
   

Perspectivas Médicas

ISSN: 0100-2929

perspectivasmedicas@fmj.br

Faculdade de Medicina de Jundiaí

Brasil

Bentini de Souza, Aruana; Dias de Pontes Silva, Edna

Métodos de amenização do sofrimento provocado pela hospitalização infantil.

Perspectivas Médicas, vol. 24, núm. 1, enero-junio, 2013, pp. 31-38

Faculdade de Medicina de Jundiaí

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243227944006

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243227944006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=243227944006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2432&numero=27944
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243227944006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org


Perspectivas Médicas, 24(1): 31-38, jan./jun. 2013. DOI: 10.6006/perspectmed.20130105.6100343115

1  Aluna de graduação em Psicologia pela Faculdade 

Anhanguera de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 
2 
Psicóloga e Professora da Faculdade Anhanguera 

de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

Endereço para correspondência:
Aruana Bentini de Souza - Rua Maestro Francisco 

Farina - 55 bl b apto 105, Vila Progresso - Jundiaí 

CEP: 13202-250. email: 

Não há conflito de interesses. 
Artigo ainda não publicado na íntegra. 

Artigo recebido em: 07 de Janeiro de 2013. 
Artigo aceito em: 23 de Abril de 2013. 

RESUMO
Os atendimentos psicoterapêuticos no âmbito 

hospitalar vêm crescendo nos últimos tempos no 

Brasil, promovendo atendimento em todas as 

clínicas para o paciente, família do paciente e 

equipe multiprofissional. O objetivo foi estudar e 

colocar em prática métodos para amenizar os 

processos gerados pela hospitalização infantil. Para 

a realização dos atendimentos na pediatria no 

Hospital Universitário, em Jundiaí, São Paulo, 

Brasil, foi estudado cada paciente individualmente, 

trabalhando suas necessidades imediatas diante da 

hospitalização. Os métodos foram técnicas de 

relaxamento e o brincar. As técnicas aplicadas 

foram atividades lúdicas, com o intuito de entender, 

amenizar, explicar para a criança que a 

hospitalização será temporária e ajudá-la na 

aceitação das sequelas decorrentes da doença. Foi 

realizada orientação para a família e acompanhante 
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do paciente, tirando dúvidas do processo de 

internação e incentivando o familiar a brincar e 

transmitir confiança para a criança. A orientação 

com a equipe multiprofissional é a realização dos 

procedimentos com calma e transmitindo confiança 

para a criança, pois é importante, para que os 

processos realizados no decorrer da hospitalização 

sejam o menos invasores possíveis. Pode-se concluir 

que os atendimentos psicológicos são importantes 

para todos que trabalham, visitam e são internados, 

pois auxiliam na compreensão e aceitação em 

harmonia, sem sequelas ou traumas psicológicos. 

ABSTRACT
The psychotherapeutic care in hospitals have 

been growing in recent years in Brazil, promoting 

attendance at all clinics to the patient, patient's 

family and multidisciplinary team. The aim was to 

study and put into practice methods to mitigate the 

processes generated by child hospitalization. For the 

realization of care in pediatrics at University 

Hospital, at Jundiaí, São Paulo, Brasil, each patient 

was studied individually, working their immediate 

needs before hospitalization. The methods were play 

therapy and relaxation techniques. The techniques 

were applied recreational activities, in order to 

understand, mitigate, explain to the child that 

hospitalization will be temporary and help her 

acceptance of the trauma resulting from pathology. 

Orientation was held for patient's family, taking 

questions from the admission process and 

encouraging the family to play and to pass trust to 

the child. The orientation with the multidisciplinary 

team is carrying out the procedures calmly and 
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transmitting confidence to the child, it is important 

for the processes performed during hospitalization 

are less possible invaders. It can be concluded that 

the psychological treatment are important for all 

who work, visit and are admitted because it helps in 

understanding and acceptance in harmony without 

psychological trauma.

INTRODUÇÃO
Os atendimentos psicoterapêuticos realizados 

em hospitais têm como principal objetivo a 

minimização do sofrimento causado pela 

hospitalização e sequelas emocionais. O 

atendimento para amenizar os sofrimentos da 

hospitalização pode ser realizado de diversas 

maneiras, variando de acordo com a necessidade do 
1paciente, porém a finalidade de todos é a mesma . No 

caso do atendimento de crianças, é importante o 

estudo diferenciado de cada paciente, pois os efeitos 

causados pela hospitalização diferem de acordo com 

a idade e desenvolvimento do paciente. Cada 

criança defronta a doença, sua repercussão e a 

hospitalização de maneira distinta, porém podendo 

ser entendida de acordo com a fase de 
2desenvolvimento . 

O psicólogo pode se especializar em diversas 

áreas, e uma delas é a atuação hospitalar, realizando 

atendimento com o paciente, família ou responsável 
3pelo paciente e a equipe multiprofissional . Promove 

atendimentos e atividades individuais ou em grupo 

com o objetivo principal de proporcionar bem estar 

emocional e físico ao paciente, além da mediação 

entre paciente, médico, equipe e família, auxiliando 

no entendimento e aceitação da doença, das 

consequências e limitações causadas por ela, 

promove métodos para minimizar os processos 

causados pela hospitalização e auxiliam nas 
3repercussões emocionais emergentes . Segundo 

3
Castro e Bornhold  as tarefas do psicólogo no 

âmbito hospitalar são divididas da seguinte 

maneira: Coordenação (relaciona as atividades 

com os funcionários do hospital); Ajuda e adaptação 

(realiza intervenções com o objetivo de maior 

qualidade no processo de recuperação e adaptação 

do paciente); Interconsulta (auxilia a equipe 

multiprofissional a lidar da melhor maneira com o 

paciente); Enlace (intervenções junto à equipe 

m u l t i p ro f i s s i o n a l ,  p a r a  i n s t a l a ç ã o  d e  

comportamentos adequados do paciente); 

Assistencial direta (interage diretamente com o 

paciente) e Gestão de recursos humanos (auxilia no 

aprimoramento dos profissionais organizacionais. 
1

De acordo com Trucharte  a principal função e 

objetivo psicológico no hospital é amenizar o 

sofrimento decorrente da hospitalização. 
Por não possuir "setting" terapêutico, o 

atendimento realizado em hospitais possui 

características distintas e adaptadas para a 

realização do atendimento com sucesso. O 

atendimento do psicólogo é realizado na maioria 

das vezes no próprio leito do paciente, a equipe 

multiprofissional pode interromper o psicólogo no 

decorrer do atendimento para a aplicação de 

medicamentos, banho ou realização de exames no 

mesmo; a duração do atendimento realizado não é 

restrita, varia de acordo com a necessidade do 
1paciente no momento da realização do atendimento . 

Em realização à hospitalização, pode-se dizer que o 

paciente adulto possui conflitos imaginários 

emergentes, o imaginário interage com o real 

buscando o próprio sentido da situação, coloca que 

a hospitalização gerada pela doença irá alterar o 
2

equilíbrio e status adquiridos anteriormente . Além 

disso, na hospitalização adulta, diferente da 

pediátrica, o paciente possui a sensação de que tudo 
2

o que foi construído não será mantido . O sentimento 

de medo é ativo e a falta de informação e explicação 

da doença existente auxilia na imaginação 

pensando nas causas e consequências que poderá 

afetar o cotidiano, alterar o decorrer do dia e as 
2

facilidades e responsabilidades que possui . A 

internação do adulto também implica em momentos 

sem acompanhante, pois existe um horário 

específico para visita e isso pode prejudicar o 

paciente, se não estiver psicologicamente estável e 

com todas as informações da internação necessárias 

para se sentir tranquilo e saber que a hospitalização 
2

é temporária . 
A hospitalização pediátrica é diferente da adulta 

e pode resultar em diversos efeitos, manifestações e 
2sensações de acordo com a idade de cada criança . 

2
De acordo com Chiattone , nas crianças de 0 a 18 
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meses, as principais características dos efeitos da 

h o s p i t a l i z a ç ã o  s ã o  a  n e c e s s i d a d e  d e  

afeto/segurança, figura materna como primordial, 

dependência/proteção e busca de satisfação de 

necessidades. Nessa faixa etária os efeitos 

encontrados pela hospitalização são: sensação de 

abandono, depressão anaclítica, tensão, agitação e 

insegurança. Já em crianças mais maduras, com 

idade entre 6 e 12 anos, é comum encontrar com a 

hospitalização, preocupação com as faltas 

escolares, insegurança e ansiedade, aumento de 

queixas físicas, diminuição de habilidades 

cognitivas, diminuição da capacidade de 
2

concentração e frustração de sonhos e projetos . 
4Quanto ao brincar, segundo Oliveira  a puerícia é 

uma fase marcada por intensa atividade física, 

porém quando é acompanhada de hospitalização 

causa a impossibilidade da realização de 

brincadeiras, entretenimento com os amigos e 

ausência escolar, alterando totalmente a rotina da 

criança. 
O ambiente hospitalar é um local desconhecido 

pela criança, com regras e horários diferentes do 

cotidiano, sem privacidade, com horários 

diferenciados, utilização de roupas não familiares, 

cama diferente, banheiro comunitário e 

procedimentos dolorosos e repetitivos. 
Todas essas mudanças, quando não são 

adaptadas, podem dificultar no enfrentamento da 
4doença . Outros fatores que podem alterar as 

consequênc ia s  da  hosp i t a l i zação  são :  

personalidade, idade, relação pais-filho, tempo de 

hospitalização, informações que a criança possui, 

diagnóstico médico, aceitação dos pais com relação 

à doença do filho, estratégias de enfrentamento 
4

utilizadas pela família e pela criança . O brincar 

funciona como um dos métodos para a amenização 
4das consequências causadas pela hospitalização . 

4
De acordo com o descrito por Oliveira , é 

comprovado que o brincar durante o processo de 

hospitalização torna o atendimento mais 

humanizado, estimulando o desenvolvimento 

neuropsicomotor da criança e ao mesmo tempo 

promove o bem estar e a saúde mental do paciente. 
Em 2005 foi implantada uma lei que estabeleceu 

que todos os hospitais que realizam atendimento 

pediátrico são obrigados a implantar a 

brinquedoteca, possuindo diversos brinquedos e 

jogos para estimular as crianças e os 

acompanhantes a brincar. Essa nova técnica 

possibilita a realização de atividades lúdicas, 

minimização do ambiente desconhecido, 

entendimento da doença e consequências da mesma 

a partir de brincadeiras e melhora no quadro 
4 5

clínico . Segundo Romano  o brincar exige 

preocupação e supervisão para disponibilizar os 

brinquedos adequados a cada idade, observar se a 

criança possui alguma restrição referente à doença, 

limpeza dos objetos a serem utilizados e higiene. 
É importante no decorrer da escolha da 

brincadeira o psicólogo permitir que o paciente 

escolha qual o brinquedo ou jogo que gostaria de 

manusear, estar sempre atento à capacidade física 

da criança e se ocorre alguma modificação que 

necessite de atenção maior, como o choro, cansaço, 
5

sono . Quando a criança está impossibilitada de sair 

do leito, o psicólogo conversa com a criança sobre o 

que ela gostaria de brincar, seleciona alguns 

brinquedos de acordo com a idade e realiza a 

atividade lúdica no leito, estando presente no 
5momento da atividade . 

No decorrer da hospitalização, a utilização das 

atividades lúdicas com finalidade terapêutica é 

importante, pois a criança poderá utilizar o 

imaginativo relacionado com a realidade 

vivenciada, expressar suas fantasias, medos, 

sentimentos e conflitos, tendo a oportunidade de 
5

diminuir a ansiedade . O psicólogo, durante as 

atividades lúdicas, poderá observar o brincar da 

criança para o melhor esclarecimento de 

diagnóstico, ao entender o que a criança está 

transmitindo a partir da brincadeira, podendo 

ajudá-la a entender o motivo da internação, o que 

está acontecendo naquele momento e reduzindo 
5

assim os medos e dúvidas . 
6

Nesse contexto, Mitre  argumenta sobre a 

importância da atividade lúdica como um 

contraponto às experiências desagradáveis, ao 

desconforto da hospitalização e ao conjunto de 

sofrimento mental para a criança que precisa ser 

hospitalizada. O ato de brincar proporciona para a 

criança internada a oportunidade de expressar, de 
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tirar todas as dúvidas, compartilhar medos, desenho 

e sonhos. Para o psicólogo é gratificante o resultado 

obtido com as atividades lúdicas, pois é através 

delas que são obtidas as informações necessárias 

para entender a necessidade momentânea do 
6

paciente e acessá-la através de brincadeiras . O 

relaxamento utilizado no âmbito hospitalar, assim 

como em qualquer outro local, é definido como um 

esforço para a diminuição da apreensão intensa do 

organismo. 
Existem diversas técnicas de relaxamento 

utilizando a respiração diafragmática, relaxamento 

muscular progressivo, imagem mental relaxante, 
7

dentre outros . A técnica de relaxamento 

proporcionado pelo contato físico entre mãe e bebê, 

mais utilizada em hospitais, é a Shantala, que 

consiste na massagem nas seguintes partes do corpo 

do bebê: peito, tronco, ombros, mãos, braços, 

abdome, quadril, pernas, pés, costas, testa, nariz e 

queixo. A realização da Shantala proporciona 

benefícios como ação relaxante, atua no 

desenvolvimento psicomotor, contribui para o 

contato efetivo, auxilia os bebês prematuros a 

ganhar até 47% mais de peso, auxilia a respiração, 

favorecendo o organismo a expelir toxinas, previne 

cólicas, prisão de ventre e insônia, além de 

proporcionar evolução e organizar a postura 
8através da pele . 

Dentre as técnicas de relaxamento utilizadas em 

criança, a mais conhecida é a de Leon Michaux. 

Para a realização dessa técnica de relaxamento, é 

necessário colocar a criança deitada sobre um 

colchonete, colchão ou tapete de espuma 
9confortável, com os olhos fechados . O local 

escolhido para a realização do relaxamento deve ser 

tranquilo e sem muitos ruídos que possam atrair a 

atenção da criança. Pode ser realizado no leito do 

paciente nos momentos em que não haja 

in terrupções  para procedimentos  como 
8-9

alimentação, banho e medicamento . É importante 

ressaltar que o relaxamento, em hospitais, não é 

muito utilizado, por não haver um local adequado e 
9

calmo para aplicação . 

OBJETIVOS
Realizar atendimentos de psicoterapia em 

pac ien tes  de  ped ia t r ia  hosp i ta l i zados ,  

proporcionando para a criança, a família e a equipe 

multiprofissional, um maior entendimento dos 

sentimentos atuais de cada paciente e suas 

necessidades imediatas,  para o melhor 

acompanhamento e tranquilidade.

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo descritivo aborda formas de 

amenizar consequências decorrentes da 

hospitalização infantil e descreve atendimentos 

realizados em um Hospital Universitário no 

município de Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil. A 

coleta de dados foi realizada todas as sextas-feiras 

durante os meses de Agosto a Dezembro de 2012. A 

amostra foi selecionada de acordo com a ordem de 

chegada dos pacientes ao hospital. 
Como critérios de inclusão tivemos pacientes 

entre 1 e 12 anos de idade, de ambos os gêneros, 

acompanhadas de pais ou cuidadores familiares e 

que estavam hospitalizadas. Como critérios de 

exclusão, não participaram da pesquisa pacientes 

com idade superior a 13 anos. Os dados referem-se a 

um corte transversal com 7 pacientes, de ambos os 

gêneros, com idades entre 1 e 12 anos de idade 

(média = 4,43; desvio padrão [dp] = 4,39). 
Após a intervenção com cada paciente, os 

estudos de caso foram apresentados para a 

psicóloga supervisora. Para a realização do 

trabalho foram utilizados livros, artigos científicos, 

atividades lúdicas (de acordo com a necessidade de 

cada paciente) e observações científicas. Todo este 

estudo foi realizado de acordo com as normas éticas 

de pesquisa e com Termo de Consentimento 

Informado.

RESULTADOS
F.O.S., do gênero feminino, 9 anos, atendida na 

clínica pediátrica sem diagnóstico definido. Foi 

realizada atividade lúdica com a paciente na 

brinquedoteca do hospital. Primeiramente foi 

entregue à criança diversos lápis de cor com 

tonalidades diferentes e após ela organizá-los da 

forma desejada, foi colocada em sua frente o 

desenho de uma menina segurando um balão de ar, 

no local do rosto um espaço em branco e também um 

balão de pensamento em branco. Antes da criança 
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iniciar a pintura, foi explicado à criança "A menina 

ganhou um balão de ar da sua mãe, e esse era o seu 

brinquedo favorito. O que está faltando no desenho? 

Vamos desenhar? O que será que a menina está 

pensando? Vamos desenhar? A criança desenhou no 

rosto da menina uma expressão de felicidade e no 

balão de pensamento, desenhou a menina brincando 

com balão de ar (Figura 1). 

Após o término do desenho, foi retirada a folha e 

colocado na frente da paciente uma folha com o 

desenho que continha a mesma menina do desenho 

anterior novamente com o rosto em branco 

segurando o balão estourado e um balão de 

pensamento também vazio. Foi explicado à paciente 

"A menina do desenho anterior estava brincando 

com o seu balão e então um carro passou e fez voar 

uma pedrinha no seu balão, e ele estourou”. 
“Como será que ela está se sentindo? Vamos 

desenhar como ela está? E o que ela está pensando 

no momento? Vamos desenhar?". Foi desenhado no 

rosto da menina uma expressão de tristeza e choro e 

no balão de pensamento, a menina pedindo para a 

mãe outro balão para poder brincar (Figura 2). 

Assim, foram colocados os dois desenhos diante 

de F.O.S. e pedido para identificar como ela estava 

naquele momento; ela apontou para a criança feliz e 

explicou que estava contente por não estar no quarto 

e estar podendo brincar. Foi perguntado como ela 

irá ficar quando voltar para o quarto, e falou que 

ficará triste, igual à menina que estava com o balão 

estourado, porém em seguida relatou que logo iria 

voltar a ficar feliz, pois iria poder brincar 

novamente. Essa brincadeira realizada com a 

paciente foi importante para que a mesma pudesse 

saber que por mais que esteja passando por um 

momento ruim no hospital, será passageiro e logo 

poderá fazer novamente o que gosta. 
A paciente E.G.S., sexo feminino, com um ano e 

seis meses, foi atendida na clínica cirúrgica com o 

quadro de gengivoestomatite herpética e suspeita de 

infecção urinária. No momento do atendimento a 

paciente estava inquieta, não falava e não se 

alimentava corretamente decorrente da dor causada 

pelas feridas bucais. Para amenizar o choro e a 

Métodos de amenização do sofrimento provocado pela hospitalização infantil.  - Aruana Bentini de Souza e col.
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inquietação da paciente, foram utilizadas peças 

coloridas do brinquedo Lego®, que chamaram a 

atenção da paciente pelas cores vivas e houve o 

término do choro. 
Foi indicado para a mãe realizar brincadeiras 

com a criança. L.F.S.A., de um ano de idade, gênero 

masculino, atendido na clínica cirúrgica com o 

quadro clínico de pneumonia e bronquiolite. 

Paciente estava dormindo no momento do 

atendimento. Foi realizado atendimento com a mãe 

do paciente, que relatou que estava bem orientada e 

conformada com a doença do filho, porém estava 

preocupada com o seu emprego, pois queria que a 

empresa a demitisse para poder cuidar 

pessoalmente do filho, pois quando o mesmo não 

estava internado, os cuidados eram realizados por 

uma vizinha. 
A única paciente atendida na UTI infantil foi a 

K.L.R.B., gênero feminino, de 12 anos de idade. A 

internação foi realizada devida a uma crise de 

diabetes. Paciente apresentava dúvidas sobre o 

tratamento, problemas familiares decorrentes de 

uma família desestruturada. Relata que o pai mora 

em outro estado e a mãe não a visita todos os dias, 

somente a tia que realiza as visitas regularmente. 

K.L.R.B. entende o motivo da internação, porém não 

aceita a doença e as limitações da alimentação. 

Relatou que não se conforma e não acha justo a sua 

alimentação ser diferenciada da alimentação dos 

outros irmãos que possui. Durante o atendimento foi 

realizada a orientação do quadro clínico e 

realizadas pinturas de desenhos, que a paciente 

relatou que gostava muito de fazer. 
V.E.P., gênero masculino, 3 anos de idade e com 

diagnóstico de leucemia, no momento do 

atendimento estava recebendo reposição de 

plaquetas no colo da avó. A avó do paciente relatou 

que possui problemas familiares, e por isso os 

cuidadores do paciente eram ela e o esposo, que no 

momento estava trabalhando, porém passa todas as 

noites acompanhando V.E.P. A avó do paciente 

estava deprimida pelo diagnóstico do neto e sem 

muita informação do tratamento. No atendimento foi 

realizada orientação do quadro clínico do V.E.P. e 

consequências decorrentes do tratamento. 
M.C.F., gênero feminino, 4 anos de idade, foi 

internada na pediatria por abscesso cervical. No 

momento  do  a tend imento  quem es tava  

acompanhando-a era a tia, que não soube responder 

nenhuma pergunta realizada decorrente da 

internação da criança. A paciente se encontrava 

chorona e não receptiva ao atendimento. Foi tentada 

diversas vezes a aproximação com a criança, porém 

não houve êxito. Antes de finalizar o atendimento, foi 

deixado no leito da criança um papel e diversos giz 

de cera e explicado à criança que ficariam ali para 

quando ela sentisse vontade de brincar. 
O último atendimento foi realizado com a N.G.F., 

gênero feminino, de um ano e dois meses, internada 

por duas paradas respiratórias consecutivas. A 

criança apresentava-se chorona por estar 

recebendo medicamento. 
A mãe da paciente relatou que morava em outra 

cidade e estava sozinha em Jundiaí para cuidar da 

filha. Relatou que estava aliviada por ter a 

oportunidade de cuidar da filha. No atendimento, foi 

orientada quanto à importância de cuidar da filha, 

porém também descansar. A mesma relatou que iria 

falar com a sua mãe pra poder revezar o 

acompanhamento da N.G.F. no hospital. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
Analisando as descrições dos atendimentos 

realizados, levantamento e estudo bibliográfico, 

verificou-se a importância do atendimento do 
1 0 - 1 3psicólogo no ambiente hospitalar . Os 

atendimentos realizados na pediatria tiveram como 

objetivo o bem estar da criança internada por meio 

do brincar e de relaxamento. Foi demonstrado para 

o acompanhante da criança que, com as 

brincadeiras realizadas, o paciente ficava mais 

tranquilo, amenizando o sentimento de estar em um 

local desconhecido, limitado e sem amigos, dados 

que corroboram com informações encontradas na 
10,13,14

literatura . Foi observado que, além das 

brincadeiras e atendimentos realizados pelo 

psicólogo, também é importante à equipe 

multiprofissional ter paciência e calma para a 

realização dos atendimentos, pois a criança 

hospitalizada está com medo e receosa por estar em 

um local diferente, com rotatividade de pessoas 

desconhecidas diariamente e a realização de 
15,16

procedimentos dolorosos . Quando houver 

necessidade da realização dos procedimentos, 
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sugere-se explicar para a criança o que está 

acontecendo, para que ela possa permitir o processo 

naturalmente, para não ser realizado à força, pois o 

medo da criança ao ver qualquer desconhecido pode 

aumentar, podendo se tornar um trauma. 
O apoio ao familiar e acompanhante também é 

muito importante, pois explicando a doença, suas 

limitações e cuidados, o familiar estará mais seguro 

e tranquilo, transmitindo para a criança confiança e 
17,18conforto . Com esta pesquisa e os estudos 

realizados, foi ressaltada a importância do apoio 

psicológico para o paciente, família e equipe. Há 

importância de todos os pacientes passarem por 

atendimento do psicólogo para amenização dos 

sentimentos que possuem no decorrer da internação. 

É importante também que a equipe esteja ciente das 

técnicas utilizadas para a realização do trabalho 

harmonioso com o paciente, atendendo à 

necessidade diferenciada de cada um. 
Assim, o trabalho realizado em um hospital 

universitário foi extremamente rico em informações, 

pelo contato direto com os pacientes, as doenças, as 

limitações, os medos, as angústias e todos os 

sentimentos causados pela hospitalização. As 

experiências vividas no hospital são desafiadoras, 

permitindo o aprendizado junto com o paciente, pais 

e a equipe multiprofissional sobre as doenças ou 

situações que o paciente está vivenciando, com a 

possibilidade de estudar e conhecer mais sobre 

algumas doenças e principalmente estabelecer um 

contato direto com os pacientes. 
Pode-se concluir que os atendimentos 

psicológicos, a importante relação terapeuta-

paciente são importantes aspectos para o 

tratamento e acolhimento das angústias e medos dos 

pacientes hospitalizados, pois auxilia na 

compreensão e aceitação em harmonia, sem 

sequelas ou traumas psicológicos.
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