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TL01 - CUIDANDO DO PROCESSO DE DESPEDIDA E LUTO DE UMA 

EQUIPE MÉDICA VETERINÁRIA E DOS TUTORES DE ANIMAIS 

HOSPITALIZADOS: POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA  

Amanda Fernandes Rodrigues Alves1, Prof.ª Dr.ª Leandra Rossi² 

A psicologia no Brasil é uma ciência nova, que está em constante construção e 

desenvolvimento de suas possibilidades nos mais diversos campos de atuação. 

De acordo com as necessidades emergentes ela adentrou o hospital, a escola, 

o esporte e, recentemente, o hospital veterinário. Neste local, a equipe médica 

veterinária lida com suas próprias frustrações diante da perda de um paciente 

e, ao lado desses profissionais, os tutores dos animais de estimação que se 

encontram hospitalizados também revelam intenso sofrimento diante do 

diagnóstico de uma doença, do processo de perda e óbito ou até mesmo da 

opção pela eutanásia, já que os animais são por eles considerados integrantes 

do grupo familiar. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo relatar a 

experiência de estruturação de um serviço de psicologia em um hospital 

veterinário na cidade de Ribeirão Preto-SP. A proposta foi construída através 

da aproximação com as demandas específicas do hospital e articulada com 

base nos serviços existentes em hospitais humanos, considerando a relação 

entre profissionais e tutores/familiares dos pacientes. Desta forma, foram 

ofertadas duas modalidades de atenção: 1) Apoio psicológico aos tutores dos 

animais de estimação no momento da comunicação de más notícias e no 

processo de perda e óbito e 2) Suporte à equipe de profissionais através de 

rodas de conversa e grupos temáticos. A partir da concepção desta proposta 

foi possível refletir sobre a entrada da psicologia no hospital veterinário, 

buscando a humanização do cuidado prestado pela equipe ao animal e à 

família, considerando-se os aspectos emocionais presentes no processo de 

adoecer. Evidencia-se a necessidade de dedicar atenção e suporte aos tutores 

envolvidos na hospitalização do animal, tendo em vista o que este representa 

                                                           
1 Graduada em psicologia e pós graduanda pelo Centro Universitário Barão de Mauá, psicóloga clínica em consultório 
particular, mestranda em Psicologia pela Universidade Federal do Triangulo Mineiro. Email: 
afernandes.psico@gmail.com 
² Graduada em Psicologia (formação de psicólogo, bacharelado e licenciatura) pela Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto - FFCLRP-USP, mestrado e doutorado em Psicologia pela mesma instituição, psicóloga 
clínica em consultório particular, professora titular da Universidade Paulista - UNIP de Ribeirão Preto e do Centro 
Universitário Barão de Mauá / Ribeirão Preto. Coordena o Curso de Pós-graduação em Práticas Clínicas e 
Institucionais em Psicologia Fenomenológico-Existencial do Centro Universitário Barão de Mauá. 



para a família e o vínculo afetivo que, na maioria das vezes, revela-se tão 

intenso quanto à experiência de parentalidade entre humanos. Dentro da 

perspectiva fenomenológico-existencial, é possível lançar luz ao significado que 

a perda do animal de estimação tem para cada profissional, bem como para 

cada tutor que, de modo singular, poderá vivenciar um processo de luto negado 

ou adiado. Além disso, foi possível refletir sobre as implicações da intervenção 

psicológica especialmente para os médicos veterinários que, apesar de lidarem 

com vidas, assim como na medicina humana, suas demandas por cuidados em 

saúde mental não são tão visíveis, o que pode perpetuar a exposição desta 

classe à Síndrome do Burnout. Conclui-se que a construção das possibilidades 

de atuação neste segmento pode ser pensada como um desdobramento da 

psicologia hospitalar no âmbito da medicina veterinária, resguardadas as 

adequações necessárias e a observância às especificidades dessa área 

promissora de atuação para o psicólogo. Assim, foi possível a construção de 

uma prática consistente, coerente com as demandas emergentes, visando à 

oferta de um trabalho de qualidade e significativo, em que o psicólogo assume 

o papel de facilitador da comunicação entre equipe e família, além de se tornar 

suporte ativo para situações que demandam a assistência psicológica in locus 

aos tutores e à equipe médica veterinária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TL02 - A FALTA QUE ELA ME FAZ: A VIVÊNCIA DE HOMENS QUE 

PERDERAM SUAS COMPANHEIRAS EM DECORRÊNCIA DO CÂNCER  

Caroline O. B. de Morais¹, Manoel Antônio dos Santos2  

O câncer impacta todo o sistema familiar, além da própria mulher acometida 

por ele. Os maridos são especialmente afetados, pois são os companheiros 

mais íntimos. Quando é confirmada a impossibilidade da cura, ambos sofrem 

com a expectativa da morte e com as mudanças que ela acarreta nas vidas do 

casal. A perda precisa começar a ser elaborada para um melhor enfrentamento 

do luto. Este estudo teve por objetivo investigar a vivência de homens que 

perderam suas parceiras em decorrência do câncer, explorando seus 

sentimentos e experiências relativas ao período de terminalidade e após a 

partida da mulher. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo-exploratório, de 

corte transversal. Os participantes foram 6 viúvos de mulheres que faleceram 

em decorrência do câncer. Utilizou-se para coleta de dados um roteiro de 

entrevista semiestruturada e um formulário de dados sociodemográficos. As 

entrevistas foram realizadas individualmente em um único encontro. Além 

disso, foram audiogravadas e transcritas literalmente e na íntegra. 

Posteriormente, os dados foram submetidos à análise de conteúdo na 

modalidade temática. Os resultados permitiram a (re) construção de 4 

categorias temáticas e 14 subcategorias, que respondem o objetivo da 

pesquisa. Entretanto, serão apresentadas 2 categorias, consideradas mais 

representativas do trabalho. (a) Reações de luto: trata-se de um conjunto de 

comportamentos, sentimentos e pensamentos frequentemente observados em 

pessoas enlutadas. De acordo com Parkes3, tais reações estão categorizadas 

nas seguintes “fases”: entorpecimento e culpa; saudade e busca pela pessoa 

perdida; desorganização e desespero; e a recuperação. Tais fases não são 

peremptórias, e o indivíduo as vivencia, ou não, de maneira singular e 

irreplicável. (b) Significados atribuídos e fontes de apoio: significar o 

processo de doença e morte da esposa mostrou-se muito importante para que 

os viúvos conseguissem reconstruir-se (emocionalmente, socialmente). 

Profissionais da saúde que acolheram o casal durante a doença foram 

mencionados com afeto pelos viúvos. Os amigos e a Fé pessoal constituíram 

pilares nos quais se apoiaram para seguir em frente. Os viúvos entrevistados 

vivenciaram o processo de luto de maneiras singulares, mas com certos 



aspectos em comum. Alguns apresentaram reações relativas às fases do luto 

mencionadas, enquanto outros reagiram de maneira diferente à que foi 

encontrada pela literatura consultada. É importante ressaltar que os estudos de 

Parkes são com viúvas inglesas. Pode haver diferença de gênero, de tempo de 

viuvez e de cultura nas reações de luto, o que não foi investigado aqui. Para 

todos, os significados atribuídos aos acontecimentos significativos que 

permearam a vivência da perda contribuíram para a elaboração do luto. 
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TL03 - O TRANSPLANTE IDEAL E REAL: DA ESPERANÇA DE UMA NOVA 

VIDA À POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO E PERDA DO NOVO ÓRGÃO  

Lara Leonora Tiglia¹, Carolline Mara Veloso Rangel², Ricardo Gorayeb³  

 

INTRODUÇÃO: O transplante idealizado pelo paciente antes da cirurgia pode 

ser diferente do transplante real vivenciado após o procedimento, pois o órgão 

recebido corre o risco de demorar a começar a funcionar ou ainda sofrer um 

processo de rejeição e perda do novo órgão. É possível observar nos 

comportamentos apresentadas pelos pacientes, uma relação entre as emoções 

e o corpo. No caso dos pacientes transplantados, muitos fatores influenciam 

sua estabilidade e a adaptação a esta nova realidade. OBJETIVO: Apresentar 

relato de experiência de atendimento psicológico a pacientes internados em 

enfermaria de transplante renal e que apresentaram rejeição do órgão no pós-

operatório. MÉTODO: Este estudo foi realizado através de entrevista feita por 

psicólogo a pacientes hospitalizados em enfermaria de Transplante Renal no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que 

receberam um rim por transplante e se encontravam em período de 

recuperação cirúrgica e espera do funcionamento do novo órgão. 

RESULTADOS: Pode-se notar através das entrevistas psicológicas que os 

pacientes apresentam expectativas elevadas pela possibilidade de receber um 

novo órgão “Quando estamos nos preparando para o transplante, os 

sentimentos de euforia e vontade de sair da máquina são muito grandes”. 

Também foi observado que um dos fatores que prejudica a estabilidade 

emocional do paciente transplantado é a ansiedade referente ao funcionamento 

do novo órgão “Não consigo dormir, qualquer sinal do meu corpo eu acho que 

é vontade de urinar, e quando chego ao banheiro não sai nada”. Porém, muitas 

vezes os pacientes acabam não se dando conta das dificuldades que podem 

acontecer, como infecções, parada cardíaca, rejeição aguda do órgão, etc, 

“Não pensei nas intercorrências, só queria um rim novo. Nunca imaginei que 

seria tão difícil esse período, parece que estou pior do que quando internei”. 

Nestes casos, os pacientes entram em contato com a experiência da 

frustração. Sendo assim, faz-se necessário dar espaço para expressar esses 

sentimentos e elaborar a situação que a doença lhe submeteu. DISCUSSÃO: 



Geralmente, aquilo que é desconhecido ao sujeito é capaz de lhe gerar 

sentimentos que podem ser difíceis de contornar. Uma rede de apoio é 

fundamental nesse processo, bem como um atendimento multidisciplinar.  O 

acompanhamento psicológico, grupos terapêuticos, psicoeducação e 

psicoterapia breve de apoio são indicações pertinentes para os pacientes que 

realizaram transplante renal. É imprescindível que o psicólogo trabalhe com um 

olhar amplo, acerca das questões que permeiam o pós-transplante, em busca 

de diminuir o intervalo entre o transplante real e o ideal. Também, trabalhar o 

fortalecimento dos pacientes diante das intercorrências e resgatar os fatores 

que o levaram a fazer o transplante, bem como conhecer a história pessoal em 

relação às perdas e buscar integrar os aspectos levantados para proporcionar 

uma vivência menos aversiva. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Sendo assim, foi 

possível observar que o período pós-transplante é considerado de grande 

exigência psicológica, fazendo-se necessário o acompanhamento de um 

profissional da área para auxiliar o paciente a lidar com as questões de ordem 

emocional, retomando a idéia da escolha feita pelo procedimento e tentativa de 

uma melhora na qualidade de vida.  
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TL04 - O CUIDADO EM SUPERVISÃO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR: 

POSSIBILITANDO APRENDIZADOS  

Daniela Maria Maia Veríssimo1 

Abrão, Jorge Luis Ferreira2 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a experiência de supervisão 

de estágio em psicologia hospitalar no curso de Psicologia de uma faculdade 

no município de Tupã, estado de São Paulo, como espaço de cuidado e 

aprendizagem. O estágio tem como proposta capacitar alunos, em seu último 

ano de formação, para prática da psicologia em hospital geral. 

Metodologicamente foram utilizadas observações realizadas em seis anos 

como supervisora de estágio em hospitalar (2012-2017) na retaguarda ao 

enfrentamento das dificuldades apresentadas por seis turmas de estágio, 

totalizando 45 alunos. Tal como exposto por Guedes (2006) observa-se entre 

os estagiários quatro desafios na prática de estágio: o primeiro deles é a 

inserção no contexto hospitalar e em saúde pública, que os coloca diante do 

desconhecido como sofrimento físico e emocional, pobreza, sangue e odores. 

O segundo e terceiro desafios são o contato com paciente e familiares em um 

contexto diverso ao clínico, com atendimentos no leito, sem privacidade e com 

níveis de angústia intensa colocando os acadêmicos em contato com o "não 

saber" e a necessidade de buscar por ferramentas, como estudos ou análise, 

para lidar com os conteúdos dos atendimentos. Além disso, aprendem também 

a lidar com negativas e rejeição por parte das pessoas que não acreditam na 

psicoterapia como terapêutica útil a sua saúde no hospital. No terceiro desafio 

há a marca da prática clínica em que a demanda parte do sujeito que busca 

atendimento, enquanto que no hospital, a demanda é despertada pela oferta de 

atendimento dos estagiários-terapeutas aos possíveis pacientes/familiares, 

bem como a possível identificação dos alunos com pacientes/familiares, o que 

comumente é relatado em supervisão. Por fim, o último desafio é o contato com 

a instituição, pois cada turma de estágio que é inserida na instituição tem como 

tarefa implícita conquistar seu espaço, sentindo-se muitas vezes acuados 

diante da equipe hospitalar. Os desafios citados paralisam mas também 

possibilitam aprendizados. O estranhamento ao se deparar com o contexto da 



saúde pública, o ambiente hospitalar, a angústia despertada pelos pacientes, 

familiares e equipe despertam os alunos para pesquisa por textos baseados 

nos problemas encontrados na prática; embasando cientificamente as 

intervenções, e utilizando o conhecimento para a racionalização, como 

mecanismo de defesa, para lidar com atendimentos do estágio. Há também a 

percepção da necessidade de utilizar de forma mais eficiente as matérias 

discutidas em sala, não só na disciplina de psicologia hospitalar, como em 

outras. Em supervisão, subjacente ao papel técnico como supervisão 

exercemos o cuidado conforme Figueiredo (2007), com presença implicada – 

com acolhimento, reconhecimento e interpelação – ou como presença 

reservada – respeitando tempo e espaço, e mantendo a disponibilidade sem 

intromissões excessivas; para que em supervisão, através do vínculo e aliança 

de trabalho pontuados por Zaslavsky (2003), possamos construir um espaço de 

aprendizado técnico para compreensão dos conteúdos transferenciais e 

contratransferenciais bem como, o aprendizado de estratégias de cuidado úteis 

à atuação dos futuros psicólogos no contexto hospitalar e nos diversos 

contextos em que estarão inseridos. 
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TL05 - TRANSTORNO CONVERSIVO: UM RELATO DE INTERVENÇÃO EM 

HOSPITAL GERAL 

1 Raísa Vicente Fernandes 

2 Natália Gallo Mendes Ferracioli 

 

Introdução: O transtorno conversivo consiste em sintomatologia física sem 

qualquer patologia orgânica que explique tal disfunção. No fim do século XIX, 

particularmente sob a influência de Charcot, o transtorno conversivo era um 

importante desafio a ser solucionado, na visão da medicina da época e do 

método anatômico-clínico. Freud passou a considerar a histeria de conversão 

como uma “doença por representação” (Laplanche e Pontalis, 2001), 

decorrente da dificuldade em lidar com acontecimentos traumáticos e/ou 

episódios recorrentes de intenso estresse emocional, em que o indivíduo 

reprime a ansiedade gerada, tornando seu sofrimento psíquico inconsciente 

como um mecanismo de defesa. Logo, a não elaboração desse conflito 

psíquico poderia gerar respostas no corpo e, consequentemente, sintomas 

físicos (Berlow e Durand, 2008). No que concerne à psicologia hospitalar, 

Simonetti (2004) afirma que os sintomas conversivos comumente observados 

são: convulsões, paralisias, dificuldades na fala e até um estado de estupor 

caracterizado pela apatia e ausência de respostas ao meio ambiente, o que se 

assemelha a uma doença orgânica de fato, levando o indivíduo a buscar um 

serviço de saúde, como o pronto-atendimento. Entretanto, o diagnóstico de 

transtorno conversivo é de exclusão, sendo necessário descartar todas as 

possibilidades de uma doença orgânica e, principalmente, identificar uma 

causa de ordem psicológica. Objetivo: O presente trabalho constitui-se em 

relato de intervenção acerca de um caso com sintomatologia conversiva, 

atendido em um hospital do interior do Estado de São Paulo. Método: Foram 

realizadas três (03) intervenções psicológicas com caráter de avaliação, 

intervenção e encaminhamento, as quais ocorreram no setor de enfermaria de 

um hospital geral pertencente à rede privada, que oferece serviços de atenção 

secundária e terciária. Resultados: Luiza (nome fictício), 50 anos, casada, dois 

filhos, dona de casa, buscou o pronto atendimento devido à perda parcial de 



movimentos dos membros inferiores, fraqueza, afonia e sensação de 

“formigamento” pelo corpo e língua. A equipe médica excluiu lesões ou 

doenças orgânicas condizentes com o quadro apresentado pela paciente, 

sendo solicitada avaliação psicológica da mesma. Luiza manifestou certa 

resistência ao vínculo com a psicóloga durante o primeiro atendimento, com 

fala lacônica e embotamento afetivo. No segundo atendimento, a mesma 

relatou diversos conflitos familiares e conjugais, demonstrou-se bastante 

chorosa, entristecida, denotando elevado nível de angústia perante as 

vivências mencionadas. Apresentava dificuldades na fala e alegava sentir o 

lado direito de seu corpo paralisado. No terceiro atendimento, Luiza afirmou 

melhora na sensação de “formigamento” da língua e referia evolução parcial 

em seu estado físico, bem como reflexão sobre fatores emocionais penosos em 

sua história de vida. Discussão: A intervenção psicológica hospitalar, dado seu 

caráter breve, consistiu em favorecer esclarecimento acerca da possível 

influência de fatores emocionais na sintomatologia física da paciente, tanto 

para Luiza quanto para seus familiares, minimizando tabus e julgamentos 

relativos à ideia de simulação, além de buscar ainda, através de escuta 

continente, compreensiva e abertura de espaço para a expressão de sua 

subjetividade, favorecer adesão à psicoterapia ambulatorial, (Simonetti, 2004), 

para a qual a paciente foi encaminhada após sua alta hospitalar e constitui-se 

um importante pilar no manejo do quadro conversivo. 
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TL06 - PSICOONCOLOGIA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

BRUNA ÁFRICO PARDINI¹ 

FÁBIO MARCELO DA SILVA VALVERDE² 

MARIANA PASCHOAL MARTINS³ 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é destinada a recuperação dos pacientes 

graves ou com risco de vida, tendo como uma de suas populações os 

pacientes em tratamento do câncer, seja por um agravamento durante o 

tratamento, ou até mesmo na recuperação pós-cirúrgica. O cuidado é contínuo, 

com equipamentos de alta tecnologia que auxiliam no diagnóstico e tratamento 

dos pacientes, e recursos humanos especializados. Além do risco de vida, 

esses pacientes podem apresentar alguns distúrbios que interferem no 

tratamento, e prolongam sua internação nessa unidade. É importante, 

sobretudo, pensar nos sentimentos despertados nos pacientes e nos familiares 

diante deste contexto que podem abranger angústias, ansiedades, 

inseguranças, medos, entre outras formas de expressar e sentir. Pensando 

nisso, a atuação da Psicologia na UTI é fundamental para que esses 

sentimentos possam ser valorizados, compreendidos e acolhidos, construindo 

um ambiente de segurança e confiança, auxiliando no tratamento e na 

promoção de saúde mental. Esse trabalho se trata de um relato de experiência 

em uma UTI oncológica adulta no Hospital do Câncer de Barretos, tendo como 

objetivo elucidar a atuação da Psicologia nesse meio, que é baseada na tríade 

família-paciente-equipe, e, por vezes, está focada em situações emergenciais. 

A atuação com o paciente visa acolher e valorizar seus sentimentos e 

subjetividade, avaliar e prevenir distúrbios como o delirium e a ansiedade, de 

forma que se possa contê-los e auxiliar em sua estadia na UTI, assim como 

atentar-se à forma de compreensão, enfrentamento e promoção de sua 

autonomia diante do tratamento. A atuação com a família é uma grande parte 

do trabalho do Psicólogo, uma vez que nem sempre os pacientes apresentam-

se conscientes. Este se dá através do acolhimento oferecido aos mesmos na 

chegada do paciente à UTI e durante a internação. Conforme mudanças no 

estado clínico do paciente surgirem, o Psicólogo é um meio de ligação entre a 

família, o paciente e a equipe, e auxilia na construção de uma relação de 

confiança baseada na comunicação. O auxílio nas visitas das famílias também 



é primordial, compreendendo as particularidades de cada situação, e a partir 

disso, realizando condutas que melhor proporcionam um bom acolhimento. 

Neste contexto é importante a avaliação e acompanhamento de visitas de 

crianças para verificar as condições destas para o contato com a UTI e da 

família para recebê-las após esse momento. A Psicologia também atua em 

situações de óbito, no momento de comunicações, em visitas a beira leito no 

pós-óbito, acompanhamento do processo de óbito a beira leito, se a família 

desejar e tiver condições de estar presente, preservando assim a dignidade e o 

respeito aos direitos humanos. Além disso, a realização de grupos com as 

famílias também é um importante instrumento para orientações e triagens de 

atendimentos individuais necessários. Quanto à equipe, é essencial pensar na 

atuação em comunicações de más notícias, em que se orienta e acompanha a 

equipe, sendo um suporte para crises psicológicas que possam surgir nesses 

momentos, além do acolhimento posterior.  
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TL07 - O CUIDADO DO NÃO ADOECIDO: GRUPO DE APOIO EM UNIDADE 

FECHADA DE UM HOSPITAL GERAL 

Beatriz Braga Lisboa2; Natália Gallo Mendes Ferracioli3 

 

Introdução A morte suscita à pessoa em fase final de vida e aos indivíduos de 

sua convivência pensamentos orientados pela emoção (FILHO et al., 2001). 

Caracterizada por ser um processo natural e sem possibilidade de esquiva, 

deixa aflitos o indivíduo adoecido e as pessoas ao redor dele (NOGUEIRA et 

al., 2006). Os cuidados paliativos caracterizam-se como uma intervenção que 

se propõe a cuidar da dignidade do ser humano diante da morte, ocorrendo 

quando a medicina não dispõe de recursos para a cura (DOMINGUES et al., 

2013). Grupos de apoio podem ser realizados no ambiente hospitalar e 

compor-se de diversas características que favoreçam um contexto oportuno 

para que pessoas com vivências similares possam dialogar e desenvolver 

recursos para enfrentamento do adoecimento e internação dos pacientes 

(COLELA; DELUCA, 2004 apud MOSCHETA; SANTOS, 2012). Objetivo e 

método O presente trabalho objetiva relatar a intervenção psicológica realizada 

através de um grupo de apoio, aberto e heterogêneo, a familiares e pessoas da 

convivência de pacientes em cuidados paliativos no ambiente hospitalar, 

internados em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) em um hospital privado 

do interior do estado de São Paulo. Os encontros são semanais, com a 

duração de aproximadamente 01 (uma) hora. Além disso, quando avaliada 

demanda, são realizados encaminhamentos aos diversos serviços do hospital e 

ambulatoriais para acompanhamento individual. Resultados e discussão 

Durante a realização dos encontros, os participantes apresentam diferentes 

demandas, porém, de modo geral, o diálogo transita entre a vida, a morte e 

seus processos e vicissitudes. Os participantes demonstram oscilar entre o 

desejo de que os pacientes internados na unidade sobrevivam, mas em 

contrapartida a vontade de que o sofrimento dos mesmos finde e aconteça o 

óbito.  Isto costuma gerar sentimentos ambivalentes aos familiares, como alívio 

e culpa, concomitantemente. Recursos como espiritualidade e religiosidade são 

bastante utilizados. Relatos frequentes abordaram mudanças ocorridas na vida 

pessoal, familiar e cotidiana destes participantes após o diagnóstico e a 

hospitalização dos pacientes. Foram verificadas vivências de luto antecipatório 

- que consiste na ressignificação do luto a partir do processo de adoecimento, 

com perdas simbólicas e concretas aos indivíduos envolvidos, originando-se no 

diagnóstico de uma doença sem possibilidades de cura (FRANCO, 2008). O 
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grupo caracterizou-se também como um ambiente de socialização e ampliação 

da rede de apoio aos indivíduos que participam dos encontros, à medida que 

relatam identificação acerca de questões e sentimentos abordados por outros 

participantes e demonstram que este aspecto amplifica a sensação de 

acolhimento e diminui o sentimento de vivenciarem sós e isoladamente o 

período de internação dos pacientes. Conclusão De modo geral, o grupo de 

apoio repercutiu positivamente em relação às vivências destes indivíduos 

durante a internação dos pacientes. Favorecer o processo de enfrentamento da 

situação de adoecimento e internação pelas pessoas que convivem com os 

pacientes hospitalizados contribui para uma experiência do processo de 

finitude de forma mais saudável, composta pela possibilidade que estes 

indivíduos vivam e sintam todas as emoções, sensações e nuances que o 

contexto do processo de fim de vida suscita. 

Palavras-Chave: psicologia hospitalar; psicologia da saúde; cuidados 

paliativos; luto; grupo de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TL08 - ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA EXTUBAÇÃO 

PALIATIVA EM UMA UTI ONCOLÓGICA: RELATO DE CASO 

 

Fábio Marcelo da Silva Valverde¹ 

Bruna Áfrico Pardini² 

Mariana Paschoal Martins³ 

Jéssyca Michelon Barbosa 

Thaís Almeida Soares 

Felipe Campos 

 

A idéia de cuidados paliativos respeita a premissa da dignidade humana na morte, o que 

inclui o controle dos sintomas e medidas que valorizem a qualidade de vida do paciente. 

Partindo desse ponto, a Unidade de Terapia Intensiva não é o local ideal para o paciente 

nesse contexto de tratamento, entretanto há situações onde os cuidados paliativos são 

iniciados na UTI diante de quadro clínico irreversível, com a suspensão de tratamentos 

fúteis, sem abreviar o processo de morte. Nesses momentos se inclui a extubação 

paliativa como uma tentativa de priorização por medidas de conforto e aproximação da 

família com o paciente, uma vez que existe a possibilidade, após esse procedimento, de 

encaminhar o paciente a um leito de enfermaria, um ambiente com menos restrições se 

comparado à UTI. Esse trabalho se trata de um estudo de caso de uma paciente de 65 

anos internada em uma UTI oncológica com diagnóstico de adenocarcinoma de 

endométrio com posteriores complicações neurológicas, evoluindo para cuidados 

paliativos. Foi realizada análise de prontuário e discussão das vivências dos 

profissionais envolvidos no caso. A decisão pela extubação paliativa contou com um 

processo contínuo de comunicação entre família, equipe médica, Enfermagem, 

Fisioterapia e Psicologia, com foco em orientações e retirada de dúvidas sempre que 

necessário. Foi respeitado o tempo da família, até se sentirem confortáveis com a 

extubação, oferecido acolhimento e contenção das ansiedades e angústias apresentadas 

pela família. Após extubação foi possível a transferência da mesma à enfermaria, de 

forma que a presença familiar pôde ser incentivada até o momento do óbito, garantindo 

um olhar de humanização e dignidade. É importante ressaltar que a comunicação é 

essencial para a tomada de decisões como essa, sendo que deve ser realizada na tríade 



equipe-família-paciente, sempre que este último apresentar condições para compreender 

a realidade que o cerca.  
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TL09 - CONTORNO DO CORPO, CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE E 
EXPERIÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO A PARTIR DA DOAÇÃO E 
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS: QUESTÕES BIOÉTICAS SOB A 
PERSPECTIVA DE PACIENTES CANDIDATOS E RECEPTORES DE 
ÓRGÃOS 

 
Carolline Mara Veloso Rangel¹, Ricardo Gorayeb²  

 

INTRODUÇÃO: O processo de doação e transplante de órgãos vem se 

configurando como procedimento que possibilita a substituição da função de 

um órgão não funcionante, sendo possível assim, salvar a vida de um receptor. 

Entretanto, faz-se importante ponderar que os aspectos psíquicos do paciente 

envolvido neste processo envolvem a ressignificação da noção de “si” ao incluir 

em si mesmo um órgão que pertenceu antes, a um outro indivíduo, ou seja, 

parte de um corpo que já vem carregado por atravessamentos simbólicos, 

identitários e da história do doador. Estudos apontam fantasias acerca do 

deslocamento destes órgãos, como se de algum modo o falecido pudesse 

continuar vivo em outros corpos, a depender da significação da família que doa 

e do indivíduo que recebe. Assim, a identidade do morto e o lugar que este 

ocupa no imaginário também é afetada pelo ato da doação e transplante. 

OBJETIVO: O presente estudo buscou conhecer os aspectos relacionados à 

construção da identidade, experiência de fragmentação e noção de corpo a 

partir da doação e transplante de órgãos, questões bioéticas importantes, sob a 

perspectiva de pacientes candidatos e receptores de órgãos. MÉTODO: Trata-

se de estudo qualitativo, desenvolvido no Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, na enfermaria da Unidade de Transplante Renal 

e nos ambulatórios Pré-Transplante Renal, no período de janeiro a setembro 

de 2017, através de entrevista psicológica a pacientes candidatos e receptores 

de transplante renal maiores de 18 anos. RESULTADOS: Foram entrevistados 

três pacientes, candidatos e receptores de transplante (rim ou rim e pâncreas). 

No ambulatório pré-transplante, K., 30 anos, sexo feminino, quando se deparou 

com a necessidade de receber um órgão (rim) do esposo, trouxe a seguinte 

construção: “Eu sei que ele (marido) me ama. Mas não sei daqui a 10 anos. 

Como vai ser isso? Não gostaria de ficar com um carro ou uma roupa caso 

possamos nos separar. Como seria ficar com um órgão dele dentro de mim?” 



A., 40 anos, masculino, receptor de pâncreas e rim, articula: “Mas meu órgão 

foi de uma mulher. E se com o tempo eu começar a apresentar sei lá – voz 

mais afeminada? Acho que já me sinto um pouco diferente”. Por fim, B., 23 

anos, feminino, relata: “Eu soube que a moça que me doou cometeu suicídio. 

Fico pensando nela e na família. O que será que ela tinha? Por que será ela 

tirou a vida, você acha que eu posso começar a sentir essas coisas também?” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através deste estudo, foi possível conjecturar que 

o paciente candidato ou receptor de um órgão sólido é confrontado com uma 

série de possibilidades de fantasias que tocam suas questões de identidade. 

Assim, faz-se necessário compreender a singularidade de cada sujeito no que 

tocam as questões bioéticas a respeito do transito de órgãos. Há sentimentos 

extremamente particulares a quem recebe um órgão pertencente anteriormente 

a outro indivíduo, e que dialogam com a singularidade daquele ser. Tais 

questões nos apontam a importância dessas demandas serem escutadas e 

trabalhadas individualmente, respeitando o que há de singular em cada sujeito 

diante do processo de doação e transplante de órgãos. 
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TL11 - QUESTÕES BIOÉTICAS E A SINGULARIDADE DAS ESCOLHAS 

DOS SUJEITOS: REFLEXÕES ACERCA DOS CUIDADOS PALIATIVOS E 

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS  

Carolline Mara Veloso Rangel¹, Ricardo Gorayeb²  

 

INTRODUÇÃO: Os cuidados paliativos tem ampliado sua aceitação no Brasil e 

nos últimos anos, especialmente entre as equipes de saúde e ambientes 

hospitalares. Cada vez mais, tem sido possível a cada sujeito escolher se 

deseja ser cuidado, em detrimento de procedimentos invasivos e que não 

representariam a cura. Do mesmo modo, o transplante de órgãos aponta para 

uma decisão que é extremamente singular a cada indivíduo. Fazer o 

transplante muitas vezes significa mudar de cidade, de ambiente, deixar a 

família, amigos e a rede de suporte, ao realizar uma mudança para um grande 

centro e ficar em um hospital aguardando por um órgão que pode sair ou não. 

O discurso médico aponta muitas vezes para a questão biológica, lembrando 

que um procedimento pode ser a única chance de curar o indivíduo. Entretanto, 

há que se escutar o que está em jogo para cada um, em suas escolhas 

particulares.  OBJETIVO: Relatar a experiência de pacientes em dilemas éticos 

no ambiente hospitalar, articuladas a dados encontrados na literatura através 

de revisão bibliográfica. MÉTODO: Foi realizada revisão bibliográfica acerca 

dos temas bioética, cuidados paliativos e transplante de órgãos.  

RESULTADOS: O conceito de ética está vinculado a alguns requisitos, sendo 

estes, a percepção dos conflitos (consciência das contradições humanas); 

autonomia para escolher (competência para se posicionar entre sentimentos e 

razão); e a coerência entre na decisão (uma lógica que está entre pensamento 

e ação) (Cohen, 2008). Tais questões éticas permeiam todo o processo da 

doação e transplante de órgãos, a partir do fato de que este é um processo não 

natural, ou seja, fruto de uma evolução nas técnicas científicas e médicas e 

que permitiu ao humano, em determinado momento, uma possibilidade de cura 

para algumas doenças, tendo o transplante como recurso último. A retirada de 

um órgão de uma pessoa (falecida ou viva, no caso de transplante de doadores 

vivos) convoca uma reflexão e questionamento acerca de diversas implicações 

possíveis deste ato, e podem-se encontrar sujeitos que não desejam fazer uso 

deste recurso, escolhendo outros caminhos possíveis. O mesmo se aplica ao 



paciente sem possibilidades curativas que entra em cuidados paliativos, em 

que a decisão pelo cuidado terapêutico e qualidade de vida, ao invés da busca 

obstinada pela cura que possivelmente não seria obtida, implica em uma 

decisão e articulação singulares a cada um. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As 

reflexões éticas acerca da singularidade das escolhas, sejam elas em um 

paciente em cuidados paliativos que opta pela não realização de um 

procedimento (cirúrgico, radioterápico, quimioterápico, entre outros) , ou de um 

paciente que diante do investimento a ser mobilizado para a realização de um 

transplante de órgãos (mudança para um grande centro, internação 

prolongada, a espera por um órgão que pode não vir), nos apontam que há 

algo de particular em cada sujeito que vai além das questões biológicas, e 

reside na experiência ética radical de cada um. A partir da verificação de que o 

indivíduo está orientado e informado acerca das implicações e consequências 

de suas escolhas, faz-se necessário às equipes de saúde um esforço para a 

compreensão do que há de mais particular em cada sujeito, fatores estes que 

em alguns momentos, estão para muito além dos fatores biológicos, ou seja: do 

tempo de vida a ser ganhado a partir de um procedimento, mas sim, trata-se da 

vida que há no tempo que lhe resta. Deste modo, escutar a singularidade de 

cada um diante das possibilidades e escolhas, é um esforço à equipe, mas 

para além disso, se trata de um gesto ético que visa o respeito à diferença e a 

noção de que não há o universal somente, mas também uma experiência 

particular que reside na singularidade de cada sujeito.  
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TL12 - HUMANIZAÇÃO DO CONTEXTO HOSPITALAR ATRAVÉS DA 

PSICOLOGIA AMBIENTAL 
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Andrade³. 

 

A psicologia ambiental preocupa-se com a díade pessoa-ambiente, pois tanto a 

pessoa exerce influência sobre o ambiente, como o ambiente influencia a 

pessoa. Tendo em vista que ambientes hospitalares abarcam aspectos que 

remontam doença, enfermidade, adoecimento, a psicologia ambiental inserida 

nestes contextos visa torná-los ambientes mais humanizados, que por sua vez, 

corroboram para o tratamento do paciente hospitalizado. Buscou-se através da 

análise de literatura, averiguar a produção científica acerca da psicologia 

ambiental no contexto hospitalar e suas implicações na qualidade de vida e 

bem-estar de pessoas hospitalizadas, publicadas em artigos nacionais entre 

2002 até 2017. A partir das palavras-chaves selecionadas segundo a 

classificação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): hospitalização, 

psicologia ambiental, humanização e áreas verdes, foram consultadas as 

bases de dados Pepsic, SciELO, EBSCO, BVS e Google acadêmico. Foram 

incluídos artigos originais nacionais que tratassem da inter-relação entre 

psicologia ambiental e possibilidades de atuação no contexto hospitalar. Os 

critérios de exclusão resumiram-se a produções científicas internacionais, falta 

de contextualização entre psicologia ambiental e hospitais e artigos realizados 

fora do período pré-determinado. Utilizando as palavras-chave citadas, obteve-

se o resultado geral de 556 artigos científicos nas referidas bases de dados. 

Após o refinamento, a amostra consistiu-se de apenas oito produções 

científicas que corroboram com os critérios de inclusão e exclusão. Constatou-

se que a psicologia ambiental pode favorecer a promoção de saúde de 

pessoas hospitalizadas através da humanização do espaço físico e de 

ambientes naturais externos ou ambientes construídos pelo homem. Refletir 

sobre a psicologia ambiental em hospitais é, sobretudo, repensar no ambiente 

e, como consequência, em humanizá-lo para promover maior conforto à 

pessoa hospitalizada. O hospital é seguidamente mencionado nos achados 

como uma instituição que busca o restabelecimento da saúde de indivíduos. 



Quando hospitalizados, estes indivíduos encontram-se excluídos do seu 

contexto social, laboral e familiar. Embora considerado um ambiente onde há 

presença de estímulos aversivos, é possível que hospitais adotem 

modificações em sua estrutura física para proporcionar conforto ambiental ao 

indivíduo hospitalizado, assim como familiares de pessoas hospitalizadas e 

profissionais da saúde. Os estudos evidenciam que a implantação de áreas 

verdes no exterior desses ambientes corrobora para a humanização do 

ambiente físico hospitalar e restauração psicológica de pessoas hospitalizadas. 

A humanização não somente contribui para o progresso terapêutico do 

indivíduo hospitalizado, como também melhora a qualidade de vida dos 

profissionais envolvidos e serviços de saúde ofertados nesse âmbito. Já no 

interior dos hospitais, evidencia-se a possível interlocução entre arquitetura e 

psicologia ambiental para modificar e projetar ambientes físicos nos hospitais, 

preocupando-se com a cor, tamanho, forma, móveis, iluminação, etc. Em sua 

maioria, os achados apontam para a importância de uma arquitetura hospitalar 

semelhante a uma residência, de modo a torná-la mais acolhedora e modificar 

as percepções de ambientes hospitalares pré-estabelecidos com inferência à 

hostilidade. Constatou-se que a valorização do afeto, a humanização, a 

ambiência propiciam ao paciente sentimentos de pertencimento social e 

favorecem a promoção da saúde. Sugere-se para hospitais pósteros viabilizar 

os serviços econômico-financeiros para atentar-se à expansibilidade, 

flexibilidade, segurança, eficiência e humanização.  
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P01 - PSICOONCOLOGIA E VISITA DE CRIANÇAS EM HOSPITAIS: 

RELATO DE CASO EM UTI 
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Sabe-se que a presença da família nos hospitais é encorajada pelo 

HumanizaSUS como forma de respeitar o direito do paciente, sua 

individualidade e história de vida. No ambiente de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) o espaço da família precisa ser concedido de modo que sejam atuantes e 

construam uma relação de confiança com a equipe. Isso inclui as crianças que 

fazem parte desse contexto e precisam ser inseridas no hospital e na UTI, 

respeitando seu desenvolvimento e sua vontade. Esse trabalho foi feito com 

base na vivência profissional dos autores e do prontuário da paciente, 

objetivando analisar um estudo de caso onde houve a visita de uma criança de 

11 anos à mãe em um contexto de UTI oncológica, sendo que este contato 

teve início no primeiro dia de internação da mesma neste ambiente e continuou 

durante toda sua estadia, incluindo sua evolução a cuidados paliativos e 

posterior óbito. Durante todo o processo, houve conversas com a criança para 

explicar o quadro clínico da paciente em linguagem acessível à sua 

compreensão. A visita de criança ocorre diante de cuidados de enfermagem 

com a análise de vacinação da criança por medidas de proteção à sua saúde e 

posterior avaliação do serviço de psicologia para verificar a estrutura 

psicológica da criança e da família para que a visita aconteça e para bom 

enfrentamento após esse momento. Entende-se que é importante que a 

criança vivencie os acontecimentos em conjunto com a família para 

compreender aos poucos a realidade e não ser privada da verdade, ainda que 

essa seja difícil. Dessa forma auxilia a diminuição da ansiedade e das fantasias 

infantis, prevenindo sentimentos relacionados à culpa derivados dessas 

fantasias. A visita de criança neste caso ocorreu para proporcionar a vivência 

de momentos importantes entre mãe e filho, assim como prevenir um possível 

luto complicado.   
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P02 - CUIDADORES DE PESSOAS COM MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA: 

ESTUDO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA NO PERÍODO DE 2010 A 2016. 

 

Daniel Camilo Silva de Carvalho¹; Gisele Machado da Silva². 

¹Graduando em Psicologia pelo Centro Universitário Barão de Mauá, E-mail: 

dani_camilo.silva@hotmail.com; 

²Doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP – RP). 

 

Introdução: Entende-se que um indivíduo que apresenta múltipla deficiência, 

tem no mínimo duas ou mais deficiências associadas, que podem ser 

deficiências de ordem física, sensorial, emocional, mental ou até mesmo 

questões relacionadas ao comportamento social. Os profissionais e as equipes 

de saúde devem tomar conhecimento sobre a importância do papel do cuidador 

junto à pessoa com deficiência, para que assim possam realizar intervenções 

que promovam o acolhimento desses cuidadores e, consequentemente, 

contribuam para o desenvolvimento da pessoa com múltipla deficiência, visto 

que a atenção em saúde está voltada para o paciente em detrimento do 

cuidador. Partindo desse pressuposto, é imprescindível e necessário refletir 

sobre o cuidador da pessoa com deficiência, adotando-se um olhar crítico 

sobre as diversas consequências que se tem na vida do indivíduo por prestar 

cuidados aos outros que apresentam alguma incapacidade. Objetivo: A 

presente pesquisa objetivou realizar uma revisão da literatura sobre o tema dos 

cuidadores de pessoas com múltipla deficiência através de uma revisão 

integrativa. Método: O procedimento utilizado para a coleta de dados foi o 

levantamento bibliográfico através da busca eletrônica de artigos referente ao 

período de 2010 a 2016 indexados nas bases de dados PubMed (Medline), 

Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Science Direct e Google Acadêmico, 

a partir dos descritores em Português: múltiplas deficiências, cuidadores, mães, 

e com os descritores em Inglês: multiple disabilities, caregivers, mothers. Foi 

realizada uma análise qualitativa de 6 artigos (2 em Português e 4 em Inglês) 

baseada nos passos propostos pela Psicologia fenomenológica. Resultados: 

Diante destes trabalhos, foram identificadas as seguintes temáticas: a) A 

função de cuidador atribuída a um membro da família; b) A função de cuidador 

atribuída a um membro não familiar; c) A importância das redes de apoio aos 



familiares de pessoas com múltipla deficiência. Conclusões: Evidenciou-se 

que realizar a tarefa de cuidador é algo complexo e está associada a algumas 

atribuições como: ser um substituto das funções básicas dos indivíduos, 

auxiliar nas atividades rotineiras, contribuir para a promoção do 

desenvolvimento psicossocial e dar suporte às relações sociais da pessoa com 

deficiência. Deste modo, ser cuidador exige muito esforço e independente de 

ser um membro da família ou da comunidade, é necessário dar atenção à 

saúde e a qualidade de vida desta pessoa, ou seja, se faz necessário “cuidar 

de quem cuida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P03 - DESENVOLVIMENTO DE BEBÊS PREMATUROS E COM MUITO 

BAIXO PESO: CORRELAÇÕES COM IDADE GESTACIONAL, PESO AO 

NASCER E TEMPO DE INTERNAÇÃO 

Bárbara Camila de Campos; Carolina Daniel Montanhaur ; Gabriela Serafim 

Michelin; Maila Aparecida Mota Andrade; Olga Maria Piazentin Rolim 

Rodrigues; Taís Chiodelli. 

As condições biológicas e ambientais dos bebês podem atuar como fatores de 

risco ou de proteção para o seu desenvolvimento. Entre as variáveis apontadas 

como fatores de risco, destaca-se o nascimento prematuro e com muito baixo 

peso (inferior a 1500grs). Os bebês prematuros podem permanecer um período 

internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTIN), devido a 

problemas de saúde, o que requer adaptações e cuidados diferenciados. Além 

disso, estes bebês estão mais propensos a apresentar atrasos no 

desenvolvimento quando comparados aos bebês nascidos a termo, além de 

dificuldades na aquisição e estabilização de diversos comportamentos. 

Acompanhar os bebês após a alta hospitalar, ao longo do primeiro ano de vida, 

torna-se essencial para identificar variáveis que se relacionam ao seu 

desenvolvimento e, também, fatores de proteção que podem promove-lo.  O 

presente estudo correlacionou o desenvolvimento de bebês prematuros e com 

muito baixo peso com a idade gestacional, peso ao nascer e dias de internação 

em UTIN. Participaram deste estudo 54 bebês nascidos prematuros e com 

peso inferior a 1500grs, sendo 26 bebês de quatro meses, 14 bebês de oito 

meses e 14 bebês de doze meses. Os bebês com quatro meses tinham idade 

gestacional média de 29,5 semanas, peso ao nascer médio de 1260,5grs e 

ficaram, em média, 47,1 dias internados na UTIN. Com relação aos bebês do 

oitavo mês, a idade gestacional média foi de 28,9 semanas, peso médio de 

1149,2grs e média de 52,7 dias de internação. A idade gestacional média dos 

bebês com doze meses foi de 29,2 semanas, peso de 1111,4grs e 59,1 dias de 

internação em UTIN. Os bebês frequentavam o “Ambulatório de seguimento de 

recém-nascidos muito baixo peso e prematuros”,  que acompanha o 

desenvolvimento dos bebês após alta hospitalar e acontece na Maternidade 

Santa Isabel, de Bauru/SP. Para a avaliação do desenvolvimento dos bebês foi 

utilizado o Inventário Portage Operacionalizado (IPO) que avalia o 



desenvolvimento infantil em cinco áreas (cognição, linguagem, motora, 

autocuidado e socialização), e posteriormente foi realizado as correlações 

segundo análises estatísticas. Os resultados encontrados nas avaliações das 

cinco áreas de IPO correlacionadas às variáveis consideradas como fatores de 

risco, apontaram que, aos quatro meses, quanto menor a idade gestacional 

pior o desempenho dos bebês em linguagem. Quanto menor o peso ao nascer, 

pior o desempenho em socialização, cognição e desenvolvimento motor. Aos 

oito meses o desempenho dos bebês na área de linguagem correlacionou-se 

positivamente à idade gestacional e negativamente ao número de dias de 

internação em UTIN. Aos doze meses, quanto maior o número de dias de 

internação, pior o desempenho em socialização e desenvolvimento motor. 

Também, a idade gestacional correlacionou-se positivamente com linguagem e 

socialização. Os dados obtidos com a presente pesquisa podem auxiliar no 

planejamento de intervenções interdisciplinares, na medida que indicam os 

comportamentos que podem ser estimulados e alvo de intervenção.  
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P04 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO DE PSICOPATOLOGIA EM 

UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

Julia Almeida 

Julia Carmita Lapola Ferreira 

Juliane Andrade Crescêncio 

Yasmin Avanci Belentani 

Vanessa Cristina Machado 

 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência de estágio atrelado à 

disciplina de Psicopatologia, realizado pelas estudantes de psicologia do 

Centro Universitário Barão de Mauá no Hospital Santa Tereza de Ribeirão 

Preto (HSTRP), a fim de relatar as vivências e o conhecimento agregado as 

mesmas. O estágio realizado teve como objetivo possibilitar a articulação entre 

os conhecimentos teóricos desenvolvidos em sala de aula e as observações 

realizadas em campo. Para tanto, foram utilizados os recursos de observação 

participante e intervenções junto à pacientes do sexo feminino em internação 

breve em um hospital psiquiátrico público. A observação participante e as 

intervenções basearam-se em atividades artísticas e terapêuticas, como pintura 

de capa de almofada, porta retrato com palitos de sorvete, personalização de 

prendedores de roupa e colagem com botões. Tais atividades, além de 

estimular a criatividade e o pensamento abstrato das pacientes, funcionou 

como mediador da aproximação entre estagiários e pacientes, facilitando a 

interação e a escuta atenta ao sofrimento dos mesmos. As atividades foram 

realizadas em três encontros, acontecendo após o café da manhã e a 

caminhada diária, a qual foi acompanhada por parte dos estagiários, enquanto 

que os demais preparavam os materiais para a atividade e examinavam os 

prontuários. A partir da experiência, pode-se afirmar que o contato realizado 

com as pacientes foi fundamental para identificar sinais e sintomas dos mais 

diversos, como delírios, alucinações, alterações psicomotoras e da linguagem, 

bem como formular hipóteses diagnósticas. Assim, foi possível compreender, 

por meio da prática, a teoria vista em sala de aula, desde as alterações das 

funções psíquicas até os quadros clínicos. Além disso, a experiência mostrou a 

importância da conduta ética e cautela nas situações vividas no hospital, tal 

como a compreensão de que, além de um diagnóstico, existe uma história de 

um sujeito particular que precisa ser escutada e respeitada. A experiência de 

estágio em um hospital psiquiátrico mostrou a necessidade de possuir 

conhecimento teórico para realizar as intervenções quando preciso e o prático 

para entender a maneira de se portar frente a situações de um hospital 

psiquiátrico. Com isso, pode-se concluir que a experiência de estágio no 



HSTRP foi de extrema importância na vida acadêmica e pessoal de cada 

aluno, ampliando teórica e vivencialmente os olhares do mesmo sobre o 

sofrimento mental.  
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P05 - O PROCESSO DA MORTE E MORRER NO CONTEXTO HOSPITALAR 

Aparecido Renan Vicente1 

Fabiana Cristina de Souza2 

 

A morte e o morrer são processos de característica biopsicossocial e é inerente 

a espécie humana, sendo que cada um dentro de suas possibilidades estão 

sujeitos a encarar o processo da morte e morrer, sendo subjetiva a maneira 

como cada pessoa irá conduzir o enfrentamento da finitude. O objetivo do 

trabalho é apresentar o processo pelo qual o paciente fora de possibilidade 

terapêutica enfrenta. O método utilizado foi de revisão bibliográfica, sendo que 

para a sua redação foram extraídos os aspectos mais importantes das 

produções científicas dando ênfase na relação do paciente fora de 

possibilidade terapêutica com o ambiente que o envolve e os profissionais ali 

inseridos no seu cuidado. Entretanto o corpo clínico tem como foco fornecer os 

cuidados necessários para os pacientes, o que envolve o olhar, a ausculta, a 

percepção e disposição em atendê-los. Todavia o estudo apresentou a 

relevância do diálogo, atenção e respeito à dignidade humana, entre a tríade 

paciente, família e profissional. Por fim, discutir sobre a finitude gera 

sentimentos de culpa, impotência e angústia sendo que é necessário que tais 

sentimentos sejam expressos tanto pelo profissional quanto por paciente e que 

seja acolhido pelo psicólogo, para que o processo de morte e morrer sejam 

elaborados e enfrentados de maneira menos dolorosa bem como o processo 

de luto que o profissional enfrenta. Nesta esteira é importante que cada 

profissional consiga perceber seu limite para que o mesmo possa oferecer um 

cuidado humanizado e posteriormente seu desempenho não seja em vão.  
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P06 - ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE PACIENTES BRASILEIROS EM 

HEMODIÁLISE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Joice Costa Faria*, Leandro Miranda Yokoyama**, Renata Tamie Nakao***, 

Ricardo Gorayeb**** 

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

 

INTRODUÇÃO: A hemodiálise é a modalidade de tratamento substitutivo mais 

utilizada em pacientes com doença renal crônica. Este tratamento provoca 

grande impacto para os pacientes, afetando não só aspectos físicos, como 

psicológicos e sociais. Há prejuízos como perda da autonomia, limitações para 

realizar atividades diárias e o receio da proximidade da morte a partir da 

constatação de irreversibilidade da doença. É importante conhecer esses 

aspectos, pois eles provocam redução da qualidade de vida e podem 

influenciar as condições clínicas dos pacientes. OBJETIVO: Fazer uma revisão 

sistemática de estudos que avaliam fatores psicológicos de pacientes 

brasileiros em hemodiálise. A partir de então, identificar quais são as variáveis 

psicológicas mais estudadas nessa população, caracterizar os estudos quanto 

ao tipo de pesquisa, formação profissional dos autores e local de coleta de 

dados, assim como fornecer subsídios para novas pesquisas e possibilitar o 

aprimoramento das estratégias de intervenção. MÉTODO: A busca foi feita nas 

bases de dados SCIELO, BVS e PUBMED utilizando quatro combinações de 

palavras-chave: Kidney failure AND psychology AND hemodialysis; Falência 

renal crônica AND psicologia AND hemodiálise; Insuficiência renal crônica AND 

psicologia AND hemodiálise; Doença renal crônica AND psicologia AND 

hemodiálise. Foram incluídos estudos realizados com amostras de pacientes 

adultos e idosos brasileiros em hemodiálise, publicados entre 2011 e 2015. 

RESULTADOS: Foram analisados 28 artigos que preencheram os critérios de 

inclusão. Observou-se predomínio de pesquisas transversais e descritivas, 

concentradas nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. Em relação ao número 

de publicações entre os anos de 2011 e 2015, foi possível perceber uma 

tendência à diminuição nas publicações acerca dos aspectos emocionais de 

pacientes no período analisado. Em relação à formação profissional dos 

autores, houve predomínio de médicos e enfermeiros. As variáveis 

investigadas com mais frequência foram qualidade de vida e depressão. 



Também foram estudados aspectos psicológicos como coping, enfrentamento, 

representações sociais, variáveis sociodemográficas, adesão ao tratamento, 

nível de esperança, compreensão do tratamento, risco de suicídio, fragilidade, 

função cognitiva, transtornos psiquiátricos e saúde mental, porém estes foram 

abordados em um número restrito de publicações. Percebeu-se a importância 

do suporte social, familiar e religioso para um enfrentamento mais adequado do 

paciente em relação ao seu tratamento dialítico e aos impactos do 

adoecimento. CONCLUSÃO: Foram encontrados muitos estudos sobre 

algumas variáveis psicológicas como qualidade de vida e depressão, mas 

ainda há necessidade de realizar estudos investigando outros aspectos 

psicológicos igualmente importantes. Ressalta-se a importância de que os 

psicólogos atuem mais na produção desse conhecimento, para que o 

tratamento integral aos pacientes em hemodiálise possa ser aprimorado com 

base em evidências científicas. Notou-se que a compreensão do paciente 

acerca da doença renal facilita a identificação de estratégias de enfrentamento 

que podem ser utilizadas, e também favorece a adesão ao tratamento. 

Considerando que a saúde mental dos pacientes influencia diretamente no 

enfrentamento ao tratamento e às limitações geradas, é necessário que haja 

profissionais de saúde especializados e competentes para realizar medidas de 

avaliação, de prevenção e de intervenções voltadas à saúde mental dos 

pacientes. 

 

* Psicóloga graduada pela Universidade de Ribeirão Preto. Pós-graduada pelo Programa de 

Aprimoramento Profissional em Psicologia Clínica e Hospitalar do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. (joice_costafaria@hotmail.com) 

** Psicólogo da Unidade de Diálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto - USP. Pós-Graduado pelo Programa de Aprimoramento Profissional em 
Psicologia Clínica e Hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto - USP.  
 
*** Psicóloga da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(USP). Mestre em Ciências - área de concentração Psicologia pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Especialista em Psicologia Hospitalar pelo 
Conselho Federal de Psicologia.  
 
**** Professor Livre-Docente de Psicologia Médica e Professor-Associado da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Coordenador do 
Serviço de Psicologia do Hospital das Clínicas da FMRP-USP. Sócio Fundador e Presidente da 
Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto nos anos de 1979, 1982, 1983, 1986 e 1991. 
Presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia no período de 2014 a 2017.  



P07 - ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DECORRENTES DA CIRURGIA 

BARIÁTRICA E O PAPEL DO PSICÓLOGO NO ACOMPANHAMENTO PÓS-

CIRÚRGICO 

ROSIANE SANCHEZ ARTUZO GRATON 

PROF.ª DR.ª MARIA ROSA RODRIGUES RISSI 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA HOSPITALAR 

UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA – UNIARA – NÚCLEO DE ENSINO A 

DISTÂNCIA 

A obesidade configura um dos principais problemas de saúde pública na 

atualidade, além de configurar uma doença de caráter crônico, precursora de 

sérias comorbidades. Transtornos alimentares, depressão e ansiedade são 

quadros associados à obesidade de acordo com a literatura. Um dos recursos 

mais efetivos e utilizados no tratamento da obesidade atualmente é a cirurgia 

bariátrica, um procedimento com diferentes técnicas, que tem como uma das 

condições para sua realização a avaliação por uma equipe multidisciplinar e o 

acompanhamento de longo prazo por profissionais de saúde, após sua 

realização. A avaliação e acompanhamento psicológicos são apontados como 

fundamentais ao longo desse processo, em razão das importantes 

repercussões psicológicas vivenciadas pelos indivíduos submetidos ao 

procedimento. Neste contexto, o presente estudo objetivou identificar os 

principais aspectos psicossociais relacionados ao processo de acordo com a 

literatura. Para a condução do estudo foi utilizado o método da Pesquisa 

Bibliográfica, a partir do levantamento de trabalhos publicados em textos 

científicos nacionais ao longo dos últimos 10 anos, considerando as palavras 

chave obesidade mórbida, cirurgia bariátrica e aspectos psicossociais. As 

bases de dados consultadas foram Scielo e o portal Domínio Público/Capes. 

Foram encontradas vinte e uma publicações relacionadas ao tema. Os dados 

foram analisados de forma qualitativa, visando explorar a vivência do paciente 

obeso e os reflexos psicossociais da realização da cirurgia bariátrica. A 

literatura aponta a existência de alto índice de sintomas psíquicos, transtornos 

psicológicos e comportamentos alimentares disfuncionais em pacientes obesos 



e que passaram pelo tratamento da cirurgia bariátrica, identificados tanto no 

período pré-cirurgico, quanto no período pós-cirúrgico. O desenvolvimento de 

uso abusivo de substâncias, principalmente o álcool também foi identificado, 

relacionados à vivência pós procedimento cirúrgico, sugerindo a possibilidade 

de ocorrer a transferência da compulsão anteriormente relacionada aos 

alimentos para o álcool e outras drogas. A adaptação a um novo estilo de vida 

e a construção de uma nova autoimagem e autoconceito também aparecem 

como demandas para o apoio psicológico. Outro ponto relevante do estudo foi 

o registro de casos de suicídios e mortes após a cirurgia entre pacientes com 

transtornos psiquiátricos prévios. Os resultados apontam a importância da 

manutenção de acompanhamento psicológico ao paciente com o objetivo de 

desenvolver estratégias para lidar com as dificuldades e limitações decorrentes 

da cirurgia bariátrica, identificadas muitas vezes como sentimentos de 

desamparo e vazio, além do manejo das mudanças advindas dessa decisão. 

Desta forma, o estudo evidencia o relevante papel do profissional de psicologia 

neste contexto, considerando a necessidade de atenção e cuidado com as 

reações emocionais e impactos psicossociais decorrentes desta experiência. O 

trabalho de orientação, esclarecimento e apoio psicológicos parecem ser de 

extrema importância e valia para que o indivíduo possa reconstruir sua 

autoestima e autoimagem de forma mais saudável e permanente. 

 

Palavras Chave: cirurgia bariátrica; obesidade mórbida; aspectos 

psicossociais; acompanhamento psicológico. 
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P08 - A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM UMA EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL DE TRANSPLANTE HEPÁTICO DE UM HOSPITAL 

PÚBLICO UNIVERSITÁRIO 

Vanessa Talita Pazetto¹; Natália Cecconello Vaz Soncini²; Ricardo Gorayeb³ 

Introdução: O transplante hepático é uma alternativa de tratamento diante do 

adoecimento hepático crônico tendo como objetivos a sobrevida do paciente, o 

reestabelecimento da saúde e a melhoria da qualidade de vida. Após o 

diagnóstico da doença crônica, inicia-se uma trajetória que vai desde a 

indicação clínica para realização do transplante até a concretização do mesmo, 

inserindo o sujeito em um árduo caminho de espera.  Dessa forma, a atuação 

do psicólogo é de suma importância em todo este processo tendo em vista a 

complexidade da condição vivenciada. Objetivo: Caracterizar a atuação do 

psicólogo em uma equipe multiprofissional de Transplante Hepático, por meio 

da descrição do fluxo dos atendimentos e do protocolo de avaliação 

psicológica. Método: Trata-se de um relato de experiência da atuação do 

psicólogo em uma equipe multiprofissional de Transplante Hepático de um 

Hospital Público Universitário do interior do estado de São Paulo. Será 

apresentado um fluxograma para ilustrar o percurso dos atendimentos e a 

descrição da avaliação psicológica realizada com os pacientes que aguardam 

ou que foram submetidos ao transplante hepático. Resultados: O percurso dos 

pacientes encaminhados para o Ambulatório de Transplante Hepático se inicia 

com as avaliações clínica e psicológica, que fornecem indicações ou 

contraindicações para a realização do transplante. A avaliação psicológica 

envolve aspectos como possíveis fatores de risco que possam influenciar o 

andamento do tratamento e o comprometimento do paciente no cuidado com a 

sua saúde. Além disso, busca elucidar os significados dados pelo paciente ao 

seu processo de adoecimento e possibilidade do transplante. A atuação é 

interdisciplinar, pois as decisões acerca da indicação ou não do paciente ao 

transplante são tomadas após discussão dos casos em equipe, considerando 

todos os aspectos avaliados. Os casos incluídos na lista de espera seguem em 

acompanhamento psicológico ambulatorial e em enfermaria conforme 

demanda. Quando existem pendências psicossociais, é necessário o 

esclarecimento destas para nova discussão em reunião e assim a efetiva 



inclusão na lista. Para as contraindicações absolutas, o paciente será 

contrarreferenciado a sua clínica e/ou município de origem para seguimento 

psicológico quando necessário. Após a realização do transplante, o 

acompanhamento psicológico segue no período pós-operatório durante 

hospitalização. Posteriormente a alta hospitalar, uma nova avaliação 

psicológica é realizada e caso necessário o paciente segue em 

acompanhamento psicológico para auxiliá-lo nos ajustes a longo prazo. 

Considerações Finais: Diante do exposto, compreende-se que o processo de 

indicação até a efetivação de um transplante hepático é complexo e 

caracterizado por uma trajetória de vivências intensas e ressignificantes. Para 

além, das mudanças físicas vivenciadas, os aspectos emocionais e afetivos 

são elementos que necessitam de intenso cuidado e avaliação durante o 

processo. Dessa forma, faz-se de essencial importância o olhar integral ao ser 

humano, norte do trabalho do psicólogo da saúde e potencializado pelo 

trabalho multidisciplinar.   

¹ Psicóloga Aprimoranda do Programa de Aprimoramento Profissional em Psicologia Clínica e 

Hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP). Contato: talitapazetto@gmail.com 

² Psicóloga Membro da Equipe de Transplante Hepático do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP). Mestranda do 

Programa de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FMRPUSP). Pós-graduada em Atenção Integral à Saúde.  

³ Professor Livre-Docente de Psicologia Médica e Professor-Associado da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRPUSP). Coordenador do Serviço 

de Psicologia do Hospital das Clínicas da FMRPUSP. Sócio fundador e Presidente da Sociedade 

de Psicologia de Ribeirão Preto nos anos de 1979, 1982, 1983, 1986 e 1991. Presidente da 

Sociedade Brasileira de Psicologia no período de 2014 a 2017.  
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IMPLICAÇÕES PSICOLÓGICAS E FÍSICAS NOS TRANSTORNOS 

ALIMENTARES: BULIMIA E ANOREXIA  

MARTINELLI, M. E. O; Maria Eugênia de Oliveira Martinelli 

MELO, A. S.; Profa. Dra. Alexandra de Souza Melo 

VALENTINI, J. L.; Julia Lima Valentini 

SANTOS, I. H.; Isabela Hatano dos Santos 

 

Este trabalho é resultado de um projeto realizado na disciplina formal Gestão 

do Conhecimento da UNAERP, sobre transtornos alimentares. Nos dias atuais, 

o padrão de beleza imposto pela sociedade, tem conduzido a várias 

consequências para os jovens, um deles é o aumento da incidência dos 

transtornos alimentares. Os transtornos mais comuns conhecidos por anorexia 

e bulimia, têm as mesmas características: o medo excessivo de engordar e a 

percepção diferente da forma do seu corpo, caminhando juntamente. O objetivo 

desse trabalho é relacionar os problemas psicológicos e físicos que podem ser 

gerados pelos transtornos alimentares bulimia e anorexia. Para isso, realizou-

se uma pesquisa bibliográfica entre os meses de abril e maio de 2016 nas 

bases de dados SciELO, Jped, Physis e LILACS com as palavras chave: 

transtornos alimentares, percepção de familiares, bulimia e anorexia; os artigos 

foram selecionados a partir de 2000 a 2015. A literatura mostra que há uma 

grande conexão entre a desordem psíquica (distorção da visão corporal) com a 

depressão e a baixa autoestima gerando, muitas vezes, sobrepeso, obesidade 

ou magreza extrema. A falta de informação por parte da família leva a uma 

interferência negativa, que leva ao indivíduo manter ou reforçar o transtorno 

chegando ao seu extremo e, mais tarde, esta família também pode se sentir 

como doente, devido ao sentimento de impotência, tristeza, medo e culpa que 

carregam quando se percebem o problema. De acordo com os estudos 

realizados neste projeto chegou-se a conclusão de que as causas de cada 

transtorno podem variar de caso para caso, porém as consequências quase 

sempre são as mesmas, necessitando de uma assistência que envolve 

diferentes profissionais: psicólogos, trabalharão a aceitação do modelo físico 



que estas pessoas apresentam, para que, em seguida possam-se fazer 

progressos; nutricionista faz introdução de uma alimentação equilibrada e 

saudável e o psiquiatra se faz necessário, quando há necessidade de 

medicação. Considerando, ainda, o apoio da família que em muitos casos é a 

chave para a melhora dos casos. 

 

alunas do curso de Psicologia UNAERP 

Profa. Dra. Alexandra de Souza Melo. Docente titular da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP 

Email da relatora: magemartinelli@gmail.com 
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P10 - A PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL PELA CRIANÇA 

PORTADORA DE CÂNCER.  

Danieli Silvério Menossi  

Prof. Dr. Francisco Rogério de Oliveira Bonatto.   

  

Esta pesquisa se propõe a tratar do tema da percepção que a criança 

portadora do câncer tem frente sua imagem corporal, tema abordado pelas 

demais áreas da saúde no âmbito de pesquisa e produção científica; todavia, 

ainda se trata de um assunto pouco publicado pela Psicologia. Dentre as áreas 

de conhecimento que mais produzem estudos similares, temos a Medicina e a 

Enfermagem, com mais ênfase para os enfermeiros, que passam a maior parte 

do tempo com os pacientes e têm uma percepção mais sensível em relação à 

importância do cuidado com o paciente infantil. Sendo assim, devido à recente 

inserção do profissional de Psicologia no cenário hospitalar, em relação aos 

demais profissionais já citados, faz-se necessário compreender a importância 

desses trabalhos para uma melhor atuação psicológica. A metodologia utilizada 

foi a revisão de bibliográfica, que se utiliza de fontes primárias e secundárias, 

como analisar artigos científicos e os livros usados. A proposta deste trabalho 

de conclusão de curso pretende compreender a percepção da imagem corporal 

que a criança portadora do câncer pode ter frente a seu diagnóstico médico e a 

atuação do psicólogo. Buscou-se também compreender como as intervenções 

psicológicas percebem os significados elaborados por crianças, pacientes com 

câncer, a respeito da própria imagem corporal. Atingidos tais objetivos, foi 

possível compreender que existem trabalhos sendo publicados, porém poucos, 

sendo assim dada a orientação para demais publicações e estudos nesse 

tema. Logo é importante ressaltar e concluir que os resultados buscados nos 

artigos e nos livros foram de extrema importância para que o trabalho pudesse 

ser realizado, pois foram utilizados nove artigos e dois livros, sendo que a 

imagem do corpo, as energias construtivas da Psique foi a obra que 

praticamente norteou todo o trabalho realizado. Assim, é possível concluir que 

o tema proposto ainda precisa ser mais pesquisado e estudado afim de 

produzir mais conhecimento acerca deste tema, e possíveis publicações 

futuras, para os profissionais da saúde que se propõem a trabalhar com o ser 

humano neste contexto. Como considerações finais, assim como já foi 



mencionado anteriormente, é um tem ainda pouco explorado e estudado pela 

psicologia, portanto fica o mais sincero convite para mais exploração deste 

para os profissionais que se interessam ou tem curiosidade acerco do que foi 

mencionado. Para finalizar é importante ressaltar que o tema foi 

escolhido pela pesquisadora pelas vivências pessoais com o câncer e pelo 

interesse em compreender as transformações que ocorrem da imagem deste 

indivíduo durante este processo de doença, ainda mais em crianças que estão 

construindo sua psique e lidando com todas as invasões físicas e 

psicológicas da doença.  

 

Danieli Silvério Menossi, recém formada em Psicologia pela Puc Minas, campus Poços de 

Caldas, CRP: 06/139473- SP.  

Email:menossidanieli@gmail.com Telefone: (19)992595456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P11 - LUTO MATERNO: O TRABALHO DE DIFERENTES ABORDAGENS 

PSICOLÓGICAS DIANTE DA COMPREENSÃO DESTA DOR 

 

Helena Trevisanuto Lucatto¹ 
Sandra Correa Nunes¹ 

Marcel Henrique Bertonzzin ² 
 

 

Introdução: no decorrer da vida os seres humanos vivenciam diversas perdas, 

algumas mais significativas que outras, e, diante dessas perdas, o homem 

pode adentrar no processo do luto, passando por diversos sentimentos e 

emoções de variadas intensidades. Quando o enlutado é uma mãe o processo 

do luto pode ser ainda mais intenso. Alguns autores ainda informam que os 

sentimentos das mães podem ser agravados quando ocorrem mortes 

inesperadas, ou seja, mortes por acidentes, homicídio ou suicídio. Em casos de 

perda pela morte repentina as mães enlutadas tendem a chorar mais, sentem 

mais falta do filho, sentem-se anestesiadas, tendem a ter mais sintomas 

depressivos, apresentando mais problemas de saúde, podendo desencadear o 

luto complicado, que é a manifestação de sintomas físicos e psicológicos 

durante o processo de luto, podendo ocorrer até mesmo complicações mentais. 

Objetivo: Identificar, na literatura, as principais contribuições de diferentes 

abordagens da psicologia em relação ao luto materno, bem como os diferentes 

aspectos deste luto. Método: foi realizado uma pesquisa bibliográfica de 

artigos, no período de 2000 a 2017, em 5 plataformas nas línguas portuguesa e 

inglesa, mediante as palavras-chaves em português “luto”, “mães” e “morte”, e 

em inglês “grief”, “mother”, “dedth” e “dying”, nestes termos foram  encontrados 

33 artigos. Resultados: Constatou-se que a morte antigamente já era vista 

como algo natural do desenvolvimento do ser humano, entretanto, nos dias de 

hoje não é abordada mais desta forma, é totalmente estigmatizada em nossa 

sociedade, sendo evitada, muitas vezes, até a sua pronúncia. Esse fato ocorre, 

pois, as pessoas não desejam que o outro morra, almejando a vida eterna para 

si e para todos que se amam. Observou-se também que cada mãe vai 

vivenciar o luto de uma forma, contudo, alguns sentimentos e comportamentos 

podem ser similares, de modo que em situações nas quais as mortes dos filhos 

ocorrem de formas parecidas, esses sentimentos e comportamentos tendem 



aumentar entre elas. A abordagem fenomenológica existencial acredita que a 

vivência do luto é individual e pode se tornar infinita. Na interpretação 

psicanalítica o tema luto pelo filho nunca deixa de existir durante as sessões, 

entretanto, com o passar do tempo, a freqüência diminui. Já a Terapia 

Cognitiva comportamental trabalha com técnicas que visam desmistificar os 

pensamentos destrutivos do paciente em relação ao luto, e busca identificar as 

crenças e os pensamentos disfuncionais do sujeito para o alcance deste 

objetivo. Trata-se de um trabalho que consiste em promover a readaptação do 

sujeito diante de sua real condição. Na abordagem sistêmica encontramos 

apenas um artigo sobre o tema mães enlutadas, esse fato pode ser explicado 

pelo trabalho com a família como um todo, que não se limita a um único 

membro. Conclusão: conclui-se que não podemos deixar de ressaltar que os 

sujeitos que conviveram com o indivíduo falecido também vivenciam essa dor 

com grande sentimento e apresentam grande dificuldade em lidar com ela, e 

que a psicologia clínica em suas várias vertentes pode promover cuidado e 

alívio para aqueles que vivenciam tais experiências. 

 

 

 

1 – Graduandos em psicologia pelas Faculdades Integradas de Jaú – FIJ. 
helenatlucatto@hotmail.com 
2 – Professor das Faculdades Integradas de Jaú, Mestre em Psicologia pela Universidade  
de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P12 - A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO 

DE EQUIPE INTERDISCIPLINAR EM INSTITUIÇÃO HOSPITALAR 

 

Francisco Regio Ribeiro de Almeida 1 

Ana Gabriela da Cunha 2 

Flávio Roberto Bernardes 3 

Gabriel Marcos Crociari 4 

Laysa de Oliveira Ventura 5 

Luis Fernando dos Santos Souza6 

Eliane Chainça 7 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH), criada pelo Ministério da Saúde 

em 2003, objetiva uma qualificação dos profissionais da saúde, visando à 

mudança de postura desses em relação aos pacientes em atendimento. Um 

hospital humanizado tem, em sua estrutura, a valoração dos conceitos de 

respeito e dignidade em suas práticas assistenciais, envolvendo equipes das 

mais variadas especialidades e atividades. O trabalho de uma equipe 

interdisciplinar representa, por suas relações interprofissionais, uma junção de 

saberes e poderes que, utilizados de forma colaborativa e compartilhada, 

culminam em uma eficaz prática assistencial. O serviço de psicologia no 

ambiente hospitalar, quando da participação das equipes interdisciplinares, 

demonstra a importância da valorização das questões subjetivas do paciente 

no contexto da assistência. O psicólogo, portanto, torna-se um elo de ligação, 

um mediador ativo e permanente entre o paciente, família e equipe 

interdisciplinar, numa visão humanizada de atendimento, sendo participativo 

em todas as fases do processo de cuidado ao paciente. Nesse sentido, o 

objetivo geral deste trabalho é conhecer a atuação do psicólogo no processo 

de humanização de equipe interdisciplinar em instituição hospitalar, assim 

como compreender o trabalho do psicólogo do psicólogo junto à equipe 

interdisciplinar na implantação do projeto de humanização; entender como se 

dá a comunicação entre os profissionais e compreender parâmetros para 

estabelecimento de estratégias de abordagem para o psicólogo junto à equipe, 

objetivos específicos da pesquisa.  Para alcançar esses objetivos realizou-se 

pesquisa teórico-bibliográfica seguida de entrevista semiestruturada aplicada a 

oito psicólogos que atuam em uma instituição hospitalar. A coleta e o 

tratamento dos dados basearam-se em técnicas qualitativas, e a análise 

fundamentou-se na Teoria de Análise de Conteúdo, de Minayo, em que são 

criadas categorias de respostas a partir de núcleos de sentido presentes na 

comunicação e de uma lógica interna e peculiar do grupo entrevistado. Os 

resultados demonstraram que os psicólogos entrevistados, em sua maioria, 

participam no projeto de humanização de equipe interdisciplinar, favorecendo a 

ressignificação dos valores e princípios dos membros da equipe. Ainda sobre 

esse projeto, a adesão ocorre de forma opcional e de acordo com a demanda 



de atendimento do hospital, e as atividades desenvolvidas em equipe ocorrem 

por interação e comunicação entre os profissionais, em reuniões formais ou 

informais, respeitando-se a hierarquia determinada na implantação do projeto. 

O trabalho de pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento, portanto não 

apresenta uma conclusão efetiva, mas os resultados apontam para a 

necessidade de se debater o tema a fim de que a proposta de humanização 

dos profissionais de saúde, ainda em desenvolvimento no Brasil, avance, seja 

valorizada e integre a formação e atuação desses profissionais, e que equipe 

seja beneficiada com a inserção do serviço de psicologia no ambiente 

hospitalar. 

 
1 Graduando do curso de Psicologia da Universidade Paulista – UNIP São José do Rio Preto – SP. 

franciscoregio@gmail.com 
2 Graduando do curso de Psicologia da Universidade Paulista – UNIP São José do Rio Preto – SP 
3 Graduando do curso de Psicologia da Universidade Paulista – UNIP São José do Rio Preto – SP 
4 Graduando do curso de Psicologia da Universidade Paulista – UNIP São José do Rio Preto – SP 
5 Graduando do curso de Psicologia da Universidade Paulista – UNIP São José do Rio Preto – SP 
6 Graduando do curso de Psicologia da Universidade Paulista – UNIP São José do Rio Preto – SP 
7 Mestre em Educação Escolar (UNESP/Araraquara), Professora e Supervisora de Pesquisas no 

Curso de Psicologia da Universidade Paulista – UNIP, de São José do Rio Preto – SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P13 - A VIVÊNCIA DO PROCESSO DE CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

DE CÂNCER DE MAMA: UM ESTUDO DE CASO 

¹Janaína de Fátima Vidotti; ²Manoel Antônio dos Santos 

 

Introdução: Descobrir-se mulher com câncer de mama geralmente é uma 

situação permeada de ansiedade, angústia e desamparo, o que pode 

potencializar pensamentos de pânico e morte. Esse processo, dependendo do 

modo como é manejado pelo médico, pode desencadear uma experiência 

traumática para a mulher que recebe a notícia. Além disso, considera-se que o 

momento do diagnóstico de câncer de mama marca o início de uma série de 

mudanças negativas na vida da paciente. Nessa vertente, a comunicação do 

diagnóstico é considerada um importante instrumento de cuidado em saúde, 

consistindo em uma situação complexa que exige preparo e sensibilidade dos 

profissionais. Objetivo: Compreender como a mulher vivencia o processo de 

confirmação e comunicação do diagnóstico de câncer de mama. Método: 

Trata-se de um estudo de caso, de caráter qualitativo, descritivo, exploratório e 

prospectivo. Colaborou com o estudo uma mulher que se encontrava em 

processo de investigação diagnóstica e que, posteriormente, recebeu a 

confirmação de câncer mamário. Os instrumentos utilizados foram: formulário 

de dados sociodemográficos, entrevistas abertas realizadas a partir de 

questões norteadoras, aplicada em quatro momentos do processo (pré-

diagnóstico, imediatamente após receber o diagnóstico, 30 e 60 dias após), e 

diário de campo. A análise dos dados foi pautada no referencial teórico-

metodológico da Fenomenologia. Resultado: Com histórico familiar de 

adoecimentos por câncer que resultaram em perdas de entes queridos, o 

processo de investigação diagnóstica foi vivenciado pela colaboradora como 

um período crítico e doloroso de sua vida, marcado por insegurança e 

incertezas, mas também por esperança relacionada à fé em Deus e à 

expectativa de se beneficiar da qualidade do diagnóstico. A esperança foi 

respaldada na crença de que se tem de estar preparada para aquilo que foi 

estabelecido no plano divino para cada ser humano. O medo da morte foi 

experimentado intensamente, principalmente ao se considerar a importância do 

papel exercido pela mãe na estruturação da vida dos filhos. O momento de 



comunicação diagnóstica foi marcado por reação de choque, dificuldade de 

expressão emocional e resignação. No pós-diagnóstico, apesar do medo de 

morrer ainda estar presente, sobretudo pelo temor de deixar os filhos 

desamparados, a colaboradora demonstrou aceitação e desejo de 

enfrentamento perante o adoecimento, referindo sentir-se dotada de força para 

levar adiante o tratamento. Notou-se, também, preocupação com as perdas 

financeiras devido à impossibilidade de manter seu trabalho. Conclusão: A 

vivência do processo de confirmação diagnóstica foi especialmente difícil, 

marcada por sentimentos intensos e contraditórios, tais como medo, 

insegurança relacionada ao futuro e conformismo diante da impossibilidade de 

modificar a situação difícil. No pré-diagnóstico a ideia de estar com câncer foi 

recebida como uma experiência ameaçadora à continuidade da vida e sua 

confirmação foi vivida com sentimentos de angústia matizada com esperança e 

fé no divino. Apesar do intenso impacto emocional mobilizado, notou-se a 

possibilidade de ressignificação do adoecimento, o que pode colaborar para um 

enfrentamento adequado. (FAPESP processo número 2015/04445-2) 
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P14 - O OLHAR DO PSICÓLOGO A PARTIR DA EXPERIÊNCIA EM UM 

SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL 

Lara Leonora Tiglia¹, Carolline Mara Veloso Rangel², Ricardo Gorayeb³  

 

INTRODUÇÃO: O transplante renal é uma das formas de tratamento para a 

Insuficiência Renal Crônica através de um procedimento cirúrgico que consiste 

na implantação de um órgão sadio para substituir a função perdida pelo rim. Há 

uma perspectiva de mudança na qualidade de vida do sujeito após a realização 

da cirurgia. Tal processo pode ser permeado por aspectos e reações 

emocionais diversas. A atuação do psicólogo neste contexto se destaca pela 

possibilidade de compreender estes pacientes de forma integral através da 

escuta e análise dos conteúdos. OBJETIVO: Relatar a experiência de um 

psicólogo diante de atendimentos a pacientes candidatos pré-transplante em 

ambulatório, e receptores pós-transplante em enfermaria de uma Unidade de 

Transplante Renal. MÉTODO: O presente trabalho foi realizado no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na enfermaria da 

Unidade de Transplante Renal e nos ambulatórios Pré-Transplante Renal, no 

período de março a julho de 2017, através de entrevista psicológica a pacientes 

maiores de 18 anos, acompanhados pela equipe de nefrologia. RESULTADOS: 

Perante as entrevistas realizadas, pode-se observar que apesar da expectativa 

e satisfação do paciente para a possibilidade de recebimento de um rim, o 

mesmo pode apresentar sofrimento tanto físico como psíquico. Por não 

conhecer a origem deste órgão, pode também enfrentar o vazio existente 

diante da figura do doador, que se constitui como uma tela branca para 

projeções do universo psíquico. Sintomas psiquiátricos podem aparecer no 

pós-operatório do transplante renal, mesmo depois de uma cirurgia bem 

sucedida. Outro fator que incide na estabilidade emocional do paciente é a 

ansiedade referente ao próprio medo da perda do órgão, enquanto os aspectos 

clínicos apontam para o corpo que tende a se adaptar a realidade do 

transplante, o sujeito também busca a adaptação emocional.  Tanto no 

ambulatório quanto na enfermaria, a entrevista psicológica buscou conhecer 

motivações e expectativas do paciente em relação à fase do transplante em 

que o mesmo se encontrava, também esclarecer o procedimento, realizar 



psicoeducação, bem como investigar o histórico de saúde mental, sua rede de 

suporte social, seu conhecimento em relação ao adoecimento e; seu estilo de 

vida e hábitos, que podem vir a influenciar no pós-transplante. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A espera do órgão a ser transplantado é geradora 

de expectativas aos pacientes em lista de espera. A percepção dos pacientes é 

marcada por sentimentos ambivalentes de medo, culpa, fé e esperança.  A 

inserção do trabalho do psicólogo intervindo junto à equipe multidisciplinar 

possibilita uma reflexão mais consciente embasada nos riscos e benefícios 

acerca do transplante renal. Do ponto de vista psicológico, os candidatos e 

receptores podem desenvolver dificuldades emocionais e o psicólogo tem o 

papel de auxiliar no enfrentamento da situação do indivíduo.  

 

 

¹ Psicóloga Aprimoranda do Programa de Aprimoramento Profissional em Psicologia Clínica e 

Hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
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Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) 

³ Professor Livre-Docente de Psicologia Médica e Professor-Associado da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRPUSP). Coordenador do 

Serviço de Psicologia do Hospital das Clínicas da FMRPUSP. Sócio Fundador e Presidente da 

Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto nos anos de 1979, 1982, 1983, 1986 e 1991. 

Presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia no período de 2014 a 2017.  
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P15 - ANÁLISE DE CONTEÚDOS PSICOLÓGICOS OBSERVADOS 

ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO INTERMED A 

CANDIDATOS PRÉ TRANSPLANTE RENAL 

Lara Leonora Tiglia¹, Carolline Mara Veloso Rangel², Ricardo Gorayeb³  

 

INTRODUÇÃO: A insuficiência renal crônica possui como formas de tratamento 

a diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante renal, que se destaca dentre 

elas por oferecer aos pacientes transplantados possibilidade de maior 

sobrevida.  Ao iniciar seu trajeto pré-transplante renal, o paciente começa a ser 

acompanhado pela equipe, que possui como função fornecer informações e 

conhecer o histórico de saúde do paciente. A entrevista psicológica busca 

conhecer motivações e expectativas do candidato em relação ao transplante. O 

instrumento INTERMED é um método desenvolvido na Europa que se propõe a 

analisar o indivíduo para além do modelo biológico. OBJETIVO: Analisar 

conteúdo obtido através das respostas dos candidatos pré-transplante renal 

após a aplicação do instrumento INTERMED, no intuito de verificar as 

necessidades de cuidado do paciente. MÉTODO: O presente estudo foi 

realizado nos Ambulatórios Pré-Transplante Renal do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto a partir de entrevista feita por 

psicólogo e aplicação do instrumento INTERMED. Participaram pacientes 

candidatos a transplante renal. RESULTADOS: Até o momento, através da 

aplicação do instrumento foram encontrados resultados parciais e identificada 

as variáveis biopsicossociais dos casos. Diante da análise das respostas, foi 

possível observar que a complexidade biológica de saúde dos candidatos se 

destaca, e acarreta em prejuízos na qualidade de vida do indivíduo podendo o 

mesmo desenvolver comorbidades psicológicas e psiquiátricas. Tal resultado 

encontrado pode estar relacionado à própria doença crônica que traz um risco 

de limitações permanentes e/ou significativas na rotina e funcionalidade do 

paciente. Este dado corrobora diversos estudos realizados com pessoas em 

adoecimento crônico, que apontam os inúmeros prejuízos e desafios 

enfrentados por esta população, podendo apresentar repercussões da doença 

incidindo em outras esferas da vida, tais como: prejuízos no aspecto social, nas 

atividades profissionais, de estudo, dificuldades psicológicas e/ou psiquiátricas, 



alterações na auto-imagem, auto-estima, nos relacionamentos interpessoais, 

na sexualidade, no enfrentamento de dificuldades e tomada de decisões. 

Através das questões direcionadoras do instrumento, foi possível compreender 

o sujeito identificando pontos de fragilidade, aspectos de vulnerabilidade e 

particularidades de cada caso. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O instrumento 

possibilitou compreender o paciente candidato a transplante renal como um 

todo, investigando desde os aspectos emocionais, às expectativas dos 

pacientes, estilo de enfrentamento, manejo de estresse, padrões de defesa, 

deficiência de adesão ao tratamento, dificuldades de lidar com o medo da 

hospitalização e da dor, preocupações com o insucesso da cirurgia. Além 

disso, permitiu localizar a complexidade biológica enquanto um fator gerador de 

sofrimento em diversos âmbitos da vida do sujeito.   
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P16 - DA PERDA DE SI AO REENCONTRO COM O PODER SER: 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOTERAPIA FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL 

JUNTO A UM PACIENTE EM DESINSTITUCIONALIZAÇÃO. 

Mirian Platti Barboza1 

Leandra Ross2; Rosimeire Aparecida de Morais3 

 

Introdução: O presente estudo contempla o encontro terapêutico entre uma 

aprimoranda em Psicologia Clínica e Institucional e seu paciente, um senhor de 

55 anos, morador de um hospital psiquiátrico do interior de São Paulo, com 

formação em auxiliar de enfermagem, aposentado por invalidez, com histórico 

de alcoolismo, pais adotivos falecidos e reestabelecendo contato com seu 

único filho. O objetivo deste trabalho foi expor a importância da psicoterapia no 

auxílio à busca de sentido na vida de uma pessoa que vivencia o luto pela 

pessoa que ela deixou de ser, e como a fenomenologia-existencial, abordagem 

que visa a proporcionar o encontro do indivíduo consigo mesmo, pode auxiliar 

na apropriação da vida, na expansão das possibilidades e na liberdade para 

perceber-se e fazer escolhas. Método: Trata-se de um estudo de caso, no 

referencial teórico-metodológico da fenomenologia existencial, de caráter 

qualitativo. Resultados: Quando se inicia a psicoterapia, a queixa principal do 

paciente é compreender o motivo de ainda estar internado, pois acredita que a 

internação se deu devido à dificuldade de locomoção. No entanto, o paciente 

acredita que esta dificuldade é devido a uma trombose e não ao uso do álcool, 

demonstrando uma grande necessidade em saber o verdadeiro motivo dessa 

limitação no andar. E o fato de precisar do auxílio do andador o deixa muito 

angustiado, segundo suas próprias palavras, “não consegue se enxergar no 

momento”. No decorrer das sessões, foi possível notar que o paciente vivencia 

um luto diante da perda de si. Antes ativo e independente e, agora, dependente 

de um andador e preso à condição de morador de um hospital psiquiátrico. 

Dessa forma, suas possibilidades ficaram restritas, impossibilitando-o de 

enxergar outros caminhos, além do desejo de voltar a ser o que era. Devido ao 

uso crônico do álcool, o paciente desenvolveu neuropatia e demência alcóolica, 

o que gera uma repetição no seu discurso devido à falha da memória recente. 

Na relação terapêutica, foi possível perceber que quando começa a entrar em 

contato com a realidade, com os seus sentimentos, com a dificuldade de 



relembrar acontecimentos recentes e o fato de ainda não ter recebido alta 

hospitalar (por não ter um lar onde retornar), o paciente se mostra irritado e 

pede explicações concretas sobre a sua atual condição e o motivo dos 

prejuízos físicos e cognitivos. A função da terapeuta foi, no decorrer das 

sessões, prestar esclarecimentos sobre sua condição clínica, que tanto o 

angustia, devolvendo a ele a responsabilidade por suas escolhas e auxiliá-lo na 

busca de novas possibilidades para a sua atual condição de ser. 

Considerações Finais: Os encontros terapêuticos ainda estão em andamento, 

mas foi possível perceber que o paciente se encontra num processo de 

apropriação do seu existir. Antes não via como poderia continuar tendo uma 

vida saudável apesar de suas limitações, e hoje já consegue participar de 

atividades internas e externas que visam à reinserção social. Está em processo 

de desinstitucionalização, onde há a possibilidade de morar com o seu filho, o 

que lhe anuncia o encontro de novos caminhos. 

 

Palavras-chave: Luto; Psicoterapia; Fenomenologia-Existencial; Psicologia 

Hospitalar. 
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P17 - TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTIL: ACOMPANHAMENTO 

PSICOLÓGICO DE FAMILIARES 

 

Michelle Alves De Souza1 

Annelise Klettenberg Porto2 

Daniela Fernanda Lopes3 

Klebiane da Silva Januzzi4 

Milena Cristina Bertoco5 

Eliane Chainça6 

As famílias são as primeiras a receber o diagnóstico de câncer acometido em 

crianças, sendo sua confirmação dolorosa para os familiares que apresentam 

sentimentos como medos e incertezas, uma vez que a criança está no inicio 

da vida, e com a doença há possibilidade de não conseguir regozijar do seu 

futuro. Ressalta-se a comunicação aberta com a criança sobre sua doença, 

pois a má comunicação pode causar danos psicológicos, uma vez que, a 

criança passa por processo de aceitação e mudança de vida impactante. O 

câncer infantil tem impacto desestruturador à família, com mudança drástica 

no cotidiano familiar, interferindo na rotina profissional e socioeconômica, 

resultando em adaptações na mudança de papéis de seus membros. A 

influência dos pais é grande, e projeta no filho todos seus sentimentos de 

modo que o acompanhamento psicológico proporciona escuta atenta e 

imediata. O foco do acompanhamento psicológico é a promoção da qualidade 

de vida da criança com câncer e da família, orientando-os para que os efeitos 

da doença sejam menos prejudiciais, ajudando a criança a entender a sua 

vida após o diagnóstico, a fim de aliviar o sofrimento e obterem um maior 

equilíbrio emocional. Desta forma, o objetivo do trabalho é conhecer a 

contribuição do acompanhamento psicológico junto às famílias durante o 
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3 Mestre em Educação Escolar (UNESP/Araraquara), Professora e Supervisora de Pesquisas no Curso de 

Psicologia da Universidade Paulista – UNIP, de São José do Rio Preto - SP 



tratamento da criança, compreendendo as reações da família e da criança 

diante da doença. A pesquisa foi realizada através de questionário individual 

com participação de 20 familiares, maiores de 18 anos, envolvidos com as 

crianças que passaram pelo tratamento do câncer. Utilizou-se a teoria de 

análise de conteúdo de Minayo. Após a análise da categorização dos 

resultados, observou-se que 100% das famílias tiveram suas rotinas alteradas 

com o tratamento da criança, apresentando 25% dos participantes com 

abandono de emprego. Analisa-se que 60% dos participantes optaram por 

manter uma comunicação aberta com a criança em tratamento, sendo 

relatado orientações com o psicólogo referente à um dialogo aberto, honesto e 

delicado com a criança ao falar sobre a doença obtendo controle emocional. 

Outros 40% notou maior dificuldade na comunicação com a criança, não 

conversando com a mesma sobre a doença. Observa-se que esses 40% de 

participantes possuem frequência baixa e menos vínculo com o psicólogo no 

acompanhamento. Sobre atividades preparadas pelo psicólogo, observou-se 

que brincadeiras lúdicas eram mais frequentes com participação de 35% das 

famílias e 54% das crianças. As brincadeiras lúdicas torna possível a 

elaboração de sentimentos e aprendizagens de novos comportamentos, 

possibilitando efeitos positivos para as crianças e familiares. Em relação à 

opinião dos familiares sobre o acompanhamento psicológico durante o 

tratamento, 50% relatam ser bom, e 40% afirmam ser importante. O trabalho 

ainda está em andamento, mas considera-se que resultados positivos podem 

ser quantitativamente melhores quando se tem o psicólogo atuando junto ao 

paciente em sua vida social, emocional e familiar. O trabalho também, visa 

mostrar a importância sobre o assunto para a sociedade, pois é papel do 

psicólogo levar informação à população, melhorando a qualidade de vida e 

identificando possíveis manejos que podem ser traçados de modo eficiente e 

seguro. 
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P18 - O FACEBOOK COMO ESPAÇO PARA EXPRESSÃO E ELABORAÇÃO 

DO LUTO FRENTE À PERDA DE UM ENTE QUERIDO 

 

Laís de Oliveira Pereira¹ 

Maria Rosa Rodrigues Rissi² 

 

Com o avanço crescente das tecnologias da informação (TIS) e a facilidade do 

seu uso como ferramenta para interações, é cada vez mais comum que as 

pessoas compartilhem em redes sociais diversas a própria rotina, a forma 

como lidam com suas dificuldades e seus sentimentos, inclusive aqueles 

relacionados às perdas e lutos vivenciados por eles. O modo como a sociedade 

lida com a morte vem mudando com o passar dos tempos e, cada vez mais, as 

pessoas utilizam as redes sociais como meio para falar sobre o luto. No 

Facebook, a maior rede social em uso no Brasil atualmente, observa-se que os 

usuários se apropriam deste espaço para criar um canal de comunicação com 

a pessoa falecida, criando assim uma espécie de “memorial” no perfil do ente 

falecido. Neste estudo buscamos identificar quais as características 

relacionadas à expressão do luto no Facebook diante da perda de um ente 

querido e, como este comportamento poderia ser reforçado, ou seja, quais as 

possíveis consequências produzidas no ambiente podem aumentar a 

probabilidade de uma pessoa manifestar o próprio luto no Facebook 

novamente. Realizamos uma revisão bibliográfica para a conceituação do luto 

e de sua elaboração sob a ótica da Análise do Comportamento, além da 

investigação de quais as possíveis motivações para manutenção deste 

comportamento no repertório dos indivíduos. Em paralelo, realizamos um 

levantamento caracterizando a expressão do luto fora das redes sociais em 

nossa sociedade atual. Observou-se que as interações via Facebook podem 

oferecer duas vantagens aos enlutados: 1) a possibilidade de expressar o luto 

a qualquer momento, sem a necessidade de buscar diretamente outra pessoa 

para conversar; 2) o suporte imediato das pessoas que compartilham desta 

mesma rede, apoio este em forma de curtidas, comentários de condolências e 



compreensão do seu sofrimento. Curtidas e comentários são vistos como 

interações positivas, de acordo com os usuários desta rede social. Por fim, o 

Facebook possibilitaria ao enlutado a obtenção novos reforçadores por meio da 

expressão de seus sentimentos, prontamente lidos, curtidos e comentados 

dentro de seu próprio perfil online. Desta forma, seu comportamento pode ser 

reforçado pelas consequências obtidas através da interação com outros 

membros do Facebook, pois o mesmo além de ter seus sentimentos acolhidos 

e validados, sente-se motivado a continuar expressando-se nesta rede social, 

visto que o retorno e amparo obtidos são maiores do que o suporte recebido no 

contato face a face, conforme levantado nos estudos. Assim, o comportamento 

é mantido em seu repertório. 

¹Psicóloga, Pós-Graduanda em Psicologia Hospitalar pela UNIARA. 

laisoliveira.psi@gmail.com 

²Doutora em Psicologia, Orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso da 
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P19 - APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE UM CASO CLÍNICO 

ACOMPANHADO DURANTE ESTÁGIO DE PSICOPATOLOGIA EM UM 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO  

 

Jéssica Abud de Souza 

Kássia Helena Fagundes Vieira de Melo 

Lilian Inês Gomes Borges M. de Lima 

Paulo César Berzuino 

Sarah Alves de Souza 

Vanessa Cristina Machado 

 

O presente trabalho apresenta a análise psicopatológica de uma paciente 

internada em um setor de internação breve em um hospital psiquiátrico público 

localizado no interior do estado de São Paulo. A observação foi realizada por 

meio de uma experiência de estágio atrelado à disciplina de Psicopatologia, o 

qual teve por objetivo possibilitar a articulação entre os conceitos teóricos 

apresentados em sala de aula e o observado em campo. Para tanto, foi 

utilizado o recurso de observação participante junto as pacientes e 

intervenções leves a partir de atividades artesanais e terapêuticas, como 

desenho à mão livre, customização de caixa de madeira e na montagem de 

vasos de flores com argila. No presente estudo, será realizada a análise de um 

caso em particular, o qual foi observado durante os três encontros 

proporcionados pelo estágio. Trata-se da paciente M.S, com idade de 49 anos, 

que se encontrava na sua trigésima terceira internação. A paciente foi 

diagnosticada com F31.2 (transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco 

com sintomas psicóticos) e F19.2 (síndrome de dependência à múltiplas 

drogas). Através do contato realizado com a paciente, foi possível observar as 

alterações nas funções psíquicas: afetividade, com exaltação do humor e 

labilidade emocional; pensamento, com manifestação delírios de grandeza; 

linguagem, com taquifasia; e psicomotricidade, com inquietação motora. Foi 

identificado que a paciente se apresentava consciente, orientada auto e 

alopsiquicamente. Porém, apresentava alteração do juízo de realidade, uma 

vez que relatava "eu sou a Globeleza, meu marido é sargento" e "estou 

fazendo um tratamento e a prótese já está pronta, só estou esperando a 

advogada pegar os papéis para poder colocar, daí vou voltar a ser linda e ter 

todos os homens que quero", que representam uma crença patologicamente 

falseada, com convicção subjetiva e sem possibilidade de remoção mesmo sob 

provas de dados da realidade, indicando a presença de delírios de grandeza, 



com certo conteúdo sensual. Assim, os sintomas maníacos se apresentavam 

no exacerbamento da manifestação do afeto e pela sociabilidade aumentada e 

os sintomas psicóticos se expressavam por meio de delírios grandiosos e 

erotomaníacos, justificando o diagnóstico de episódio atual maníaco com 

sintomas psicóticos; por outro lado, pela recorrência de episódio afetivo, 

justifica-se seu diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Por meio da 

participação em uma reunião realizada pela assistente social do hospital com a 

família da paciente, foi possível conhecer mais amplamente o quadro, 

compreendendo as dificuldades encontradas na melhora e adesão ao 

tratamento extra-hospitalar, o que parecem justificar as recorrentes 

internações. Por meio das observações, pôde-se compreender a teoria 

estudada em sala de aula, identificar as alterações das funções psíquicas e 

hipotetizar diagnósticos. O acesso aos prontuários e a possibilidade de troca de 

informações com os profissionais do hospital contribuiu para a identificação dos 

sinais e sintomas da paciente. Por fim, a experiência de estágio proporcionou a 

reflexão de que cabe aos futuros profissionais da área da saúde reivindicar o 

direito ao tratamento digno e humanizado dos indivíduos que vivenciam as 

psicopatologias e necessitam de cuidados pautados no respeito as suas 

especificidades. 
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P20 - LUTO ANTECIPATÓRIO: A VIVÊNCIA DO PSICÓLOGO HOSPITALAR 

Autor e responsável por apresentar o trabalho: Juliana Bigolotti Panosso 

(Psicologia – UNAERP) 

Autor: Juliana Vendruscolo  (Psicologia – UNAERP) 

Introdução: A Psicologia Hospitalar destina seu atendimento aos pacientes 

portadores de algum tipo de doenças orgânica que acarreta em desequilíbrio 

psicossocial e tem como seu foco no sofrimento causado pelas patologias 

(CARVALHO, 2013). O luto antecipatório, pode se instalar antes mesmo das 

perdas se concretizarem, mas também tem as características e sintomatologias 

do luto posterior a perda, sendo elas concretas ou subjetivas (CARDOSO, 

2013). Objetivo: investigar como os profissionais da psicologia, que atuam 

especificamente em hospitais, compreendem o processo de luto antecipatório. 

Metodologia: esse estudo foi embasado na atitude fenomenológica de 

pesquisa em Psicologia. O método fenomenológico se apresenta visando 

compreender a vivência do sujeito, respeitando sua complexidade real e 

encontrando o sentido dentro do próprio fenômeno (VALLE, 1997). 

Resultados: foi possível identificar seis constituintes essenciais: Luto: as 

constantes perdas; Múltiplas facetas do luto antecipatório; Importância do luto 

antecipatório; Diferentes sentidos e reações perante o luto; Dar voz ao paciente 

e Ir até onde o paciente “dá conta”. Discussão dos Resultados: Sobre as 

constantes perdas referindo-se ao luto, revelou-se que o mesmo é visto pelos 

participantes como algo contínuo e que ocorre desde o momento do nosso 

nascimento, sendo presente nos mais diferentes contextos. Ao que refere as 

inúmeras facetas, foi verificado que abarca os mais distintos contextos no qual 

o luto antecipatório pode se desvelar, seja desde algo idealizado, fora do 

concreto, que se perdeu, como algo que está próximo de se escorrer pelas 

mãos. Na visão dos participantes,  passar por esse processo apresenta 

importância e diferença na vida dos pacientes. Tendo em vista que cada 

indivíduo configura seu ser-no-mundo de maneira própria e individual, revela 

que há diversas maneiras de se vivenciar o processo de luto antecipatório. A 

importância da psicologia em ouvir aquele paciente da maneira que ele escolhe 

se apresentar para o mundo naquele momento, e não se colocando a frente 



dele, deixando o paciente com suas angústias e possibilidades frente à sua 

autonomia. Entrelaçado ao constituinte anterior, nesse, a visão dos 

entrevistados engloba a importância de se respeitar e andar ao lado do 

paciente, não tentando forçá-lo a nada. Esse movimento de ir até o paciente é 

fundamental, inclusive para que ele encontre estratégias de enfrentamento 

para então alinhar-se no caminho da compreensão do seu processo de 

adoecimento, até mesmo da sua própria finitude. Considerações Finais: uma 

vez que esse trabalho foi realizado através do olhar do método 

fenomenológico, não houve a intenção de explicar ou comprovar nenhuma 

maneira correta ou não de vivenciar as questões investigadas, apenas buscou-

se compreender como cada profissional vivencia situações acerca do tema 

proposto. No decorrer da pesquisa, foi possível constatar o quanto o luto 

antecipatório se faz presente nos trabalho dos psicólogos hospitalares, além 

disso, a partir da fala dos pesquisados, ficou clara a importância de que o 

mesmo seja favorecido pelos profissionais da psicologia, uma vez que vivenciar 

esse processo apresenta inúmeros efeitos positivos. 

 

Juliana B Panosso – julianapanosso@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P21 - A VIÚVA QUE NÃO PODE CHORAR: UM ESTUDO SOBRE O LUTO 

TRAUMÁTICO, COMPLICADO E NÃO AUTORIZADO 

Autor e responsável por apresentar o trabalho: Juliana Bigolotti Panosso 

(Psicologia – UNAERP) 

Autor: Juliana Vendruscolo  (Psicologia – UNAERP) 

 

O processo de luto gera sofrimento e sua vivência está diretamente ligada ao 

vínculo afetivo estabelecido com a pessoa falecida, bem como se relaciona ao 

tipo de morte ocorrida. A morte traumática pode desencadear um luto 

complicado, o qual não segue uma evolução normal, o indivíduo pode ser 

incapaz de reestruturar-se, podendo não ocorrer a fluidez do luto.  Neste 

trabalho, objetiva-se compreender, a partir da realização do atendimento 

psicológico em situação de luto, a vivência de Carla, 27 anos, que presenciou o 

assassinato de seu ex-marido João, 30 anos que ao morrer deixou a atual 

companheira, descrita por Carla como pivô da separação, grávida de 6 meses. 

A fenomenologia existencial constituiu-se como base para a compreensão 

clínica e para a metodologia adotada nesse trabalho. O método 

fenomenológico se apresenta visando compreender a vivência do sujeito, 

respeitando sua complexidade real e encontrando o sentido dentro do próprio 

fenômeno (VALLE, 1997). A queixa de Carla inicialmente apresenta-se como a 

falta do marido e seu luto não autorizado pela atual namorado do rapaz, porém 

ao longo dos atendimentos, a demanda se desvelou em uma obsessão pela 

filha de João que nascera após sua morte. Carla vivenciou o início do processo 

de luto à maneira de afastar-se de qualquer questão relacionada a João, 

fixando-se apenas na intenção de se aproximar da criança que nasceria e que 

ela afirmava que um dia seria sua filha. No trabalho realizado com Carla, houve 

intervenções voltadas para aproxima-la de suas vivências em relação ao luto 

de João, contudo, Carla não entrou em contato com essas questões e se 

desligou dos atendimentos afirmando “Eu estou muito bem, melhor impossível, 

a nenê está ficando cada vez mais comigo, está tudo certo agora” (Sic), sendo 

assim, é possível identificar que os atendimentos se encerraram, a pedido de 



Carla, que está em luto não autorizado, vivenciado com muita dificuldade, em 

que seu luto complicado permanece.  

Juliana B Panosso – julianapanosso@yahoo.com.br 
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P22 - CUIDADO PALIATIVO EM HOSPITAL GERAL: O PALLIUM QUE 
PROTEGE A QUEM? 

 

Júlia Marini Bertoloto  (Psicologia – UNAERP) 

Juliana Vendruscolo (Psicologia – UNAERP) 

 

Ao nos deparamos com a impossibilidade de cura do paciente, a atenção se 

baseia em oferecer a ele uma busca pela qualidade de vida no momento de 

finitude, devendo ser alcançado com conforto, atenuação e contenção dos 

sintomas, assistência psicossocial e amparo no movimento de enlutamento. 

Em relação à prática dos cuidados paliativos, Porto e Lustosa (2010), abordam 

existir dois limiares que se contrastam, pois há a concepção profunda de não 

sintetizar a vida e também a noção de não estender o sofrimento e a morte. 

Assim, entre o não eliminar e não distender encontra-se o cuidar. O objetivo 

desse trabalho é refletir sobre a temática dos cuidados paliativos, a partir de 

um caso acompanhado durante o estágio curricular da graduação em 

Psicologia denominado Psicologia da Saúde. O estágio ocorreu em um hospital 

público de uma cidade do interior de São Paulo e proporcionou a experiência 

de atendimento a um paciente de 64 anos, com o diagnóstico de câncer no 

pâncreas. Foram realizados atendimentos ao paciente, seus familiares e 

intercursos com a equipe de saúde.  A internação ocorreu após emagrecimento 

progressivo do paciente em dois meses, acompanhado da falta de ar e 

cansaço constante, se estendendo por mais de um mês, até seu falecimento. 

No inicio de sua internação já havia o diagnóstico de câncer e o paciente fazia 

seus cuidados básicos sozinho, mas na segunda semana ele não se levantava 

da cama e começou a receber ajuda constante. Junto a isso houve a 

comunicação de elevada gravidade e somente com a melhora da resistência 

seria possível realizar o tratamento do câncer. Nessa fase foi muito apontado 

pela família e pela equipe que o paciente tinha comportamentos pouco 

colaborativos com os cuidados direcionados a ele, pois não se dispunha a 

comer como orientado, não aceitava os exercícios de fisioterapia e também 

não tinha interesse nos atendimentos de psicologia. Em relação à prática 

médica, Floriani e Schramm (2008), reflexionam que é possível reconhecer 



muito comumente comportamentos paternalistas. E o desconhecimento da 

equipe quanto aos tratamentos paliativos pode danificar significantes decisões 

em torno dos cuidados paliativos. Assim, o trabalho com a equipe e a família 

ocorreu de maneira a apontar o processo de enlutamento do paciente, 

ocasionado como resposta à suspensão de sua independência e 

distanciamento de sonhos. Ocorreram atendimentos frequentes com a família e 

com a equipe médica houve poucas comunicações verbais, sendo necessários 

comunicados em prontuário devido ao desencontro com os profissionais. Mas 

os pedidos de atendimento psicológico para o paciente continuaram. É 

considerado por Oliveira (2002), que muitos que tiveram a experiência de 

internação sobreviveram por algo além de aparelhagens e tecnologias. De 

antemão, é possível reconhecer que ninguém escolheria a principio morrer. 

Contudo, ocorre que alguns pacientes reconhecem a morte com aceitação e 

serenidade, seguir vivo pode ser doloroso e até inóspito. Porém, existe uma 

batalha contra a morte na internação, suscitando grandes repercussões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P23 - TRIAGEM PSICOLÓGICA AMBULATORIAL EM UM HEMOCENTRO 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde – LEPPS 

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

Hemocentro de Ribeirão Preto 

Breno César de Almeida da Silva¹, Karine Regina Jurado, Amanda Martins 

Alves, Leticia Melo de Paula, Manoel Antônio dos Santos, Érika Arantes de 

Oliveira Cardoso 

O Hemocentro de Ribeirão Preto atende pacientes com doenças 

hematológicas, divididas em três grupos: anemias, alterações da coagulação e 

doenças proliferativas e infiltrativas, que recebem atendimento médico-

hospitalar e acompanhamento psicossocial.  O serviço de Psicologia no 

Hemocentro de Ribeirão Preto está inserido em um trabalho multiprofissional 

que visa oferecer um cuidado integral aos pacientes e seus familiares 

atendidos nesta Instituição. A equipe da psicologia é formada atualmente por 

dois psicólogos (uma supervisora e um especializando), três estagiárias do 

quarto e quinto ano da psicologia e duas bolsistas. A supervisora realiza a 

coordenação do serviço e oferece supervisão semanal para os atendimentos, o 

psicólogo especializando realiza atendimento, discute casos com a equipe e 

oferece supervisão imediatamente após os atendimentos das estagiárias, que 

acontecem nos ambulatórios e sala de transfusão. As bolsistas desenvolvem 

um trabalho de contação de histórias na sala de espera para atendimento. A 

principais atividades do Serviço de Psicologia são: triagem psicológica, 

orientação, apoio psicológico e acompanhamento psicoterapêutico. Esse 

trabalho objetiva descrever o serviço de triagem psicológica e realizar uma 

caracterização dos pacientes atendidos no período de quatro meses. Os 

pacientes ou são encaminhados por algum profissional da equipe, ou são 

convidados para a primeira entrevista no retorno ambulatorial. Essa entrevista 

segue um roteiro semiestruturado e objetiva conhecer as demandas e recursos 

do paciente e tem a duração aproximada de uma hora. Após a entrevista 

define-se uma conduta, que pode ser: retorno livre, encaminhamento para 

serviço externo especializado, orientação ou indicação de acompanhamento 

psicoterapêutico no Hemocentro. No período de fevereiro a junho de 2017 

foram atendidos 76 pacientes, o mais jovem com um ano e dois meses e o 

mais velho com 79 anos, sendo que 42 (55%) apresentam idade superior a 18 

anos; desses 23 (54%) são casados ou estão em união estável.  A maioria foi 

de mulheres (n=46, 61%) e com baixa escolaridade (n=24, 32% com primeiro 



grau incompleto). Quanto à procedência, são pacientes oriundos de 39 

cidades, e somente 14 (18,4%) residentes em Ribeirão Preto. Dos pacientes 

com idade de inserção no mercado de trabalho: 12 (28,5%) não exercem 

atividades remuneradas, 10 (23,8%) estão aposentados ou afastados do 

trabalho e sete estão desempregados (16,6%), de modo que 29 pacientes 

(69%) maiores de 18 anos estão excluídos do mercado formal de trabalho. De 

um modo geral têm-se pacientes jovens, casados, não residentes em Ribeirão 

Preto, de baixa escolaridade e que não estão trabalhando. Os principais 

entraves para o serviço de psicologia são as questões sociais que muitas 

vezes predominam em relação às emocionais e a impossibilidade de retornos 

frequentes, uma vez que a maioria não reside em Ribeirão Preto. Essas 

questões sociais permeiam a maioria das queixas dos pacientes no momento 

da triagem, sendo de fundamental importância o trabalho integrado com outros 

profissionais, em especial do Serviço Social. Constata-se, pela prática clínica, a 

importância e efetividade desse serviço de triagem, que visando conhecer as 

demandas e possibilidades dos pacientes contribui para um atendimento 

integral centrado nas necessidades desses.  

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

óssea, psicologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P24 - CUIDADOS PALIATIVOS EM UTI ONCOLÓGICA: RELATO DE CASO 

SOBRE A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA 

 

Fábio Marcelo da Silva Valverde¹ 

Bruna Áfrico Pardini² 

Mariana Paschoal Martins³ 

 

O conceito de cuidados paliativos prevê o cuidado ao paciente quando não há 

tratamentos que objetivem a cura, mas sim o alívio de sintomas e qualidade de 

vida. Com base nesse pensamento, o ideal é que este paciente esteja no 

convívio próximo de seus familiares em casa, desde que tenha condições para 

tal, entretanto sabe-se que muitos pacientes entram em cuidados paliativos 

após estarem internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nem sempre 

sendo possível a alta para a enfermaria ou para casa. Nesses casos, uma 

alternativa para manter a dignidade humana preservada até sua morte é a 

suspensão de medidas invasivas, sempre que possível, sem acelerar o 

processo do morrer. A Psicologia neste contexto trabalha auxiliando na 

comunicação entre paciente-equipe-família, com o objetivo de zelar pelo 

respeito aos direitos e autonomia do paciente, oferecendo suporte psicológico, 

acolhimento e proporcionado à elaboração de sentimentos, que, muitas vezes, 

se apresentam como luto antecipatório no paciente e na família. O objetivo 

desse trabalho é apresentar um estudo de caso, de uma paciente que entrou 

em cuidados paliativos numa UTI oncológica, através da análise de prontuário, 

e da vivência profissional dos autores. A paciente de 40 anos, com diagnóstico 

de adenocarcinoma de alto grau com grande tumoração pélvica, encontrava-se 

responsiva ao chamado, embora sonolenta e com dificuldades para manter a 

atenção preservada. Diante de impossibilidade terapêutica, foi discutido 

prognóstico com a família e optado por cuidados paliativos. A comunicação 

clara e empática foi fundamental para a compreensão da família, ao mesmo 

tempo em que a opção por não expor a paciente a medidas invasivas, usando 

apenas catéter de O2 e sedação para conforto, em conjunto com uma 

flexibilização nas regras de visita, que proporcionou à paciente um tempo de 

maior qualidade junto à sua família, de modo a respeitar a dignidade da 

mesma.  
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P25 - MORTE ENCEFÁLICA E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS EM UTI 

ONCOLÓGICA: ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA 

 

 Fábio Marcelo da Silva Valverde¹ 

Bruna Áfrico Pardini² 
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Pacientes oncológicos, após complicações diante do tratamento, podem evoluir 

para morte encefálica. Neste caso o Psicólogo é solicitado pela equipe médica, 

geralmente, antes do primeiro teste clínico, estabelece contato com a família e 

oferece suporte emocional identificando como estão se organizando e 

enfrentando a situação. Ao trabalhar com famílias experienciando o processo 

de perda, é importante identificar e analisar os sentimentos vividos pelos 

familiares do paciente. Este trabalho trata-se de um relato de caso com base 

na análise de prontuário de um paciente de 24 anos, internado em uma 

Unidade de Terapia Intensiva oncológica que evoluiu para morte encefálica e 

que contou com o suporte da Psicologia, sobretudo no trabalho da 

possibilidade de doação de órgão e tecidos. Os familiares receberam auxílio na 

utilização de recursos psíquicos que facilitassem a vivência e elaboração da 

perda. Este espaço de escuta reveste-se de fundamental importância, para que 

a família possa ser acompanhada em suas necessidades emocionais. O 

Psicólogo, em uma comissão de captação de órgãos, tem a tarefa de lidar com 

pessoas vivenciando a maior dor da existência: a perda de um ente querido. 

Participa de todo o processo principalmente na facilitação da comunicação 

entre a equipe e a família, e como nesse demonstrado neste caso, destaca-se 

a importância de seu acompanhamento desde os primeiros momentos no 

trabalho de sintomas de luto antecipatório nos familiares. 
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P26 - O SENTIDO DO ADOECER PARA UM PACIENTE DIABÉTICO COM 

NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO  
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Orientadora: Juliana Vendruscolo 

 

RESUMO 

A literatura aponta que sintomas psiquiátricos associados às doenças orgânicas 

podem afetar diretamente a saúde do indivíduo. Elementos psiquiátricos estão 

relacionados ao Diabetes Mellitus (DM) e podem aparecer como sintomas 

depressivos, estes poderiam dificultar a adesão ao tratamento, agravar o equilíbrio 

metabólico e elevar a possibilidade de complicações do DM. O objetivo deste 

trabalho é ressaltar a importância do atendimento psicológico a pacientes com DM 

que apresentem uma complicação da doença ocasionada por feridas nos pés, que 

não cicatrizam, quadro conhecido como pé diabético. Foi realizado um estudo 

baseado na vivência um paciente diabético internado em hospital público na cidade 

de Ribeirão Preto, com sucessivas amputações parciais do pé. Buscou-se 

compreender o sentido do adoecer atribuído pelo paciente, relacionando com 

sintomas de depressão e ansiedade a partir da perspectiva metodológica 

fenomenológico-existencial em psicologia. Foram realizados dois atendimentos com 

o paciente sendo que no primeiro atendimento o paciente se mostrou totalmente 

desanimado frente à própria vida, à possibilidade de recuperação e retorno para 

casa. Em suas falas evidenciava-se seu sentimento relacionado à ideia de morte e 

de perda, bem como seu fechamento para as possibilidades do existir. As 

estagiárias atuaram no sentido de demonstrar compreensão e acolhimento da dor 

sentida pelo paciente, além disso tentaram buscar e apontar sinais “de vida” ou 

“desejo de vida” presentes no discurso do mesmo. No segundo atendimento devido 

a algumas melhoras em seu quadro clínico o paciente se mostrou mais bem-

humorado, fazendo piadas e contando sobre sua esperança de retomar sua rotina, 



demonstrando nova perspectiva sobre seu processo de adoecimento. As estagiárias 

pontuaram a mudança surgida no paciente. Segundo Lima (2015), cada indivíduo 

compreende de modo muito particular o seu processo de adoecimento. Essa forma 

de se perceber é que determinará o enfrentamento do problema. Diante disso é 

importante ressaltar a necessidade do psicólogo como membro da equipe de saúde 

especializada no tratamento do DM. Segundo Borges (2013), este profissional tem 

capacidade para avaliar e tratar os efeitos emocionais da doença, além disso, é 

alguém capacitado para acolher as angústias do doente, intermediar a relação 

médico-paciente, e promover o autoconhecimento favorecendo a adaptação e 

qualidade de vida do indivíduo com DM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P27 - PSICOLOGIA HOSPITALAR E PSICOONCOLOGIA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE UMA ESTAGIÁRIA DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

 

Josenilda Ângelo de Oliveira Vaz1 

Natália Gallo Mendes Ferracioli2 

Felipe de Souza Areco3 

Joana Filipa Afonso Monteiro4 

 

Introdução: A psicologia, no contexto hospitalar e da saúde, propõe-se a 

oferecer um espaço de escuta continente ao sofrimento do paciente que 

viabilize, a este, novos modos de pensar sua vivência e, consequentemente, 

construir estratégias de enfrentamento ao processo de adoecimento e 

necessidade de cuidado. Na oncologia, o paciente com câncer adoece em sua 

integralidade, como uma unidade vital somato-psicológica, apresentando muito 

mais do que uma doença orgânica com sua sintomatologia, pois junto a ela 

estão a consciência e os sentimentos frente à enfermidade, com repercussões 

próprias e pessoais na maneira de vivenciar, de adaptar-se ao stress vital e 

delinear seu próprio destino. Objetivo: Relatar a percepção da vivência de uma 

estagiária, em psicologia hospitalar, a partir de sua experiência de atuação 

junto à equipe e às demandas de pacientes e familiares. Método: O presente 

trabalho foi realizado em um centro de tratamento oncológico, na cidade de 

Ribeirão Preto/SP, durante um período de 06 meses, através de atendimentos 

e seguimentos psicológicos individuais e em grupo, a pacientes e seus 

familiares, discussões dos casos com a equipe de enfermagem e supervisões 

com os psicólogos responsáveis pela unidade e docente responsável pelo 

estágio. Resultados e discussão: Através das intervenções realizadas, ficou 

evidente que a atuação profissional, neste contexto, vai além do ensino 

concebido pela universidade exigindo assim, do profissional, novos modos de 

pensar e atuar para fazer frente às demandas institucionais e da população 

assistida. Verificou-se, também, que esta realidade atinge todas as relações, 

não isentando a equipe de saúde pela qual o paciente está sendo cuidado. 

Assim, a prática, no papel de estagiária de psicologia no contexto 

psicooncológico, tem agregado aperfeiçoamento ao conhecimento acadêmico 

adquirido. Torna-se claro que o papel do psicólogo não é único e tampouco 



suficiente para minimizar o sofrimento do paciente, mas sim, o engajamento 

conjunto da subjetividade (prática psicológica) com a objetividade (prática da 

medicina e áreas afins). Além disso, na realização do estágio foi identificado 

que uma estrutura adequada e humanizada de trabalho associada a um 

trabalho em equipe multiprofissional são essenciais para que um serviço, de 

fato, ofereça bem-estar ao paciente e seus familiares. Além disto, há que se 

considerar que, foi perceptível a vivência, pela estagiária, de sentimentos 

paradoxos, como sofrimento e encantamento, em um campo minado de 

possibilidades e aproximação da finitude que exigem do profissional um 

constante aprimoramento que vai além do teórico, mas sobretudo humano.  

 

1 Estagiária do Serviço de Psicologia no CAON – Centro Avançado de Oncologia e Graduanda 
em Psicologia no Centro Universitário Barão de Mauá 
2 Psicóloga, Coordenadora do Serviço de Psicologia Hospital São Francisco e CAON – Centro 
Avançado de Oncologia 
3 Psicólogo, Líder do Serviço de Psicologia no CAON – Centro Avançado de Oncologia 
4 Psicóloga, Docente do Centro Universitário Barão de Mauá e Supervisora do Estágio em 

Psicologia Hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P28 - O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS EM PACIENTES COM PRESENÇA 

DE TRANSTORNOS MENTAIS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

Carolline Mara Veloso Rangel¹, Ricardo Gorayeb²  

 

INTRODUÇÃO: Os aspectos psicológicos e psiquiátricos influenciam o 

paciente receptor de transplante de órgãos na adesão pós-transplante, 

continuidade do tratamento com imunossupressores e conservação do enxerto. 

A literatura internacional aponta a presença de sintomas psiquiátricos em 

atividade enquanto preditores de resultados negativos no transplante de 

órgãos. OBJETIVO: Relatar o caso clínico de E., 50 anos, sexo feminino, 

receptora de transplante renal em um centro transplantador de referência do 

interior de São Paulo. MÉTODO: O presente trabalho foi realizado no Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na enfermaria da 

Unidade de Transplante Renal e nos ambulatórios Pré-Transplante Renal, no 

período de março de 2016 a fevereiro de 2017. Após a concordância da 

paciente e do familiar responsável através de um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, foram realizadas entrevistas psicológicas e levantamento 

das informações da paciente no prontuário disponível na Instituição. 

RESULTADOS: E., 50 anos, se candidatou ao transplante renal e iniciou 

avaliação médica e psicológica em março de 2016. Negou sintomas 

psiquiátricos ou acompanhamento psiquiátrico prévio. Em entrevista aos 

familiares, foi negada presença de psicopatologia da candidata. Após o 

transplante, E. apresentou delírios persecutórios, recusa em tomar as 

medicações, tentativa de fuga da Unidade e ideação suicida. Foi realizado um 

trabalho com a família e acompanhamento psicológico e psiquiátrico da 

paciente, com encaminhamento para atendimento de saúde mental em sua 

cidade de origem após a alta. Após a alta, E. não compareceu a nenhum 

retorno, não buscou medicações e as tentativas de contato foram sem sucesso. 

Cinco meses depois, sem suporte de imunossupressão adequado, e sem 

seguimento das orientações da equipe em decorrência de transtorno 

psiquiátrico em atividade, paciente retornou ao hospital com nível rebaixado de 

consciência, choque e necessidade de realização de nefrectomia do enxerto. 

Houve perda do transplante e foi reencaminhada para Hemodiálise. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS: O caso demonstra a importância da avaliação 

psicossocial pré-transplante, o estabelecimento do vínculo com a família 

enquanto aliada da equipe transplantadora, visando a adesão no pós-

transplante, a presença nos retornos ambulatoriais, administração das 

medicações e vínculo com o Serviço, além de acompanhamento psicológico e 

psiquiátrico incentivados pela família e profissionais. Deste modo, possibilitar-

se-iam maiores chances de sucesso dos transplantes de órgãos em pacientes 

com sintomas psiquiátricos e histórico de transtornos mentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P29 - VIVÊNCIAS DE MÉDICOS NO ATENDIMENTO AO PACIENTE COM 

CÂNCER 

 

Larissa Chaves da Silva1  

Manoel Antônio dos Santos 

Érika Arantes de Oliveira Cardoso 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde – LEPPS 

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

 

Em nossa sociedade o médico passa a ser aquele que detém o conhecimento 

da vida e da morte. Contudo, observa-se um despreparo desses profissionais 

no contato com pacientes terminais, uma vez que a formação desses visa, 

prioritariamente, o tratamento em busca da cura com técnicas diagnosticas e 

terapias sofisticada. A literatura ressalta a falta de espaço para se lidar com as 

questões da morte nos cursos de medicina e a morte pode seguir como fonte 

de questionamentos, inquietações e ansiedade. Nesse contexto, o objetivo do 

presente estudo é analisar a significação e vivência da morte por médicos que 

trabalham com oncologia. Mais especificamente objetiva-se conhecer aspectos 

da sua formação acadêmica a respeito de sua função, dificuldades enfrentadas 

no âmbito profissional e pessoal frente à terminalidade, e como se dá a relação 

com o paciente com enfermidade potencialmente fatal. Trata-se de um estudo 

do tipo descritivo, transversal e exploratório, dentro do enfoque de pesquisa 

qualitativa. Esse enfoque propõe investigar em profundidade um determinado 

fenômeno, na perspectiva de quem o vivencia, não se preocupando com um 

nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. A amostra atual foi composta 

por três médicos que trabalham em um setor de oncologia dentro do Hospital 

das Clinicas de Ribeirão Preto, sendo duas mulheres e um homem com idades 

de 27, 30 e 31 anos. As entrevistas seguiram um roteiro de entrevista 

semiestruturado especialmente construído para este estudo, visando à coleta 

sistemática dos dados a respeito da escolha da profissão, a formação 

acadêmica, a trajetória profissional, a significação da morte na formação 

profissional e pessoal, a necessidade do cuidado paliativo, o contato com os 

pacientes terminais, a vivência do processo do morrer. A análise foram 

elaboradas oito categorias: 1) Rotina: observa-se uma rotina exaustiva e com 

pouco tempo para atividades de lazer ou hobbies; 2) Relações familiares e 

parceiros: boas relações familiares são descritas e consideradas facilitadoras 

para o trabalho; 3) Religiosidade: independentemente de terem uma religião 

todos falam de fé; 4) Escolha por oncologia: um fator importante foi o desejo de 

ajudar pacientes com câncer; 5) Facilitadores do trabalho: foram citadas as 

relações estabelecidas, tanto com os pacientes como com a equipe ; 6) 

Dificultadores do trabalho: dificultam a insegurança frente às condutas e 

entraves burocráticos;  7) Contato com cuidados paliativos: aparece o contraste 

entre a escassa formação e a ampla experiência atual e 8) Manejos para lidar 



com a influência da terminalidade: aparece a possibilidade de rever valores da 

vida. Através dos dados obtidos pela entrevista até o presente momento desse 

estudo, pudemos verificar que as vivencias de terminalidade e o contato com 

doenças possivelmente fatais faz com que os profissionais envolvidos 

apresentem certo repertório limitado para lidar com tais sentimentos, o que por 

sua vez traz certo nível de sofrimento e dificuldade em outros aspectos da vida 

cotidiana. 

1 E-mail: larissa.chaves.silva@usp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


