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EDITORIAL

Conquistas da Psicologia da Saúde

Eda Marconi Custódio1

Cadeira nQ 20, "João de Toledo"

Pode-se afirmar, com base em evidências, que entre as diversas áreas
da Psicologia, a relativa à saúde vem se destacando em sua abrangência
tanto teórica, como prática, sobretudo na formação e no exercício profissional
do psicólogo.

Aspectos importantes no percurso da Psicologia da Saúde devem ser
demarcados para se compreender e verificar as tendências .do progresso na
área e, assim, prosseguir com as pesquisas, o ensino e a prestação de serviço
comunitário. A começar pelo impacto que ocasionou a sua designação, nos
anos 80, quando a mesma começou a ser usada cientificamente e em lingua-
gem coloquial. Suas indagações se dirigiram à velha discussão do binômio
saúde/doença, o qual passou a ser objeto de discussão e crítica entre os pro-
fissionais, sobretudo da área da saúde.

Finalmente, no decurso dos anos 90, a expressão passou a ser aceita
mundialmente, haja vista os nomes de periódicos internacionais como o Joumal
of Health Psychologye o British Joumal of Health Psychology. Uma vez
demarcada a área por sua designação, esta facilitou a abertura de novas li-
nhas de conhecimento, como as relativas às condições psicológicas de risco
ou de vulnerabilidade ao desenvolvimento de várias doenças físicas ou men-
tais, especialmente crônicas ou de gravidade. Acrescem-se a expansão de
instrumentos psicológicos, específicos ou adaptados para fins avaliativos da
prevenção e da evolução de doenças, como também o desenvolvimento do
referencial teórico, em especial o comportamental cognitivo. Além disso, te-
mas de intervenção são desenvolvidos como as de psicoterapias breves.

Iniciaram-se, na oportunidade, os chamados cursos de aprimoramento
ou especialização em Psicologia Hospitalar, empreendidos por determinadas
instituições hospitalares de grande porte e, ainda, por algumas Faculdades.
Ao se colocar em prática tais iniciativas, dentro da graduação em Psicologia,
em seguida, abriram-se espaços nas disciplinas teóricas e também nos está-
gios com temas específicos sobre a saúde, para fins de motivação e formação
inicial do futuro psicólogo.

Uma das mais recentes aquisições para o desenvolvimento do psicólo-
go da saúde são os cursos de pós-graduação lato sensu e, posteriormente,
um único existente de strito sensu. Cita-se, como exemplo dessa importante
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realização em nosso meio, o Curso de Pós-graduação em Psicologia da Saú-
de na Universidade Metodista (UMESP), considerado pioneira no campo. Teve
suas raízes na Psicologia Clínica e Psicologia Escolar, e no desenvolvimento
de grande número de dissertações no referido curso, dirigidos à área da saú-
de, na década de 80. Temas importantes para a área passaram a ser objeto
de estudo, como a avaliação dos tipos de personalidade mais vulneráveis a
determinadas doenças e características psicossociais das mesmas, conjugadas
a propostas de intervenção, adentrando, posteriormente, à saúde na comuni-
dade.

A finalidade básica dessa pós-graduação consiste em formar pesquisa-
dores, docentes e profissionais no exercício do atendimento, que visem contri-
buir para a promoção e proteção da saúde dentro da perspectiva da preven-
ção e no tratamento de doenças, os principais comportamentos e disfunções
a elas relacionadas.

As pesquisas têm sido conduzidas numa perspectiva de natureza pre-
ventiva, clínica e sócio-comunitária, centralizadas na qualidade de vida e no
bem-estar individual e coletivo. São necessárias investigações que visem,
dentro das áreas apontadas, a identificar as ações e ferramentas que devem
ser utilizadas nos empreendimentos de prevenção, a fim de evitar e minimizar
as complicações e conseguir melhores relações entre custo/benefício. Com o
intuito de divulgar esses e outros conhecimentos na área, o referido curso de
pós-graduação vem publicando o periódico Mudanças: Psicoterapia e Estu-
dos Sociais, que ora completa 10 anos.

Ao conquistar o espaço na saúde, especialmente junto às equipes perti-
nentes, o psicólogo vem reconhecendo a necessidade de contínua atualiza-
ção baseada na assistência a cursos de enriquecimento, como os de pós-
graduação, a eventos científicos na área e, principalmente, nas realizações
de pesquisas relacionadas à avaliação e intervenção, em abrangência comu-
nitária, dentro do enfoque dos diferentes níveis de prevenção.

Resumidamente, as considerações efetuadas constituem os principais
temas detectados no processo evolutivo da Psicologia da Saúde no país, em
especial na formação do psicólogo. Há ainda muito por realizar, sendo impres-
cindível dar continuidade a esse campo tão promissor a esse profissional e,
principalmente, poder garantir qualidade de vida e bem-estar individual e cole-
tivo, sobretudo nos dias de hoje.
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