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pois alguns desses setores geram
emoções que ora estimulam ora pre-
judicam o processo de recuperação.

A angústia vivenciada no ambi-
ente da Emergência e da U.T.I atin-
ge também os profissionais da área
da saúde, pfavorecendo o desenvol-
vimento de problemas emocionais
nas equipes.

A Dr.ª Romano destaca a impor-
tância da formação específica do psi-
cólogo que pretende trabalhar no
hospital, por meio da capacitação te-
órica mas, fundamentalmente, medi-
ante a prática clínica de atendimento.

O capítulo VII traz um panora-
ma da Psicologia Hospitalar no Bra-
sil durante uma década, mostrando
as mudanças acontecidas nesse pe-
ríodo e oferecendo informações pre-
cisas para quem se interessar por essa
questão.

Usando o referencial teórico da
psicologia clínica por meio de uma
linguagem clara e precisa a autora
introduz o leitor à instituição hospi-
talar, levando-o a refletir sobre a fun-
ção do psicólogo hospitalar, sobre a
relação entre a pessoa doente, o tipo
de doença que sofre, os fatores só-
cio-familiares e até os diferentes se-
tores do hospital, trazendo uma im-
portante contribuição para a forma-
ção do psicólogo que deseja apro-
fundar-se nesta área.
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APsicologia entrou no hospital há
pouco tempo; esse território ex-

clusivamente médico é hoje compar-
tilhado também pelo psicólogo no
que diz respeito ao atendimento ao
paciente e a família.

Ao longo dos oito capítulos do
livro a Dr.ª Bellkiss Romano carac-
teriza a função do psicólogo hospi-
talar, destacando a necessidade de re-
pensar o modelo clássico de atendi-
mento em consultório, a partir de
outro enfoque: �a prática da psico-
logia clínica em hospitais�.

Segundo a autora o �psicólogo
clínico hospitalar� focaliza sua fun-
ção no atendimento direto ao paci-
ente e sua família, enquanto que as
atividades de treinamento de pesso-
al e mudanças de atitudes são tarefas
do �psicólogo em hospital�.

A proposta de humanização do
atendimento hospitalar leva a reco-
nhecer a �pessoa doente�, sua histó-
ria, seus conflitos e suas emoções
implicados no adoecer.

O texto descreve � também � os
diferentes setores do hospital, tal
como o Ambulatório, o Pronto So-
corro, a Enfermaria, a Unidade de
Terapia Intensiva, fazendo uma in-
teressante relação entre essas unida-
de e o mundo interno do paciente,


