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colaborar, em 1934, com a criação e desenvolvimento da então Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Durante dez anos
que aqui permaneceu, formou uma plêiade de discípulos, através de profundos
ensinamentos da Psicologia, como parte da Filosofia, tendência da época,
mediante análise crítica das diferentes teorias psicológicas então existentes.
Muitos dos seus alunos são titulares desta Academia.

Eurípedes Simões de Paula. Com formação universitária inicial em Direito
e posterior em Geografia e História, tornou-se um expoente como Historiador.
Adquirindo os maiores títulos acadêmicos, destacou-se na docência, pesquisa
e na intensa produção científica. Criou e editou revista na área como também
organizou e dirigiu a Associação de professores universitários de História. Foi
Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo (USP), exercendo essa função durante seis gestões e, por duas vezes,
vice-reitor da citada Universidade. Contribuiu, de forma decisiva, para a criação
do Instituto de Psicologia da USP, que viria a ser uma das principais instituições
promotoras do desenvolvimento da Psicologia no País.

João Carvalhaes. Pioneiro da Psicologia do Esporte no Brasil, cujo legado
encontra-se neste Boletim, em artigo assinado por Hebe Boa Viagem A. Costa.
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Resumo: Os autores oferecem um breve estudo sobre a pesquisa e a prática psicológica
em hospitais, baseada em percurso histórico. O texto organiza-se em torno de três temas:
1) aspectos que levaram psicólogos a trabalharem em hospitais gerais; 2) relações entre
o desenvolvimento da profissão como um todo e o trabalho em hospitais; e 3) contribuições
da prática hospitalar para a profissão. Os autores detêm-se no debate entre argumentos
que defendem as inovações profissionais decorrentes da prática em hospitais e que
entendem que não há inovações e sim adequações de práticas existentes. Concluiu-se
que o debate entre inovações e adequações tem sido importante para definir as
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especificidades necessárias ao trabalho em hospitais e para o aprimoramento da formação
psicológica. Seja como for, é inegável que a prática psicológica é uma atividade
indispensável ao hospital e uma forma de levar atendimento psicológico a um grande
segmento da sociedade.

Palavras-chaves: psicologia hospitalar, história, profissão.

Abstract: The authors offer a brief review on the research and practice of psychology in
hospitals. The text is organized on three themes: 1) professional aspects which take
psychologist to work in general hospitals; 2) relations between the development of the
profession and the work in hospitals; and 3) contributions from the hospital practice to the
psychological profession. The authors point out the arguments in favor of hospital practice
as a professional innovation, in contrast to those that consider hospital practice as an
adaptation of existing techniques. The debate between innovations and adaptations has
been important to define the necessary skills for work in hospitals and to improve
psychological training.  However, it is impossible to deny that psychological practice
nowadays is an indispensable service to hospitals and a way to provide psychological
assistance to a large segment of society.

Keywords: Hospital psychology, history, profession.

Introdução
A Psicologia Hospitalar é uma das áreas de atuação do psicólogo que

mais tem crescido no Brasil nos últimos anos. Há registros do trabalho de
psicólogos em hospitais gerais desde a década de 50. No entanto, foi nas últimas
duas décadas que o interesse pela área aumentou significativamente. Nota-se
crescimento expressivo na procura por estágios em hospitais, na promoção de
eventos, na literatura especializada e em número de dissertações e teses.
Atualmente, a psicologia hospitalar é uma especialidade profissional
regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia. Assim, acompanhamentos
pontuais da área são importantes para manter atualizada a avaliação de trajetória
daqueles que já estão trabalhando no campo e para a introdução daqueles que
estão se preparando para o trabalho em hospitais.

O presente artigo oferece um breve estudo da pesquisa e da prática
psicológica em hospitais. Inicia recuperando aspectos históricos do ingresso de
psicólogos nesse contexto, tanto no Brasil quanto em outros países; segue
contextualizando o trabalho em hospitais no âmbito do desenvolvimento geral da
profissão, apontando possibilidades, definindo especificidades e limites. Por fim
examina as contribuições da área para a prática profissional em psicologia,
contrastando argumentos que destacam os aspectos inovadores do campo,
daqueles que entendem tratar-se apenas de extensão das práticas psicológicas
gerais. Concluiu-se que o debate entre inovações e adequações tem sido
importante para definir as especificidades necessárias ao trabalho em hospitais
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e para o aprimoramento da formação psicológica. Seja como for, é inegável que
a prática psicológica é hoje uma atividade indispensável ao hospital e uma forma
de levar atendimento psicológico a um grande segmento da sociedade.

2. A Psicologia nos Hospitais dos Estados Unidos
O trabalho de psicólogos em hospitais não é recente. Sheridan (1999), em

um estudo histórico sobre o tema, mencionou que até 1910 eram poucos os
profissionais da psicologia que trabalhavam em hospitais e escolas de medicina
dos EUA. Foi a partir da década de 50 que esse número veio a crescer
significativamente (Cummings, 1992). Pate e Kohut (2003) creditam esse marco
histórico às conseqüências do término da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-
1945) e à necessidade de se prestar atendimento especializado aos militares
que retornavam para os EUA. Nogueira-Martins e Frenk (1980) mostraram que a
presença da psicologia nos hospitais tornou-se imprescindível a partir do
aparecimento e dos registros de episódios psicóticos, confusionais e depressivos,
associados ao uso de tecnologia avançada, a procedimentos cirúrgicos, ou às
próprias medicações.

O primeiro programa federal dos Estados Unidos da América (EUA) a
reconhecer a psicologia como uma profissão de saúde independente foi o The
Civilian Health and Medical Program of the Uniformed Services (CHAMPUS),
informalmente em 1970 e oficialmente em 1977 (Dorken, 1993). No mesmo ano
de 1977, com a aprovação do Missouri Psychology Practice Act, a psicologia
finalmente foi licenciada e certificada como uma profissão autônoma em todas
as jurisdições daquele país (Enright, Resnick, DeLeon, Sciara, & Tanney, 1990).
No ano seguinte, em 1978, o Estado da Califórnia foi o primeiro a ter legislação
específica para a nomeação de psicólogos clínicos como membros de equipes
médicas em hospitais. Segundo a lei, o psicólogo podia assumir a
responsabilidade de admissão, tratamento e alta de pacientes. Desde então,
muitos hospitais privados abriram espaço para psicólogos integrarem equipes
médicas (Dorken, 1993). A legalização da entrada dos psicólogos nos ambientes
médicos foi uma mudança importante nos EUA, uma vez que, nesse país, a
psicologia foi historicamente percebida como uma profissão acadêmica, com
pouca participação nas questões de cuidados com a saúde (Enright & cols.,
1990).

A American Psychological Association (APA) foi o órgão responsável por
regulamentar a prática dos psicólogos no ambiente hospitalar nos EUA. Devido
ao crescente número deles nos hospitais americanos, no início da década de
80, foi publicada uma série de documentos informativos com a finalidade de
auxiliar na conquista de espaços para a prática psicológica dentro das instituições
hospitalares (Enright, Resnick, Ludwigsen & De Leon, 1993). Havia o
entendimento de que a formação dos profissionais para assumir papéis dentro
das equipes era insuficiente, além de haver pouco conhecimento da realidade e
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das vicissitudes do ambiente médico. Assim sendo, um dos documentos
apresentados pela APA foi o manual intitulado A Hospital Practice Primer for
Psychologists, publicado em 1985. Esse documento ofereceu subsídios para
os psicólogos iniciarem-se de forma legítima na prática hospitalar. Foram tratados
aspectos gerais sobre a organização e a cultura hospitalar e sobre a capacitação
necessária ao trabalho nestes ambientes (Enright & cols., 1993).

Posteriormente, em 1991, a APA publicou outros documentos, como o
Guidelines on Hospital Privileges: Credentialing and Bylaws, que padronizou as
diretrizes para realizar treinamento e credenciamento de psicólogos interessados
no trabalho em hospitais. Enright e cols. (1993) consideram que o
desenvolvimento desses documentos pela APA representou um marco histórico,
pois reconheceu e endossou a concepção do ambiente hospitalar como um
local legítimo para a prática psicológica. Dentre outros aspectos, os psicólogos
tiveram acesso a dados e informações que contribuíram de modo ativo e eficaz
à expansão do campo profissional.

3. A Psicologia nos Hospitais do Brasil
Lhullier (2003), em sua tese de doutoramento, examinou as idéias

psicológicas presentes nas teses da Faculdade de Medicina do Rio Grande do
Sul, no período entre 1904 e 1950. A Faculdade foi inaugurada em 1898, sendo a
terceira do Brasil, após somente a fundação das Faculdades de Medicina da
Bahia e do Rio de Janeiro em 1832. Tais idéias refletem o estado da arte que
caracterizava a medicina da época em todo o País. É fato que sempre existiram
doenças que desafiaram a fronteira entre o corpo e o psíquico, mas foi somente
na década de 40 que começaram a surgir as primeiras teses acadêmicas sobre
psicossomática. Nesse período, a psicologia era concebida apenas como suporte
teórico à prática médica. Os médicos não levantavam a possibilidade de um
novo campo de atuação, muito menos a criação de cursos em que se estudasse
somente psicologia. Isso porque ela era considerada um domínio da ciência
médica, contribuindo para a compreensão dos aspectos mentais. Cabia aos
médicos, a integração necessária entre corpo e mente (Lhullier, 2003).

No Brasil, as atividades psicológicas em ambientes hospitalares iniciaram-
se em 1950, época em que a prática começava a consolidar-se nos EUA. Cabe
ressaltar que isso foi anterior à regulamentação da profissão de psicólogo no
País, ocorrida em 1962. Até então, os profissionais que exerciam atividades de
caráter psicológico eram graduados em outras áreas das ciências humanas,
tais como, pedagogia, filosofia ou ciências sociais. A fim de complementar a
formação em Psicologia, esses profissionais costumavam recorrer aos cursos
de especialização ou mesmo realizar estágios na área, ou ainda realizar uma
formação em outros países.

Os primeiros registros encontrados no Brasil referentes à prática da
psicologia em hospitais datam de 1954. A pioneira nesta área foi Mathilde Neder,
no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade
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de Medicina da Universidade de São Paulo (HC - FMUSP). Segundo Dittrich e
Zendron (2001), a equipe médica e a de enfermagem desse hospital vinham
observando que a agitação apresentada por algumas crianças, após a cirurgia,
ocasionava danos às peças de gesso e prejudicava o trabalho de recuperação.
A solicitação da equipe para a psicologia foi de desenvolver um trabalho no sentido
de melhorar a aderência ao tratamento. Assim sendo, as primeiras atividades
realizadas por Neder foram prestar assistência psicológica, pré e pós-operatório,
a crianças submetidas a cirurgias de coluna e a seus familiares. No esforço de
buscar atender à demanda existente, Neder desenvolveu um trabalho inovador
que inaugurou as atividades do psicólogo em hospitais no Brasil.

Dois anos mais tarde, em 1956, Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos dava
início ao seu trabalho como “psicologista” no Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo. Pérez-Ramos atuava na Clínica Pediátrica na Seção
de Higiene Mental, hoje Instituto da Criança. Durante os cinco anos que ela
permaneceu no hospital, dedicou-se ao atendimento tanto de crianças com os
mais diferentes quadros clínicos, quanto das respectivas famílias. Nesse período,
completou a primeira equipe de saúde formada por profissionais de diferentes
áreas com o objetivo de realizar diagnóstico e tratamento de forma integrada.
Pérez-Ramos foi pioneira no desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao contexto
hospitalar como atestam os trabalhos publicados no final dos anos 50 e início
dos 60, portanto anterior ao reconhecimento da profissão no Brasil. Entre as
publicações históricas, ainda com nome de solteira, destacam-se os estudos
de cunho geral sobre a criança enferma (Queiroz, 1961) e os estudos sobre
enfermidades específicas, como poliomielite (Queiroz, 1957) e asma (Queiroz,
1958) e a tese do seu doutorado sobre crianças asmáticas, realizada em 1960
(Queiroz, 1960) que constituiu um número especial da saudosa revista Psicologia
Normal e Patológica, de São Paulo. Entre as publicações recentes chama atenção
a preocupação de Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos com a humanização do
trabalho em hospitais (Pérez-Ramos & Braga, 2003) e com o stress de psicólogos
frente aos desafios da vivência hospitalar (Pérez-Ramos & Fernandes, 2002).

O I Encontro de Psicólogos da Área Hospitalar, realizado no ano de 1983,
em São Paulo, é considerado um marco histórico no sentido de reunir e propiciar
a troca de experiências entre os profissionais. Uma das responsáveis pela
organização deste evento foi a psicóloga Belkiss Romano. Desde 1974, Belkiss
atua junto ao Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo. Ela foi a responsável pela organização
e implantação do Serviço de Psicologia naquele hospital e é hoje uma das
psicólogas hospitalares mais reconhecidas no País.

Sebastiani (2001), que participou do I Encontro de Psicólogos da Área
Hospitalar, relatou que naquele evento os psicólogos tinham muito mais angústias
a dividir do que trabalhos a discutir. Um dos principais frutos desse encontro foi
a criação de uma comissão, por parte do Conselho Regional de São Paulo (CRP/
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06), para discussão de temas relacionados ao campo da Psicologia Hospitalar.
O trabalho desenvolvido por essa equipe resultou na apresentação de três
propostas de ação: 1) Definir claramente o campo de atuação do Psicólogo
Hospitalar, diferenciando-o da prática clínica mais tradicional; 2) Estimular e
difundir os trabalhos de pesquisa e ensino nessa área, de forma a oferecer melhor
capacitação para os psicólogos interessados nesse exercício profissional; e 3)
Iniciar um movimento permanente de disseminação e divulgação do trabalho e
suas perspectivas junto às instituições hospitalares, profissionais de saúde e
autoridades competentes.

A primeira das três ações foi concluída e divulgada através da identificação
dos aspectos que diferenciam a prática psicológica hospitalar ou aplicada à área
da saúde do trabalho realizado na área clínica tradicional (Sebastiani, 2001). Os
fatores identificados foram os seguintes:

1. Instituição permeando a atuação;
2. Psicologia ainda pouco prevista no hospital geral;
3. Obrigatoriamente multiprofissional (interdisciplinar);
4. Dinâmica de trabalho com multiplicidade de solicitações;
5. Ambiente de ação aberto e variável;
6. Tempo impondo limites;
7. Sobreposição do sofrimento organo-psíquico;
8. Imposição versus opção de acompanhamento psicológico;
9. Iminentemente focal e emergencial;
10. Predominantemente egóica;
11. Morte e o morrer como parceiros constantes na rotina de trabalho;
12. Absoluta necessidade de visão multifatorial do paciente;
13. Abrangência maior de conhecimentos específicos;
14. Possibilidades múltiplas de intervenção: paciente – família –  equipe –

instituição.

A identificação das particularidades foi importante para esclarecer dúvidas
e avaliar as possibilidades de inserção da psicologia em hospitais gerais. Macedo
(1984) entendeu, na época, que apesar da disponibilidade das instituições em
receber o psicólogo, os profissionais enfrentavam dificuldades para inserir-se
efetivamente no contexto hospitalar, devido à desorientação profissional. Dentre
outros aspectos, não havia um modelo de atuação a ser seguido pelos
profissionais ou a ser solicitado pela instituição. Em 1987, Romano publicou sua
tese de doutoramento, cujos resultados corroboraram os aspectos levantados
pelo CRP/06, quais sejam: a prática psicológica em hospitais deve estar atenta
e ajustada à dinâmica das instituições hospitalares. Por conseguinte, a formação
deveria estar preparada para os desafios deste novo campo profissional (Romano,
1999).
4. Serviços psicológicos em hospitais
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O desenvolvimento da profissão foi impulsionado pelas duas Grandes
Guerras Mundiais. A Primeira Guerra (1914-1918) favoreceu o crescimento e a
valorização da psicotécnica. A Segunda Guerra (1939-1945) estimulou a entrada
de psicólogos nos hospitais gerais. Sabe-se que o trabalho em hospitais
psiquiátricos vem sendo realizado desde os primórdios da psicologia experimental
de Wundt (Gomes, 2003), quando equipamentos de laboratórios eram utilizados
para diagnósticos ou estudos de pacientes. No entanto, a mais importante
contribuição para a consolidação de serviços psicológicos em hospitais gerais
foi a mudança no conceito de saúde. Em 1948, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e
social e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades (WHO,
1946). A definição apresenta a saúde como um estado positivo e multidimensional,
envolvendo três domínios: saúde física, psicológica e social. Estava sendo
introduzida, nesse momento, a perspectiva biopsicossocial (Straub, 2005). A
partir dessa concepção, afirma-se o pressuposto de que estados de saúde ou
doença são determinados pela interação entre fatores físicos e psicológicos.

O ingresso de psicólogos na área da saúde levou à demarcação de um
novo campo de atuação, a Psicologia da Saúde, como é conhecida
internacionalmente (Castro & Bornholdt, 2004). No Brasil, prevaleceu o termo
Psicologia Hospitalar para referir-se especificamente ao trabalho desenvolvido
por psicólogos em hospitais e Psicologia da Saúde para fazer menção às demais
práticas realizadas por psicólogos na área da saúde. Desse modo, a
especialidade designada pelo termo Psicologia Hospitalar é uma peculiaridade
brasileira, não sendo encontrada em nenhuma outra parte do mundo.

Segundo Sebastiani (2001), a prevalência do termo Psicologia Hospitalar
é decorrente das políticas de saúde vigentes no Brasil. O autor refere-se a que,
desde a década de 40, o modelo de saúde brasileiro é centrado na instituição
hospitalar. Desse modo, são priorizadas as ações de atenção secundária em
detrimento de ações de atenção primária. Em outras palavras, pratica-se o modelo
clínico assistencial em detrimento do modelo sanitarista, que prioriza as ações
coletivas. Isso faz com que se atribua ao hospital o status de símbolo máximo
do atendimento em saúde e, portanto, que tenha havido um enquadramento das
atividades realizadas por psicólogos na área da saúde sob o rótulo de Psicologia
Hospitalar (Sebastiani, 2001).

Straub (2005), por sua vez, sugere que existem diferenças básicas entre o
trabalho desenvolvido em Psicologia da Saúde e em Psicologia hospitalar. A
Psicologia da Saúde é considerada um subcampo da psicologia que aplica
princípios e pesquisas psicológicas para a melhoria, tratamento e prevenção de
doenças. Nesse caso, diferencia-se da Psicologia Hospitalar por priorizar ações
de caráter preventivo, a nível primário. Como se sabe, no hospital, na maioria
das vezes, o profissional depara-se com a doença já instalada no indivíduo. Isso
faz com que o tratamento concentre-se na cura ou prevenção de efeitos adversos,
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raramente havendo a possibilidade de desenvolver um trabalho de prevenção
primária. Essa diferenciação foi reforçada e o termo Psicologia Hospitalar foi
consolidado quando o Conselho Federal de Psicologia reconheceu o trabalho
realizado pelos psicólogos em hospitais como uma especialidade (Tonetto, 2005).

Sebastiani (2001) salienta que o gradativo esvaziamento dos consultórios
particulares, depois de seu auge na década de 70, foi outro fator que impulsionou
o interesse pela área hospitalar no Brasil. Segundo ele, nos últimos vinte anos, a
área da saúde é a que mais tem absorvido psicólogos. O trabalho assalariado
em hospitais ou em outras instituições de saúde passou a ser uma forma de
instalação profissional, ou seja, uma forma de iniciar-se na profissão e de financiar
os primeiros anos da prática clínica privada. Nesse caso, o profissional trabalha
meio turno no hospital para garantir uma renda mínima frente à flutuação da
remuneração oriunda da clínica particular. No momento em que esses
profissionais consolidam-se na carreira clínica, muitos abandonam a instituição
(Romano, 999). Por outro lado, existem aquelas pessoas que buscam a psicologia
hospitalar devido a um interesse genuíno na área.

A análise da literatura sugere que a história do campo da Psicologia
Hospitalar confunde-se e coincide, em muitos aspectos, com a história da
profissão no Brasil. A expansão da oferta de serviços em unidades de internação
de hospitais de diferentes regiões do Brasil ocorreu na década de 80, momento
em que se dava a consolidação da profissão de psicólogo no País. Em 1982,
iniciaram-se as atividades psicológicas na Obstetrícia do Hospital das Clínicas
em São Paulo, facilitadas pela cedência de duas psicólogas da Universidade de
São Paulo (USP). Em 1982, Heloísa Chiattone foi contratada para implantar o
Serviço de Psicologia no Hospital Brigadeiro (São Paulo) com o objetivo de
humanizar o atendimento de crianças internadas (Dias, Baptista & Baptista, 2003).
Em 1986, foi organizado o Serviço de Psicologia do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre, reunindo tanto as psicólogas clínicas quanto as organizacionais, que já
atuavam na instituição desde a década de 70 (Silva, 2006). Em 1990, foram
contratadas as primeiras psicólogas selecionadas por meio de concurso público
para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

Muitos psicólogos hospitalares, envolvidos com a prática assistencial a
pacientes, familiares e equipes, iniciaram suas atividades na área organizacional
da mesma instituição. Outros já conseguiram inserir-se diretamente em unidades
de internação ou ambulatoriais. Curiosamente, as primeiras unidades a contar
com o trabalho de psicólogos foram aquelas voltadas ao atendimento de crianças,
tais como: pediatria, ginecologia, maternidade e ambulatório pré-natal (Catharino,
1995). Repete-se o conhecido padrão de acesso profissional da psicologia,
associada ao desenvolvimento e à maternidade. Na verdade, há sempre uma
boa aceitação do psicólogo nas áreas do hospital direcionadas ao atendimento
de crianças.
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A preocupação com o bem-estar da criança internada é facilmente
justificada. Enfermidades infantis trazem profundas repercussões à sua vida.
Qualquer dano maior à saúde pode significar seqüelas para a vida inteira. A
hostilidade do contexto hospitalar pode provocar transtornos emocionais.
Doenças agudas e crônicas interferem na dinâmica familiar e na resposta social
da criança, ocasionando mudanças irreversíveis no percurso do desenvolvimento.
Crianças hospitalizadas com tempo de internação superior a cinco dias tendem
a desenvolver transtornos comportamentais e/ou psicológicos (Dias & cols.,
2003). Sem dúvida, o atendimento psicológico a essas crianças é extremamente
necessário para que se evite danos futuros irreparáveis. Tendo conquistado a
confiança dos pais, os psicólogos passaram a atender adolescentes e adultos
em situações hospitalares.

5. Recursos teórico-metodológicos da psicologia em hospitais
Por muito tempo, a profissionalização em psicologia foi ancorada no tripé

clínica-escola-organização. Essas foram as três grandes áreas associadas à
regulamentação da profissão no Brasil. O célebre tripé profissional tem sido
acusado de ter limitado a expansão do campo profissional (Yamamoto & Cunha,
1998; Yamamoto, Trindade & Oliveira, 2002). Por um lado, pode-se alegar que
as aplicações em psicologia são muitas vezes mais influenciadas por vínculos
doutrinários, no caso as teorias, do que por evidências de pesquisa (Matos,
1988). No Brasil, a pesquisa, além de ser pouco atendida na maioria dos cursos,
transformou-se em arena de lutas incansáveis. Havia um interesse em transferir
a concepção e prática de investigação científica para a esfera das doutrinas.
Em outras palavras, tentou-se igualar teoria à pesquisa. Com isto não se quer
dizer que pesquisa seja destituída de teoria. Toda pesquisa carrega uma intenção
teórica com objetivo de tornar os procedimentos transparentes e submeter à
teoria a verificação. Dificuldades de reconhecimento de novos contextos para
transferência, adaptação ou criação de novos materiais ou técnicas denotam
fragilidades na formação em pesquisa. O mesmo ocorre com aprisionamentos
disciplinares que afastam os profissionais da interdisciplinaridade ou conduzem-
nos para a interdisciplinaridade interesseira, isto é, voltada à esfera doutrinária.

A inserção do psicólogo em hospitais gerais trouxe mudanças com relação
ao público alvo da intervenção psicológica. Oportunizou o acesso à assistência
psicológica a uma parcela da população (a saber, os usuários do Sistema
Unificado de Saúde – SUS), o que, nos anos iniciais da profissão, no Brasil,
seria impensável (Yamamoto & Cunha, 1998). Quanto às intervenções, houve
sim uma importante diversidade, na medida em que os profissionais procuram
adaptar seus recursos teórico-metodológicos às necessidades hospitalares
(Tonetto, 2005). Quando Mathilde Neder realizou as primeiras atividades nesta
área, na década de 50 (Dittrich & Zendron, 2001), introduzia novas técnicas
mais adequadas às características do ambiente hospitalar. Por exemplo, devido
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ao curto espaço de tempo de que dispunha junto aos pacientes desenvolveu a
técnica da psicoterapia breve, a partir da técnica da psicoterapia psicanalítica. A
aplicação da psicoterapia breve iniciou com atendimentos individuais e,
posteriormente, também foi aplicada a grupos. Dittrich e Zendron (2001) relatam
que na época em que Neder desenvolveu a técnica da psicoterapia breve, ela
desconhecia esse termo e também o fato de que algo semelhante estava sendo
desenvolvido em outros países. Neder tomou conhecimento desse fato somente
no final da década de 60, quando realizou um curso com um psicanalista
argentino.

Cummings (1992) relatou várias mudanças que foram necessárias ao
ajustamento da prática psicológica no hospital. A psicoterapia de longa duração
ficou comprometida pelo curto período de tempo que em geral os pacientes
permanecem internados no hospital. Em decorrência disso, optou-se por
tratamentos focais de curta duração. A estruturação das práticas voltou-se para
o trabalho com familiares, a mediação entre paciente-família-equipe, e para a
construção de uma rede de contato com os recursos da comunidade (Tonetto,
2005). Segundo Cummings (1992), no hospital, temas como qualidade de vida,
morte e morrer, desobediência e negação, adquirem significados diferentes do
que o psicólogo estava acostumado a tratar em seu consultório. A necessidade
de otimização do tempo, racionalização da tarefa e atendimento de um número
maior de pacientes impôs a necessidade de realizar atividades em grupo
(Romano, 1999).

O atendimento clínico individual, atividade clássica do psicólogo, também
precisou ceder espaço para ações integradas com a equipe (Almeida, 2000) e
com a família. Um exemplo de intervenção com familiares é a técnica de grupo
de apoio. O trabalho com grupo de apoio traz grandes benefícios à família do
paciente: informa das características da doença, permite compartilhar
sentimentos e emoções, reduz ansiedades e traz segurança e conforto
(Romano,1999). Desse modo, o psicólogo atua a nível psicopedagógico
(educação), psicoprofilático (prevenção) e psicoterapêutico (tratamento). Em
todos esses casos, o objetivo não é apenas a resolução do conflito instalado,
mas também a promoção da saúde psíquica (Almeida, 2000).

O trabalho no hospital deve ser desenvolvido de forma interdisciplinar (Dias
& cols., 2003) e sendo mais preciso, na modalidade interprofissional (Pérez-
Ramos, 2006). Só assim o atendimento oferecido pode contemplar as dimensões
sociais individuais e biológicas, envolvidas no processo saúde/doença. É um
atendimento complexo que requer a compreensão dos conhecimentos oriundos
de outras áreas, bem como da competência e da habilidade do psicólogo em
expor e justificar o seu trabalho perante os demais colegas de equipe. A
importância do diálogo com as outras especialidades é repetidamente apontada
pelos profissionais da área (Almeida, 2000). No entanto, vários autores destacam
que nessas trocas, o psicólogo não deve perder as especificidades tanto do seu
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saber, quanto do seu fazer (Hallas, 2004). Espera-se que o psicólogo tenha a
clareza de suas especialidades na área e conheça as fronteiras éticas e
profissionais de seu trabalho (Capitão, 1995).

6. Considerações finais
Há controvérsias quanto à natureza dos recursos contemporaneamente

utilizados na prática psicológica nos hospitais: se existem inovações ou se tratam
apenas de adaptações dos referenciais pré-existentes. LoBianco, Bastos, Nunes
e Silva (1994) defendem que o trabalho de psicólogos em hospitais apresenta
inovações. O fator diferencial foi a inserção deles em equipes de saúde e a
atuação em vários planos da organização hospitalar. Além disso, os atendimentos
psicológicos passaram a abranger não apenas os pacientes, mas também
familiares e a própria equipe de saúde.

Yamamoto e Cunha (1998), por sua vez consideram que, apesar de haver
algumas diferenças em relação ao trabalho clínico tradicional, a área da psicologia
hospitalar não passa de extensão de tais práticas. Nessa mesma direção,
Chiattone (2000) e Capitão (1995) argumentam que a chamada psicologia
hospitalar não apresenta inovações substanciais. Para eles, o termo psicologia
hospitalar é inadequado para circunscrever uma área de atuação, isso porque
obedece à lógica de tomar como referência o local e não prioritariamente as
atividades desenvolvidas para determinar a área de atuação. Chiattone (2000)
apontou ainda que a psicologia hospitalar seria apenas uma estratégia de atuação
em Psicologia da Saúde e que deveria, portanto, ser denominada psicologia no
contexto hospitalar. A expressão de Chiattone é, de certa forma, infeliz, uma vez
que ela talvez se referisse simplesmente à prática psicológica em hospitais. De
qualquer modo, o trabalho do psicólogo hospitalar seria especializado no que se
refere, fundamentalmente, ao restabelecimento do estado de saúde do doente
ou, pelo menos, ao controle dos sintomas que prejudicam seu bem-estar, mas
não em relação às técnicas ou referenciais empregados.

Tonetto (2005), em estudo sobre competências e habilidades necessárias
ao trabalho psicológico em hospitais, mostrou que esse é um novo campo de
atuação no que se refere às especificidades contextuais e à forma como a
demanda apresenta-se. No entanto, o que tem prevalecido na prática são os
recursos teórico-metodológicos utilizados em outros contextos, não trazendo
inovações técnicas nem teóricas. Depois de anos tentando encontrar as
especificidades, os profissionais estão percebendo que, apesar da peculiaridade
do contexto, as atividades não diferem substancialmente do que ocorre em outros
locais. Assim, os estudos que procuraram encontrar essas possíveis diferenças
(Yamamoto & Cunha, 1998; Yamamoto, Trindade & Oliveira, 2002; Tonetto, 2005;
Silva, 2006) foram importantes para analisar o campo da psicologia hospitalar e
oferecer material de debate para o crescimento da área. Ademais, trouxeram
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subsídios para pensar a psicologia fora de suas atividades tradicionais e cada
vez mais inseridas nas políticas de saúde do País.

O confronto entre a prática hospitalar e demais práticas evidenciam
diferentes modos de colocar os serviços psicológicos à disposição da população.
A clínica é o mais conhecido e o mais tradicional. O hospital e áreas como
comunidades, escolas e organização podem ser mais abrangentes e atender a
um maior número de pessoas. No entanto, seria muito importante que o psicólogo
não desprezasse o empenho dos cursos de graduação em prepará-lo para clínica.
É o olhar clínico que faz a diferença seja qual for o campo de atuação. Por
conseguinte, não precisam entender que trabalhos não clínicos, mesmo com
maior remuneração, entrariam na categoria de serviços menores, atendimentos
que poderiam ser questionados como pertinentes ou não ao psicológico. Para
um bom psicólogo, a clínica pode estar em qualquer lugar, mesmo que a forma
de interação e escuta ocorra de modos diferentes da psicoterapia tradicional. A
diversificação do trabalho profissional é desejável, não havendo nada que impeça
que um psicólogo preste serviço a um hospital, reservando certo tempo para o
consultório. Tal combinação seria muito salutar para a qualidade dos serviços e
para a realização profissional. De qualquer modo, psicólogos hospitalares estão
diante de um grande campo que é, simultaneamente, desafiador e alentador.
Sem dúvida, uma trajetória convidativa para satisfação pessoal de estar prestando
serviços de grande valia aos mais diversos segmentos sociais.
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