianças. As meninas escolheram a Mônica e os meninos o 

Cebolinha, que ganharam nomes no momento da entrega (é importante 

ressaltar que as crianças ganhavam os kits e podiam leva-los para casa). As 

crianças de menor idade deram preferência para o brincar com os bonecos e o 

kit médico, e as maiores para os jogos de trilha e de memória. A escala de dor 

e de sensação foi útil para a equipe multidisciplinar, auxiliando na compreensão 

e mensuração de sensações e sentimentos. Desse modo, observou-se que 

todos os componentes do projeto mostraram-se uteis no momento da 

intervenção, firmando o Projeto Dodói como uma possibilidade de  estratégia 

de intervenção na saúde mental, tendo sua importância reconhecida pela 

criança, por seus pais e pela equipe de profissionais.  

1 E-mail: erikaao@ffclrp.usp.br 

  

Palavras-chave: Brincar, câncer, crianças, adolescentes, transplante de medula 

óssea, psicologia. 
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OFICINA DE FOTOGRAFIA COM PACIENTES COM CÂNCER SUBMETIDOS 

AO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA 

Érika Arantes de Oliveira Cardoso1 

Mariana Gonçalves Daltoso 

Maria Carolina Oliveira 

Belinda Pinto Simões 

Manoel Antônio dos Santos 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde – LEPPS 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP  

 

O Transplante de Medula Óssea (TMO) é um procedimento complexo, extenso 

e agressivo, susceptível a diversas intercorrências e consequências 

imprevisíveis, tanto físicas como emocionais. A imagem tem um potencial de 

significação para pacientes submetidos a tratamentos quimioterápicos e 

oferecer espaço para reflexão é fundamental para que estes possam expressar 

sentimentos sobre si, os momentos vividos, as mudanças ocorridas durante o 

processo e tudo o que lhe apetecer. Os objetivos deste projeto de extensão 

consistem em facilitar a expressão de sentimentos dos pacientes e seus 

familiares e acompanhantes, a fim de não considerar apenas os aspectos 

desagradáveis do processo do pré e pós transplante; mas poder refletir sobre 

sua autoimagem, a influência do tratamento e a importância da família no 

processo, com o intuito de reduzir ou amenizar o estresse e melhorar o 

enfrentamento do tratamento, por meio de oficinas de fotografia. O projeto 

desenvolve-se através de atividades no Grupo de Apoio ao Transplantado de 

Medula Óssea (GATMO), uma casa que hospeda pacientes e acompanhantes 

de outras cidades e estados do país, com parcos recursos socioeconômicos, 



durante os períodos pré e pós-transplante. No período de realização do projeto 

foi feitas 15 oficinas, com aproximadamente 30 participantes. Foram tiradas 

287 fotos pela bolsita e 483 fotos pelos pacientes/acompanhantes, em um total 

de 770 fotos. Destas foram selecionadas 37 fotos para comporem o mural na 

casa de apoio. Para os participantes de mais de dois meses do projeto foram 

entregues CDs com as fotos tiradas. Foram entregues cinco CD´s no momento 

da alta dos pacientes. O projeto foi uma rica oportunidade de interação entre os 

alunos e os participantes, que possibilitando a criação do vínculo, a amizade e 

o compartilhamento de experiências e histórias de superação. Ao final das 

atividades os participantes sempre demonstram e/ou verbalizam satisfação, 

reconhecendo a importância deste projeto. Para os alunos também é um 

espaço capaz de desenvolver, o pensamento crítico-reflexivo dentro da filosofia 

do cuidado integral ao paciente e da humanização da assistência. Com o 

decorrer das oficinas, o projeto foi aperfeiçoado, de modo que seus objetivos 

foram alcançados e as atividades tiveram um impacto positivo na reflexão e 

expressão de sentimentos dos participantes. O projeto tem grande potencial 

para contribuir no aprimoramento da formação acadêmica do estudante, já que 

coloca em prática as estratégias de comunicação, onde é possível introduzir, 

de maneira criativa, tecnologias de cuidado que torna a reflexão e a expressão 

de sentimentos mais acessíveis, bem como o envolvimento dos pais, familiares 

e acompanhantes no cuidado dos pacientes.  

1 E-mail: erikaao@ffclrp.usp.br 

Palavras-chave: Transplante de Medula Óssea, fotografia, psicologia 
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O ENCANTO DOS CONTOS: HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS INTERNADAS 

EM UMA UNIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA 
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A função terapêutica da contação de histórias tem sido investigada e 

confirmada na literatura, inclusive em ambientes hospitalares. Considerando o 

possível impacto emocional e cognitivo da internação para a criança foi iniciado 

um projeto de contação de histórias durante o período da enfermaria. O 

objetivo do presente estudo é descrever o processo de implementação do 

projeto. A contação de histórias é oferecida pela psicóloga da Unidade para 

crianças e adolescentes que serão submetidas ao TMO. Caso o paciente tenha 

interesse, uma bolsista responsável pelo projeto se apresenta e aplica um 

questionário para avaliar o repertório e gosto literário do paciente, denominado 

“Ficha Inicial”. Por meio da análise do questionário é traçado um plano de 

intervenção partindo do conhecido e visando a uma ampliação de personagens 

e histórias. Trabalha-se com os clássicos e com personagens mais modernos, 

sempre com o auxilio de um livro e de um material complementar (dedoche, 

fantoches, bonecos e marionetes). Os materiais necessitam ser de fácil 

manuseio e higienização, razão pela qual tem sido escolhido, 

preferencialmente, o E.V.A. Todo o material é confeccionado pela bolsista. 



Após cada intervenção a aluna redige um diário de campo, que é levado para a 

supervisão, momento em que é avaliada a atividade e programada a próxima. 

O encerramento do projeto é realizado por meio de uma compilação do que foi 

feito ao longo dos encontros, preenchimento de um questionário de avaliação 

das atividades desenvolvidas e o pedido de que o paciente conte uma história. 

Solicita-se que a história tenha um começo, meio e fim. Até o momento o 

projeto obteve boa aceitação por parte dos pacientes que mostraram interesse 

e participação nas atividades. Os materiais utilizados na contação têm sido 

bem recebidos pelos pacientes, apesar de sua simplicidade, e funcionam como 

estímulo para a participação dos pacientes na contação, uma vez que a leitura 

é feita pela aluna, mas a encenação pelos pacientes, que atuam como co-

contadores. Observou-se que alguns pacientes nunca tinham tido experiência 

de contar histórias, mesmo os clássicos, e que a descoberta desse novo 

mundo imaginário parece ter diminuído a aridez desse momento de vida tão 

difícil para eles e seus familiares. Um resultado que não era esperado foi o fato 

de que a contação despertou em alguns pacientes o desejo de leitura, ficando 

o acompanhante responsável por contar outras (ou recontar as mesmas 

histórias). Desse modo, a contação de histórias para crianças e adolescentes 

na enfermaria do TMO mostrou ser uma estratégia de intervenção psicológica 

interessante e viável. 

1 E-mail: erikaao@ffclrp.usp.br 

Palavras-chave: contação de histórias, câncer, crianças, adolescentes, 

transplante de medula óssea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P21 

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO VIA COMPUTADOR E PSICOLOGIA DA 

SAÚDE: EXPLORAÇÃO DE UM ESTUDO DE CASO 

 

Ciro Giovanini Braga1 

Natália Gallo Mendes Ferracioli² 

 

A Psicologia da Saúde, segundo a American Psychological Association – APA 

(2015), tem como objetivo compreender como os aspectos psicológicos e 

comportamentais influenciam na saúde física e mental. Assim, o conceito de 

saúde leva-nos a refletir sobre uma prática profissional centrada na intervenção 

primária, secundária e terciária, relativo às funções orgânicas, físicas e mentais 

(CASTRO e BORNHOLDT, 2014). Com o advento da Internet, houve um 

aumento na possibilidade de comunicação entre as pessoas, tanto em 

quantidade como em velocidade, e dentre essas novas possibilidades surgiu o 

serviço psicológico realizado por meios tecnológicos de comunicação. Este 

serviço é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia pela Resolução 

CFP N.º 11/2012. Uma prática recente, com poucos estudos sobre o tema no 

Brasil, mas que vem recebendo crescente atenção de pesquisadores e 

profissionais (SIEGMUND e LISBOA, 2015).  

O presente estudo, delineado de forma qualitativa e exploratória, teve por 

objetivo problematizar o atendimento mediado pela comunicação tecnológica 

como forma do psicólogo promover saúde às pessoas, principalmente àquelas 

com alguma dificuldade de estarem no mesmo espaço físico dos profissionais. 

No presente caso, foram realizados 07 atendimentos semanais síncronos pela 

Internet – psicólogo e paciente se comunicaram ao mesmo tempo – e foram 



utilizados recursos de vídeo e áudio, cada sessão teve a duração de 50 

minutos. Durante os atendimentos o psicólogo encontrava-se na cidade de 

Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, enquanto o paciente encontrava-se em uma 

cidade do exterior*. O paciente será chamado de Z, ele é um homem, adulto, 

brasileiro. Sua queixa principal foi de crises de pânico, principalmente enquanto 

dirigia seu carro. Sua justificativa para procurar atendimento online foi pela 

facilidade de se adequar em relação ao seu tempo e horários disponíveis, 

economia com transporte e estacionamento, com o julgamento de que seria 

melhor compreendido por um profissional brasileiro e principalmente por não 

precisar dirigir até um consultório, considerando a condição em que se 

encontrava. Z entrou de forma ilegal no país. Durante sua entrada, ficou vários 

dias em situação subumana, com água e comida em quantidade empobrecida, 

sem um lugar para dormir e correndo risco de morte, tanto por animais 

peçonhentos como por militares do país em que estava entrando. Z descreveu 

como uma experiência em que passou extremo medo. Além disso, Z apresenta 

um medo de ser descoberto pela polícia como irregular no país. Descreve 

ainda a maior possibilidade desse fato ocorrer se ele for parado pela polícia 

enquanto está dirigindo e ter seus documentos solicitados para averiguação. 

Essa clareza de sua queixa foi obtida no decorrer dos atendimentos, ao final Z 

conseguia manejar melhor as crises, evitando situações em que elas eram 

despertadas, assim reduzindo-as. Então decidiu procurar ajuda de um 

psicólogo local para iniciar psicoterapia. Assim, percebe-se a importância do 

atendimento psicológico online, principalmente quando o interessado possui 

alguma dificuldade para chegar até o consultório presencial, como foi o caso 

apresentado. Com isso, a utilização das tecnologias da informação e 

comunicação como ferramentas para o trabalho do psicólogo, aumenta seu 

campo de atuação e, com isso, aumenta a promoção de saúde às pessoas da 

sociedade. 

1 Psicólogo pela UNIP, Bacharel em Ciência da Computação pela Barão de 

Mauá, Especialista em Design Instrucional pela UNIFEI e Psicopedagogia pela 

UNAERP, atendimento em consultório particular presencial e pela Internet, e é 

membro da Inclinare Psicologia. Contato: cirobraga.psi@gmail.com.  

mailto:cirobraga.psi@gmail.com


2 Psicóloga, Coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital São 

Francisco, Especialização em Psicologia Hospitalar pelo Psicolog, Especialista 

em Saúde Mental, Diretora Geral da Inclinare Psicologia.  

*dados pessoais como nome, idade, país de imigração, foram omitidos para 

preservação da identidade do paciente. 
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PSICONEUROIMUNOLOGIA: SUBSÍDIOS PARA A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO 

CONTEXTO HOSPITALAR 

Nathalia Morgado Celotto de Figueiredo¹ 

Natália Gallo Mendes Ferracioli² 

Marcia Simei Zanovello Duarte³ 

A Psiconeuroimunologia é uma visão que integra conhecimentos das áreas da 

psicologia, neurologia e imunologia, possibilitando uma melhor compreensão 

da psicossomática das doenças. A hipótese base deste modelo defende que os 

estressores psicológicos diminuem a eficiência do sistema imunológico, o que 

leva ao aparecimento ou ao aumento de sintomas físicos. A emoção e as 

problemáticas emocionais devem ser trabalhadas para que um ciclo se feche, 

permitindo assim, que o organismo funcione de modo equilibrado, produzindo 

substâncias corretamente. Ciclos emocionais não resolutos resultarão em 

desequilíbrio bioquímico e, consequentemente, em novas alterações e 

sintomáticas clínicas. Através de sua teoria, esta ciência fornece embasamento 

para ressaltarmos a importância da atuação psicológica dentro de hospitais 

gerais, atuando de forma a permitir que haja uma maior adaptação, 

enfrentamento, suporte e auxilio das problemáticas emocionais. A partir do que 

foi acima exposto, o presente trabalho visa a apresentar aspectos sobre um 

tema que vem ganhando cada vez mais espaço em estudos e atuações da 

saúde: a Psiconeuroimunologia, relacionando-a com a importância da atuação 

psicológica dentro de hospitais gerais. Para o presente estudo, utilizou-se o 

método dedutivo-bibliográfico. O tema foi desenvolvido através da análise de 

diversos materiais referência, como livros específicos e/ou que contenham o 

assunto tratado, revistas, textos e artigos científicos e também através de uma 

busca on-line de artigos, sendo estes, procedentes de sites de extrema 



confiabilidade como, por exemplo, scielo. A psiconeuroimunologia cresce a 

cada dia, demonstrando como a relação entre doenças físicas e aspectos 

psicológicos não está mais associada a um grupo específico de patologias, 

mas sendo considerada como um modo completo de olhar todas as condições 

patológicas. 

Palavras-chave: psiconeuroimunologia, psicólogo hospitalar, hospital geral. 

___________________________ 

1 Psicóloga, Líder da Psicologia nas Unidades Críticas do Hospital São Francisco em Ribeirão Preto/SP, 

Especialista em Psicologia Hospitalar e da Saúde pela Universidade de Franca, Membro da Inclinare 

Psicologia.   

² Psicóloga, Coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital São Francisco, Especialização em 

Psicologia Hospitalar pelo Psicolog, Especialista em Saúde Mental pela UNAERP, Diretora Geral da 

Inclinare Psicologia. 

³ Psicóloga, Especialista em Psicologia Hospitalar e Mestre em Psicologia da Saúde pela Universidade de 

São Paulo – USP/RP, Docente no Curso de Medicina da Universidade de Franca, Supervisora do 

programa “Ensino Médico na Comunidade” no Curso de Medicina da Universidade de Franca. 
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ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA PROPOSTA DA CLÍNICA AMPLIADA 
FRENTE À PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA NO HOSPITAL 

 
Adriane Jacinto Salustiano1.  

Francisco Rogério de Oliveira Bonatto2.  
 

 
INTRODUÇÃO: Desde o século XIX, mudanças econômicas, políticas, e 

socioculturais produziram alterações significativas na vida em sociedade, 

favorecendo transformações constantes na saúde, problemas sanitários, 

aumento dos desafios e impasses colocados ao viver. Urge que as 

intervenções ampliem seu escopo com foco nas necessidades de saúde, seus 

determinantes e condicionantes, de modo que a organização da atenção e do 

cuidado envolva as ações e os serviços que operem sobre os efeitos do 

adoecer para além dos muros das unidades e do sistema de saúde, incidindo 

sobre as condições de vida. Dessa forma, a clínica ampliada propõe um 

modelo de organização da prática que amplia a visão de saúde, sobretudo na 

instituição hospitalar, propondo: foco no sujeito e na sua experiência enquanto 

doente, nas relações estabelecidas nesse contexto, na convivência com a 

família, equipe e outros doentes, bem como na qualidade da vida desse sujeito, 

ou seja, na qualidade da saúde através de estratégias que auxiliem o 

acréscimo de vida aos anos e não mais anos a vida. O trabalho em equipe 

multidisciplinar deve ir além da mera justaposição de disciplinas, preconiza-se 

o diálogo permanente entre conhecimentos específicos diversos. OBJETIVO: 

Este estudo percorre sobre a noção sócio-histórica do processo saúde-doença, 

visa relacionar o modelo de organização da prática do psicólogo hospitalar na 

proposta de clínica ampliada com a qualidade de vida do sujeito doente. 

METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica realizada em registros disponíveis, em 

fontes/documentos impressos como livros, artigos científicos, periódicos e 



teses. Aborda três temas: clínica ampliada, qualidade de vida, e a atuação do 

psicólogo no contexto hospitalar. RESULTADOS: As questões relacionadas à 

organização da rede de saúde, das equipes de referência e apoio matricial, e a 

caracterização do modelo de prática em saúde através da ampliação da clínica, 

relacionam-se de maneira direta com a qualidade de vida do usuário. Portanto, 

é urgente pensar a reorganização dos modos como as práticas são realizadas, 

direcionando o olhar para as relações que são estabelecidas nas instituições 

de saúde. A proposta de gestão em clínica ampliada traz um modelo de 

organização que possibilita integrar os saberes entre os profissionais e firmar a 

relação médico-paciente através da integração do próprio usuário no sistema. 

CONCLUSÃO: A clínica é realizada pelo psicólogo independente do contexto 

de atuação, focando o objetivo principal de promover a melhora qualitativa da 

vida do sujeito. Portanto, o grande desafio da Psicologia é atuar na proposta 

que amplia a visão de saúde e doença, sobretudo do indivíduo, e 

principalmente no hospital, onde ainda impera o modelo disciplinar e 

reducionista. Deve promover não só saúde, mas também, qualidade de vida, e 

favorecer a ampliação do espaço profissional mostrando importantes projetos 

de intervenção dentro dos interesses institucionais, do sistema de saúde e de 

políticas do setor. Dessa forma, propõe-se uma nova maneira de pensar a 

promoção da saúde e da qualidade de vida lançando luz sobre possibilidades 

de atuação dos psicólogos da saúde através de gestão das relações que 

permeiam a dinâmica institucional. 

 

Palavras-chave: Psicologia; processo saúde-doença; Clínica Ampliada; 

qualidade de vida; hospital. 
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VIVÊNCIA E ESCUTA DA DOR EM UM AMBIENTE HOSPITALAR 

Discente: Poliana Ribeiro Ferreira 

Docente Responsável: Caroline Mazon Gomes Carlos – CRP 06/56.834 – 

Centro Universitário Anhanguera - Leme 

Docente Responsável: Juliana Vendruscolo – CRP 06/43.595 – PSICOLOG – 

Instituto de Estudos do Comportamento – Ribeirão Preto 

Introdução - No ambiente hospitalar de urgência e emergência não existe 

apenas o contato entre a equipe multidisciplinar e o paciente, mas também da 

família que ali está acompanhando todo o processo de hospitalização no qual, 

angústias, medos, desesperos são vistos e sentidos a todo o momento. 

Objetivo - Apresentar reflexões acerca da necessidade de intervenções da 

Psicologia com pacientes, familiares e com a equipe do hospital, a partir da 

apresentação e da discussão de um caso clínico. Método - O trabalho foi 

desenvolvido durante o Estágio Específico de Saúde I – Centro Universitário 

Anhanguera – Leme, em um hospital situado na cidade de Porto Ferreira, 

sendo que foram realizados dois atendimentos, com o paciente e com sua filha 

respectivamente. Resultados – Fernando (nome fictício) 55 anos sofreu um 

acidente automobilístico, sendo que no carro havia mais quatro pessoas da 

mesma família, sua mãe com 73 anos veio a óbito no local do acidente e sua 

irmã, após dois dias. Os sobreviventes foram levados ao Hospital de Porto 

Ferreira, houve melhora e foram liberados. Após uma semana Fernando voltou 

ao Hospital no Setor de Urgência e Emergência e precisou ser internado, foram 

feitos exames os quais não mostraram nenhuma alteração. Sua filha que o 

acompanhava relatou que seu pai se sente culpado pelo acidente e 

principalmente pelas mortes, apresentando inapetência, agitação durante o 

sono e muita insegurança ao estar sozinho. Sua filha queixou-se da 

sobrecarga, pois trabalha, tem família e seus irmãos não ajudam em cuidar do 

pai. Apresentei-me como estagiária de Psicologia para Fernando, perguntei se 

o mesmo gostaria de conversar, pois estava ali para escutá-lo, o mesmo me 

olhou, lágrimas rolaram em sua face e se colocou na posição fetal, dando a 

impressão de querer se esconder. Fiquei por um tempo em silêncio e tornei a 

falar, que estaria no hospital até o final da tarde e caso precisasse estaria a 



disposição do mesmo. Sua filha procurou-me, relatou que o mesmo sempre 

chora, fica na posição fetal e tem vontade de morrer. A mesma questionou-me 

sobre o que deve fazer e começou a chorar. Considerações Finais – A falta de 

um profissional da área de Psicologia no hospital em que o referido estágio foi 

realizado ficou evidenciada nesse relato clínico. As demandas são constantes e 

ocorrem em todos os setores. Penso que a Psicologia deveria se ocupar 

definitivamente um espaço no ambiente hospitalar. 
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MECANISMOS DE ENFRENTAMENTO AO PROCESSO DE REABILITAÇÃO 
DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: A PERSPECTIVA DO PACIENTE 

SEBASTIÃO, CAMILA FREIRE¹; MONTEIRO, JOANA FILIPA AFONSO² 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde o Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma 

das principais causas de mortalidade e invalidez no Brasil e no mundo. Suas sequelas, 

muitas vezes, afetam o cotidiano do indivíduo acometido comprometendo a realização 

das tarefas diárias, seus relacionamentos sociais, incidindo assim, em sua qualidade 

de vida e autoimagem. O adoecimento faz com que o individuo signifique esta nova 

vivencia de acordo com seu referencial social e pessoal. Deste modo, o indivíduo a 

partir do significado atribuído ao adoecer utiliza uma seleção de respostas que serão 

utilizadas para enfrentar a nova condição visando reconquistar o equilíbrio psíquico. 

Assim o objetivo desse estudo consiste em identificar e analisar em pacientes que 

sofreram AVC e ficaram com sequelas os mecanismos de enfrentamento ao processo 

de reabilitação. Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e 

audiogravadas realizadas segundo o método de evocação-enunciação-verificação com 

cinco pacientes da Clinica de Fisioterapia do Centro Universitário Barão de Mauá. O 

tratamento dos dados partiu do estudo das falas dos participantes que foram 

agrupadas em categorias temáticas conforme semelhança de seus conteúdos. Através 

da análise foi identificado que, uma das estratégias de enfrentamento mais utilizadas 

pelos pacientes diante o processo de reabilitação foi a religiosidade por meio da busca 

de apoio espiritual, suas crenças e tradições religiosas auxiliaram a explicar e a 

enfrentar inicialmente a nova condição de vida imposta pela doença. O suporte social, 

como estratégia de enfrentamento também, mostrou-se de grande importância para o 

decorrer do tratamento. Indivíduos que tinham presença da rede social no tratamento 

se mostraram mais receptivos e otimistas em relação a adesão. Foi observado 

também que, estratégias focadas no problema e na emoção, muitas vezes, foram 

usadas simultaneamente e estas foram se modificando no decorrer do tratamento. No 

início as estratégicas focadas na emoção como a fuga, esquiva, e o confronto em 

relação à situação, que favoreciam a evitação e negação do tratamente eram mais 



utilizadas. No entanto, com o decorrer da situação e percepção dos benefícios do 

tratamento, foram sendo substituídas por estratégias focadas no problema como a 

resolução de problemas e reavaliação positiva. Conclui-se assim que, as estratégias 

de enfrentamento estão associadas às necessidades dos sujeitos no decorrer do 

processo de reabilitação, seus recursos internos aliados ao suporte social. Essas 

necessidades giraram em torno de procurar explicações para o ocorrido em toda a 

amostra estudada, exceto um participante que continuou utilizando como 

enfrentamento a religiosidade que se configurava na negação do fato. A partir do uso 

de estratégias focadas no problema houve os esforços reais para alterar a situação 

atual, impactando de modo positivo no processo de reabilitação. Logo, o conhecimento 

das implicações psicológicas causadas pelo AVC evidencia a importância da presença 

de um acompanhamento psicoterápico durante a reabilitação para auxiliar o processo 

de enfrentamento da doença e, consequentemente, adesão ao tratamento. 

Palavras-Chave: 1. AVC/Acidente Vascular Cerebral. 2. Mecanismo de Enfrentamento. 

3. Reabilitação 
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REPERCUSSÕES TARDIAS DO CÂNCER DE MAMA: EXPERIÊNCIAS DE 

SOBREVIVENTES DE LONGO PRAZO  

 

Janaína de Fátima Vidotti, Universidade de São Paulo (USP) 

Fabio Scorsolini-Comin, Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(UFTM) 

Manoel Antônio dos Santos, Universidade de São Paulo (USP) 

 

Introdução: A vivência do câncer de mama e de seus tratamentos, 

considerados extremamente invasivos e agressivos, exercem forte impacto 

sobre a vida das mulheres acometidas pela doença, podendo gerar impactos 

tanto físicos quanto psicológicos na mulher mastectomizada. Além disso, é 

possível apontar que tais repercussão podem se estender ao longo dos anos, 

repercutindo na qualidade de vida da mulher acometida pela doença, mesmo 

decorridos anos da doença ter sido considerada curada. Objetivo: Este estudo 

teve por objetivo compreender a experiência de ter sobrevivido ao câncer de 

mama a longo prazo, ou seja, cinco ou mais anos após a realização da cirurgia, 

principalmente em termos de ganhos, rupturas e continuidades diante da 

experiência de sobrevivência ao câncer, bem como examinar as repercussões 

físicas e psicológicas tardias resultantes de tal experiência. Método: Trata-se 

de um estudo descritivo exploratório, de corte transversal e apoiado na 

metodologia qualitativa de pesquisa. Participaram 12 mulheres que haviam sido 

submetidas à cirurgia de mama havia mais de cinco anos, das quais 9 foram 

recrutadas em um serviço de reabilitação de mulheres mastectomizadas, e 3 a 



partir da rede pessoal dos pesquisadores. Os instrumentos utilizados foram a 

Técnica da História de Vida e roteiro de entrevista semiestruturada elaborado 

pelos próprios pesquisadores. As entrevistas foram submetidas à análise de 

conteúdo temática e analisadas de acordo com a literatura produzida na área. 

Resultados: A análise dos dados permitiu constatar a presença de 

consequências e sequelas físicas tardias da experiência do câncer de mama e 

de seus tratamentos em algumas participantes, que consistem basicamente em 

dor e inchaço do braço homolateral à cirurgia, as quais acarretam limitações no 

cotidiano e prejuízos na funcionalidade, bem como considerável impacto na 

autoimagem. Nesse sentido, foram relatadas dificuldades devido às alterações 

corporais resultantes da cirurgia, assim como mudanças relacionadas ao estilo 

de vida, evidenciando que a doença e seus tratamentos afetam as dimensões 

familiar, ocupacional/profissional e social. Conclusão: Conclui-se que as 

sobreviventes ao câncer de mama continuam experimentando significativo 

sofrimento decorrente dos efeitos tardios da doença e de seus tratamentos em 

diversos domínios da qualidade de vida, mesmo tendo decorridos anos desde o 

diagnóstico. Tais sequelas impactam tanto o âmbito físico quanto psicológico e 

comprometem a realização de atividades de vida diária, acarretando limitações 

no processo adaptativo. Considerações finais: Faz-se importante atentar para 

esses domínios que ainda se encontram prejudicados depois de tantos anos 

decorridos do diagnóstico e tratamentos, para que se possa oferecer suporte 

psicossocial e médico contínuo e integral às mulheres que se encontram nessa 

condição.  

Palavras-chave: neoplasias da mama, mastectomia, sobrevivência, oncologia, 

psicologia. 
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OFICINAS PSICOEDUCATIVAS AOS PACIENTES COM DIABETES 
MELLITUS NO HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU 

 
Autor: Rafaela Gonçalves Carvalho¹  
Co-autor: Dra. Christiane Carrijo Eckhardt Mouammar- UNESP– Bauru  

 

O diabetes mellitus insulinodependente, ou tipo 1, é uma doença crônica 

caracterizada pela ausência de secreção de insulina pelo pâncreas, 

consequentemente ocorre aumento da concentração de glicose no sangue. 

(ALMEIDA & PEREIRA, 2008). Sociedade Brasileira de Diabetes (2006) 

postula que uma das principais estratégias utilizadas para facilitar a adesão ao 

tratamento tem sido a educação em diabetes. Através de informações sobre as 

consequências decorrentes de um mau e bom controle, procura-se estimular o 

próprio diabético a fazer suas escolhas a partir daquilo que sabe. No entanto, é 

sabido pela literatura, que mesmo em casos nos quais, o paciente tem 

consciência da importância de um bom controle sobre a doença, das 

consequências de um mau controle, ainda assim, burla o tratamento. Isto 

ocorre porque não basta ter consciência da doença e suas repercussões, pois 

a doença física atinge diretamente o emocional e este não é determinado 

apenas por aspectos conscientes. (GEED, 2000). A proposta dessa pesquisa 

se trata da implantação de Oficinas Psicoeducativas sobre “Alimentação 

Saudável”, no Hospital Estadual de Bauru, esta pertencente ao “Projeto de 

Extensão Avaliação Psicodiagnóstica e Atendimento Psicoterapêutico para o 

Ambulatório de Crianças e Adolescentes com Diabetes Mellitus”. O trabalho 

teve início em 2013, e neste ano tem sido realizado no contexto da sala de 

espera, a qual tem se mostrado um campo rico para a realização de 

intervenções psicológicas. Veríssimo e Valle (2006) mencionam que as ações 

em Sala de Espera são uma forma produtiva de ocupar um tempo ocioso nas 



instituições, transformando os períodos de espera em momentos de trabalho, 

através do desenvolvimento de processos educativos e da troca de 

experiências entre os usuários. O objetivo deste planejamento é proporcionar 

uma oficina psicoeducativa sobre alimentação fornecendo um espaço de 

escuta e acolhimento de demanda aos pacientes e acompanhantes. Para estas 

oficinas os estágios de psicologia estruturaram uma apresentação de 

informações sobre alimentação saudável, dificuldades em manter uma rotina 

alimentar saudável, alimentos industrializados e a capacidade de viciar o 

paladar e influência das mídias na disseminação de hábitos alimentares. E 

dinâmicas de grupo para tornar a apresentação mais interativa. (Que alimento 

é esse? e Demonstração da quantidade de açúcar presente nos refrigerantes). 

No início de outubro serão aplicados três tipos de instrumento para  avaliação 

dessas oficinas, (médica, cuidadores e pacientes maiores de 10 anos e 

pacientes menores de 10 anos). Foram realizadas até o presente momento 

seis oficinas, com duração de 2h30, tendo em média nove pacientes diabéticos 

cada uma, além dos acompanhantes. Estas oficinas não contêm apenas o 

discurso correto do que deve ser seguido a respeito da dieta de um paciente 

diabético, afinal sabemos o quanto essas regras alimentares são diariamente 

entoadas pelos cuidadores e pela própria consciência desses pacientes, ao 

contrário, por reconhecermos existência do que transcende a necessidade e os 

impede de aderirem estritamente ao tratamento, objetivamos nesse trabalho 

dar vazão ao desejo, espaço para que as dificuldades emerjam e assim tornar 

mais humana a forma de enfrentar a doença.  
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DA TEORIA A PRATICA: EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA 

HOSPITALAR 

Flaviana Bonamim de Castro ¹ 

Ligia Peres Tozati ² 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho trata do relato de experiência vivida na 

rotina do estágio em Psicologia Hospitalar, sendo este oferecido pela 

Universidade de Franca. A Psicologia Hospitalar é o campo de entendimento e 

tratamento dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento. Tal 

consideração pode ser observada na prática do estágio, sendo realizado no 

setor da Clínica Médica do hospital escola Santa Casa de Franca. 

OBJETIVOS: Relatar a experiência de estágio sendo realizado de Março a 

Outubro de 2015. No estágio, unimos a teoria e a prática no ambiente 

hospitalar. Os conhecimentos adquiridos na graduação são revistos e 

ampliados com leituras e discussões de renomados autores da área, 

abrangendo as diversas práticas do contexto hospitalar. MÉTODO: O estágio 

acontece na unidade cirúrgica, três dias na semana, são realizadas reuniões 

com os acompanhantes dos pacientes, a fim de orientá-los a respeito das 

rotinas e normas da instituição, esclarecer dúvidas e proporcionar espaço para 

reflexão. São realizados também atendimentos individuais com os pacientes, 

com familiares e/ou acompanhantes, além de atendimentos realizados em 

conjunto com os pacientes e seus acompanhantes. São realizadas entrevistas 

iniciais para identificação das demandas intervenções focadas no discurso, 

principalmente no que se refere a não adaptação ao adoecimento e à 

hospitalização. Após os atendimentos são feitas as discussões com a equipe, a 

leitura e a evolução de prontuários. RESULTADOS: Durante as reuniões com 

acompanhantes identificamos uma demanda de acolhimento, da possibilidade 



de um espaço e tempo específicos para acolhimento de sentimentos e 

percepções sobre a estadia no hospital. Observamos também, um movimento 

de interação entre os acompanhantes, que resulta em uma rica troca de 

experiência. Nos atendimentos individuais pudemos ter a dimensão de 

características específicas do setor, sendo este muito rotativo e diversificado 

em enfermidades, o que proporciona vivências em diversos âmbitos, como a 

morte, a terminalidade, os conflitos familiares, e situações de risco de 

pacientes. Os resultados apresentados são parciais visto que o estágio está em 

andamento. CONCLUSÃO: Acredito que todas as situações que estamos 

vivenciando neste estágio nos proporcionam, além da possibilidade de ver em 

prática a teoria, a troca, a possibilidade de olhar para o paciente e para a 

equipe hospitalar com abertura, sensibilidade apurada, e humanidade. Além de 

crescimento profissional, temos a oportunidade de crescermos enquanto 

pessoas. 
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A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE PSICOLOGIA SOBRE A 

MORTE 

Flaviana Bonamim de Castro¹ 

Simone Vioto Monteiro² 

INTRODUÇÃO: Um dos tabus da nossa sociedade é a morte. Esta, natural e 

normativa, faz parte do ciclo vital, mas é pouco abordada em conversas 

informais e fomenta diversos sentimentos e percepções. Refletindo sobre estas 

questões pertinentes à humanidade, pode-se também refletir sobre a atuação 

do profissional em Psicologia. O profissional em Psicologia entra 

constantemente em contato com conteúdos acerca da morte relacionado aos 

seus pacientes, seja esta morte física ou simbólica, seja em uma atuação 

clínica ou institucional. A morte está inserida na atuação do psicólogo em geral, 

contudo em particular, ao profissional que atua na área da saúde, 

principalmente por este estar ligado ao adoecimento físico de pacientes. 

OBJETIVO: O objetivo da pesquisa foi identificar a percepção acerca da morte 

para alunos graduandos do 5° ano do curso de Psicologia de uma Universidade 

do interior do estado de São Paulo, que realizavam estágios acadêmicos na 

área da saúde, bem como, favorecer subsídios para reflexão sobre a formação 

acadêmica do graduando em Psicologia acerca do processo de morte e do 

morrer. MÉTODO: Os estudantes de Psicologia participaram de maneira 

voluntária do estudo. Para tanto, foi utilizada na coleta de dados a Escala da 

Percepção de Morte proposta por Spilka, Stout, Minton e Sizemore (1977), 

sendo este um instrumento constituído de oito subescalas que avaliam a 

percepção frente à morte como um todo. As oito subescalas variam entre 4 e 6 

itens, totalizando 43 afirmações em formato Likert (de 1 a 6). A pontuação 

máxima pode variar entre 24 e 36 pontos. As subescalas referem-se à 



dimensões relacionadas à morte como sofrimento e solidão, vida além de 

recompensa, indiferença, desconhecido, abandono dos que dependem de nós 

com culpabilidade, coragem, fracasso e fim natural. RESULTADOS: 

Participaram voluntariamente, 15 de um total de 32 alunos dos estágios de 

Psicologia Hospitalar, Intervenção em Transtornos Alimentares, Intervenção em 

Ambulatório de Saúde Mental e Promoção de Saúde na Comunidade. Os 

resultados das subescalas apontaram maior frequência de pontuação, em 

ordem decrescente, nas subescalas que se relacionam com a morte como fim 

natural, como desconhecida, como coragem e como vida do além. As menores 

pontuações relacionaram-se às subscalas da morte como indiferença e 

abandono. CONCLUSÕES: Tais resultados apontaram que a percepção dos 

estudantes de psicologia acerca da morte mostrou-se permeada pelos 

conteúdos acadêmicos, concebendo a morte como algo natural do ciclo vital. 

As escalas subsequentes apontaram que a percepção acerca da morte 

encontra-se relacionada a aspectos particulares da vivência dos estudantes 

tais como, sentimentos frente a esse acontecimento considerado 

desconhecido. Ressalta-se também a relação encontrada com aspectos 

relativos à espiritualidade. As subescalas que tiveram menor pontuação 

apontaram que os sujeitos pesquisados demonstram dar importância às 

vivências acerca morte. Com as informações fornecidas por esta escala, 

pudemos realizar reflexões pertinentes à formação e à atuação do psicólogo, 

dando subsídios para ações futuras condizentes com o tema da morte e do 

morrer dentro da perspectiva da Psicologia. 
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OS SIGNIFICADOS AS BRAQUITERAPIA PARA MULHERES DE MEIA 

IDADE COM CÂNCER GINECOLÓGICO: UMA COMPREENSÃO 

FENOMENOLÓGICA. 

Autoras: Gabriela da Silva de Biaggio e Flávia dos Santos Mendes 

Graduandas em Psicologia do Centro Universitário Barão de Mauá 

Orientadora - Profa. Dra. Leandra Rossi 

O câncer ginecológico é caracterizado pelo crescimento descontrolado de 

células malignas nos órgãos do aparelho reprodutor feminino, podendo ser 

localizado em diferentes locais, como: colo do útero, ovário, tubas uterinas, 

endométrio, útero, vagina e vulva. Para seu tratamento, são utilizadas as 

seguintes opções: quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e procedimentos 

cirúrgicos. A braquiterapia é um dos tratamentos possíveis de se utilizar nesse 

tipo de câncer, que consiste em uma modalidade de radioterapia interna, que 

insere radiação através de um aplicador de maneira direta no tumor que, no 

caso de mulheres com câncer ginecológico, a aplicação é realizada 

pontualmente na vagina, o que pode gerar desconforto tanto no momento da 

aplicação, quanto posteriormente. Com base no levantamento de estudos 

científicos sobre essa temática, foi possível verificar que esses são realizados, 

em sua maioria, por profissionais da área da enfermagem, portanto as 

investigações acerca dessa temática com embasamento psicológico ainda são 

escassas. A presente investigação teve por objetivo compreender o modo 

como uma mulher de meia idade com câncer ginecológico significam uma 

modalidade de tratamento específico, a braquiterapia. Esse estudo consistiu 

em uma pesquisa de natureza qualitativa, embasada no método 

fenomenológico, que permite ao pesquisador acessar a essência das vivências 



do respondente com base em seus relatos sobre o fenômeno investigado. Para 

a obtenção dos depoimentos, foi feito uso da entrevista fenomenológica, a 

partir de uma questão norteadora, que nessa investigação foi: “Como você 

vivencia ou vivenciou a braquiterapia como modalidade de tratamento?”. Foram 

convidada a participar da pesquisa uma mulher que realizou tratamento de 

câncer ginecológico na Sociedade Portuguesa de Beneficência – Hospital 

Imaculada Conceição, localizada na cidade de Ribeirão Preto/SP. As 

entrevistas foram previamente agendadas e ocorreram na residência da 

participante, que esteve ciente da manutenção do sigilo em coerência com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As entrevistas foram 

audiogravadas e transcritas na íntegra para a manutenção da fidedignidade 

dos depoimentos. Através desse estudo, foi possível compreender os 

significados atribuídos por essa mulher frente a essa modalidade específica de 

tratamento, contribuindo para a ampliação das investigações acerca da 

braquiterapia no âmbito da Psicologia, favorecendo ainda o planejamento de 

estratégias de intervenção psicológica que visem ao preparo da mulher antes 

de se submeter à braquiterapia, bem como o seu acompanhamento durante o 

curso do tratamento.  

Palavras Chave: braquiterapia, câncer ginecológico, vivências e 

fenomenologia. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MÃES DE CRIANÇAS COM DIABETES 
MELLITUS TIPO 1 

 
Nathalia Gil Carlana, Universidade do Sagrado Coração¹ 

Rinaldo Correr, Universidade Sagrado Coração²  
Maria Cristina Cres, Hospital Estadual de Bauru³ 

 
O Diabetes Mellitus 1 (DM1) é uma doença crônica que, em crianças, acarreta 

graves consequências que se estendem para as relações familiares. Observa-

se que as crianças com DM1 sofrem, em decorrência do tratamento, uma série 

constrangimentos e frustrações. Desta maneira, a tarefa de aceitar a própria 

doença, passa a ser um processo doloroso e de grandes oscilações 

emocionais. Este estudo, que foi desenvolvido pelo programa de Iniciação 

Científica da Universidade do Sagrado Coração de Bauru (PIVIC/USC), visou 

analisar as questões de gênero, expressas nas manifestações femininas em 

mulheres que são mães/responsáveis por crianças com diagnóstico de DM1. A 

investigação de aspectos diferentes do fenômeno de vivência familiar, 

representado pelas participantes, foi enquadrada como objeto de pesquisa com 

foco nas relações de gênero e nas experiências vividas por elas. Participaram 

18 mães (20 e 61 anos) de crianças com DM1, usuários dos serviços do 

Ambulatório de Diabetes do Hospital Estadual de Bauru. Utilizou-se para a 

coleta de dados a entrevista semiestruturada, que foram gravadas e transcritas, 

garantindo-se o anonimato por meio de codificação. Os resultados da pesquisa 

foram apresentados e discutidos conforme as categorias emergentes da 

análise de conteúdos. O referencial teórico para a discussão dos resultados foi 

a abordagem das Representações Sociais. Na sequência, as categorias e 

subcategorias identificadas: 1) Impacto frente ao diagnóstico; 1.1 Experiência; 

1.2. Relações familiares; 2) Percepção do tratamento recebido; 2.1 Percepção 

– Filho com DM – Família; 2.2 Percepção – Sujeito (mulher) – Família; 2.3 



Percepção – Filho com DM – Comunidade; 2.4 Percepção – Sujeito (mulher) – 

Comunidade; 2.5 Percepção – Sujeito (mulher) – Local de trabalho; 2.6 

Percepção – Filho com DM – Sistema de Saúde; 2.7 Percepção – Sujeito 

(mulher) – Sistema de Saúde; 3) Enfrentamento; 3.1 Descrição do 

enfrentamento; 3.2 Serviços vs Dificuldade; 4) Representações de gênero; 4.1 

Participação do homem/figura masculina; 4.2 Representação de mãe/mulher; 

4.3 Relações Homem/pai e Mulher/mãe; 5) Expectativas das mães/mulheres; 

5.1 Expectativa para o filho; 5.2 Expectativa mulher/mãe. O ambiente familiar 

exerce importante influência na qualidade de vida da criança com DM1, 

contudo algumas famílias ainda não aceitaram a condição de saúde de seus 

filhos, prejudicando o relacionamento da família. Observa-se, a partir dos 

dados coletados, que a maioria das mulheres tem o tempo integral dedicado ao 

cuidado da criança com DM1, enquanto o pai/figura masculina tem apenas o 

conhecimento superficial sobre a doença e seu manejo. Nos resultados obtidos 

na categoria 5 (Expectativas das mães/ mulher) foram levantados que 39% de 

mães/ responsáveis acreditam na cura da doença por meio de um milagre 

religioso; as participantes enfatizaram este aspecto afirmando que forças 

sobrenaturais (Deus, por exemplo) irá salvar seu filho dessa doença, em 

contraste com as informações recebidas sobre a doença, como sendo crônica 

e que exige tratamento permanente. Em conclusão, o estudo explicitou a 

necessidade de compreender a realidade das mães e mulheres que se 

encontram diante de grandes aflições, dificuldades, medos, ansiedades e 

expectativas frente aos cuidados e desafios cotidianos. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus 1. Feminino. Questões de Gênero. Relação 

Mãe/Filho. Representações Sociais. 
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REPRESENTAÇÕES DO LUTO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: UM 

ESTUDO DE CASO 

Francine Aparecida Martins, Juliana Vendruscolo – Universidade de Ribeirão 

Preto (UNAERP). 

Introdução: A perda, de forma geral, seja de um ente querido, da saúde, do 

emprego, de um animal de estimação, dentre outras, parece ainda carregar 

certos tabus em relação ao processo de luto.  Questionam-se as diferenças 

entre o luto saudável e o patológico, considerando aspectos como: aceitação 

da perda, o tempo de duração, a superação e/ou elaboração do sofrimento, 

estratégias de planos futuros e etc. Essas questões tem desafiado cada vez 

mais os profissionais de saúde a lidarem com essas situações e a 

compreenderem as especificidades que envolvem as pessoas enlutadas, uma 

vez que se nota um aumento dessa demanda. Nesse contexto, a psicoterapia 

em situação de luto tem como proposta, acolher essa clientela propiciando um 

espaço de apoio e de expressão dos sentimentos, de forma a possibilitar a 

criação de um novo sentido a esse processo. Objetivo: Compreender as 

possibilidades de acolhimento e intervenção do psicoterapeuta em um 

processo de luto por viuvez. Buscou-se, ainda, refletir sobre o processo de luto 

e discutir a importância do atendimento psicológico nesse contexto. Método: 

Com base na abordagem fenomenológico-existencial, realizou-se estudo de 

caso sobre Ana, 48 anos, nível superior completo, agente penitenciária, que se 

encontrava em processo de luto pelo falecimento do marido, apresentando 

grande pesar pela perda, e expectativas negativas quanto ao seu futuro. Foram 

realizadas cinco sessões, que incluiu a escuta das questões e ou/ sofrimentos 

do paciente de forma a possibilitar possíveis ressignificações da situação atual 

de vida. Resultados: Diante da demanda apresentada o atendimento foi 



estruturado de maneira a propiciar um espaço aberto e de apoio, contemplando 

questões diretamente ligadas ao processo de luto. Notou-se fatores 

relacionadas ao modo como a sociedade vivência a perda na atualidade, como 

por exemplo o tempo de luto e superação, não restando ao indivíduo o direito 

ao sofrimento e ao choro, bem como desconsiderando que o luto é vivenciado 

por cada pessoa de forma individual (“As pessoas têm me cobrado parar de 

chorar”). Espera-se que o mesmo supere e volte o mais rápido possível à sua 

rotina, acompanhadas de frases como “ a vida continua”. Há uma cobrança em 

que se aceite a perda e deixar de lado a dor eminente. A própria finitude, 

também foi tema trazido pela paciente, sendo questionado por ela as 

incertezas e o não controle sobre a vida (“Você acorda, coloca seu brinco, seu 

colar, e já vai pensando no que terá que fazer, mais não sabe se vai acontecer 

alguma coisa que atrapalhe seus planos, tipo um acidente. A gente não tem 

essas certezas”). Esse aspecto vem de encontro com o deparar-se com a 

finitude, com a noção de temporalidade restrita e, assim, desfiar nosso mundo 

presumido. Considerações finais: Foi possível identificar benefícios do 

atendimento psicológico para a enlutada, de forma que possibilitou a 

ressignificação da situação de luto. Cabe destacar, que o modo como o luto 

será vivenciado, dependerá da intensidade do pesar de cada um, e de crenças 

pessoais e culturais, sendo vivenciado assim, de forma singular.  
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DEPENDÊNCIA QUIMÍCA, SAÚDE DA MULHER E COMORBIDADES 

ASSOCIADAS 

Francine Aparecida Martins, Eloah Verzola Rodrigues, Terezinha Pavanello G. 

Costa, Bruna Fontanelli G. Persico – Universidade de Ribeirão Preto 

(UNAERP). 

 

Introdução: A dependência química se tornou um importante problema de 

saúde pública e tem desafiado os profissionais da saúde a compreenderem o 

perfil do usuário de substâncias psicoativas, visto às dificuldades de manejo e 

formas de abordagem do problema. Com isso, verifica-se que o impacto social, 

econômico e emocional para a saúde do indivíduo acometido por este 

transtorno é imenso. A utilização de substâncias psicoativas, bem como seus 

prejuízos aumentam a chance do surgimento de outros transtornos, conhecidos 

como comorbidade. A dificuldade do estabelecimento de um diagnóstico 

preciso vem da sobreposição de sintomas do transtorno com o uso da droga. 

Apesar deste forte impacto, poucos estudos são realizados com esta temática, 

principalmente quando o alvo é o gênero feminino. Objetivos: Relacionar o 

quanto as comorbidades podem influenciar o uso de substâncias psicoativas no 

gênero feminino. Especificamente, visou conhecer a história de vida dessas 

mulheres, analisando a percepção que as mesmas têm sobre o efeito dessas 

patologias. Método: Foram selecionadas, a partir de análise de prontuários de 

uma instituição para tratamento da dependência química, quatro mulheres com 

idade média entre 20 e 50 anos, usuárias de substâncias psicoativas e 

diagnosticadas com alguma comorbidade psiquiátrica. Em seguida foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas audiogravadas individualmente na 

própria instituição, sendo posteriormente analisadas os pontos relevante de 



forma qualitativa. Resultados: Constatou-se nesta pesquisa, a íntima relação 

entre dependência química e comorbidade psiquiátrica em casos femininos. 

Notou-se outros fatores pertinentes em relação à questão do gênero como, por 

exemplo, a sexualidade sendo usada como moeda de troca para obtenção da 

droga de consumo como forma de evitar comportamentos desviantes, 

considerados crimes, como roubo e tráfico de drogas. O preconceito, também, 

foi um quesito levantado pelas participantes, sendo identificado, a partir dos 

relatos, grandes sofrimentos principalmente pela crença social equivocada de 

que elas são mais promíscuas e sexualmente disponíveis. De maneira geral, as 

mulheres sentiam-se motivadas para buscar tratamento, principalmente quando 

tinham percepções dos reais prejuízos que sofriam. No entanto, não era 

incomum a busca por tratamento a partir de queixas vagas, encobrindo o real 

problema, tendendo muitas vezes a procurar serviços clínicos para tratar 

sintomas físicos, como os ginecológicos, médicos ou psíquicos, como 

ansiedade ou depressão sem, contudo, revelar seu problema de dependência. 

Observou-se que as mulheres não eram informadas sobre o diagnóstico da 

comorbidade e, de certa forma, não possuíam esclarecimentos necessários 

para sua compreensão. Desta forma, isso pode comprometer a compreensão 

da relação direta existente entre o abuso de substâncias psicoativas e os 

sintomas gerados refletindo, sobretudo, em sua recuperação. Considerações 

Finais: Através do presente estudo constatou-se que na sua maioria os 

sintomas psiquiátricos antecederam à dependência química. Aspectos 

pertinentes ao gênero feminino, tais como a figura feminina ligada ao abuso de 

drogas, a prostituição e a busca de tratamento também sofrem influências nas 

questões sociais, muitas vezes prejudicando a auto imagem da mulher adicta.  
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VIVENDO A ESPIRITUALIDADE NA PSICOLOGIA HOSPITALAR 
 

DOMINGUES¹, Leticia Felipe 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM  

LUCAS², Ana Luiza Rosa 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM 

 FRANCO³, Leticia Becerra 
 Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM  

CAMPOS4, Eliseu da Costa 
 Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM 

 GONÇALVES5, Jurema Ribeiro Luiz 
 Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM 

 

Introdução: A espiritualidade consiste em uma busca pessoal pelo significado 

da vida e a capacidade de sentir-se ligado ao todo de forma integrada, 

objetivando uma conexão consigo mesmo. Objetivo: Descrever as percepções 

dos discentes diante das atividades executadas no atendimento espiritual junto 

ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM. 

Método: Trata-se da descrição das vivências de visitas realizadas por discentes 

da psicologia ligados ao Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Espiritualidade 

e Saúde - NinPES, com o tema: “Atendimento a necessidade espiritual de 

pessoas hospitalizadas”. As atividades ocorreram semanalmente, com duração 

de 2 horas, seguindo as etapas: abordagem dos pacientes dentro das 

enfermarias, apresentação do grupo e o objetivo da visita; distribuição de uma 

frase impressa para facilitar a introdução ao tema e promover uma reflexão 

sobre espiritualidade e o encerramento por meio do fechamento da discussão 

por um dos acadêmicos. Após as atividades, o grupo realizava anotações no 

diário de campo e discussões com o orientador sobre as experiências vividas 

durante a execução da atividade. Os relatos foram analisados segundo as 

etapas da análise de conteúdo. Resultados: Evidenciaram aspectos positivos e 



boa aceitação pela maioria dos pacientes, alguns se envolveram na atividade 

no decorrer do encontro, sentindo-se mais à vontade para participar. A maior 

colaboração foi por parte dos acompanhantes, fato este que nos permitiu inferir 

sobre a necessidade de atendimento ao cuidador dentro do contexto hospitalar. 

Durante a discussão, vários temas foram trazidos principalmente em relação à 

fé e Deus. Destaca-se a ansiedade inicial por parte dos alunos e dificuldade de 

lidar com o retraimento de alguns pacientes, choro e silêncio. Conclusão: As 

atividades de espiritualidade repercutem satisfatoriamente na ótica dos 

pacientes, que relataram a importância do trabalho expressando com palavras 

de gratidão e elogios ao empenho da equipe. Em relação aos alunos, o relato é 

que este período foi de grande aprendizado, onde foram vividos aspectos não 

abordados no cotidiano acadêmico. 

Descritores: Espiritualidade; Assistência Hospitalar; Acadêmicos. 
 
¹Discente de Psicologia da UFTM; ²Discente de Psicologia da UFTM; ³Discente 
de Psicologia da UFTM; 4Mestrando junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Atenção à Saúde – UFTM, 5Docente junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Atenção à Saúde – UFTM. 
Email relator: lehfdomingues@gmail.com 
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SEXUALIDADE E SAÚDE REPRODUTIVA DE MULHERES JOVENS DO 

NORDESTE E SUDESTE 

Marilia Silveira Cardoso, Universidade do Sagrado Coração¹ 

Florêncio Mariano da Costa Junior, Universidade do Sagrado Coração² 

 

No âmbito das ciências da saúde, alguns estudos destacam a importância de 

compreender as relações entre geração, gênero e modos de vida como 

multideterminantes à saúde. A sexualidade na adolescência se relaciona ao 

momento de descobertas e novas experiências de um corpo e identidade que 

se modificam no processo maturacional em contato com um contexto 

sociocultural. No campo de práticas sociais tem se tornado objeto de estudo, 

pois interfere nos processos de desenvolvimento social e nas trajetórias de vida 

dos indivíduos que via de regra, irão vivenciar esse período de seu 

desenvolvimento e a transição entre a infância e a vida adulta. A sexualidade 

está sob a influência das categorias gênero, classe social e geração, 

especialmente pelo fato de que, ser homem ou ser mulher, pertencer a um 

grupo etário/geracional e estar localizado em um grupo social, são condições 

que definem as experiências com a sexualidade e por sua vez com a saúde 

reprodutiva. Partindo do estudo sobre feminilidade e saúde reprodutiva, 

considerando a complexidade das categorias de geração e gênero, o presente 

estudo objetivou investigar quais são as concepções de jovens gravidas acerca 

da sexualidade, além das estratégias de contracepção. Esta pesquisa é 

classificada de modo qualitativa e descritiva, foi utilizado um roteiro de 

entrevista semiestruturada e os dados obtidos foram submetidos à Análise de 

Conteúdo (Bardin). Foram entrevistadas seis jovens entre 14 a 17 anos, mães 

ou gestantes que pertencem a classes populares. Os dois grupos regionais 



compreenderam: três jovens do interior do Estado da Paraíba e três jovens do 

interior do estado de São Paulo. A partir relatos das adolescentes, os 

resultados apontaram que temática sexualidade foi permeada por 

constrangimentos, três adolescentes não conseguiram responder a pergunta, 

duas adolescentes responderam que sexualidade seria a relação sexual e uma 

associou a sexualidade com a transmissão das doenças. Dentre os métodos de 

contracepção mais utilizados o uso de preservativos (camisinha) é relatado 

como ser o mais frequente assim como os anticoncepcionais. As mães 

aparecem com evidencia nos relatos das adolescentes, sendo elas que dão as 

orientações para as filhas sobre os métodos contraceptivos e as levam no 

posto de saúde. As escolas e projetos sociais também são locais que as 

adolescentes recebem orientações.  Com relação aos cuidados com a saúde, 

uma adolescente da Paraíba relata estratégias de higiene como formas de 

prevenção de doenças e que soube dessa informação no médico. A mesma 

adolescente informa que o homem pode tomar remédio para prevenir a 

gravidez. Uma jovem do estado de São Paulo relata que os homens são menos 

propícios a contraírem HIV, o irmão da entrevistada namora uma mulher 

soropositiva, mas afirma que o irmão não se previne e não possui o vírus, 

relata que somente os homossexuais são mais propícios a pegarem a doença 

sexualmente transmissível. Conclui-se, portanto, a necessidade de diferentes 

investimentos em políticas públicas no campo da saúde reprodutiva para 

ampliar as informações sobre prevenção e educação sexual, bem como os 

valores culturais e familiares, que irão influenciar decisivamente na trajetória 

reprodutiva. 

Palavras-chave: Sexualidade; Saúde Reprodutiva; Gênero; Adolescência 
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GRUPO DE ESTUDO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR: MODALIDADES DE 

ATENDIMENTO E A DESCRIÇÃO DE UMA PRÁTICA 

Felipe de Souza Areco1 

 

Introdução: A Psicologia Hospitalar é o campo do tratamento e compreensão 

dos aspectos psicológicos atrelados ao processo de adoecimento. O sujeito é 

carregado de subjetividade e então acontece o adoecimento pelo fato deste 

indivíduo se esbarrar em um “real”, de natureza patológica, denominado 

“doença”, presente em seu próprio corpo, produzindo uma infinidade de 

aspectos psicológicos que podem ficar evidentes no paciente, no familiar e na 

equipe de saúde (SIMONETTI, 2004). Contextualmente, um grupo é onde se 

pode reconstruir e criar significados, vivenciar e ressignificar questões, através 

da troca de informações, do insight, da identificação e outros processos. O 

grupo funciona como um campo de referências cognitivas e afetivas, onde o 

sujeito se integra e se reconhece, podendo tanto bloquear quanto estimular 

processos criativos e críticos (RIBEIRO, 1995). Robbins (2002, p. 250), 

assinala que é um grupo com dois ou mais indivíduos, interdependentes e 

interativos, que se unem visando à obtenção de um determinado objetivo. 

Objetivos: apresentar as modalidades de atendimento dentro do Hospital 

Geral e a descrição da prática do Psicólogo neste contexto. Método: cada 

módulo é composto por seis encontros, com duração de 1 hora e 30 minutos 

cada um deles, onde são discutidos textos e casos aproximando estudantes de 

Psicologia e profissionais já formados da área citada a conhecerem e se 

familiarizarem com a Psicologia Hospitalar. O Grupo de Estudo é dividido por 

módulos (até o presente momento, o Grupo está no módulo VII), 

semestralmente, com diferenciais como: a presença de um profissional 

Psicólogo do cenário hospitalar para contar suas experiências e, em módulos 

específicos, visitas técnicas acompanhadas em hospitais da cidade de Ribeirão 

Preto/SP e São Paulo. Cada participante recebe à conclusão do Grupo de 

Estudo um certificado de participação. Resultado: os Grupos de Estudo 

ocorrem desde o ano de 2012, e contam com a participação total de 187 alunos 

até o presente momento. Discussão: A adesão e participação maciça dos 



estudantes e profissionais de Psicologia vem aumentando consideravelmente a 

cada semestre/módulo. Os alunos apreendem desde o manejo do Psicólogo no 

cenário hospitalar até a possibilidade de discussão de casos, visitas técnicas e 

participação como ouvintes. Conclusão: nos encontros com os alunos, é 

perceptível o quão se faz importante se discutir em um Grupo de Estudo a 

importância do Psicólogo em uma unidade hospitalar, já que este profissional 

lidará com aspectos vinculados desde o diagnóstico/motivo de internação à 

possibilidade de morte. Ainda, nas discussões, o Psicólogo tem papel 

fundamental para orientar aos alunos as modalidades de atendimento 

psicológico, o acolhimento e o manejo junto aos pacientes e familiares, e 

também à equipe de saúde, já que adoecer é uma possibilidade. 

Palavras-chave: grupos de estudo, modalidades de atendimento, psicologia 

hospitalar. 

1 Psicólogo, Especializando em Psicologia Hospitalar pelo Psicolog; Mestrando em Saúde Pública pela EERP-USP, 

Diretor Científico da Inclinare Psicologia. E-mail: felipearecopsicologo@gmail.com 
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GRUPOS DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA AO PACIENTE ONCOLÓGICO 

E SEUS FAMILIARES/ACOMPANHANTES: O MANEJO DO PSICÓLOGO 

Felipe de Souza Areco1, Natália Gallo Mendes Ferracioli2, Juliana Vendruscolo3 

Introdução: Câncer é sinônimo de tumor maligno e resulta da proliferação 

celular atípica, sem controle, podendo invadir diretamente os tecidos vizinhos, 

a metástase, e se remonta pela disseminação à distância, por meio das 

circulações sanguíneas e linfáticas (INCA, 2011a). No envolvimento dos 

grupos, destacamos a Psico-oncologia que se constitui como uma área de 

conhecimento da Psicologia da Saúde em sua junção com os saberes vindos 

da Oncologia, aplicada aos cuidados com o paciente oncológico, seus 

familiares e os profissionais que no diagnóstico e tratamento estão envolvidos 

(Veit, Carvalho, 2008). Um grupo deverá ocorrer entre duas ou mais pessoas e 

é um conjunto de interações pela força de uso do poder, crenças, valores e tipo 

de tomada de decisão, com variados graus de diversidade, (FRANÇA, 2006). O 

grupo é um espaço de apoio, trocas e reflexão, trazendo o trabalho de 

ressignificar a história e a identidade de seus membros e, paralelamente, de 

reconstruir sua história e sua identidade coletiva, (SILVA, 2000). Objetivos: 

orientar, informar e desmistificar através dos grupos os variados tipos de 

câncer em uma unidade oncológica. Método: seis temáticas foram 

desenvolvidas para a explanação do grupo que é desenvolvido durante as 

sessões de quimioterapia. Sendo elas: Conhecendo o Grupo; Aspectos 

Emocionais; Alterações no dia a dia frente ao adoecimento; Efeito colateral: 

como conviver com ele; Uma única palavra diz tudo e Auto avaliação: como 

estou me sentindo? Resultados: em seu processo de adoecimento, as 

temáticas desenvolvidas no grupo junto ao paciente e seus 

familiares/acompanhantes, proporcionam uma melhora significativa na 

compreensão, elaboração e desmistificação do câncer. Discussão: fica nítido, 

que, os pacientes/familiares passam a conhecer melhor seu diagnóstico 

durante os grupos desenvolvidos. Destaque para as temáticas - Efeito 

Colateral: como conviver com ele e Aspectos Emocionais, onde há uma grande 

identificação de todos ali presentes. Conclusão: conviver e aprender a ter uma 

boa relação com o câncer não é tarefa fácil para o indivíduo que se depara 

abruptamente com a possibilidade de adoecer, principalmente o câncer, uma 



doença cheia de estigmas e que para muitos é vista como uma sentença de 

morte. Com os grupos de intervenção psicológica, o Psicólogo vem trazer uma 

abertura de possibilidades neste momento de compartilhamento entre todos 

que estão na unidade de oncologia em processo quimioterápico, visando a 

busca da elaboração e ressignificação deste evento estressor vivenciado. 

Palavras-chave: grupos, paciente oncológico, manejo do psicólogo. 

1 Psicólogo, Responsável pelos Grupos no CAON – Centro Avançado de Oncologia e Psicólogo do Hospital São Francisco em Ribeirão Preto/SP; 

Especializando em Psicologia Hospitalar pelo Psicolog; Mestrando em Saúde Pública pela EERP-USP, Diretor Científico da Inclinare Psicologia. E-

mail: felipearecopsicologo@gmail.com 

2 Psicóloga, Coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital São Francisco, Especializanda em Psicologia Hospitalar pelo Psicolog, 

Especialista em Saúde Mental, Diretora Geral da Inclinare Psicologia  

3 Psicóloga, Professora Doutora pela USP; Docente da UNAERP, UNIP e Estácio UniSeb; Coordenadora do Curso de Especialização em 

Psicologia Hospitalar do Psicolog 
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ÓBITO FETAL E ABORTO ESPONTÂNEO: POSSIBILIDADES E 

IMPLICAÇÕES DO LUTO MATERNO 

Gabriela de Oliveira Haleplian¹ 

Natália Gallo Mendes Ferracioli² 

 

Introdução: A maternidade é algo esperado por muitas mulheres: elas se 

preparam emocionalmente para a gravidez e para o parto e lhes são 

transmitidas dicas e recomendações de profissionais e leigos, além do próprio 

interesse em buscar informações sobre esse momento. Porém, dificilmente a 

mulher é preparada para possibilidade de aborto: como a morte em geral, ele 

não é esperado. O aborto, muitas vezes, acontece permeado por diversos 

questionamentos, e surgem sentimentos de culpa, solidão, além de a mulher 

acessar sua própria vulnerabilidade inerente à condição humana. Ainda que 

queira permanecer carregando um filho ao ventre, tem-se a notícia inesperada 

e indesejada da perda, tornando-se impotente frente a esta situação. A morte 

de um filho inverte as expectativas das perdas pressupostas na vida, deixando 

os pais sem referências temporais, o que pode agravar os efeitos sobre a 

família e consequentemente, o luto, comprometendo também, no imaginário, o 

futuro. Além disso, morte de uma criança produz uma dor intolerável, porque 

significa a frustração de todos os desejos, devaneios e fantasias, mas, 

principalmente, a impossibilidade de aplicar sua capacidade de ser mãe. Isto se 

constitui uma profunda ferida narcísica, de difícil e lenta recuperação. Outros 

sentimentos que acompanham a perda de um filho são o intenso fracasso, 

sensação de incapacidade, inferioridade e desprezo. Além dessas questões, 

podem surgir sentimentos vinculados à identidade feminina e ao papel da 



mulher na sociedade. Quanto ao luto, ele é descrito por Freud (1917) como um 

trabalho de adaptação do ego à perda do objeto amado, basicamente como um 

processo de identificação com o objeto perdido, de onde o ego deixa de investir 

a libido e passa a investir em novos objetos. É uma forma de elaboração 

psíquica que consiste na ligação no aparelho psíquico de impressões 

traumatizantes, integração de excitações e estabelecimento de conexões 

associativas entre elas. Entretanto, a ligação com o objeto interno permanece, 

sendo passando apenas a ter um novo significado. É esta ressignificação que 

ocorre no processo do luto. Objetivo: propiciar reflexões a partir da vivência de 

mulheres no processo do luto através da inconcretude da maternidade, 

destacando os principais sentimentos e possibilidades de desvelar tal 

momento. Procedimento: Relacionar os dados obtidos em revisão bibliográfica 

sobre o tema aos aspectos vivenciados na prática psicológica em hospital 

materno-infantil. Resultados: Observam-se estudos diversos sobre o luto 

materno e as possibilidades de ressignificações, que podem contribuir na 

compreensão desta importante demanda encontrada na prática, tendo grande 

potencial nas áreas de psicologia e medicina. Discussão: Durante a pesquisa e 

vivências realizadas em um hospital particular na cidade de Ribeirão Preto/SP, 

observa-se que a morte de um filho evoca os mais profundos sentimentos. 

Falar em aborto é trazer questões inerentes ao abortamento dos planejamentos 

e sonhos vinculados a esta criança. O acompanhamento psicológico no 

ambiente hospitalar e ambulatorial tornam-se importantíssimos para auxiliar na 

possibilidade de desvelar o sentido e reconstrução através de tal fato. 
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A VIVÊNCIA DE JOVENS ADULTOS QUE DESCOBRIRAM O VÍRUS HIV: UM 

ENFOQUE FENOMENOLÓGICO 

Thais Ferreira da Trindade 

Amanda Delmonico Ribeiro 

Patrícia do Socorro Magalhães Franco do Espírito Santo 

 

Em junho de 1981, nos Estados Unidos da América, foi registrado o primeiro 

caso de um tipo incomum de pneumonia causado por um vírus ainda 

desconhecido, a princípio em indivíduos do sexo masculino e previamente 

saudáveis. Somente em 1983 cientistas relacionaram a doença com o que hoje 

é conhecido por Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS. O vírus da 

Imunodeficiência Humana – HIV, por sua vez, foi descoberto em 1986. A 

literatura atual aponta que o diagnóstico de soropositividade, emitido aos 

indivíduos portadores do HIV, é cercado por um cenário culturalmente 

construído por medo e preconceito. Estes fenômenos muitas vezes interferem 

na adesão ao tratamento da doença, prejudicando o modo como essas 

pessoas se lançam ao mundo, organizam sua vida laboral, seus estudos, 

relacionamentos sociais e familiares. Busca-se investigar a vivência de jovens 

adultos, na idade entre 18 a 25 anos, que receberam o diagnóstico do vírus da 

Imunodeficiência Humana - HIV, a luz da teoria fenomenológica-existencial. 

Autores da área do desenvolvimento humano afirmam que geralmente nesta 

fase, o jovem busca alcançar a estabilidade profissional, afetiva e de seus 

valores éticos. Descobrir o diagnóstico de HIV/AIDS causa uma experiência 

negativa, impedindo muitas vezes estes jovens de aderirem ao tratamento 

medicamentoso e construir planos futuros, uma vez que, com uma doença 

crônica, estigmatizada na sociedade atual, esse público possa se sentir 



estagnado no tempo. Assim, a justificativa para que tal estudo seja realizado, 

consiste na preocupação com o sofrimento psíquico que o indivíduo enfrenta 

ao receber o diagnóstico no início de uma fase tão importante, bem como, 

disseminar conhecimentos para esta área de estudo. Busca-se ainda, 

compreender como essa população vivencia a doença e quais implicações o 

adoecer trará no seu modo de existir no mundo. Para isso, será realizada na 

Organização Não Governamental Grupo Humanitário de Incentivo à vida (ONG 

GHIV), entrevistas semiestruturadas com até 10 jovens adultos que 

descobriram o status sorológico há no máximo um ano. A análise de dados 

será realizada a partir da pesquisa qualitativa, seguindo os passos propostos 

por Martins & Bicudo (1989) e a luz da teoria fenomenológico-existencial. 

Ressalta-se que indivíduos estarão amparados pela resolução de número 

466/2012 sobre Pesquisas envolvendo seres Humanos do Conselho Nacional 

de Saúde e do Ministério de Saúde. Espera-se que a pesquisa, seja fonte de 

estudos para pesquisadores interessados no tema e que colha resultados que 

contribuam para que os profissionais das áreas da saúde e comunidade, olhem 

para o indivíduo de forma holística oferecendo um serviço humanizado ao 

público atendido.  
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A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NO TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS 

ALIMENTARES NO CONTEXTO HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Lilian Regiane de Souza Costa 1 

Manoel Antônio dos Santos2 

 

A literatura atual destaca o papel que a família exerce diante do adoecimento 

de um de seus membros. Da mesma forma que o ambiente familiar é apontado 

como a principal rede de apoio social ao enfermo, o modo como são 

organizadas as relações familiares também pode ser um dos fatores que 

colaboraram com o surgimento e manutenção de quadros patológicos. Apesar 

de frequente esse duplo envolvimento da família no motivo que leva muitos 

pacientes a receberem cuidado especializado em hospitais, sabe-se que os 

recursos disponibilizados pela maioria das instituições para recepção e 

abordagem dos familiares ainda são precários. Essa precariedade se revela 

desde a falta de espaços físicos até a falta de profissionais capacitados para o 

desenvolvimento de intervenções junto às famílias. A dinâmica das relações 

familiares é apontada como um dos fatores etiológicos dos Transtornos 

Alimentares (TAs). Há um leque amplo de estudos que investigaram como as 

relações familiares podem influenciar na erupção de sintomas alimentares, 

contudo são poucos que abordam estratégias de inclusão da família na 

assistência, bem como sua eficácia. A partir da escassez de estudos que 

abordam a participação familiar no ambiente hospitalar, o presente estudo 

objetivou relatar como se dá a inclusão da família no tratamento de pacientes 

em um serviço especializado em TAs. O local de estudo trata-se do Grupo de 

Assistência a Transtornos Alimentares (GRATA), pertencente ao ambulatório 



de Nutrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (HCFMR-USP). A equipe do GRATA é interdisciplinar, composta por 

Nutricionistas, Psicólogos, Terapeuta Ocupacional, Médicos Psiquiatras e 

Nutrólogos. No que se refere ao atendimento oferecido às famílias, a equipe 

considera como obrigatório que o paciente venha acompanhado por pelo 

menos um cuidador, que na maioria dos casos é a mãe por escolha da própria 

família. A participação do acompanhante inicia com a realização das 

entrevistas de “Caso Novo”. Nesse momento, são investigados desde dados 

socioeconômicos até aspectos da dinâmica das relações familiares. No 

momento do fechamento do plano de atendimento, o acompanhante é 

corresponsável pela assinatura do contrato, além de ser convidado a participar 

dos grupos destinados aos familiares. A Psiquiatria oferece um grupo com 

intuito psicoeducativo, logo em seguida, a Psicologia coordena um grupo de 

apoio emocional. Tratam-se de grupos abertos, nos quais a presença de pelo 

menos um acompanhante é obrigatória em dias de retorno do paciente ao 

hospital. A equipe pode oferecer psicoterapia individual a membros da família 

ou convidar outro membro que não esteja acompanhando a participar dos 

grupos de atendimento. Com frequência, a presença paterna é solicitada. 

Também são realizadas reuniões familiares com o intuito de conversar com o 

paciente junto aos seus acompanhantes. Essas reuniões acontecem, 

principalmente, quando são observadas dificuldades da família na adesão ao 

tratamento. Observa-se que as reuniões familiares e a presença de outros 

familiares, como pai e irmãos, têm estimulado o diálogo e o suporte oferecido 

entre eles próprios. As práticas relatadas têm colaborado para que o cuidado já 

realizado pela família caminhe em sintonia com o cuidado oferecido pelo 

serviço. 
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VIVÊNCIA PROFISSIONAL EM CONTEXTO HOSPITALAR COMO ESTÁGIO 

BÁSICO NA GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

Lilian Regiane de Souza Costa 1 

Karin Aparecida Casarini2 

 

A inserção do psicólogo no hospital é recente, apenas na década de 50 que 

foram registradas as primeiras práticas da Psicologia dentro do Hospital Geral. 

O reconhecimento da necessidade do trabalho do psicólogo nos hospitais 

ainda é tímido considerando a alta demanda por assistência psicológica dos 

pacientes hospitalizados, familiares e a própria equipe de trabalho. Entretanto, 

observa-se um importante aumento do número de psicólogos que estão 

trabalhando em hospitais, tanto que, atualmente, a Psicologia Hospitalar é 

reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia como uma especialidade da 

área. Apesar da mudança no mercado de trabalho, muitos cursos de 

graduação em Psicologia ainda apresentam uma estrutura curricular voltada 

pra a formação clínica, enquanto para a atuação em outros contextos de 

trabalho, como o hospital, permanece defasada. O problema surge quando os 

profissionais optam por atuarem no contexto hospitalar sem a devida formação 

básica, bem como sem o título de especialista, já que não é considerado 

obrigatório. Com o intuito de instrumentalizar alunos para o trabalho em 

contextos além do clínico, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 

conta com uma série de disciplinas denominadas Vivência Profissional na 

grade curricular do curso de Psicologia. Nessas disciplinas, espera-se que o 

aluno tenha contato prático com diferentes contextos de atuação do psicólogo, 

como o hospital. Esse contato implica em conhecimento do campo; 



aproximação em relação à equipe, usuários do serviço e familiares; reflexão 

sobre como o psicólogo poderia colaborar com a melhora na assistência 

oferecida por esse serviço e quais seriam as possíveis dificuldades 

encontradas. Para a realização das “vivências” os alunos contam com o 

suporte de um professor/supervisor e uma instituição conveniada onde serão 

realizados os trabalhos. Ressalta-se que o objetivo do estágio ainda não é a 

realização de intervenções, embora a própria aproximação já possa trazer 

efeitos terapêuticos, mas se trata apenas de uma atividade de investigação do 

campo. Diferente dos estágios profissionalizantes, a realização de todas as 

vivências é obrigatória, mesmo que o aluno não manifeste interesse pela área. 

A obrigatoriedade foi definida porque se espera que todos os profissionais 

formados tenham minimamente a oportunidade de conhecer dificuldades e 

possibilidades de trabalho do psicólogo, esse exercício pode colaborar, 

inclusive, com a atuação em outros contextos e/ou despertar o interesse para a 

atuação na área investigada. Além disso, com frequência, o profissional que 

opta pelo trabalho em hospital não realizou estágio profissionalizante nessa 

área, por falta de oportunidades ou mesmo de interesse, nesse sentido, a 

realização do estágio básico teria lhe oferecido minimamente uma 

contextualização prática sobre o contexto hospitalar. A condução dessas 

disciplinas tem trazido uma série de vantagens para os graduandos. Observa-

se que, no início do estágio profissionalizante, as dificuldades relacionadas à 

aproximação do contexto de trabalho são bem menos intensas, bem como o 

aluno se mostra muito mais autônomo na condução das intervenções. Em 

relação às dificuldades, destacam-se os empecilhos encontrados para a 

realização de convênios com instituições. Pelo fato de não haver diretamente 

uma oferta de intervenção, muitas serviços não compreendem os benefícios 

trazidos pelo estágio.  
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