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RESUMO
Título:
Educação para a morte: formação em tanatologia para profissionais e estudantes da área
da saúde
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A morte, esse evento natural e inevitável, traz consigo diversas representações de
acordo com contexto histórico em que está inserida. A partir da evolução da ciência, a
morte passou a ser vista enquanto fracasso e tabu, produzindo angústia, medo e

evitação. Nesse contexto, entende-se que a negação desse evento provoca sofrimento
intenso, principalmente para os profissionais de saúde inseridos no contexto hospitalar
que estão em contato direto com o mesmo. A escassez de espaços que promovem uma
capacitação teórico-técnica-emocional sobre o processo de morte e o morrer, resulta em
profissionais pouco preparados para lidar com situações de terminalidade, o que pode
ocasionar adoecimentos psíquicos e físicos e afetar diretamente a qualidade da
assistência prestada aos pacientes e seus familiares. Diante disso, essa comunicação oral
busca relatar, a partir do olhar da equipe organizadora de uma instituição de ensino em
saúde de Fortaleza, a experiência da construção de uma formação teórico-vivencial em
Tanatologia para estudantes e profissionais da área da saúde. A experiência relatada
ocorreu de maio de 2019 a abril de 2021, especificamente a partir da abertura do curso
de Formação em Tanatologia. Nesses três anos de criação da formação, alcançamos 145
alunos, de diversas áreas de conhecimento, como Psicologia, Serviço Social, Terapia
Ocupacional e Medicina. Essas formações teórico-vivenciais têm como objetivo a
criação de espaços seguros em que profissionais e estudantes da área possam ter seus
sofrimentos validados e possam aprender teórica e tecnicamente a melhor forma de lidar
com a inevitabilidade da morte com a tríade paciente-família-equipe. As aulas de
formação tem periodicidade mensal, com vinte e quatro módulos, distribuídos em doze
meses, totalizando a carga horária de 120 horas. A equipe docente é composta por
profissionais que apresentam formação, mas também experiência na área, para que
possam propiciar não apenas discussões teóricas consistentes, mas também trazer
elementos essenciais que só são apreendidos com a prática. A construção dos módulos
foi realizada a partir da apreensão dos principais temas e discussões pertinentes à área,
buscando abordar, em ordem de complexidade, desde elementos mais básicos a
questões mais profundas e específicas. Destacamos o uso de roleplays, dramatizações,
estudos de caso e versão de sentido como instrumentos potentes para complementação
das discussões teóricas. Diante da pandemia, a manutenção da formação na modalidade
remota pode ser entendida como uma adaptação em tempo real, contribuindo para a
qualificação dos profissionais da área da saúde no contexto da pandemia, a partir do
desenvolvimento de competências emergentes e necessárias nesse contexto.
Acreditamos que a criação dessas formações possa contribuir para minimização do
estigma da morte, desconstruindo aos poucos essas construções sociais enraizadas,
fomentando que cada profissional ou estudante multiplique esse olhar em seus espaços
pessoais e de trabalho, com benefícios não apenas para suas vidas, mas também para
assistência de pacientes e familiares. A viabilidade de realização desse processo na
modalidade online nos potencializa mais por permitir que alcancemos espaços do Brasil
que teriam pouco ou nenhum acesso a esse aperfeiçoamento.
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RESUMO
Título:
A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA EM UMA UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR FIXA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A Portaria 1.863 de 29 de setembro de 2003, que institui a Política Nacional de Atenção
às Urgências, define a unidade pré-hospitalar fixa como componente fundamental da
Rede de Atenção à Saúde. A Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) presta
atendimento imediato, resolutivo e qualificado aos usuários acometidos por quadros
agudos ou crônicos agudizados, buscando sua estabilização e realizando investigação
diagnóstica inicial. O objetivo deste trabalho é descrever a atuação da psicologia em
uma UPA da região metropolitana de Curitiba. O método utilizado é o relato de
experiência de residentes inseridos em um Programa de Residência Multiprofissional

em Urgência e Emergência onde um dos campos de estágio é a UPA em questão. A
atuação da psicologia neste contexto se baseia no método de Interconsulta Psicológica,
que tem como objetivo auxiliar os profissionais de outras áreas na formulação de uma
hipótese diagnóstica, definição de condutas e encaminhamentos para a estabilização da
crise, intermediando a relação entre os envolvidos na situação e facilitando a
comunicação, cooperação e elaboração de conflitos. A interconsulta inicia-se com a
análise crítica da demanda, identificando a motivação do profissional solicitante em
relação ao pedido de consulta e avaliando se esta é pertinente para a realização da
Avaliação Psicológica (AP). Se a demanda de atendimento for identificada como
necessária, inicia-se o processo de avaliação psicológica com a realização de uma
entrevista semiestruturada com o paciente, a partir de uma pergunta aberta, tendo como
finalidade estimular o usuário a falar sobre o episódio de crise, além de compreender o
contexto histórico do sofrimento e tratamento, levantamento de estratégias de
enfrentamento, possibilidades de articulação com a rede de apoio e encaminhamentos.
Após, realiza-se a entrevista com o suporte social do paciente, a fim de complementar
os dados obtidos e melhor compreender o caso. Também é realizada a consulta ao
prontuário eletrônico, com o intuito de identificar informações adicionais sobre o
histórico de atendimento do paciente nos demais serviços da Rede em diferentes níveis
de complexidade. Posteriormente, é realizada a discussão de caso com a preceptoria e
equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros e assistentes sociais), possibilitando um
espaço de reflexão e orientações sobre intervenções realizadas e futuras, e visando uma
articulação entre os saberes das diferentes especialidades em busca de uma maior
resolutividade. A partir de então, é formulado o diagnóstico situacional e a classificação
de risco, que auxiliam na definição de condutas sobre a necessidade de permanência na
unidade ou possibilidade de alta médica e devidos encaminhamentos aos equipamentos
disponíveis na rede de saúde do município. Por fim, é realizado o registro profissional
em prontuário eletrônico de acordo com as diretrizes instituídas na Resolução 006 de
2019 do Conselho Federal de Psicologia. Conclui-se que, apesar da Psicologia não fazer
parte da equipe mínima exigida em uma UPA, a atuação psicológica aponta a relevância
do trabalho deste profissional, contribuindo na elaboração de uma hipótese diagnóstica e
na integralidade do cuidado em saúde nas esferas biopsicossocial, tal como preconizado
no Sistema Único de Saúde (SUS).
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RESUMO
Título:
Aproximando afetos pela tecnologia: relato de experiência em uma instituição geriátrica
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O cenário pandêmico desafiou a todos os profissionais a reinventar suas
práticas e manejos para manter à assistência e cuidados com os pacientes. A necessidade
de isolamento social, prejudicou, de forma exponencial, o contato interpessoal,
sobretudo com idosos residentes em instituições geriátricas. Como forma de prover
novas formas de comunicação e promoção à saúde mental, o uso de videoconferência e
teleatendimento (visitas virtuais) passaram a integrar a rotina como recursos

facilitadores de expressão afetiva e relacional ao núcleo familiar. Objetivo: Descrever a
prática de visita virtual entre idosos e familiares durante o período de pandemia e
isolamento social. Método: Relato de experiência. Resultados: Durante o período de
abril de 2020 a março de 2021, foram realizadas 517 visitas virtuais. Discussão: Os
benefícios em torno das visitas virtuais realizadas, foram observadas reduções
consideráveis dos sentimentos de solidão nos idosos, bem como a promoção de
segurança e confiança aos familiares. Em horários estratégicos, como antes do horário
das refeições, havia uma melhora no padrão alimentar, sobretudo de idosos inapetentes.
Em horários do crepúsculo (entre 16h e 19h), relevou-se um manejo não-farmacológico
útil para a síndrome do pôr do sol, em especial a prevenção de agitação psicomotora e
agravo de estado confusional de idosos acometidos por questões cognitivas. No horário
noturno, houve uma melhora razoável da qualidade do sono. A possibilidade de
amplitude da interação familiar de idosos com membros de outas regiões nacionais e
internacionais foi extremamente significativa, proporcionando maior participação
social, favorecendo em novas identidades, como torna-se avó(ô), bisavó(ô) e trocas
intergeracionais, facilitando a contação de histórias e legado familiar/ cultural. Contudo,
houve importantes desafios perante a realização dessas intervenções, sobretudo com
idosos que possuem algum comprometimento cognitivo e/ou neurológico, necessitando
de adaptações prévias no ambiente, como redução de ruídos, pessoas e luminosidade
adequada, bem como propiciar adaptações as limitações orgânicas, como uso de
aparelhos auditivos, óculos e conforto ao idoso, como forma de manter a qualidade da
interação e promover maior foco atencional durante a ligação. Foi comum observar
estranheza ou desconhecimento quanto a tecnologia ao primeiro contato, sendo
imprescindível o devido enquadramento e orientação para tornar a intervenção
acessível. Fatores como a variação do sinal da ligação, prejudicavam a qualidade de
contato, sendo recomendado orientar familiares previamente, para evitar prejuízos na
interação. Considerações finais: Constatamos que o uso da tecnologia, se bem aplicada e
adaptada as necessidades, pode proporcionar benefícios afetivos e emocionais na
relação do idoso com sua família, ao passo que proporciona estratégias nãofarmacológicas para a rotina assistencial e do cuidado à saúde do idoso em instituições
geriátricas.
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RESUMO
Título:
Rastreio cognitivo e possibilidades de cuidado em pacientes com insuficiência cardíaca.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma doença prevalente, afetando cerca de 26
milhões de pessoas no mundo. Trata-se de uma condição de alta complexidade, com
acometimentos físicos graves e limitantes. Já existem dados na literatura sobre prejuízos
cognitivos nessa população, principalmente no que diz respeito às funções de atenção,
executiva e memória. O declínio de tais condições é um ponto de alerta para a equipe
assistencial, visto que pode impactar diretamente no autocuidado desse paciente e, até,

em maior índice de reinternações e agravamento de quadros por dificuldade de adesão
ao tratamento. Objetivos: Avaliar o declínio cognitivo dos pacientes com IC em hospital
cardiológico de São Paulo. Correlacionar o escore de rastreio cognitivo com a fração de
ejeção (FEVE). Correlacionar o escore de rastreio cognitivo com a idade. Método:
Aplicou-se o Montreal Cognitive Assessment Test (MoCA) nos pacientes participantes
de um Programa de Cuidados Clínicos diagnosticados com IC. Os critérios de exclusão
foram: síndrome demencial previamente diagnosticada, internação em UTI ou quadro
de delirium. Em seguida, realizou-se a caracterização da população, bem como a
estratificação dos escores total e de cada função cognitiva rastreada. Utilizou-se do
Teste de Spearman para correlação entre estes dados e a FEVE e idade. Resultados: A
amostra se caracterizou por 29 pacientes, com idade média de 71±14 anos, sendo 83%
homens e 17% mulheres. Todos possuíam pelo menos Ensino Médio completo. A
média da FEVE foi de 33±6% e o escore total do MoCA de 20±6. Observou-se um
importante declínio em todas as funções cognitivas: executiva (3±1); nomeação (2±0);
atenção (1±1); linguagem (1±1); abstração (1±1); memória (1±1) e orientação (5±1),
sendo mais evidente o déficit na executiva, memória e atenção. Foi avaliada uma
correlação leve entre a FEVE e o escore total do MoCA (-0,36 p= 0,05) e também, entre
a idade e o escore total do MoCA (-0,34 e p= 0,06). Informações coletadas em
entrevista mostraram dificuldade de organização de rotina para adesão do tratamento
não farmacológico, bem como baixo engajamento em atividades de autocuidado.
Conclusão: Observou-se o importante declínio nas funções cognitivas dos pacientes,
principalmente em executiva, memória e atenção, sendo essas fundamentais para a
adesão de tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Assim, aponta-se a
necessidade de estratégias terapêuticas como orientação a familiares, folhetos, tabelas
entre outros para o auxílio e cuidado integrado ao paciente. O Programa de Cuidados
Clínicos conta com uma equipe multiprofissional que, com esses dados, pode refletir
formas diferenciadas de proporcionar a atenção adequada a essa população. Além disso,
a atenção contínua, por meio de follow-up telefônico proposto pelo Programa,
possibilita o seguimento para cuidado integrado às possíveis dificuldades emergentes.
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RESUMO
Título:
A PSICÓLOGA NO CONTEXTO DE CUIDADOS PALIATIVOS: PRINCIPAIS
DESAFIOS
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Devido aos avanços tecnológicos a morte passou a ser vista pelos
profissionais de saúde como um fracasso profissional. O campo de cuidados paliativos é
recente e visa cuidar de pacientes de forma integral, promovendo a melhoria da
qualidade de vida e alívio da dor diante de uma doença que ameace a vida. O psicólogo
se faz importante nessa equipe multiprofissional por acolher o sofrimento psíquico dos
pacientes e familiares diante da morte e luto. Isso ocorre por meio da escuta clínica, da

facilitação da elaboração das vivências associadas ao adoecimento, além da estimulação
da fala do doente e da família sobre a situação. O trabalho se justifica pelo campo de
cuidados paliativos e atuação da psicologia hospitalar serem recentes e pelos
profissionais da psicologia estarem, frequentemente, em contato com o sofrimento
psíquico gerado pelo luto, o que os convoca a manejar, constantemente, fatores
potencialmente estressores. O presente estudo objetivou mapear os principais desafios
percebidos por profissionais da psicologia que atuam no contexto dos cuidados
paliativos em Salvador/BA. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa descritiva de
caráter qualitativo e corte transversal. O instrumento utilizado foi um questionário
online que constava de uma ficha de dados sociodemográficos e ocupacionais e
questões abertas. Foi utilizada a análise de conteúdo temática de Bardin. Resultados e
Discussão: A pesquisa contou com a participação de 8 psicólogas, com idades entre 27 e
54 anos, e média de sete anos de atuação. Nos resultados referentes aos desafios
enfrentados no cotidiano de trabalho foi possível identificar quatro categorias:
“comunicação e atuação com a equipe multiprofissional”, “atendimento à pacientes e
familiares”, “condições de trabalho” e “falta de reconhecimento profissional”. A
primeira categoria obteve maior destaque, o que pode ser justificado pela falta de
preparo dos profissionais de saúde para atuar com a terminalidade, desistência da equipe
de lutar pela vida do paciente e dificuldades de relação interpessoal – como apontado
pela literatura. Já a segunda categoria evidencia dificuldades em lidar com a morte ou
ainda, ao fazer comunicação de más notícias. As duas últimas categorias evidenciam a
relação entre condições de trabalho e falta de reconhecimento profissional, destacandose a sobrecarga de trabalho e falta de um espaço privativo. Considerações finais:
Embora o campo de cuidados paliativos siga em ascensão, a psicologia hospitalar ainda
é um campo recente e em consolidação, o que pode dificultar o entendimento da equipe
e gestão acerca da função da psicóloga. A psicologia é um forte aliado da equipe
multiprofissional para lidar com perdas e, sobretudo com o sofrimento de paciente e
familiares, por apresentar estudo mais extenso no que tange o luto e a dor advinda do
mesmo. Entretanto, faz-se necessário uma melhor estruturação e comunicação em
relação ao fazer deste profissional no contexto de cuidados paliativos, bem como maior
preparo nos cursos de graduação e especialização em saúde para lidar com temas
relacionados a finitude.
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RESUMO
Título:
Projeto Ninar e a psicoeducação na atenção terciária: um relato de experiência.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O Projeto Ninar é um projeto vinculado à Universidade Federal do Ceará, organizado
pelo Laboratório Integrado de Neurociências e Comportamento (LINCs), que tem como
objetivo a psicoeducação de gestantes e puérperas internas da Maternidade Escola Assis
Chateaubriand (MEAC). As ações se realizaram semanalmente nas enfermarias da
MEAC e abria espaço para intervenções psicoeducativas que abordavam diversas
temáticas acerca do ciclo gravídico, do puerpério e dos cuidados do período inicial da

vida do bebê a fim de auxiliar a relação mãe-bebê. Também abria-se espaço para
dúvidas, tanto da mãe quanto do acompanhante, e ainda para cuidados pós-natal. Os
encontros eram dirigidos por dois alunos de psicologia da UFC, supervisionados pela
psicóloga hospitalar da MEAC e capacitados pela própria supervisora do laboratório, de
forma que os alunos estivessem preparados para diversos cenários. Ao passar do tempo,
foi percebido um acolhimento essencial para a continuidade do projeto, tanto pelas
mães, quanto pelos acompanhantes e pela equipe do hospital, que faziam comentários
pertinentes aos temas. Além disso, um álbum seriado foi produzido para subsidiar as
intervenções e servir de referência para quem deseja saber mais sobre o projeto ou sobre
as temáticas. A partir dos feedbacks recebidos, percebemos que ações como essa, que
são mais utilizadas na atenção primária, são imprescindíveis nos cenários de atenção
terciária para assistir a população de maneira mais efetiva, além de capacitar os alunos
para atuação prática.
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RESUMO
Título:
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: CONSEQUÊNCIAS EMOCIONAIS NA
MULHER VITIMIZADA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O trabalho que aqui se resume versa sobre as situações que configuram violência
obstétrica e como elas acontecem, desde expressões verbais humilhantes, passando pela
alta taxa de partos cesáreos, até os atos de violência física graves, todos executados por
aqueles que são considerados socialmente e por lei cuidadores do bem estar físico e
emocional da mulher puérpera ou parturiente. Traz à tona as consequências psicológicas
danosas ocasionadas na vida de quem passa por esse tipo de violação, observando a
necessidade de um olhar enfático e científico sobre as políticas públicas assistenciais à
mulher puérpera, olhar esse construído através da escuta de seus relatos e suas
necessidades como usuárias do sistema de saúde. O imperativo de empoderar a mulher e

transformá-la em agente ativa de seus direitos, traz a necessidade de fazê-la conhecer
suas garantias sociais, trabalhistas, educacionais, familiares e, sobretudo, assistenciais
no que diz respeito à saúde, previstas por lei. Entende-se que o papel do profissional de
Psicologia faz-se mister no que concerne levar informação à mulher sobre o que
constitui violação de seus direitos antes, durante e depois do parto. Tem-se como
objetivo analisar as implicações emocionais acarretadas pela violência obstétrica na vida
da
mulher puérpera, expor como acontece a violação dos seus direitos e o que a coloca em
estado de vítima, bem como avaliar qual significado a mulher passa a atribuir à
maternidade após vivenciar situação de VO, identificando situações de possíveis
transtornos emocionais a serem desenvolvidos em decorrência da violência a qual foi
submetida.
O método selecionado para a produção do trabalho foi a revisão sistemática de
literatura, tendo como objetivo reunir materiais semelhantes de vários autores e realizar
uma análise estatística acerca de uma pergunta norteadora que envolva diferentes
ideologias a seu respeito, versando sobre a construção de uma análise ampla
da literatura vigente, sendo parte importante para discussões sobre métodos de
pesquisas e seus resultados, bem como reflexões sobre a realização de futuros estudos,
consistindo na exposição de informações diversas sobre a problemática, principalmente
no que
concerne à Psicologia, com vistas a proporcionar conhecimentos atualizados sobre o
tema e proporcionar a melhora do cuidado da mulher como paciente no âmbito da
maternidade.
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RESUMO
Título:
Luto e Doença Renal Crônica: Psicoprofilaxia como intervenção
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Receber o diagnóstico de uma doença crônica é, imediatamente, perder a condição de
sadio e dar-se conta da própria condição de doente, sendo essa, talvez, a primeira perda
real após a descoberta do adoecimento, a Doença Renal Crônica é progressiva e
convoca o paciente a conviver com diversas perdas simbólicas e reais ao longo do seu
processo de adoecimento.
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de atendimento psicológico de
aproximadamente 209 usuários de um Centro de Nefrologia na cidade Salvador/BA,
com pacientes em terapia renal substitutiva, a partir das narrativas e de algumas reações

que demonstravam um processo de luto decorrente das mais diversas perdas vivenciadas
com a Doença Renal Crônica (DRC).
Pessoas que se encontram em terapia renal substitutiva perderam parcial ou totalmente a
função renal e são indicados para tratamento que é mediante medicações, mudança de
hábitos alimentares, controle hídrico e constante vigilância em saúde. O tratamento
dialítico é um processo de filtragem, utilizado para retirar do organismo as substâncias
tóxicas que são filtradas pelo rim em um processo natural. A máquina que realiza a
função renal garante a manutenção da vida do indivíduo, pode se tornar paradoxal a
partir do momento em que o corpo do paciente pode ficar, inicialmente, mais debilitado,
o que o impede de continuar realizando da mesma forma suas atividades da vida diária,
diminuindo consideravelmente sua produtividade, fazendo com que experimente
sentimentos de falta de autonomia, independência e do papel social.
A partir dessa vivência, é possível observar o luto como um processo psíquico de
elaboração de uma perda, esperado após o rompimento de vínculos, em que cada
indivíduo pode vivenciá-lo de maneiras distintas. A psicoprofilaxia que é uma
prevenção ao sofrimento psíquico muito utilizada nas instituições de saúde, é aplicada
com uma intervenção para que se trabalhe um processo de luto antecipatório,
ambientando o paciente para as novas vivências diante da doença crônica.
A presença do profissional da Psicologia é importante, para que o usuário tenha suporte
e consiga falar sobre o seu itinerário do adoecimento e tratamento, que consiga se
implicar diante de seu processo, fornecendo a melhor assistência ao paciente e
fornecendo possibilidades de melhor adesão ao tratamento.
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RESUMO
Título:
Manifestações Psicossomáticas em Pacientes portadores de Doenças Crônicas: uma
revisão de literatura
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A psicossomática estuda as relações da mente-corpo, focando nos efeitos dos fatores
sociais e psicológicos sobre o processo orgânico do corpo. A insegurança trazida pela
cronicidade de uma doença faz com que as pessoas adoecidas entrem em contato
constante com medos e angústias acerca do futuro incerto. A psicossomática
compreende o homem na visão do psiquismo e do corpo orgânico, no caso das doenças

crônicas cada fator é determinante nas suas emoções e, consequentemente, no seu bemestar. Este trabalho foi realizado por meio de uma revisão de literatura qualitativa,
descritiva e explicativa, através de estudos em livros e artigos publicados em periódicos,
onde foram selecionados nas bases de dados Scielo, Pepsic e Google Acadêmico nos
últimos 20 anos. O objetivo é investigar aspectos relacionais das doenças crônicas e as
manifestações psicossomáticas e como objetivos específicos: descrever sobre a
psicossomática, abordando desde o contexto histórico; entender a influência do psíquico
no adoecimento do corpo orgânico; relacionar as manifestações psicossomáticas e as
suas influências em doenças crônicas. Pessoas portadoras de doenças crônicas são
estigmatizadas devido as circunstâncias dos tratamentos longos e a possibilidade de se
tornarem dependentes, frágeis e vulneráveis. A maneira como cada indivíduo vivencia e
enfrenta a doença é algo pessoal em função da capacidade de tolerar frustrações, das
vantagens e desvantagens advindas da posição de doente, assim como da sua relação
com as pessoas e seu projeto de vida. Existe uma grande incidência de aspectos
psicossomáticos nesses indivíduos. A Psicologia está inserida em diversos campos e
tem diversas formas de atuação, entretanto a sua relação com o adoecimento despertou
interesse em muitos autores e nos permitiu a reflexão sobre a subjetivação dos
indivíduos em todas as instâncias de atenção à saúde, essa revisão é uma contribuição
para à sociedade e a comunidade acadêmica com a relação da psicologia com as
patologias orgânicas e seus desdobramentos.
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RESUMO
Título:
Indicadores hospitalares de análise da qualidade do atendimento aos pacientes e
familiares da UTI Adulto do Hospital Unimed Volta Redonda
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Os indicadores hospitalares são unidades de medida qualitativas e/ou quantitativas de
uma atividade, com a qual se está relacionado e podem ser usados como um guia para
monitorar e avaliar a qualidade de importantes cuidados providos ao paciente e as
atividades dos serviços de suporte. O Hospital Unimed Volta Redonda, no sul do estado
do Rio de Janeiro, conta com 265 leitos de internação, sendo 51 de UTI Adulto. A
equipe de Psicologia Hospitalar é composta por 10 profissionais. Deste total, 3 atuam na
UTI Adulto, sendo um na rotina trabalhando de 8 às 17 horas e dois plantonistas (12 x
36), que trabalham entre 7 e 19 horas. Atualmente o setor conta com dois indicadores
que avaliam a qualidade e a produção dos atendimentos psicológicos em duas situações
da rotina diária. O primeiro (Indicador 1) criado em Outubro/2020 avalia a “presença do
psicólogo junto ao médico na comunicação de óbito e acolhimento aos familiares” e tem
como objetivo indicar quantos óbitos ocorreram em 24 horas do dia no setor, o horário,
se o psicólogo esteve presente na comunicação do fato aos familiares e se houve o
acolhimento após a notícia. Já o segundo (Indicador 2) avalia a “presença do psicólogo
junto ao médico no momento da visita dos familiares e recebimento das informações” e
tem como objetivo levantar o número pacientes internados no setor diariamente,
quantos foram avaliados pela equipe e se no momento da visita dos familiares o
psicólogo esteve junto ao médico na comunicação das notícias. Todos os dados são
organizados diariamente em planilhas no Excel e realizadas posteriormente análises
estatísticas inferenciais. A análise dos dados do Indicador 1 revelou que entre
Outubro/2020 e Abril/2021 foram registradas 229 mortes no setor. 51% dos óbitos nesse
intervalo ocorreram entre 7 e 19 horas e em 90% deles o psicólogo esteve presente
realizando o acolhimento. Quase a metade (49%) ocorreu entre 19 e 7 horas e os
familiares não foram atendidos pelo profissional. Já os dados do Indicador 2 mostraram
que entre Janeiro/2021 e Abril/2021, 4.121 pacientes estiveram internados na UTI
Adulto. Desse toral, 2.003 (49%) foram acolhidos pela psicologia junto ao médico e
1.946 (48%) não tiveram a presença do profissional da psicologia no momento do
recebimento de informações médicas. Comunicar más notícias a pacientes e seus
familiares em hospitais é uma das mais difíceis e importantes tarefas com que se
deparam as equipes de saúde. É importante destacar que a forma como a comunicação
das informações é realizada interfere na maneira que o paciente vai lidar com o seu
adoecimento e nos recursos que vai utilizar para o enfrentamento da doença. O mesmo
se amplia aos familiares, sendo a presença de psicólogos hospitalares nesses momentos
fundamentais para promover maior acolhimento e cuidado durante a hospitalização,
tanto em más quanto em boas notícias. Dessa forma, mostra-se necessária a ampliação
da equipe de profissionais no setor para o período noturno oferendo ao paciente e seus
familiares mais qualidade no atendimento psicológico em momentos de dor e
sofrimento psíquico.
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RESUMO
Título:
INTERVENÇÃO JUNTO AOS TRABALHADORES DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DURANTE A PANDEMIA: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

No final de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu
oficialmente a pandemia da Doença do Coronavírus (COVID) como emergência em
saúde pública, trazendo impactos nas esferas biológicas, psicológicas, sociais e
econômicas da população mundial. Os profissionais de saúde que atuam na linha de
frente também foram afetados pelo medo de contaminação própria ou de pessoas
próximas, adoecimento, morte e pela sobrecarga e fadiga causadas por mudanças
radicais no ambiente laboral. Nesse contexto, é importante ressaltar questões acerca da
humanização nos serviços de saúde. A Política Nacional de Humanização (PNH)
incentiva as manifestações do trabalhador como forma de viabilizar mudanças em seu
contexto de trabalho. Entre as metodologias que permitem a manifestação do
trabalhador estão as rodas de conversa, as quais compreendem uma metodologia
participativa que permite um encontro entre sujeitos por meio do diálogo, produção de
sentido e a ressignificação de saberes sobre experiências próprias, proporcionando um
espaço democrático reflexivo. O objetivo deste trabalho é descrever as rodas de
conversa realizadas com os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), de um município da região metropolitana de Curitiba, Paraná. O
método utilizado é o relato de experiência de residentes inseridos em um Programa de
Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência onde um dos campos de
estágio é o SAMU. A população do estudo compreendeu os servidores do SAMU, que
estavam na base nos momentos da intervenção e foram convidados a participar, não
havendo obrigatoriedade de participação. As rodas de conversa foram realizadas
semanalmente entre os dias 16 de março e 06 de abril de 2021, com duração aproximada
de 45 minutos. As principais demandas e reflexões identificadas ao longo das
intervenções foram: sentimento de revolta em razão da não adesão da população às
medidas de distanciamento social e prevenção à COVID, em contraponto aos esforços
diários durante o trabalho na linha de frente no atendimento a pacientes críticos; o medo
de contaminar familiares, tendo como consequência o distanciamento físico das relações
afetivas; óbito de familiares e amigos próximos, incluindo um colega de profissão;
desgaste emocional e físico pela falta de perspectiva em relação ao final da pandemia. A
partir disso, foram identificadas estratégias de enfrentamento utilizadas pelos
profissionais em seu contexto interpessoal, como forma de canalizar os impactos da
pandemia. Os mecanismos relatados foram evitar excesso de notícias transmitidas nas
mídias, fortalecer o convívio familiar, manter a higiene do sono e implementar hábitos
saudáveis na rotina, como exercício físico e alimentação balanceada. Conclui-se que a
realização das rodas de conversa colaborou para o reconhecimento de demandas, alívio
de angústias, por meio da escuta, assim como para a reflexão dos profissionais e
identificação de estratégias de enfrentamento. Além disso, proporcionou um
fortalecimento do convívio em equipe multiprofissional neste equipamento de saúde.
Com isso, a intervenção mostrou-se benéfica aos profissionais de saúde com potencial
para viabilizar mudanças no seu contexto de trabalho, tal como preconizada na PNH do
Sistema Único de Saúde.
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RESUMO
Título:
Conferências familiares via TICs: recurso de cuidado na pandemia por COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A pandemia por COVID-19 teve seu início em dezembro de 2019 e, como as evidências
disponíveis apontam para a transmissão do vírus por contato direto, indireto ou próximo
com pessoas infectadas, as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS)
estão direcionadas para a manutenção do distanciamento físico e isolamento social.
Nesse contexto, foi demandada uma nova organização dos serviços assistenciais, o que
resultou na incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no
cotidiano da assistência em saúde, com a exigência de diversas adaptações para as

equipes. Uma das intervenções multiprofissionais que necessitou de adaptações foi a
Conferência Familiar (CF), recurso que se caracteriza como uma importante ferramenta
clínica que permite a comunicação efetiva entre profissionais de saúde e familiares, de
forma a melhorar a adaptação dos cuidadores a contextos de adoecimentos graves e
terminalidade. Até o momento, as diretrizes para condução dessa ferramenta são
realizadas para o formato presencial, e por isso torna-se evidente a necessidade de
descrição de sua prática na modalidade online. Isto posto, nessa comunicação oral,
visando contribuir com o cenário de construção de referências acerca do tema,
apresentaremos a experiência de realização de conferências familiares online a partir de
um hospital de Fortaleza, Ceará, descrevendo seu uso via TICs como intervenção em
saúde voltada à comunicação e a tomada de decisão compartilhada no contexto da
pandemia da Covid-19. Diante do uso dessa ferramenta via TICs, destacamos alguns
elementos dificultadores inerentes ao uso da tecnologia, como: limitações relacionadas à
infraestrutura de conexão, tanto de familiares quanto da instituição de saúde; limitações
relacionadas ao manejo de crises; intercorrências eventuais relativas à falha de conexão
e a dificuldade de manter contato efetivo para assistência emergencial; necessidade de
intensa atenção a detalhes que na presença física se estabelecem naturalmente,
promovendo possível desgaste mental aos envolvidos. Dessa maneira, o cuidado
estabelecido requer dos profissionais uma preparação mais intensa e estrategicamente
pensada. Em suma, compreende-se que mesmo diante das limitações, esse recurso é
necessário e potente para promover a integração entre equipe de saúde multiprofissional
e familiares, em um contexto de distanciamento social. Ademais, essa ferramenta
facilita os processos comunicacionais, visando a aproximação de profissionais e
familiares, em prol da minimização do sofrimento do paciente. Por fim, apontamos a
incorporação das conferências familiares na modalidade online no leque permanente de
intervenções terapêuticas, principalmente em casos onde o deslocamento de familiares é
difícil ou não é possível, uma vez que as grandes instituições de saúde recebem
pacientes de municípios diferentes e o deslocamento dos membros da família até a
instituição pode ser dificultado. Entendemos, de fato, que a transição do modelo
presencial para o modelo online não é fácil e automática, mas apostamos que, com as
adaptações e cuidados específicos necessários, a conferência familiar via TICs se
caracteriza como um importante recurso.
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RESUMO
Título:
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR EM TEMPOS DE PANDEMIA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A pandemia do Covid-19 teve desdobramentos trágicos marcando uma mudança
abrupta nos hábitos, no cotidiano, atingindo duramente países ao redor do mundo,
estados, cidades e famílias. No Brasil, tal cenário provocou medidas desafiadoras, desde
a quarentena, o distanciamento social ao lockdown adotado em alguns lugares, assim, a
saúde física e mental foram diretamente afetadas durante esse período, exigindo dos
profissionais, que estão na linha de frente, um maior afinco em suas atividades, por
vezes, extenuante. Desse modo, esse trabalho aborda aspectos da atuação do psicólogo,
observando recortes de depoimentos desses profissionais em meio a uma rotina intensa

dentro dos hospitais diante de uma situação atípica. O paciente é o principal alvo. O
psicólogo hospitalar promove junto à equipe e aos familiares esclarecimentos de
informações de forma clara sobre a doença e sua evolução respeitando seus limites de
compreensão e tolerância emocional, assim proporcionando o bem-estar do sujeito. Os
cuidados paliativos significam a possibilidade de oferecer o suporte ao paciente para
que viva ativamente até sua finitude. Portanto, o papel do psicólogo hospitalar neste
âmbito possibilita um novo direcionamento ao valor e ao significado da vida. A
experiência de luto causada pelas mortes no Brasil foi rotineira. A ausência de rituais de
despedida impõe severos obstáculos à elaboração do luto. O psicólogo age na tentativa
de tornar a dor da perda menos devastadora, para dessa forma se evitar um luto
patológico e suas previsíveis consequências físicas e emocionais. Assim, a pesquisa
fundamenta-se em uma abordagem qualitativa. A partir de uma revisão teórica e
documental. Recorremos fundamentalmente aos estudos e depoimentos de Dalva
Matsumoto (2012), Dayana Valverde (2001), Gláucia Porto (2010), Maria Alice
Lustosa (2010), Luciana Medeiros (2011), Fabiana Bitu (2020), Márcia Tourinho
(2020) e Marianne Branquinho (2020). No contexto hospitalar, o psicólogo atua na
minimização das angústias do paciente e da família, fornecendo informações por
telefone e tentando promover visitas virtuais na medida do possível. Esse processo é
permeado por recursos tecnológicos que, em tempos caóticos de Covid-19, acabam
sendo parte do processo de atendimento, encurtando a distância entre paciente e sua
família, amenizando assim o sentimento de abandono e desamparo que atravessam o
indivíduo acometido pelo vírus. Diante da gravidade da pandemia, foi possível perceber
o papel do psicólogo hospitalar como indispensável.
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RESUMO
Título:
A Psicologia no Hospital em Tempos de Pandemia: Humanização em Foco
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução:
A OMS em março de 2020 caracterizou como pandemia o surto da doença causada pela
COVID-19.
Estudos demonstram que o medo de ser infectado por um vírus pouco conhecido, com
potencial letal e de disseminação rápida, junto com as repercussões emocionais

causadas pelo
isolamento social, afetam de maneira importante a Saúde Mental.
Diante da vivência da pandemia onde o &quot;estar com&quot; já não seria possível,
como seguir
assumindo um atendimento integral, de escuta ativa, de empatia e de estabelecimento de
vínculo?
Alternativas foram trazidas pois percebeu-se que existem diferentes possibilidades de
seguir
acolhendo as demandas/sofrimentos e garantir que o trabalho de humanização possa
seguir,
mesmo dentro dos limites impostos pela pandemia.
Objetivo:
Apresentar e discutir ações e as práticas psicológicas referentes a humanização diante
do
isolamento social trazido pela pandemia.
Metodologia:
Para minimizar o impacto emocional e buscando resgatar a prática de Humanização, a
equipe
de Psicologia, junto com os Gestores e Equipes multiprofissionais, elaborou o fluxo de
Visita
Remota e Boletim Médico por meio de vídeo chamada e contato telefônico.
Apresentamos o relato de experiência que exemplifica as possibilidades e a importância
da
atuação do Psicólogo no resgate da humanização.
Gestante covid positivo, separada de seu bebê logo após o nascimento, sendo o bebê
encaminhado para a UTI neonatal.
O sofrimento observado pela psicologia permeava a falta de controle diante da situação
inesperada e questões referentes à separação abrupta.
Os pais clamavam por contato com seu bebê e com a equipe que estava cuidando dele.
De imediato realizamos com os pais uma vídeo chamada onde puderam ver o bebê e
receber
as primeiras notícias sobre o estado de saúde da criança.
As vídeo chamadas tinham o objetivo de aproximar e proporcionar aos familiares a
participação no processo de internação do bebê.
Vídeo chamada para boletim médico; Vídeo chamada para acompanhamento da visita
multidisciplinar; Vídeo chamada de interação entre bebê e pais
Discussão:
Pôde-se observar que a Psicologia Hospitalar ao interessar-se pela subjetividade daquele
que
sofre com o adoecimento e hospitalização, foi convocada a contribuir com seus saberes
acerca
da humanização da assistência, em atendimento às demandas integrais dos pacientes e
familiares.
A psicologia contribui assumindo um papel de compromisso social legítimo, ou seja,
age em
saúde de forma humanizada, com postura de inclusão.
Fez-se importante intensificar o reconhecimento dos aspectos individuais de cada caso
para
que fosse possível a discussão de propostas interdisciplinares que gerassem conforto,
segurança e acolhimento aos pacientes e familiares. A problemática do COVID_19

intensificou
a urgência de abordagens da Psicologia Hospitalar que lidem com a angústia resultante
de uma
nova ameaça à existência.
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RESUMO
Título:
IMPACTOS CAUSADOS MEDIANTE OS RITUAIS DE DESPEDIDA, DIANTE DA
MORTE, NA COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O fenômeno da morte perpassa pela história da humanidade, desde a antiguidade até os
dias atuais e denomina o ser humano, um ser carregado de sua historicidade cultural e
social. Nesse contexto, abordamos os Impactos causados mediante as novas
possibilidades de rituais de despedida diante da morte, a partir da Covid-19, nos últimos
2 (dois) anos. Este trabalho tem por objetivo refletir acerca dos sofrimentos e emoções,
advindos da nova forma de realizar os rituais de despedida, impostos pela pandemia da
covid-19 e seus impactos, cujas narrativas atravessam uma perspectiva dialética entre a

subjetividade e a singularidade, denotando um lugar sem “espaço” para que,
minimamente, se possa ser, sem a quebra de vínculos e identidade, num contexto de
sofrimento, de desintegração emocional, caracterizando um duplo eixo de violência,
seja pela morte anunciada, sem chance de despedida, seja pela adequação às
possibilidades de rituais fúnebres. Trata-se de um percurso de cunho Qualitativo, com
metodologia narrativa acerca do contexto hospitalar, numa perspectiva de discutir o
humano na compreensão da Psicologia Sócio-Histórica, de base no pensamento do
Psicólogo Russo, Lev Vygotsky, que aborda o sujeito através da aquisição do
conhecimento pela interação com o meio, ou seja, o indivíduo promove seu
desenvolvimento com base no processo histórico social. Sendo assim, constrói
possibilidades, dentro de suas vivências, recursos psicológicos, a partir do seu contexto
de vida e nutre uma sustentação emocional, que dialoga com o que se deve fazer, dentro
de uma lógica religiosa, cultural, social e espiritual, anteriormente concebidas e
estruturadas, que davam sustentação às fragilidades ocasionadas pela dor da perda de
uma pessoa querida. Portanto, espera-se compreender as dificuldades surgidas diante da
pandemia da covid-19, ao mesmo tempo que se procura acomodar sentimentos e fazeres
que, de forma imperativa, se fazem presentes na nova perspectiva de compreender a
vida, diante da morte.
Palavras-chave: Historicidade; Despedida; Morte; Covid-19.
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RESUMO
Título:
PERCEPÇÃO MASCULINA ACERCA DA SAÚDE ÍNTIMA E SEXUAL
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A escolha do referido tema, deu-se pela a escassez de estudos voltados à
saúde íntima e sexual do homem, como também a verificação de dados que expõem
esse público como o menos frequente nos serviços de saúde, destacando-se a
importância de uma maior investigação por parte da ciência psicológica. Para
entendimento da saúde masculina é de suma importância que seja refletido e discutido a
respeito da sexualidade desse gênero, não apenas pelo enfoque do presente estudo se
tratar especificamente da saúde íntima e sexual, mas porque o contexto sociocultural
influencia na auto percepção desses indivíduos e em seus cuidados com seu corpo e sua
mente, irradiando-se para diferentes esferas e, em especial, a saúde. Objetivo:
Compreender a percepção de homens jovens adultos acerca da sua saúde íntima e

sexual. Investigar como esse indivíduo desempenha os cuidados com a sua saúde íntima
e sexual. Apreender a importância do trabalho da psicologia na promoção de saúde do
homem. Método: Pesquisa qualitativa e descritiva exploratória, desenvolvida com 10
homens jovens adultos de 18 a 25 anos de uma universidade privada no município de
São Luís, Maranhão, por meio da técnica de entrevista semiestruturada via plataforma
digital, no período de setembro a outubro de 2020. Discussão dos Resultados: Os
participantes investigados demonstraram como principal meio de cuidado com a saúde
íntima, a higiene pessoal regular. Dentre os entrevistados, todos os que já possuíam vida
sexual ativa afirmaram já ter tido pelo menos uma vez relações sexuais sem o uso de
preservativo, evidenciando-se um comportamento sexual de risco comum entre eles.
Expressaram compreensões variadas acerca da sexualidade e masculinidade. Metade da
amostra citou a não procura pelos serviços de saúde, justificando pela falta de tempo,
por sentirem vergonha ou por não acharem necessário. Conclusão: A ausência do
público masculino nos âmbitos de saúde, como também o desconhecimento da
importância dos cuidados com a saúde íntima e sexual, pode ser trabalhada por meio de
atividades de educação em saúde, tendo a Psicologia como aliada no processo de
desconstrução de paradigmas sociais voltados a masculinidade.
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RESUMO
Título:
A clínica psicanalítica e as urgências subjetivas no hospital
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A mesa proposta reúne trabalhos que foram escritos a partir da experiência clínica no
Programa de Urgências Subjetivas no Hospital Universitário Pedro Ernesto, por
profissionais com diferentes inserções, a saber: uma residente e uma ex-residente em
Psicologia Clínico-Institucional da UERJ, e uma mestranda em Psicanálise e Políticas
Públicas pela UERJ. O Programa de Urgências Subjetivas foi criado em 2020 com o
intuito de proporcionar atendimento e acompanhamento a situações pontuais de malestar, frequentes no cotidiano hospitalar, como a comunicação de notícias difíceis,
acompanhamento de óbitos, cuidados paliativos, entre outros. Pensado inicialmente para
trabalhar com questões singulares que surgem com caráter de urgência, com a pandemia
do COVID-19, o setor se viu em uma emergência coletiva. Sendo este o pano de fundo

dos trabalhos produzidos para essa mesa, o que justifica a reunião entre os três é a
clínica com as urgências subjetivas, tendo como objetivo principal provocar reflexões
acerca da articulação da especificidade deste trabalho com o lugar do analista no
hospital e com as possibilidades e efeitos da inserção deste na instituição, ainda mais,
em tempos de pandemia. Para tanto, utilizamo-nos do método de relato de caso e de
experiência. Costurando com uma bibliografia majoritariamente psicanalítica, referente
ao tema, buscamos promover esta discussão. Identificamos como resultado desse debate
e esforço teórico, a partir das intervenções práticas realizadas em meio a diferentes
situações de urgência, a importância de uma escuta Outra. Por fim, apostamos na ideia
de que a presença de ‘ao menos um analista’ no hospital é capaz de tensionar a equipe a
se deslocar do lugar de saber completo, para um campo no qual a escuta do sujeito
possa balizar outras práticas, que não estejam ancoradas apenas na resposta imediata e
medicalizante.
Nome - Autor 1:
Luísa Moraes
Título da Fala - Autor 1:
A carta re-avida: uma carta chega sempre a seu destino.
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
O trabalho intitulado A carta re-avida: uma carta chega sempre a seu destino tem como
objetivo refletir sobre o lugar que o psicanalista pode vir a ocupar nos casos de
pacientes cujo único tratamento possível no hospital é o dos cuidados paliativos. Frente
à impossibilidade de cura e à incerteza antecipada quanto ao tempo de vida restante, o
que pode o analista no processo de elaboração de cada sujeito sobre sua própria morte?
Se a temática da morte já se faz central na prática hospitalar, na pandemia, essa ganha
ainda maior proeminência. Utilizando-nos do método de relato de caso e de
levantamento bibliográfico referente ao tema, identificamos como resultado deste
trabalho clínico a importância de uma escuta Outra, que permita fazer chegar a seu
destino as mensagens invertidas tanto do sujeito, quanto da equipe, dos quais se trata. A
partir da discussão de um caso que acompanhamos durante apenas um dia, o último dia
de vida da paciente, pudemos perceber os efeitos que a intervenção feita em meio à
urgência subjetiva teve para ela. Ao lhe possibilitar saber sobre a gravidade de seu
quadro clínico, abriu-se uma via para que pudesse se despedir de seus familiares,
decidindo-se por escrever uma carta. Chegamos às considerações finais através de uma
analogia entre o lugar do analista e o do detetive Dupin, personagem retomado por
Lacan em seu “Seminário sobre A Carta Roubada”, na medida em que ambos, para
fazerem as cartas chegarem aos seus destinos, precisam se eximir de adotar uma posição
imaginária.
Nome - Autor 2:
Juliana Lopes
Título da Fala - Autor 2:

Quem pode escutar na urgência? A presença de ‘ao menos um’ analista no hospital.
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
O presente trabalho cujo título se inicia com uma pergunta seguida de uma afirmação
pretende, de antemão, introduzir seus pontos principais: a urgência e a presença do
analista no hospital. Antes de tudo, é também a apresentação de um projeto de mestrado
que tem por objetivo investigar de que maneira é possível sustentar outras práticas de
cuidado, para além das práticas médicas, frente às situações de urgência. Portanto,
interessa-nos demarcar o que estamos chamando de urgência, tomando como orientação
a noção psicanalítica de “urgência subjetiva”. Posto isso, ao nos defrontarmos com
práticas que buscam restaurar uma condição do paciente anterior à sua enfermidade, não
intentamos que todos sejam psicanalistas, mas apostamos na ideia de que a presença de
‘ao menos um analista’ orientado por uma ética que não reduz a clínica ao seu manejo e
tensiona a equipe a se deslocar do lugar de saber completo para um campo onde a escuta
do sujeito possa balizar outras práticas. O método utilizado será o relato de experiência
proveniente da inserção da pesquisadora no Hospital Universitário Pedro Ernersto
(HUPE – UERJ) no Programa de Urgências Subjetivas, junto da discussão teórica que
envolve o tema. Visto que o projeto está em andamento, a hipótese de pesquisa é de que
é possível sustentar outras práticas no hospital que não estejam ancoradas apenas na
resposta imediata e medicalizante. Portanto, retomando a pergunta do título, intentamos
estabelecer um duplo sentido: quem pode escutar “na urgência” enquanto setor do
hospital, e enquanto situação que demanda uma intervenção rápida.
Nome - Autor 3:
Amanda Sant'Anna
Título da Fala - Autor 3:
Como a Psicologia conseguiu se fazer presente durante a pandemia do Sars-Cov-2?
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
A pandemia pelo Sars-Cov-2 pegou todos de surpresa. A residência de Psicologia
Clínica Institucional da UERJ, que tem seu cenário de prática no Hospital Universitário
Pedro Ernesto, precisou ser repensada diante da emergência que surgia. O Programa de
Urgências Subjetivas conseguiu se reestruturar, a partir de um pedido da Comissão de
Crise do hospital para que atuássemos junto às equipes, familiares e pacientes
contaminados pelo vírus. O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de
construção de práticas elaboradas pelas residentes e seus supervisores, a fim de atender
a demanda de presença que nos foi requisitada pela Comissão de Crise. Por meio de
pesquisas, leituras, protocolos, erros e acertos, foi possível compor uma rotina de
trabalho. As residentes de Psicologia puderam realizar funções diversas dentro das
enfermarias COVID, como atender os pacientes e efetuar vídeo chamadas entre eles e os
familiares (projeto conhecido como PSI COVID - Visita Virtual). Pode-se também
auxiliar na comunicação entre os familiares e a equipe médica, acompanhar reuniões
clínicas e notícias de óbitos. O trabalho continua e, agora, estamos presentes também
nos CTis COVID, o que demonstra como a Psicologia tem conseguido se afirmar como
importante integrante da equipe de saúde hospitalar.
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RESUMO
Título:
PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA DE CRISE A PROFISSIONAIS
DE SAÚDE NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19- PARCERIA
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO E HOSPITAL IPIRANGA.

Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: O conceito de saúde relaciona-se ao estado biopsicossocial do sujeito,
dessa forma as intensas relações de trabalho, interferência de questões burocráticas, alta
taxa de ocupação hospitalar, sobrecarga de trabalho, pressão de comunidade externa e
contato sucessivo com sofrimento, dor, morte exigem do profissional de saúde uma
disposição adicional de suas competências interpessoais. No final de 2019, a cidade
chinesa de Wuhan relatou a ocorrência de pneumonia causada por um tipo novo de
coronavírus, denominada COVID- 19. Segundo dados da Organização Mundial de
Saúde (OMS) a transmissão foi local, espalhando-se internacionalmente por pessoas em
trânsito pela China. Em janeiro de 2020 foi decretado o surto global do COVID-19 e de
emergência de Saúde Pública Mundial. (LAI et al, 2020). Neste cenário, os profissionais
de saúde que atuam na linha de frente no tratamento de pacientes com COVID-19
aumentam significativamente o risco de desenvolverem sofrimento psicológico e
sintomas relacionados à saúde mental, necessitando de apoio psicológico especializado.
OBJETIVO GERAL: Promover intervenção psicológica de crise aos profissionais de
saúde para minimizar os aspectos psicoativos e psicossociais eliciados pela pandemia da
COVID-19 de um hospital público de São Paulo. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (1)
realizar diagnóstico psicológico situacional; (2) identificar risco
psicológico/psiquiátrico; (3) ampliar a assistência psicológica em casos mais graves e
(4) elaborar relatório psicológico para encaminhamento psiquiátrico se necessário.
PLANO DE AÇÃO: Os atendimentos psicológicos foram ofertados em modalidade
online para funcionários do Hospital durante a pandemia de COVID-19. As
intervenções psicológicas oferecidas foram, em contexto breve, com o até quatro
atendimentos por servidor (estendendo-se quando houver necessidade, de acordo com
critérios de risco psicológico/psiquiátrico), baseados em evidências da literatura vigente,
com 50 minutos de duração. Foi disponibilizado formulário Google forms, com acesso
restrito ao grupo de psicologia da universidade, para a inscrição e agendamento. Os
atendimentos ocorriam por meio das plataformas digitais. O funcionário recebia
mediante o aceite um link para acessar o termo de consentimento (TCLE) para o
atendimento psicológico online e demais orientações. CONSIDERAÇOES GERAIS:
Ressalta-se que as intervenções psicológicas foram realizadas em caráter focal com
procedimento clínico que atua no funcionamento psicológico durante o período de
desequilíbrio emocional, aliviando o impacto do evento traumático. Os atendimentos
foram documentados em evolução psicológica eem relatórios psicológicos sob a guarda
da Universidade, de acordo com os critérios da Res.06.2019/Conselho Federal de
Psicologia (CFP). Os atendimentos seguirão as normas e sigilo preconizados pelo
Código de Ética de Psicologia e diretrizes do Ministério da Saúde.
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RESUMO
Título:
O sofrimento psíquico em profissionais de saúde da linha de frente na COVID-19 no
Brasil: Recortes de uma investigação.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A pandemia do Covid-19 aumentou de forma exponencial a demanda por
atendimentos de alta complexidade nos hospitais. Neste sentido, a sobrecarga de

trabalho, medo de contágio, estresse e dificuldade de manejo de uma doença nova têm
desencadeado intenso sofrimento psíquico e sintomas psicopatológicos em profissionais
de saúde que atuam na linha de frente no combate ao COVID-19. Objetivo: (1)
Apresentar os resultados de uma pesquisa quantitativa sobre o impacto psicológico em
profissionais da saúde; (2) Discutir possíveis contribuições da Psicologia Hospitalar
nesta interface. Metodologia: Foi disponibilizado um questionário padronizado online
com 20 questões, elaboradas a partir de evidências da literatura vigente, aos
profissionais da saúde. Os participantes deram aceite no termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE). O questionário ficou disponível para registro das respostas de
15/4/20 a 30/04/20. Ao final do questionário foi oferecido um protocolo de intervenção
psicológica breve aos interessados disponibilizados por estagiários de uma universidade
particular da cidade de São Paulo. Resultados e discussões: Foram registradas 158
respostas de profissionais de saúde de diversas regiões do Brasil entre elas: Sul,
Sudeste, Norte, Nordeste, e especificamente do Estado de São Paulo. A amostra
consistiu em 84,8% de participantes do sexo feminino e 15,2% do masculino, com faixa
etária predominante de 36 a 45 anos (38%). Os resultados evidenciaram uma
predisposição ao desenvolvimento de alguns agravos à saúde mental, com proporção
significativa desses profissionais que apresentaram sintomas de exaustão emocional,
irritabilidade, ansiedade e alterações do sono. Constatou-se indicadores expressivos de
exaustão emocional, 38,6% declararam vivenciar o sintoma, 10,8% de forma frequente,
31% ocasionalmente e apenas 19,6% não evidenciaram. Com relação aos sintomas de
ansiedade e irritabilidade observou-se um número significativo, sendo 36,7% dos
participantes com sintomas de ansiedade em níveis elevados, 41,1% moderados, 17,1%
baixos. Apenas 5,1% não relataram sintomas de ansiedade. Quanto ao aumento de
irritabilidade na situação de pandemia, 29,7% identificaram aumento, 42,4% moderado,
21,5% baixo e 6,3% não observaram aumento. Conclusão: Neste sentido, diante da
vulnerabilidade psíquica apresentada pelos profissionais da saúde por exposição à
estressores importantes é necessário um melhor direcionamento de tratamentos para
minimizar os impactos negativos e ações preventivas. O cenário atual exige uma
atenção voltada para a saúde mental, bem como o reconhecimento de fatores
potencializadores de adoecimento destes profissionais, o que é altamente relevante no
auxílio de intervenções eficazes.
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RESUMO
Título:
Pedido incomum: demandas dirigidas aos psicólogos no hospital.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O presente trabalho baseia-se na experiência como bolsista de Iniciação Científica no
projeto de pesquisa “Psicanálise e prática multidisciplinar no hospital: clínica e
transmissão”. Através da participação semanal nas supervisões dos residentes e
estudantes de Psicologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto e da utilização do
instrumento diário de campo foi possível identificar que os mais distintos pedidos são
endereçados aos psicólogos no ambiente hospitalar. Assim, o objetivo deste estudo é
sustentar esse questionamento de por que as equipes direcionam determinados pedidos
aos psicólogos no hospital e o que estaria por trás desses pedidos, a princípio, incomuns.
Para tal, recorreu-se aos registros feitos no diário de campo e a um levantamento

bibliográfico nas plataformas BVS-PSI, Scielo e Google Scholar, com os descritores
demanda e psicanálise. O que estou chamando de pedidos incomuns não é da ordem dos
pedidos habituais que se ouve no hospital, como a solicitação para que determinado
paciente pare de chorar, mas sim aqueles endereçamentos que não têm uma relação
clara com o trabalho do psicólogo e que parecem suscitar algo da ordem pessoal do
profissional, como a demanda de investigação da origem das tatuagens de dado paciente
e o pedido para que a residente de psicologia solicitasse uma foto de outra paciente
quando jovem para os médicos compreenderem melhor seu quadro clínico. As
dificuldades das equipes perante o aparecimento do sujeito naquele corpo tomado como
objeto de intervenção não se encontram circunscritas a certos profissionais, pacientes ou
momentos específicos, mas sim se mostram como um elemento em comum no trabalho
no hospital. Observou-se, entretanto, que encaminhamentos não equivalem
necessariamente a uma demanda de saber ao analista, o que fomentaria, como
consequência, um possível espaço de trabalho e sua posterior inserção na equipe. Em
vista do lugar extraterritorial ocupado pelo psicanalista no hospital, sua inserção nas
equipes torna-se possível a partir das demandas que lhe são endereçadas e a forma como
ouve e responde a elas, ou seja, a cada vez, no caso a caso, apoiado na relação
transferencial. Portanto, por meio da demanda de saber endereçada aos psicanalistas no
hospital, abre-se a possibilidade para a realização de um trabalho junto àquela equipe,
incluindo, também, o paciente como sujeito.
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RESUMO
Título:
“Virou estrelinha?”: o uso de cartilha educativa com crianças como suporte para
comunicação de morte por Covid-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A morte, evento inevitável e irreversível, caracteriza-se, na cultura ocidental
contemporânea, enquanto um tabu, carregando diversas representações sociais ligadas,

sobretudo, ao medo e à angústia. Quando relacionada ao contexto infanto-juvenil, além
de inquietações e sentimentos adversos, é acompanhada de silenciamento, uma vez que
a conduta mais utilizada por parte dos adultos é a de afastamento do assunto e ocultação
da verdade, numa tentativa de evitação do sofrimento por parte da criança. Quando
utilizadas, as explicações são dúbias e fantasiosas, tais como a de que o ente querido
falecido virou estrelinha, viajou ou está dormindo; estas falas prejudicam a
compreensão da criança e podem gerar sentimentos de confusão, desconfiança e
desamparo. Em um contexto de alta letalidade advinda da pandemia de Covid-19, nome
dado à infecção causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que teve seu início em
dezembro de 2019, percebe-se um escancaramento da morte, com afetações psíquicas
em toda a população. Dessa forma, a morte tornou-se presente no cotidiano, invadindo
diferentes espaços de forma acelerada, sem que, muitas vezes, permita-se a assimilação
e elaboração da mesma como possibilidade. Entendendo que a maneira como a criança
percebe e lida com o luto, processo natural de reação à perda, produz marcas psíquicas
importantes na forma como ela se relaciona com o mundo e apostando em uma
estratégia dialógica e coletiva para a promoção de saúde comumente utilizada no
Sistema Único de Saúde (SUS), essa comunicação oral se propõe a expor a construção
de uma cartilha eletrônica que versa sobre a comunicação da morte para crianças,
intitulada “Como comunicar às crianças a morte de um ente querido por Covid-19?”.
Tal recurso tem como objetivo oferecer estratégias para incentivar a autonomia de
familiares e comunidades no que diz respeito à comunicação de notícias difíceis para
pequenos sujeitos. A cartilha, produzida pelo Instituto Escutha, instituição de ensino em
saúde em Fortaleza, no Ceará, propõe orientações gerais com linguagem acessível que
contemplam desde o processo de adoecimento do ente querido até o momento após a
morte do mesmo, além de elucidar, de forma compreensível para a população em geral,
o processo de luto em crianças. Materiais didáticos e lúdicos como esse, que apresentam
uma riqueza ilustrativa e orientações claras e reflexivas, permitem a desconstrução da
utilização de falas vagas e fantasiosas ou, simplesmente, da omissão de informações,
possibilitando às crianças o acesso à realidade da perda e a possibilidade de elaboração
dos sentimentos advindos do processo de luto. Considera-se importante que a criança
seja informada da morte por uma figura de confiança através de uma linguagem objetiva
e acolhedora, participe dos ritos fúnebres, compreenda a irreversibilidade do fato e
tenha seus sentimentos acolhidos e validados pelos adultos à sua volta, como forma de
minimizar os sentimentos emergentes dessa perda. Por fim, evidencia-se que a cartilha é
um instrumento que pode ser utilizado em diferentes contextos, tais como o ambiente
hospitalar e escolar, minimizando a incerteza dos adultos em torno da temática por
permitir aproximar o tema da morte como parte do desenvolvimento humano e
possibilitar a compreensão das crianças da realidade, com fortalecimento da confiança e
diminuição das possíveis sensações de desamparo e solidão, que marcam a vida dos
infantes na sua forma de se enxergar e de se relacionar com o mundo.
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RESUMO
Título:
A humanização no hospital através da inclusão do lugar do sujeito e de seu desejo
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: A partir do trabalho como bolsista do projeto de Iniciação Científica
“Psicanálise e prática multidisciplinar no hospital: clínica e transmissão”, se estabeleceu
uma inquietação acerca da humanização dentro do ambiente hospitalar. A instigação
introdutória se deu com base no acompanhamento semanal de relatos – no tocante às
urgências subjetivas – feitos por residentes de psicologia do Hospital Universitário
Pedro Ernesto (HUPE), através do qual foi possível verificar uma carência de práticas
humanizadas dentro do hospital, seja em relação aos pacientes, seja em relação à própria
equipe. OBJETIVOS: Assim, o objetivo desta pesquisa é o de estudar a humanização,

tentando entender os motivos de não se fazer presente no ambiente hospitalar, para,
dessa forma, contribuir com práticas mais humanizadas nesse Hospital. MÉTODOS:
Para isso, iniciou-se o estudo de material bibliográfico referente à questão da
humanização e da psicanálise – visto que essas duas esferas podem se afigurar, muitas
vezes, de formas heterogêneas –. Também se conservam os encontros semanais com os
residentes de psicologia, possibilitando a produção de um diário de campo para ser
estudado concomitantemente. RESULTADOS: Cruzando a análise da bibliografia com
os registros em diário de campo, constatou-se, então, uma ausência de inclusão do
sujeito na dinâmica hospitalar, onde o que sobressai, na maioria das vezes, é a patologia
e o instituído. Essa averiguação derivou, por exemplo, de relatos nos quais,
constantemente, o funcionamento do hospital se voltou para a cura da doença “a todo
custo”, não havendo, como mencionado, lugar para o sujeito e seu desejo.
DISCUSSÃO: É importante pontuar que escutar o sujeito não significa,
necessariamente, compreendê-lo, visto que, da perspectiva psicanalítica, a satisfação do
sujeito é outra que não aquela considerada “o seu próprio bem” no olhar comum, que é
o que o hospital, normalmente, tenta impor. Deve-se atentar, também, para a divisão
desse sujeito, que tampouco se certifica de seu desejo. É preciso acompanhá-lo na
construção de suas decisões e no trabalho consequente a elas. Questiona-se, entretanto,
como será possível incluir o sujeito levando em consideração que o tempo dessa
construção não é o mesmo que o do hospital, onde o que se apresenta,
predominantemente, é um tempo de urgência. CONCLUSÕES: A partir desse trabalho,
no intuito de compreender o cenário da humanização no HUPE e, por conseguinte,
fomentar ações nesse âmbito, desencadeou-se um trabalho em parceria com a
COMHUPE (Coordenadoria de Humanização do HUPE). Criou-se um questionário
sobre “humanização” destinado aos profissionais do hospital, através do qual foi
possível observar como cada área enxerga a humanização e, assim, produzir um outro
material a ser divulgado no hospital concernente aos seus principais pontos e
dificuldades. Tem sido elaborada, também, uma cartilha sobre humanização a partir dos
princípios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por fim, foi iniciado um
estágio curricular neste tema para estudantes de psicologia. Outras propostas continuam
a ser pensadas com o propósito de ampliar o debate e dar suporte às ações de
humanização no HUPE.
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RESUMO
Título:
Qualidade de vida de idosos no pré-operatório e fatores sociodemográficos associados
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e abrange diversas mudanças
fisiológicas irreversíveis e inevitáveis. As doenças cardiovasculares, como as
valvopatias, representam uma importante causa de mortalidade e morbidade em idosos,

podendo ocasionar limitações, dependência e fragilidade. Assim, considera-se relevante
estudar as condições que influenciam o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos. O
objetivo deste estudo foi investigar a associação entre variáveis sociodemográficas
(sexo, escolaridade e estado civil) e a qualidade de vida de idosos valvopatas no préoperatório. MÉTODO: Tratou-se de um estudo documental, transversal e quantitativo.
A idade, escolaridade e qualidade de vida foram obtidas de um banco de dados do
Serviço de Psicologia relativo a uma Linha de Cuidado de valvopatia cirúrgica de um
hospital público. A variável estado civil foi coletada do prontuário eletrônico do
paciente. Foram considerados elegíveis para o estudo pacientes com 65 anos ou mais,
avaliados no ambulatório pré-operatório entre março/2018 e Julho/2019. Para avaliação
da associação entre as variáveis foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, adotando-se o
nível de significância de 5%. RESULTADOS: Participaram do estudo 198 pacientes,
com idade média de 71,4 anos, 54,5% (n=106) eram mulheres, 57,6% (n=114) possuíam
companheiro (casado/amasiado) e 59,1% (n=117) possuíam ensino fundamental
incompleto. Observou-se associação entre sexo e os domínios capacidade funcional
(♀=35,1; ♂=49,4; p=0,0006), dor (♀=52,1; ♂=68,1; p<0,0001), estado geral de saúde
(♀=58,3; ♂=68,9; p=0,0068) e saúde mental (♀=61,2; ♂=73,9; p<0,0001), tendo os
homens apresentado melhores índices do que as mulheres. Outra associação encontrada
foi entre o estado civil e os domínios dor (companheiro=64,1; sem companheiro=54,8;
p=0,0390) e saúde mental (companheiro=72,2; sem companheiro=60,2; p=0,0004), em
que os pacientes com companheiros apresentaram melhores índices de qualidade de
vida. Não foi observada associação entre escolaridade e qualidade de vida.
CONCLUSÃO: Concluiu-se que há uma associação entre sexo e qualidade de vida e
estado civil e qualidade de vida, sendo observado piores índices no sexo feminino nos
domínios de saúde mental, dor, estado geral de saúde e capacidade funcional. Pacientes
com companheiros apresentaram melhor saúde mental e menor percepção de dor. A
variável escolaridade não influenciou a qualidade de vida de idosos valvopatas no préoperatório.
Palavras-chave: envelhecimento; idoso; qualidade de vida; doenças das valvas
cardíacas.
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RESUMO
Título:
A prática da psicologia hospitalar na graduação: um relato de experiência em tempos
pandêmicos.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A condição de hospitalização e a necessidade de tratamento de uma doença implicam
em uma série de consequências aos pacientes, gerando vivências de ameaça à
integridade física e autoimagem, alterações no equilíbrio emocional, além de exigir do
indivíduo um ajustamento emocional e ao novo ambiente (ISMAEL, 2005). Ismael

(2005) ainda pontua acerca das questões em relação à rotina hospitalar, em que muitas
vezes o paciente é visto como objeto de intervenção, manipulado a todo momento por
desconhecidos. Neste sentido, tal ação pode ferir sua integridade no âmbito físico,
emocional e social, o que possivelmente foi agravado nestes últimos tempos pela
pandemia da COVID-19. A literatura vigente tem destacado alta prevalência de
transtornos mentais associados aos tempos pandêmicos, entre eles: estresse póstraumático, depressão, ansiedade e transtornos obsessivos compulsivos após a
contaminação (FONTENELLE, MIGUEL, 2020; PFEFFERBAUM, NORTH, 2020). O
impacto psicológico associado à experiência negativa do tratamento da COVID-19,
pode acarretar consequências duradouras nos pacientes e familiares. (SCHMIDT et al,
2020). Diante do cenário pandêmico, as práticas do psicólogo hospitalar foram
adaptadas para atender as recomendações de segurança e as exigências desse novo
modelo de atuação, com o uso de EPIs, distanciamento social, entre outras práticas,
tornando-se um desafio na atuação do profissional e, em especial do graduando. O
psicólogo nesta interface, visa resgatar a posição de sujeito do indivíduo, auxiliando na
sua adaptação com o ambiente além de favorecer a comunicação mais efetiva entre
paciente, família e equipe. Para ilustrar a importância desta atuação no âmbito hospitalar
durante a graduação e em meio a uma pandemia, o presente trabalho tem por objetivo:
(1) Apresentar um relato de experiência discente em um hospital público durante o
estágio profissionalizante, com ênfase no acolhimento e intervenção psicológica breve
de pacientes e familiares do Pronto Socorro Infantil e Enfermaria de Cirurgia Geral; (2)
Discutir vinhetas clínicas de casos atendidos por estagiárias durante a vivência no
hospital na pandemia do novo Coronavírus; e (3) Discorrer sobre a importância do
estágio hospitalar em um contexto pandêmico no que tange aos desafios enfrentados
pelas estagiárias durante os plantões. Contudo, salienta-se a importância do
protagonismo que a prática da psicologia hospitalar assumiu nestes últimos tempos,
com reconhecimento da sociedade, enfatizando as repercussões emocionais
desencadeadas nas estagiárias durante o enfrentamento da atividade prática e relevância
de uma formação discente adequada, responsável (com treinamento de biossegurança) e
alinhada aos novos desafios da atuação nos contexto de saúde ampliado.
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RESUMO
Título:
Impactos emocionais da infertilidade e dos tratamentos de Reprodução Assistida: uma
análise a partir do filme “Mais uma Chance”
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A infertilidade, definida pela Organização Mundial da Saúde como a dificuldade de um
casal obter a gravidez no período de um ano tendo relações sexuais sem utilizar-se de

nenhum método de anticoncepção, com uma causa multifatorial e presença de
elementos de ordem
biológica e psíquica, é um fenômeno que atinge cerca de 20% da população em idade
reprodutiva. Esse trabalho visou compreender os impactos emocionais da infertilidade e
dos tratamentos de Reprodução Humana Assistida a partir da análise de cenas do filme
“Mais uma
Chance”(2018) e de interlocuções com bibliografias que abordam esses aspectos. Para
compor a bibliografia de apoio, foram feitas buscas no Google Acadêmico de trabalhos
publicados em português entre 2010 e 2020, disponíveis online, utilizando as palavras
chaves: infertilidade e aspectos psicológicos. Foram excluídas as publicações fora do
período
escolhido e aquelas que não tratavam especificamente dos aspectos emocionais da
infertilidade no sujeito de forma individual, casal ou na relação conjugal. Utilizando-se
das cenas mais significativas do filme, foram estabelecidas relações entre a teoria e a
obra. A partir do filme analisado, foi possível observar como a maternidade se
apresentava como desejo do casal Rachel e Richard e as relações desse desejo com as
exigências sociais. Em algumas cenas, Rachel demonstra um sentimento de culpa por
ter valorizado sua carreira e adiado o sonho da maternidade. Com as lutas feministas, as
exigências quanto os direitos
trabalhistas e os movimentos sufragistas, as mulheres foram conquistando seu espaço no
mercado de trabalho, entretanto, esse fato é carregado até hoje de discursos de que é
importante a mulher exercer seu dom natural da maternidade (ZANELLO, 2018). Foi
possível ver o papel das relações sociais, da família e dos amigos no processo do casal
na tentativa de maternidade e a opção pela Reprodução Humana Assistida. No filme,
foram apresentadas falas de julgamentos vindas das relações que o casal tinha, se
relacionando com o que é apresentado por Souza et al.(2017) em pesquisa realizada com
casais inférteis no RS em que os participantes do estudo comentam que evitam falar aos
familiares e amigos sobre o tratamento até para evitar pressão e cobrança social. Além
disso, na obra cinematográfica, é notável que Rachel e Richard têm sua autoestima
abalada por viverem a infertilidade e seus
tratamentos. A imagem de si é fundamental na vida dos sujeitos, já que envolve suas
decisões e formas de se relacionar consigo e com o mundo, sendo parte constituinte da
subjetividade (Macedo e Andrade, 2012). Ao longo da produção desse trabalho foi
possível perceber que,
para além de uma representação artística visual, o filme “Mais uma chance” explora
muitos aspectos que perpassam a vida das pessoas que se deparam com o diagnóstico de
infertilidade. A construção social da maternidade, a autoestima do casal, as interfaces
das relações
conjugais, familiares e sociais, os impactos emocionais da infertilidade e dos
tratamentos reprodução humana assistida - todos estes temas puderam ser analisados, o
que demonstrou a efetividade da metodologia proposta e permitiu diversas discussões a
partir dos objetivos
traçados.
MACEDO, Cibele Mariano Vaz de; ANDRADE, Regina Glória Nunes. Imagem de si e
Autoestima: A Construção da Subjetividade no Grupo Operativo. Psicol. pesq., Juiz de
Fora, v. 6, n. 1, p. 74-82, jul. 2012 . Disponível em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198212472012000100010&lng
=pt&nrm=iso. Acesso em: 23 out. 2020.
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p. 76-88, dez. 2017. Disponível em:
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RESUMO
Título:
Tempo e morte nos cuidados paliativos sob o olhar da psicanálise
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: No projeto de iniciação científica “Psicanálise e prática
multidisciplinar no hospital: clínica e transmissão”, um dos temas pesquisados é o dos
cuidados paliativos. Nesse trabalho, a questão discutida a partir da perspectiva da
psicanálise é o tempo. Na experiencia de campo como estagiária, conduzida junto a
psicólogas residentes do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), pode-se
observar que no hospital a brevidade se impõe a partir de questões circunstanciais, o que
inclui acontecimentos como a morte do paciente e procedimentos que atravessam o
atendimento psicológico. Tal temporalidade do hospital se apresenta sob a forma da
urgência, se diferenciando, mas não deixando de se articular, com o tempo da
psicanálise, que não tem a ver com o cronológico. OBJETIVOS: Assim, o objetivo é

estudar a morte segundo o tempo da psicanálise, considerando que a mesma limita o
tempo do sujeito, bem como rege a clínica psicanalítica. Nesse sentido, a ênfase da
pesquisa compreende a articulação entre o que Lacan discute sobre o tempo lógico e o
contexto do trabalho com a morte no hospital. MÉTODO: A pesquisa se baseia no
levantamento e análise bibliográfica, através das plataformas BVS-PSI, Scielo e Google
Scholar, com os descritores cuidados paliativos e tempo lógico, e na prática como
estagiária bolsista acompanhando pacientes em cuidados paliativos em enfermarias do
HUPE. Além disso, tem como base os relatos dos residentes e estudantes de psicologia
nas supervisões semanais sobre a prática na referida instituição. RESULTADOS: No
contexto do hospital, verificou-se que a oferta de escuta do psicanalista é um espaço
possível para o paciente falar e onde há aposta de que exista sujeito até o “fim”, isto é,
que o paciente possa colocar seus desejos e tomar decisões até o momento de sua morte
ou até o fim de um atendimento no hospital. Considerando que nem todo paciente dos
cuidados paliativos está em estado terminal, constatou-se que existe algo presente em
cada atendimento que remonta à certeza da morte. Isso torna possível que o paciente se
coloque na pressa de dizer alguma coisa sobre ele mesmo diante do limite de tempo.
DISCUSSÃO: Nesse cenário, entra em jogo a reflexão sobre o lugar de sujeito do
paciente e a questão do saber construído sobre ele pela equipe, que não pode ser
generalizado. Portanto, torna-se fundamental problematizar que o profissional do
hospital manifeste “querer o bem” do paciente de modo a não vedar a abertura de
diferentes possibilidades em cada caso, a cada vez. Desde que o profissional não tome a
noção do que seja uma “boa morte” como algo determinado por ele, pode-se propiciar a
inclusão do sujeito. CONCLUSÕES: Assim, concebendo os cuidados paliativos como
um campo no qual vale a “lógica do um a um”, é possível pensar na contribuição da
psicanálise para esse âmbito, uma vez que é regida da mesma maneira. Destaca-se a
importância desse olhar do psicanalista e da equipe na oferta de um suporte ao paciente,
o qual pode se colocar no atendimento como sujeito desejante, no seu tempo e através
do seu dizer.
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RESUMO
Título:
Covid -19 e Unidade de Terapia Intensiva: cuidados possíveis
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) coloca o sujeito diante
do adoecimento do corpo e destaca a imprevisibilidade da vida. Em muitas situações a
internação ocorre de maneira abrupta, promovendo uma ruptura com os ideias de
concretude do corpo, da vida, gerando importantes repercussões psíquicas como
angústia, fragilidade, sentimentos de dependência ou desamparo, por exemplo. Em
decorrência da situação de pandemia de Covid-19, circulam-se diariamente informações
sobre a gravidade da doença, imprevisibilidade de prognóstico e evolução da doença,
assim como notícias relacionadas a procedimentos que anteriormente não eram
discutidos amplamente, como intubação orotraqueal, traqueostomia, ventilação não-

invasiva, entre outros. Diante de tantas informações e de uma doença que em muitos
casos avança de forma rápida, na urgência médica o sujeito é convocado a se posicionar
diante do real que comparece no corpo e a responder às demandas apresentadas. Método
e objetivo: Para ilustrar o importante papel do psicólogo nestes casos, foi construído um
relato de experiência profissional sobre os atendimentos realizados no setor de UTI
Covid de um hospital filantrópico localizado no interior do estado do Espírito Santo.
Discussão: Por meio dos atendimentos realizados, observa-se que pacientes recémadmitidos na UTI, com piora repentina do padrão respiratório devido adoecimento por
Covid, na urgência médica são convocados a responderem a necessidade de realização
de procedimentos técnicos, como a intubação, e neste momento angustiados e imersos
com significantes como ameaça de morte iminente, desamparo, medo, por exemplo, se
encontram diante de uma urgência subjetiva, podendo em algumas situações recorrer ao
ato. Nesse sentido, o ato de recusa pode ser uma das saídas encontradas pelo sujeito,
que sem tempo para refletir e compreender o que está vivenciando, recorre ao ato, num
curto circuito entre o tempo de ver e o de concluir. Diferentemente da equipe médica,
que trabalha na perspectiva da urgência física, cabe ao psicólogo a oferta de tempo para
reflexão sobre o adoecer e o próprio posicionamento diante da vida para que seja
possível lidar com a urgência subjetiva que comparece, abrindo assim espaço para o
tempo de compreender. O trabalho do psicólogo que tem se construído nessas situações
é o de possibilitar a abertura de uma pausa, um tempo em meio à urgência para que cada
um possa construir seus próprios significados e seu modo de reestruturar e se incluir
naquele que acontece.
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RESUMO
Título:
Perda gestacional e Humanização: interfaces de um luto invisibilizado no contexto
hospitalar
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O presente trabalho baseia-se no diálogo entre duas temáticas de atuação e
pesquisa, como estagiária em psicologia clínica hospitalar na Maternidade Escola da

Universidade Federal do Rio de Janeiro (ME/UFRJ) e extensionista no Projeto
“Psicanálise e prática multidisciplinar no hospital: clínica e transmissão” vinculado ao
Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(HUPE/UERJ). A perda de um filho é vista como uma vivência traumática, sendo o luto
vivenciado compreendido, respeitado e acolhido pela sociedade. Entretanto, a perda
gestacional por vezes é negligenciada, sendo subestimado o sofrimento do casal devido
ao não-reconhecimento social do lugar que o bebê, mesmo antes de nascer, já pode
ocupar: o lugar de filho. Ainda no útero, o filho-bebê pode ser objeto de grande
investimento libidinal narcísico do casal por meio de suas projeções e sonhos voltados
para seu bebê imaginário. O corte nessa vida prometida, entretanto, rompe com o
idealizado, abrindo uma ferida narcísica e indo de encontro a um processo de luto
singular e invisibilizado, tanto pela rede social quanto pela
equipe de saúde. Os profissionais de saúde, que têm como objetivo sempre salvar vidas,
deparam-se com o seu próprio desamparo ao lidar com a morte. Deve-se, então, abrir
espaço para cuidar da morte nesse momento tão atrelado à vida: a gestação. Objetivo:
Este trabalho propõe uma reflexão teórico-prática sobre perda gestacional, luto e
humanização no ambiente hospitalar a partir do referencial psicanalítico. Método: Foi
feita uma pesquisa bibliográfica de artigos científicos, livros e documentos do
Ministério da Saúde usando os descritores perda gestacional, humanização,
humanização e gestação, entre 2015 e 2021 nas plataformas SciELO e Google
Acadêmico. A pesquisa bibliográfica serviu de base para a análise das respectivas
vivências observadas na Maternidade. Resultado: Observou-se escassez na literatura que
relacione os eixos centrais: perda gestacional e humanização. Discussão: Na
Maternidade, os profissionais se ocupam, em grande parte das vezes, da assistência ao
nascimento da vida, e, ao se depararem com a morte, entram em contato com os
sentimentos de desamparo, fracasso e tristeza. São eles, entretanto, os primeiros a
lidarem com a reação do casal frente a esta perda já tão invisibilizada. Assim, é
importante que se pense a atuação profissional não de forma individual, mas coletiva,
ressaltando a necessidade de uma política de Humanização em âmbito institucional,
para que a validação e o acolhimento frente a esta perda singular encontrem espaço
dentro dos corredores hospitalares. Conclusão: A humanização do trabalho da equipe de
saúde pode ser um fator importante para o processo de
elaboração do luto desde os primeiros momentos da perda. A partir de sua escuta
singular, o psicólogo deve ser um agente ativo na construção deste trabalho, abrindo
espaço para a validação dessa perda, tanto para a equipe quanto para os pais, e
possibilitando a sustentação da ferida em aberto. Para que a vida habite as maternidades
da melhor forma, é urgente que todos possibilitem espaço - e amparo - para a morte
quando ela vier.
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RESUMO
Título:
DESAFIOS NA PRÁTICA EM PSICOLOGIA HOSPITALAR: REFLEXÕES
ACERCA DA FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O psicólogo hospitalar, como integrante da equipe multiprofissional, deve possuir
habilidades teórico-práticas para proporcionar o cuidado adequado ao sujeito adoecido,
seus familiares, e construir um diálogo com a equipe multiprofissional. Posto isto, este
estudo visa explorar como é sucedido o ensino de psicologia hospitalar durante a

graduação. Trata-se de um método misto, a amostra foi constituída, por todas as
universidades privadas e públicas brasileiras, examinando, também, se estas ofertam
disciplinas específicas que cumpram, adequadamente, aquilo proposto nas Diretrizes
Curriculares para o curso de psicologia, proporcionando uma formação profissional
satisfatória à efetiva atuação do psicólogo hospitalar. A apuração das universidades que
compuseram a amostra foi realizada a partir de dados dispostos pelo Ministério da
Educação (MEC), considerando apenas as instituições que possuíssem a graduação em
psicologia, totalizando 857 organizações brasileiras. Baseando-se na análise das
estruturas curriculares e ementas dispostas nos websites institucionais, constatou-se que
49,7% das organizações privadas e públicas ofertam a disciplina psicologia hospitalar.
Deste montante, 39,7% disponibilizam a referida disciplina como componente
obrigatório. Logo, ponderando este cenário, nota-se que 50,3% dos discentes são
privados ou insuficientemente expostos às competências relacionadas à prática do
psicólogo hospitalar. São notórias as mudanças realizadas na graduação de psicologia
quanto à aproximação dos acadêmicos aos contextos interdisciplinares. Contudo, é
evidente a necessidade de melhorias no ensino, integrando teoria e prática no decorrer
do processo formativo do psicólogo. Destarte, considerando a psicologia hospitalar
como especialidade regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia (Resolução nº
014/00 de 20 de dezembro de 2000), e como prática exclusiva no Brasil, nota-se que,
em termos acadêmicos, os saberes hospitalar desta área ainda são dispostos,
majoritariamente, de maneira facultativa, fortalecendo questionamentos quanto ao
despreparo e às inconsistências na atuação, assim como em relação ao lugar do
psicólogo nos hospitais, solidificando limitações desta prática e acarretando impasses
dialéticos. Portanto, para a prática genuína da psicologia hospitalar, é necessário
transpor o modelo clínico durante a graduação, cabendo às universidades
proporcionarem espaços que abarquem o modelo biopsicossocial, expondo o discente à
realidade destes contextos. Considerando tal cenário, este estudo versa possibilitar a
construção de um pensamento crítico e reflexivo acerca da formação do psicólogo
hospitalar, mediante a categorização e análise dos conteúdos das ementas institucionais,
considerando as distintas matrizes do pensamento em psicologia, como: matriz
cientificista, romântica e fenomenológica. Fundamentado nesta categorização,
percebeu-se que a formação em psicologia se inclina às regências das matrizes
românticas e fenomenológicas, fomentando a hipótese de uma preocupação estrutural e
latente relacionada à compreensão das descrições dos conteúdos, bem como à
explicação de fenômenos, ambos inerentes à prática psicológica. Salienta-se, ainda, a
necessidade de futuras elucubrações ante esta preocupação e seus desdobramentos em
termos práticos, isto é, se a presença de tais matrizes nas grades curriculares se sustenta,
a ponto de influenciarem uma prática profissional cujas engrenagens projetam uma
atuação orientada pela compreensão e descrição precisa dos fenômenos que permeiam a
psicologia hospitalar. Assim, esta pesquisa possibilitará inferências futuras acerca do
impacto da aproximação ou ausência de contato com estas especificidades na prática do
psicólogo em hospitais.
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RESUMO
Título:
A Atuação do Psicólogo Hospitalar no Luto Perinatal
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O psicólogo hospitalar pode atuar nas diferentes unidades dentro da instituição,
incluindo a ala da maternidade e a UTI Neonatal, campos onde há grandes demandas
para a prática psicológica devido às alterações advindas com o período de gravidez
como um todo. Para além disso, ainda há casos de mortes de bebês, o que exacerba
ainda mais por não ser de fato um luto legitimado pela sociedade, o chamado “Luto
Perinatal”. O termo perinatal consiste no período entre as 22 semanas completas e os 7
dias completos após o nascimento. O presente trabalho objetiva discorrer acerca da
relevância da prática do psicólogo hospitalar dentro da temática do luto perinatal, a
partir de um estudo exploratório de base qualitativa. Para isso, foi feita uma revisão de

literatura com os descritores “luto perinatal” e “psicologia hospitalar” em plataformas
de pesquisa relevantes. Os critérios de inclusão foram artigos no idioma Português que
trabalhavam a abordagem direta do tema e publicados entre os anos de 2016 e 2021.
Como resultados, observou-se um total de 8 artigos, o que leva a ideia de que é um
assunto pouco discutido nos dias atuais. Sob essas circunstâncias, o profissional de
psicologia pode atuar por meio da promoção de expressão de sentimentos e validação
dos mesmos por meio de uma escuta ativa, sensível e acolhedora. Outrossim, fazer falar
e nomear essa perda é um caminho fundamental de intervenção tendo em vista o
silenciamento que é imposto implicitamente quando se fala sobre perdas precoces.
Dessa forma, o suporte psicológico na vivência dessa perda pode torná-la algo mais
palpável e acessível ao passo que auxilia na construção de estratégias de enfrentamento,
bem como possibilita a elaboração e ressignificação da experiência de morte. Foi
possível perceber, pelo caminho teórico percorrido, diversas competências que esta
pesquisa possibilitou como: a valorização do sofrimento das famílias enlutadas e o
reconhecimento do profissional da psicologia nesse processo de perda. Espera-se, então,
a ampliação de estudos dentro da temática a fim de favorecer os olhares ao enlutamento
dos genitores envolvidos e validar os sentimentos relacionados à experiência de luto
perinatal.
Palavras-chave: Psicologia; Hospital; Luto Perinatal;
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RESUMO
Título:
A VIVÊNCIA DO LUTO NAS EQUIPES DE SAÚDE E O TRABALHO DA
PSICOLOGIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA NARRATIVA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A morte é um processo natural da vida e, dependendo do contexto cultural, pode ser
experienciada de diferentes formas por cada sociedade. O processo consequente à morte
é o que pode ser chamado de luto, o qual do mesmo modo pode ser vivenciado de
maneiras distintas visto que se configura como um processo singular. Os profissionais

de saúde, assim como a família e paciente, também sofrem com relação à perda e ao
luto, sendo uma possibilidade de atuação e trabalho para o psicólogo hospitalar. O
objetivo do presente trabalho foi analisar aspectos relacionados ao luto enfrentado pela
equipe de saúde e as possibilidades de atuação do psicólogo nesta área. Para isso, foi
realizada uma revisão bibliográfica narrativa sobre o tema e uma análise descritiva dos
dados encontrados. Foi possível perceber que tal discussão é frequente na literatura,
principalmente quando retrata acerca do despreparo dos profissionais frente à morte e ao
luto desde a formação. Aspectos como sentimento de impotência e frustração diante da
perda de um paciente são umas das principais dificuldades dos profissionais de saúde.
Algumas estratégias usadas pela equipe para lidar com o luto são a religiosidade, o
tempo de experiência, distanciamento afetivo e a negação da morte. Além destas, existe
também uma procura pelo não estabelecimento de vínculos, levando o profissional a
inibir a dor. No que se refere à atuação da psicologia, os artigos evidenciaram a
mediação de espaços de diálogo, ações de plantão psicológico a fim de disponibilizar
escuta terapêutica, a condução de grupos, cursos e vivências relacionadas às temáticas.
Dessa maneira, embora nem sempre sejam reconhecidos no processo de luto, têm-se que
o profissional de saúde é diretamente atingido pela perda de pacientes e estabelece
diversas formas para lidar com esses sentimentos. Ademais, a falta de informação sobre
como lidar com a morte e o luto durante a formação é um fator complicador para como
o profissional irá vivenciar esse momento. Portanto, a psicologia tem muito a contribuir
com a mediação da relação entre profissional, paciente, família e as perdas que
atravessam essas relações.
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RESUMO
Título:
Percepção de médicos atuantes em UTI sobre a comunicação de óbito
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
As UTIs são caracterizadas pela oferta de cuidados intensivos com alto nível
tecnológico, mas ainda assim a taxa de mortalidade varia entre 10 e 12% de acordo com
a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Essa realidade torna a comunicação de
óbito uma rotina em UTI, mais especificamente para os médicos pois, segundo
Conselho Federal de Medicina, cabe a esse profissional comunicar diagnósticos e
prognósticos de doenças que ameaçam a continuidade da vida, assim como de outras
que configuram diagnóstico médico. A comunicação afeta todos os envolvidos – quem

comunica e quem recebe as informações – gerando mobilização de sentimentos. Ainda
que não sejam boas notícias, uma comunicação bem feita e acolhimento adequado são
imprescindíveis. Alguns materiais são disponibilizados para os profissionais de saúde,
com o objetivo de auxiliar a comunicação, como o protocolo SPIKES que sistematiza
em etapas a preparação do ambiente, a comunicação, o acolhimento dos envolvidos e o
estabelecimento de um plano de cuidados . Dessa forma, esse estudo objetivou explorar
as percepções dos profissionais médicos acerca do processo de comunicação de óbito na
UTI. Trata-se de estudo qualitativo de natureza exploratória. Realizou-se entrevistas
semiestruturadas com sete médicos atuantes na UTI de um hospital filantrópico do
noroeste do Espírito Santo. Os dados foram coletados após autorização do Comitê de
Ética em Pesquisa, sob o No. 4.154.794 e da instituição de execução do projeto. Os
dados foram analisados pela análise de conteúdo de Bardin da qual emergiram oitenta e
quatro temas, agrupados em doze categorias, versando sobre: local adequado, influência
do tempo de internação, compreensão familiar, alterações emocionais, vínculo entre
médico e família, religião e formação para comunicação de óbito. Os dados indicam
comprometimento com a humanização – uma vez que os participantes valorizam
ambiência, acolhimento e construção de vínculos – mesmo no momento crítico da
assistência: a comunicação de óbito. Os participantes demonstraram domínio e
aplicação na prática clínica do protocolo SPIKES, porém, a última etapa sobre
construção de estratégia para continuidade da assistência à família não compareceu nas
narrativas, sugerindo carência na prestação de assistência após o óbito do paciente.
Destaca-se as alterações emocionais experienciadas pelos médicos, reforçando a
importância de que as instituições garantam as condições mínimas narradas como
necessárias para a comunicação de óbito: local adequado, oferta de formação continuada
e equipe multiprofissional atuante, e um canal de suporte e acolhimento. Dessa forma, é
necessário desenvolvimento de outras pesquisas na temática visando contribuir com o
fortalecimento e construção de políticas públicas com enfoque no cuidado aos pacientes
e familiares, bem como no preparo dos profissionais da saúde.
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RESUMO
Título:
Grupo de acolhimento à sexualidade feminina: um relato de experiência de estágio
remoto em Psicologia
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A sexualidade é um aspecto fundamental do ser humano, abrangendo um complexo
processo biopsicossocial, sendo essencial para a compreensão da saúde integral. Ao
tratar da sexualidade feminina, compreende-se que esta é permeada por tabus e

preconceitos, dificultando o diálogo e a assistência à saúde sexual, além de impactar
diretamente na qualidade de vida, autopercepção, autoestima, autocuidado e relações
afetivas e sociais. Diante disso, este trabalho busca discorrer acerca da experiência com
grupos de acolhimento psicológico à sexualidade feminina, refletindo sobre a potência
de um espaço coletivo voltado às mulheres. Utilizou-se como aporte teórico e
metodológico as indicações de Grupo Operativo Temático, de Pichon- Rivière. Trata-se
de um relato de experiência proveniente da realização de três grupos fechados que
ocorreram paralelamente na modalidade on-line pela plataforma do Google Meet, de
forma gratuita e vinculados à clínica-escola da Universidade Estadual de Londrina. Os
grupos de sexualidade feminina foram compostos por mulheres de variados locais do
Brasil, sendo o único critério de inclusão a idade mínima de 18 anos. Os encontros
ocorreram semanalmente, com média de 15 encontros, cada um com 1h30min de
duração. A inserção das participantes foi feita por ordem de inscrição por meio de um
formulário no Google Forms que foi divulgado pelas redes sociais da instituição,
formando uma lista de espera após o preenchimento das vagas iniciais. Inicialmente, a
proposta era de duas ofertas distintas, porém devido à alta demanda nas inscrições,
ofertou-se um terceiro grupo a partir dessa lista. Participaram um total de 41 mulheres,
sendo 14 nos primeiros dois grupos, e 13 no terceiro. Para cada encontro, empregou-se
recursos disparadores para reflexão sobre o tema a ser abordado que pudessem conduzir
as interações. Identificou-se que a temática da sexualidade feminina instigou uma
grande procura, assim como promoveu questionamentos, debates, compartilhamento de
vivências e aprendizagem entre as participantes; também favoreceu ações
transformadoras, pensamento crítico e mais conhecimento de si e do que compõem as
vidas dessas mulheres. Os grupos operaram de acordo com as demandas que foram
emergindo e ofereceram às participantes um viés educativo graças às discussões sobre
temas como: autoconhecimento, autopercepção e autocuidado, questões sobre papéis
sociais e gênero, abusos psicológicos e sexuais, medos, relacionamentos afetivos,
masturbação, disfunções sexuais, mitos sexuais, entre outros. Além disso, notou-se que,
mesmo não visando um trabalho psicoterápico, os grupos geraram efeitos terapêuticos, a
medida em que possibilitaram a discussão de assuntos de extrema relevância à
sexualidade feminina, o compartilhamento de experiências, o desenvolvimento de
confiança e aprendizagem interpessoal a partir da vinculação entre mulheres com
distintas características e de diferentes localidades geográficas. Desse modo,
configurou-se como um espaço promotor de saúde integral à mulher, baseado em uma
abordagem holística da sexualidade, gerando impacto social a partir de um espaço
acolhedor, no qual foi possível abordar temáticas polêmicas e, com isso, legitimar
questões singulares do ser mulher e da saúde sexual feminina na sociedade
contemporânea.
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RESUMO
Título:
A Psicologia No Tratamento Multidisciplinar Da Obesidade: Uma Intervenção
Direcionada Ao Modelo Familiar De Adolescentes
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A obesidade como problema de saúde pública ocupou rapidamente lugar de destaque
nas discussões sobre a atenção básica durante a pandemia de Covid-19. É a

comorbidade mais prevalente nos casos graves da doença em jovens com menos de
dezoito anos (NOGUEIRA-DE-ALMEIDA et al., 2020). A Pesquisa Nacional de
Saúde, divulgada pelo IBGE em 2020, revela que 6,7% dos adolescentes brasileiros
apresentam algum grau de obesidade (BRASIL, 2020). Nesse sentido, é urgente o
desenvolvimento de ações práticas para o controle do excesso de peso direcionado a
adolescentes com foco no tratamento multidisciplinar da obesidade, reconhecendo a
interação de marcadores genéticos, sociais, comportamentais e culturais associados à
obesidade. O objetivo do trabalho é promover melhoria nos indicadores globais
relacionados à obesidade através da mudança de hábitos familiares, integrando os
genitores nas mesmas atividades propostas aos adolescentes. O intuito da prática
conjunta é promover a motivação intrínseca, condicionar experiências em comum e
contribuir com mudanças a longo prazo. A amostra é composta por dois grupos: o grupo
com acompanhamento familiar (GAF) em que 34 adolescentes participam das
atividades acompanhados de algum responsável familiar e o grupo controle (GC) que é
formado por 21 adolescentes que participam sozinhos das mesmas atividades, sem o
acompanhamento dos responsáveis. O projeto teve a aprovação do comitê de ética
institucional para ocorrer presencialmente, com todas as medidas sanitárias obrigatórias,
e tem duração de 14 semanas que englobam o acompanhamento psicológico,
treinamentos físicos e orientações nutricionais. Os adolescentes foram avaliados
antecipadamente, passaram por uma entrevista semi-estruturada e responderam a Escala
de Depressão, Ansiedade e Estresse (EDAE-A). Os responsáveis participantes,
respectivamente, responderam ao Questionário de Estilos Parentais (PAQ). Ao término
das 14 semanas, o grupo com acompanhamento familiar (GAF) e o grupo controle (GC)
serão submetidos novamente às mesmas avaliações precedentes para fins de análise
comparativa, verificando a influência dos responsáveis nos resultados obtidos pelos
adolescentes. As intervenções da psicologia seguem o formato do grupo operativo e se
baseiam no modelo da justiça restaurativa, em que todos participam ativamente na
produção de soluções. Os encontros semanais são realizados em um ambiente
apropriado, considerando a construção do setting grupal. São discutidos temas como
ansiedade, autoestima, bullying, autolesão e compulsão alimentar. Os participantes são
convidados a debater sobre as questões levantadas e podem sugerir outras temáticas
livremente, refletindo as demandas inerentes a suas realidades individuais. Espera-se
que, além da evolução dos indicadores globais, a segunda aplicação dos questionários,
ao final do projeto, forneça melhores índices em relação às informações colhidas
anteriormente. As intervenções psicológicas têm finalidade terapêutica e buscam o
fortalecimento de vínculos familiares, assim como o bem-estar emocional dos
adolescentes através do modelo de identificação proporcionado pela troca de
experiências em grupo. A literatura confirma que o acréscimo das práticas de psicologia
em trabalhos multidisciplinares diminui a taxa de evasão no decorrer da pesquisa. Nessa
perspectiva, o trabalho da psicologia é essencialmente estrutural e atua diretamente no
emagrecimento saudável, no exercício da saúde mental, na motivação, na socialização,
na informação e no acolhimento.
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RESUMO
Título:
A clínica psicanalítica com pacientes em terminalidade e a prática de cuidados
paliativos
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O trabalho é parte do projeto de conclusão de curso de Residência
multiprofissional em Saúde no Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard
Santos/UFBA e visa propor algumas reflexões em torno do cuidado ao paciente em
terminalidade, em cuidados paliativos, sob a ética da psicanálise. Objetivo: Refletir a
prática psicanalítica ofertada ao paciente em terminalidade. Método: É um estudo de
revisão de literatura da temática da assistência ofertada ao paciente em terminalidade a

partir das intervenções da clínica psicanalítica e dos cuidados paliativos. Resultados: A
valorização do sujeito para além do adoecimento do corpo biológico faz apostar no
diálogo e no trabalho em equipe multiprofissional na oferta de cuidados ao paciente em
terminalidade. No percurso de trabalho, foi possível encontrar pontos de convergência
entre a clínica psicanalítica e a prática de cuidados paliativos na assistência ao paciente
em terminalidade. Em ambas as práticas reconhece-se o paciente para além da sua
patologia, um sujeito que precisa ser escutado em sua singularidade, tendo respeitada
sua autonomia. Esse reconhecimento favorece a oferta do cuidado humanizado,
acolhendo o sofrimento diante da iminência da morte. Discussão: No espaço hospitalar,
o discurso médico-científico é predominante, trabalhando na perspectiva da cura das
doenças; no entanto, quando a doença é apresentada em curso irreversível, esse discurso
encontra os limites em sua prática. Diante da impossibilidade de cura, a prática de
cuidados paliativos tornou-se importante ao promover a integralidade, proporcionando
qualidade de vida a pacientes e familiares através da prevenção e alívio do sofrimento.
O trabalho em equipe multiprofissional torna-se imprescindível, focando em demandas
que ultrapassam a dimensão biológica, destacando-se os diferentes aspectos do processo
saúde-doença, de modo a reconhecer os fatores sociais e psicológicos como
fundamentais para o cuidado ao paciente hospitalizado e em terminalidade. A psicologia
oferece importantes contribuições clínicas, colaborando para o acolhimento da angústia
frente à proximidade da morte e valorizando a subjetividade no hospital. O psicólogo,
orientado pela psicanálise, reconhece o sujeito do inconsciente e suas manifestações
como os atos falhos, chistes, sonhos e sintomas. O trabalho está em fazer advir esse
inconsciente e operar a partir dos significantes produzidos em atendimento. A prática
dos cuidados paliativos e a ética psicanalítica tem como ponto de intersecção o
reconhecimento do sujeito como protagonista no seu cuidado. Enfatiza-se a autonomia
perante o tratamento, e a participação compartilhada das decisões na assistência ofertada
ao paciente. Considerações finais: Observa-se na assistência ao paciente em
terminalidade um diálogo possível entre os cuidados paliativos e a psicanálise. A prática
dos cuidados paliativos possibilita uma (re)invenção do cuidado ao paciente diante da
morte, a ênfase não é a doença, mas o sujeito, sendo esse evento mais um capítulo em
sua história de vida. A psicanálise reconhece esse sujeito ao colocá-lo na cena como
protagonista em seu cuidado, um sujeito para além de sua doença. A partir da ênfase na
subjetividade produz-se a valorização da integralidade do cuidado, reconhecendo os
diversos aspectos que constituem a vida do sujeito. Desse modo, o trabalho, na
perspectiva da singularidade favorece práticas mais humanizadas no hospital.
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RESUMO
Título:
Saúde no hospital: Atuação interdisciplinar na prática cotidiana
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A dinâmica em hospital geral é intensa e requer uma prática multidisciplinar,
preferencialmente, interdisciplinar. Desta forma a interdisciplinaridade ocorre em um
nível avançado de cooperação entre profissionais de diferentes áreas. Em uma relação
horizontalizada entre as individualidades de cada campo do saber. A prática da
interdisciplinaridade não se aprende por completo nos cursos de formação profissional,
é constituída no cotidiano do trabalho, na construção e reconstrução dos serviços e

projetos terapêuticos e à medida que cada profissional consiga permitir-se a troca e
construção junto com o outro. Assim, no Centro Especializado em Reabilitação (CERIV), o processo de acompanhamento neuropsicológico infantil implica em um conjunto
de técnicas visando o reestabelecimento do individuo incapacitado em seus âmbitos
físico, psicológico e social, existindo uma dicotomia entre os processos interventivos
das funções cognitivas em crianças, promovendo sua funcionalidade. Em casos de
lesões cerebrais, o processo de reabilitação envolve o foco em funções cognitivas
perdidas, a partir do desenvolvimento global. Em outra frente, o serviço de psicoterapia
ambulatorial pode-se utilizar da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) que é uma
abordagem breve, com duração limitada no tempo, orientada para o presente e funciona
por meio da aliança colaborativa entre terapeuta e paciente. A TCC parte do pressuposto
que os pensamentos podem mudar as emoções e comportamentos e de que os
pensamentos são passíveis de reflexões e de reestruturações. Assim, esta mesa redonda
tem como objetivo discutir a interdisciplinaridade e a prática da psicologia hospitalar.
Serão realizados relatos de experiência profissional em hospital de referência do
Sistema Único de Saúde (SUS) do nordeste brasileiro. Em diversos serviços dentro do
hospital a comunicação entre profissionais se dá de maneiras diferentes, tendo no
serviço de reabilitação uma prática interdisciplinar, enquanto que em serviço
ambulatorial a comunicação entre equipe funciona de forma multidisciplinar. Sendo
assim, conclui-se que ainda há avanços a serem realizados quanto a forma de relação
entre profissionais apesar de existirem experiências que funcionam no dia a dia de
forma exitosa.
Nome - Autor 1:
Eduardo Falcão Felisberto (Moderador)
Título da Fala - Autor 1:
Atendimento em Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) em Hospital Geral
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
A Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) é uma abordagem com duração limitada
no tempo, orientada para o presente e funciona por meio da aliança colaborativa entre
terapeuta e paciente. A TCC parte do pressuposto que os pensamentos podem mudar as
emoções e comportamentos e de que os pensamentos são passíveis de reflexões e de
reestruturações. No âmbito do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS), é encontrado um cenário de grande demanda por atendimentos psicológicos,
porém com oferta limitada, tendo os serviços uma sobrecarga de procura. A partir disso,
o objetivo do trabalho é discutir as potencialidades e limitações da TCC dentro do fluxo
de atendimento de um hospital geral do nordeste brasileiro. O método utilizado consiste
em um relato de experiência com aporte teórico da literatura disponível. A experiência
em atendimento ambulatorial em hospital geral é rodeada de pressões pela alta
demanda, entretanto, a TCC tem a possibilidade de lançar mão da psicoeducação como
base para os atendimentos. Outro artifício utilizado é o atendimento em grupo, o qual
teve suas atividades suspensas pela pandemia da COVID-19. O uso de técnicas
definidas e psicoeducação auxiliam a TCC no âmbito do atendimento no SUS,
entretanto, atividades, tais quais os diários de emoção ou automonitoramento, devem ser
adaptados para uma realidade de pessoas com pouco estudo formal. Diante disso, a TCC

se mostra com potencialidades nesse campo de prática, tendo que ser adaptada à
realidade de cada perfil de paciente.
Nome - Autor 2:
Paulo César dos Santos Gomes
Título da Fala - Autor 2:
Contribuições da Psicologia no acompanhamento neuropsicológico
infantil em hospital de referência do SUS
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
O processo de acompanhamento neuropsicológico infantil implica em um conjunto de
técnicas visando o reestabelecimento do individuo incapacitado em seus âmbitos físico,
psicológico e social, existindo uma dicotomia entre os processos interventivos das
funções cognitivas em crianças, promovendo sua funcionalidade. Em casos de lesões
cerebrais, o processo de reabilitação envolve o foco em funções cognitivas perdidas, a
partir do desenvolvimento global. Diferentemente, em alterações no desenvolvimento,
as intervenções consistem na habilitação dessas funções não desenvolvidas
adequadamente. A partir disso, o objetivo do trabalho é discutir as principais
contribuições da psicologia na reabilitação neuropsicológica de crianças em um hospital
de referência do Sistema Único de Saúde . O método utilizado consiste em um relato de
experiência, com o aporte teórico da literatura, promovendo assim a articulação do
desempenho profissional juntamente com os principais achados científicos. Os
resultados reiteram a importância do acompanhamento e orientações junto a família,
elaboração de estratégias interventivas voltadas para a especificidade de cada paciente,
além da discussão em equipe multidisciplinar, compreendendo as dimensões
biopsicossociais da criança. Diante disso, o psicólogo inserido no contexto da
reabilitação neuropsicológica infantil possui um papel importante no acompanhamento
do paciente, sua família e na discussão em equipe multidisciplinar, contribuindo para a
promoção de seu restabelecimento funcional e cognitivo da criança.
Nome - Autor 3:
Charleny Mary Ferreira de Santana
Título da Fala - Autor 3:
Intervenção interdisciplinar caminhando junto com os princípios do Sistema Único de
Saúde
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
A interdisciplinaridade ocorre em um nível avançado de cooperação entre profissionais
de diferentes áreas. Em uma relação horizontalizada entre as individualidades de cada
campo do saber, o objetivo principal é uma intervenção integralizada e resolutiva das
demandas singulares de cada pessoa, família e ou comunidade. A prática da
interdisciplinaridade não se aprende por completo nos cursos de formação profissional,

é constituída no cotidiano do trabalho, na construção e reconstrução dos serviços e
projetos terapêuticos e à medida que cada profissional consiga permitir-se a troca e
construção junto com o outro. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da
prática interprofissional em um Centro Especializado em Reabilitação (CER-IV). Na
rotina do Centro, a equipe de saúde é composta por diferentes profissionais, como
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, assistente social,
médicos, equipe de enfermagem, divididos em equipe da pediatria e adulto/idoso,
realizam rotineiramente reuniões para discussão de caso e construção interdisciplinar
dos objetivos terapêuticos, respeitando o potencial de contribuição, a cientificidade dos
métodos e a socialização dos conhecimentos de cada profissão.A interdisciplinaridade é
apontada como um dos caminhos para a desconstrução de uma política de saúde,
compartimentalizada e biomédica. Aponta para um caminho mais integrado com os
princípios do Sistema Único de Saúde.
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RESUMO
Título:
UM OLHAR CLÍNICO PSICANALÍTICO SOBRE O SOFRIMENTO E O MORRER
NA UTI NEO NATAL
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Esta pesquisa foi realizada para obter evidencias de que o ambiente das Unidades de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) tem se tornado cada dia mais preocupante. E, neste
contexto, o psicólogo em UTI Neo Natal, que me permito transitar através dos meus
estudos da teoria da psicanálise, neste contexto, em uma busca na prática sobre o
possível sofrimento de pais e familiares, diante da internação grave de seu bebê e como
também da possibilidade morte de um recém-nascido.
Podendo assim, percorrer o meu percurso de atendimento desde o parto prematuro
anunciado aos pais de que este filho não poderá nascer no tempo correto de gestação,
completando seus 9 meses de gravidez. E as dificuldades que uma interrupção de uma

gestação gera na vida de uma mãe. Segundo o Ministério da Saúde (2005), nascem, em
todo o mundo, anualmente, 20 milhões de crianças prematuras e com baixo peso, e um
terço delas morre antes de completar um ano de vida.
Dados bastante significativo para a psicologia ter um olhar diferenciado a esses casos.
De acordo com esse momento na vida dos pais o Psicólogo como Facilitador da
Interação Familiar no Ambiente de Cuidados Intensivos Neonatais. Através de diversas
buscas sobre o tema, que pude fazer, constatei que se encontra pouca literatura sobre a
morte e o acompanhamento do psicólogo no dia a dia na UTI Neonatal, e ainda mais,
com possibilidade de ameaça de sofrimento diante da morte de um bebê, e através da
minha experiência em acompar casos há 14 anos em UTI NEO NATAL, pude constatar
que é de suma importância a correlação da família e intervenção psicológica como um
mecanismo de facilitação na reorganização psíquica em buscas de atuação precoces e
como identificador das práticas psicológicas no ambiente de cuidados intensivos
neonatais.
Nome - Autor 1:
Fernanda Cristina Borges Araújo Jesus
Título da Fala - Autor 1:
UM OLHAR CLÍNICO PSICANALÍTICO SOBRE O SOFRIMENTO E O MORRER
NA UTI NEO NATAL
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
Quando tratamos de um pré-termo o cenário se modifica completamente, o cheiro da
mãe é trocado pelo odor dos panos e dos medicamentos da incubadora, o contato da pele
substituído por aparelhos, o seio muitas vezes por sondas nasogástricas, tornando cada
vez mais difícil a criação ou manutenção destes laços afetivos com os pais.
Para que os pais dêem a atenção necessária aos RN, é necessário que estejam
preparados e através de um acolhimento realizado pela equipe e por um psicólogo da
unidade, podendo assim transformar em uma ambiente um pouco agradável, uma vez
que a própria UTI deixa claro a quem entra, que a luta pela vida ali é uma tarefa
constante. Os atendimentos psicológicos ajuda os pais a enfrentar esse momento de
dificuldade que se torna uma das tarefas do Psicólogo Hospitalar e até mesmo a
realização de despedidas que realizamos beira leito dando assim o início de elaboração
de um luto que pode ser até mesmo bem prematuro.
Nome - Autor 2:
CLARA REGINA GUEDES CAMPOS
Título da Fala - Autor 2:
VIDEO CHAMADAS EM UTIS NEONATAL : UM ESTÍMULO AUDITIVO PARA
OS RECÉM NASCIDOS E UM ACOLHIMENTO DIFERENCIADO AOS PAIS E
FAMILIARES
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:

Devido à Pandemia e o aumento do número de casos da COVID-19 tem mudado a
rotina de todas as famílias, mas pais e mães com bebês recém-nascidos de alto risco,
prematuros, gemelares ou que necessitem de cuidados especiais internados em leitos de
UTI Neonatal, a distância parece ter crescido ainda mais, pois com o isolamento social,
algumas dessas unidades tiveram suas visitas reduzidas ou até mesmo suspensas para
evitar a propagação e disseminação do vírus, porém, a tecnologia e a empatia tem
auxiliado na aproximação e minimização desse sofrimento através das videochamadas.
Com o profissional capacitado e experiente é possível fazer o atendimento psicológico
através da videochamada onde conseguimos ver e falar com os responsáveis pelo
recém-nascido mantendo a privacidade do mesmo com o uso de fones de ouvido e
escuta terapêutica, além disso é possível também realizarmos o chamado “acolhimento
psicológico” com orientações sobre onde está o recém-nascido, os equipamentos que ele
está utilizando e principalmente estimular a conversa entre pais e filho.
Baseado em estudos sabe-se que o recém-nascido já escuta. De fato, o feto de mais ou
menos 25 semanas de gestação já pode escutar. Seu ambiente acústico é constituído por
ruídos externos e internos (a respiração, os batimentos cardíacos, os movimentos
musculares e intestinais maternos).
De acordo com Bevilaqua & Formigonni (2005) as habilidades auditivas vão surgindo e
se interligando no dia a dia, à medida que a função auditiva vai se desenvolvendo e as
experiências auditivas vão acontecendo, na rotina de vida da criança.
Nome - Autor 3:
Fernanda Cristina BORGES ARAUJO JESUS
Título da Fala - Autor 3:
ACOLHIMENTO, AOS PAIS FRENTE AO ÓBITO EM UTI NEO NATAL
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
Os atendimentos psicológicos logo na chegada dos pais na Unidade de Terapia
intensiva, é de muita importância, podemos realizar os primeiros contatos até mesmo
quando somente primeiramente o pai vai sozinho na unidade, sem ao menos saber como
lidar neste momento para ele tão delicado, frente o desconhecido, e até mesmo se seu
filho(a), esta lá, neste acolhimento nós realizamos a apresentação do bebê, onde a sua
inscriçãopaterna é realizada e tão importante quanto o momento do seu nascimento,
mais o bebê se encontra dentro de uma incubadora, e neste momento o distanciamento
através deste local que o seu filho(a) se encontra é uma barreira notável. A presença de
um psicólogo realizado o acolhimento e aproximando o pai desse momento inicial, é de
extrema importância. Irei realizar relatos de uma trajetória onde pude atuar como
psicóloga em momentos delicados tais como, o primeiro encontro, e ao mesmo tempo
em algumas vezes uma despedida, do bebê já em óbito. Realizaqmos na nossa unidade a
despedida familiar dentro da unidade, onde realizamos uma preparação deste momento,
com ajuda da equipe de enfermagem, na preparação do corpo, sem estímulos invasivos,
para que esses pais consigam carregar o bebê no colo, diluição sonora, e reorganização
após a despedida dos desejos que os pais gostariam de falar para quele bebê. Irei relatar
sobre várias experiências de despedida e o papel fundamental de uma condução
psicológica sobre isso. Acolhimento também do irmão (a), realizamos um atendimento

específico com desenhos e finalizamos com uma carta para esse irmão(a) que está em
óbito. Para uma melhora elaboração de todos da família de primeiro grau.
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RESUMO
Título:
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL DE ALTO
RISCO: O QUE DIZ A LITERATURA?
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A gestação é um evento fisiológico que envolve mudanças do ponto de vista
físico, psíquico e social. Gestantes com alto risco gestacional têm maior vulnerabilidade
e chances de desfechos desfavoráveis para mãe e/ou feto, necessitando de
acompanhamento multiprofissional. A participação do psicólogo na assistência pré-natal
de alto risco é prevista pelas políticas públicas para garantia de atenção integral à saúde

da gestante. Entretanto, as complexidades das gestações de risco exigem especificidades
para atuação profissional. Objetivo: Analisar a produção científica do campo da
Psicologia sobre as especificidades da atuação do psicólogo na assistência pré-natal de
alto risco. Método: Revisão narrativa de literatura realizada nas bases BVS-PePSIC,
SciELO e Periódico Capes a partir dos descritores “gestação de alto risco” AND
“psicologia”. Foram incluídos artigos em português publicados entre 2010-2020 e
excluídos artigos que não tratavam sobre atenção psicológica para gestação de risco e
cujo primeiro autor não era da área da Psicologia. Todos os artigos foram lidos
integralmente e analisados quantitativamente, baseado em categorias como ano, área de
publicação, local dos estudos etc, e qualitativamente, a partir da identificação de núcleos
de sentido atribuídos à atuação do psicólogo. Resultados e Discussão: Dos 125 artigos
encontrados na busca, oito foram incluídos na revisão após a aplicação dos critérios de
exclusão. Os anos de 2011 e 2012 tiveram mais publicações, com duas cada ano. Todos
os primeiros autores dos artigos eram do Sudeste (n=05) e Sul (n=03), com ausência de
autores das demais regiões do país. Com exceção de um artigo da área da Medicina, os
demais foram publicados em periódicos de Psicologia. Todos os trabalhos foram
realizados em hospitais, públicos e privados, e, em sua maioria, com gestantes de alto
risco. Por meio da análise qualitativa, foram identificados os seguintes sentidos
atribuídos à atuação do psicólogo na atenção à gestação de risco: acolhimento e escuta;
intervenção precoce; recursos de enfrentamento; psicoterapia; e psicoeducação. A
atenção em contexto complexo como a gestação de alto risco, com potenciais desfechos
clínicos desfavoráveis para mãe e bebê, exige um cuidado que vá além do biológico. O
profissional de Psicologia deve ser capaz de produzir um cuidado baseado nas
demandas subjetivas da gestante, considerando-a em sua singularidade e complexidade
biopsicossocial. A escuta e o acolhimento dos psicólogos podem ser essenciais para
apaziguar as angústias e os conflitos, assim como para a construção de recursos de
enfrentamento para a gestante lidar com os desafios dessa vivência. Por fim, a atuação
do psicólogo no atendimento às demandas psíquicas e psicossociais de gestantes de
risco deve pautar-se num cuidado amplo que considere a saúde da gestante em sua
complexidade e integralidade. Conclusão: Embora importante, a produção científica
voltada para a atenção psicológica no pré-natal de alto risco ainda é escassa, o que
impõe desafios ao psicólogo na construção de uma atuação às gestantes de risco
cientificamente embasada. A multiplicidade de sentidos atribuídos a essa atuação aponta
para a necessidade de uma formação qualificada, que contemple as especificidades
teóricas e práticas do campo.
Palavras-chave: gestação de alto risco; psicologia; assistência pré-natal.
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Variáveis psicológicas estão relacionadas à adaptação do paciente oncológico ao seu
tratamento, destacando a importância da intervenção precoce. Objetivos: Conhecer o

perfil sócio demográfico e clínico dos pacientes que apresentam risco psicológico
através de rastreio pelo Instrumento de Rastreio de Risco Psicológico em Oncologia
durante o tratamento radioterápico (IRPO). Método: foram avaliados 262 prontuários de
pacientes adultos que realizaram tratamento radioterápico no ano de 2018 e 2019 e
responderam ao IRPO. Resultados: 30,7% da amostra indicam risco de má adaptação
psicológica. A mediana de idade desta população foi de 58 anos, a neoplasia maligna da
mama é a mais prevalente (44,5%). Pacientes com antecedente psiquiátrico e que
afirmaram ideação suicida apresentaram pontuação maior entre os parâmetros de
percepção de doença, suporte social emocional, enfrentamento ativo, distress atual e
risco psicológico significantemente maior. As variáveis suporte social e instrumental
contribuíram para maior risco psicológico em mulheres em relação aos homens. Assim
como, a variável enfrentamento ativo contribuiu para risco psicológico em pacientes
idosos em relação aos adultos. Discussão: Assim, através deste estudo conhecemos mais
a respeito das necessidades e variáveis relacionadas à predição de risco psicológico
durante o tratamento radioterápico. Encontramos que o histórico de saúde mental
influência de modo significante na adaptação do paciente oncológico ao seu contexto e
variáveis como: percepção da doença, distress, enfrentamento ativo, suporte social
emocional estão correlacionadas com esta desadaptação. Identificamos também a
ausência de enfrentamento ativo em idosos, como um fator de risco psicológico, assim
como o suporte social emocional insatisfatório em pacientes do sexo feminino. Tais
dados possibilitam apurar a qualidade das intervenções da equipe multidisciplinar e
evidenciam a importância da atuação do psico-oncologista, bem como a necessidade de
identificação precoce dos pacientes com características que predispõe maior risco
psicológico.
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RESUMO
Título:
As marcas do adoecer por COVID-19 em pacientes adultos crítico crônicos
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
No cenário pandêmico, o adoecimento por COVID-19, para além de sua fase aguda,
também pode acarretar cronicidade e necessidade de tratamento prolongado, seja em
internação hospitalar ou em domicílio, com possibilidade de repercussões emocionais
naqueles que o vivencia. Deste modo, o trabalho da psicologia na instituição de saúde
mostra-se urgente, tendo em vista a expressão do sofrimento do paciente e a

possibilidade de elaboração psíquica dos acontecimentos vivenciados ao longo do
adoecimento e da internação. Este trabalho apresenta a experiência de psicólogas em um
hospital público estadual de atenção secundária, em Fortaleza - Ceará, que atende
prioritariamente pacientes crítico crônicos. Este trabalho tem como objetivo relatar as
repercussões emocionais apresentadas por pacientes que adquiriram condição de
cronicidade após o adoecimento por COVID-19. O doente crítico crônico é aquele que
apresenta prolongada dependência de suporte para a manutenção da vida. Os pacientes
adultos que se encontram na Unidade de Cuidados Especiais e no Serviço de
Assistência Domiciliar são oriundos de enfermarias ou de unidades de terapia intensiva
da própria instituição ou de outros hospitais da rede. O consequente prolongamento da
internação pela cronicidade da doença e pela criticidade do estado de saúde repercute na
subjetividade dos pacientes, com a expressão de sentimentos relacionados: ao
isolamento social na internação durante a fase aguda; à fragilidade do corpo; à
confrontação com a morte do outro; à vivência de diversas perdas e lutos; à adaptação
ao processo de reabilitação sem um tempo delimitado; à possibilidade de morte; e à
vivência da pandemia. Percebe-se que, mesmo com o tratamento da fase aguda, há uma
marca psíquica que permanece a partir da experiência de adoecimento e de internação
por COVID-19, visto que as sequelas no corpo e a presença de dispositivos (ostomias e
sondas) anunciam uma situação que ainda requer cuidados. Como vislumbrar uma vida
sem o medo da morte? A psicóloga disponibiliza a sua escuta ao paciente que expressa
sofrimento e que se encontra nessa margem entre estar curado e ainda estar adoecido. O
trabalho com o paciente crítico crônico pela infecção por coronavírus reafirma o que já
era sabido pelo campo da psicologia hospitalar a respeito da manutenção de questões
emocionais mesmo após a remissão da doença. Como novidade, a escuta desses sujeitos
anuncia outra dimensão, que é a da identificação entre aqueles que irão manter em seu
corpo as sequelas de um adoecer e um morrer em uma situação particular e que
necessitarão de um tempo para continuar a viver, lembrar e, quem sabe, elaborar esses
acontecimentos, ainda vivendo em um contexto pandêmico.
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RESUMO
Título:
A utilização de recursos lúdicos como estratégia de enfrentamento à hospitalização
infantil: uma revisão sistemática.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A hospitalização infantil está implicada a uma série de eventos estressores tais como: o
afastamento da criança de sua casa, da sua rotina, da convivência com seus familiares, a

adaptação ao funcionamento e as regras do hospital, a proximidade com os profissionais
da saúde e a necessidade de se submeter aos procedimentos invasivos e dolorosos. Tais
fatores despertam na criança sentimentos de medo, ansiedade, angústia, irritação, dentre
outros, podendo dessa forma comprometer o desenvolvimento infantil e causar
prejuízos nas funções psicomotoras, afetivas e cognitivas. No entanto, é importante que
o ambiente hospitalar seja um local de continuidade do desenvolvimento, oferecendo
espaços e recursos de socialização. Portanto esse trabalho tem como objetivo realizar
uma revisão sistemática qualitativa sobre a importância das atividades lúdicas no
ambiente hospitalar como forma de enfrentamento à hospitalização infantil. Para isso
foram realizadas buscas em duas bases de dados virtuais: Portal de Periódicos
Eletrônicos de Psicologia(PePSIC) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde(LILACS), a partir dos descritores “crianças”, “hospitalização” e
“atividades lúdicas”. As atividades lúdicas, dentro do contexto hospitalar, vão muito
além de simples brincadeiras. Elas têm objetivos e fins terapêuticos, a fim de
possibilitar um melhor desenvolvimento para as crianças hospitalizadas e enfrentamento
perante ao seu adoecimento. Através da brincadeira se desenvolvem habilidades
cognitivas, emocionais, criativas, comunicação e relações interpessoais (FERREIRA et
al., 2014).O brincar é uma necessidade da criança. Cientes da importância do brincar
para o desenvolvimento infantil, no Brasil foi sancionada a lei n° 11.104, de 21 de
março de 2005, no qual institui que os hospitais que disponibilizam atendimento de
pediatria em regime de internação, devem obrigatoriamente oferecer espaços de
brinquedotecas dentro de suas dependências (BRASIL, 2005). A disponibilização de
brinquedotecas e recursos lúdicos como: brinquedos, desenhos, jogos e historinhas,
colaboram no enfrentamento a hospitalização, contribuindo para que as crianças possam
ter um olhar mais acolhedor em relação ao ambiente hospitalar. De acordo com ALVES
et al. (2019), as atividades lúdicas no ambiente hospitalar possibilitam diminuir os
impactos psicológicos causados pela hospitalização, promovendo a socialização com
outras crianças. Proporcionam também um olhar diferente mediante a hospitalização,
podendo assim facilitar no seu processo de recuperação e a sua adaptação ao contexto
hospitalar, dentre outros benefícios. Dessa forma a utilização de recursos lúdicos
constituem uma importante ferramenta de enfrentamento às dificuldades encontradas na
hospitalização infantil, promovendo um ambiente acolhedor e humanizado. São
utilizados como recursos terapêuticos, possibilitando espaços de expressão, escuta e
acolhimento, proporcionando benefícios tanto para as crianças como seus familiares.
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RESUMO
Título:
Grupo reflexivo e de apoio ao luto online no contexto de pandemia por Covid-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O presente trabalho, a partir da pesquisa-ação e da análise qualitativa dos resultados,
tem como objetivo a elucidação da experiência na organização de grupos de apoio ao
luto. Sendo este trabalho realizado em um projeto de extensão universitária vinculado a
Universidade Federal de Santa Catarina em parceria com o setor de Psicologia da
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago
(HU/UFSC). Tal projeto é intitulado “Intervenções no luto: suporte psicológico e
psicoeducação no contexto da pandemia por Covid-19” e é desenvolvido pela equipe do

Laboratório de Processos Psicossociais e Clínicos do Luto (LAPPSILu/UFSC). Este
trabalho teve início em agosto de 2020 e se pauta principalmente no princípio de
promoção à saúde no enfrentamento de perdas e no cuidado ético ao luto. Para tanto,
entre outras atividades, a equipe desenvolve suporte psicológico grupal para pessoas
enlutadas em decorrência da morte de um familiar, quer seja pelas perdas por Covid-19
ou outras causas variadas. Por conseguinte, este resumo visa apresentar um relato de
experiência sobre a realização de um grupo reflexivo e de apoio ao luto facilitado no
contexto online. Apresentam-se os pressupostos teóricos, os objetivos, os
procedimentos metodológicos, os participantes e as temáticas principais trabalhadas.
Destacam-se como relevantes para a facilitação do grupo os conceitos e procedimentos
da metodologia de grupos reflexivos de gênero do Instituto Noos; a perspectiva
construcionista social do luto; os princípios terapêuticos grupais e a postura ética no
cuidado ao luto. Os objetivos do grupo consistem na promoção da empatia e
sociabilidade em torno das necessidades de enlutamento; no compartilhamento de
recursos de enfrentamento, na narração de histórias pessoais sobre a perda vivida; e nas
reflexões sobre as narrativas sociais e coletivas sobre o processo de luto durante a
pandemia. A metodologia do grupo envolve a realização das entrevistas de acolhimento
e a seleção dos participantes que perderam os seus pais ou avós. Foram realizados 10
encontros, com a coordenadora do projeto e dois extensionistas, que desenvolveram
junto aos participantes o acordo de convivência, a agenda grupal, os disparadores de
conversa, e as perguntas condicionais e conversacionais. Ao final de cada encontro
realizado são levantadas as temáticas principais que sintetizam as reflexões realizadas
pelos participantes e facilitadores do grupo, tais como: significados dados à vida e a
morte dos entes queridos; espiritualidade e morte; possibilidades de manter,
simbolicamente, o ente vivo; dificuldades familiares; rituais e datas comemorativas;
culpa e perdão; e psicoeducação sobre o luto. Observou-se que o grupo atingiu seus
objetivos iniciais, visto que houve o compartilhamento de narrativas e histórias pessoais
e o favorecimento de um espaço de legitimação do direito de enlutar-se. Assim,
possibilitou-se, de maneira coletiva, a construção de novos sentidos e significados
relativos às perdas.
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RESUMO
Título:
A espiritualidade e religiosidade como estratégia de enfrentamento ao adoecimento e
hospitalização
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O ambiente hospitalar pode facilitar o aparecimento de sentimentos de solidão e perda
de autonomia. As repercussões psíquicas que perpassam o sujeito e sua família são de
diversas ordens, sejam elas pela chegada de uma nova doença, dificuldade na
reabilitação, não adesão ao tratamento, medo, tristeza, estresse, cuidador esgotado ou
até mesmo a própria finitude. Por este motivo, o hospital é considerado um

desencadeador de estresse e angústia para certos indivíduos. Sendo assim, os pacientes
que necessitam de hospitalização precisam encontrar maneiras de lidar com estes
estressores desenvolvendo estratégias de enfrentamento adequadas a cada situação,
sendo duas delas a espiritualidade e a fé religiosa. O presente estudo consiste em uma
revisão sistemática que objetivou investigar a importância da espiritualidade e a
religiosidade como uma estratégia de enfretamento utilizada por pacientes
hospitalizados, para tornar a situação estressante tolerável. Foi realizada uma busca de
artigos publicados no período de 2017 a 2020, utilizando a base de dados SciELO, e os
termos de busca: coping, hospitalização e adoecimento combinados com religião e
espiritualidade. Foram identificados 200 artigos dos quais, 12 atenderam aos critérios de
inclusão estabelecidos e compuseram a amostra final. Em todos os estudos analisados, a
religiosidade e a espiritualidade foram percebidas como uma estratégia positiva para a
situação de adoecimento. O uso dessa estratégia é capaz de aliviar os medos e
ansiedades do paciente, possibilitando maior controle e aceitação da situação, e
consequentemente, a diminuição de seu sofrimento. Identificou-se com a pesquisa, que
a espiritualidade e a religiosidade são estratégias de autocuidado, suporte, segurança,
esperança e conforto utilizada pelos pacientes para enfrentar o período de sofrimento
com a presença de uma enfermidade.
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RESUMO
Título:
Transplante de Órgãos Intervivos a partir do Conceito de Dádiva
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O transplante de órgãos intervivos trata-se de um procedimento cirúrgico de doação de
órgãos advindos de um doador vivo. As técnicas que tornaram a performance desse feito
possível foram desenvolvidas no século XX e, embora esse procedimento tenha sido
amplamente estudado desde sua concepção, ainda há uma carência sobre as possíveis
mudanças causadas na relação entre doador e receptor, bem como sobre quais seus
efeitos. Em razão da necessidade de compatibilidade dos órgãos e em função da
legislação, a doação voluntária costuma ocorrer entre membros familiares, portanto, é
comum que a dupla relacional da doação já esteja em sofrimento há um longo período
de tempo - devido aos impactos das doenças crônicas que levaram ao transplante. Esta
intervenção cirúrgica é geralmente recomendada quando não há mais possibilidades de

recuperação do funcionamento do órgão em questão. Nesse sentido, o objetivo deste
artigo é esclarecer os possíveis efeitos na relação entre doador e receptor, a partir do
conceito de dádiva - forma básica de troca humana pensada por Marcel Mauss,
considerado pai da antropologia. Esse conceito é apontado pelo autor como um fato
social fundador do laço social, pois, através do processo de dar e receber, cria-se uma
dívida simbólica que implica um retribuir, interpretado pelo receptor como um dar,
reiniciando, assim, o ciclo. Essa repetição de obrigações mútuas geradas pela dívida
simbólica, fortalece o laço social, sendo dar-receber-retribuir um processo cíclico que
cria e fortalece a relação social. Para investigar as particularidades da relação de doador
e receptor de órgãos, foi realizada uma revisão sistemática de literatura tipo narrativa.
Este método se caracteriza por avaliações críticas de materiais bibliográficos já
publicados; sintetizando, definindo e esclarecendo uma problemática, assim como
apontando relações, contradições, inconsistências e lacunas na literatura. Foram feitas
revisões sobre o conceito de dádiva, assim como análises da relação doador-receptor a
partir da dádiva, de artigos envolvendo entrevistas com doadores e receptores, e uma
sondagem sobre as origens do transplante de órgãos e de sua história como modalidade
de troca humana. Ao final da revisão, foi possível resgatar a dimensão simbólica do
transplante como algo além de um procedimento cirúrgico, sendo uma forma moderna
de sacrifício. Sendo assim, vê-se que o transplante de órgãos opera pela lógica da
dádiva. Esta, funda o laço social, através de um processo cíclico, marcado pela dívida
simbólica entre doador e receptor. Essa relação, singular e delicada, aparece na fala de
doadores e receptores entrevistados nas obras referenciadas. Portanto, este artigo aponta
para a importância da equipe de saúde - e, em especial, o psicólogo - voltar o olhar para
a relação de dádiva ao tratar de doadores e receptores de transplantes.
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RESUMO
Título:
PANDEMIA DA COVID-19: PROJETOS DE HUMANIZAÇÃO DE UM HOSPITAL
REFERÊNCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A internação hospitalar, geralmente, é uma experiência acompanhada de dor,
sofrimento, ansiedade e medo, visto que o paciente se encontra em um ambiente
estranho, com uma rotina desconhecida, além dos procedimentos invasivos e dolorosos.

Todas essas mudanças causam impacto psicológico significativo no paciente e na
família, podendo repercutir durante e após a internação. Dessa forma, objetivando
minimizar os sentimentos negativos decorrentes do processo de adoecimento e
hospitalização pelo Coronavírus, o Serviço de Psicologia Hospitalar de um hospital de
referência para Covid-19 em Fortaleza-CE percebeu a importância da implantação de
projetos de humanização. O presente trabalho tem como objetivo relatar os quatro
principais projetos de humanização voltados aos pacientes e familiares nesse contexto.
Trata-se de um estudo descritivo possui natureza qualitativa na modalidade relato de
experiência. O primeiro projeto relatado chama-se Passatempo do Cuidado. Ele é uma
ferramenta que objetiva diminuir as reações emocionais decorrentes da internação e
contribuir para otimização do tempo dos pacientes durante a internação hospitalar. É um
recurso que possui atividades variadas, como desenhos para colorir, caça-palavras,
cruzadinhas, sudoku, charadas, espaço para escrita onde pode haver expressão de
sentimentos e um espaço para carta aos familiares, entre outras. Outro projeto de
humanização são as Visitas Virtuais. Estas acontecem entre paciente, familiares e
amigos objetivando minimizar sentimentos negativos decorrentes do processo de
isolamento e ausência de visitas presenciais. São realizadas diariamente com os
pacientes conscientes e contactuantes das unidades fechadas e por solicitação nas
unidades abertas do hospital. Ocorre através de vídeo chamada com os familiares pelo
whatsapp do tablet da instituição. Além desses, temos o Plantão Psicológico e a Carta
de Condolências. O primeiro é voltado para colaboradores e objetiva oferecer uma
escuta ativa, acolhimento e orientações com foco em redução de estresse, ansiedade e
medos relacionados a rotina de trabalho durante a pandemia. Por fim, o segundo se
caracteriza por uma carta entregue aos familiares de pacientes que evoluíram a óbito por
covid-19, o qual objetiva a expressão do acolhimento e apoio durante esse momento de
extrema dor. Considera-se que, a partir do discurso do público-alvo, as ações favorecem
melhora do humor, diminuição da ansiedade, aumento da satisfação com a instituição,
além de ser uma potente forma de cuidado. Conclui-se, então, que projetos de
humanização no contexto hospitalar contribuem para melhoria da saúde nos aspectos
biopsicossociais.
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RESUMO
Título:
Avaliação Psicológica em Pacientes Oncológicos
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

A avaliação psicológica é uma das técnicas mais utilizadas e eficientes que ganha
destaque dentro do contexto hospitalar. Nisso, as entrevistas e os testes psicológicos são
considerados instrumentos de grande importância que investigam e recebem as novas
configurações e transformações levando em consideração o ambiente institucional e a
demanda dos usuários beneficiados. Muitas alterações psicopatológicos secundárias ao
diagnóstico e tratamento do câncer no enfrentamento do paciente são observadas,
havendo a necessidade de uma avaliação cuidadosa dos sintomas e questões
psicossociais. A entrevista psicológica detalhada, o uso de instrumentos e escalas

também é essencial para a formulação do caso de maneira diferencial e global, assim
como para o estabelecimento das necessidades do paciente. O presente trabalho objetiva
refletir sobre o que a literatura apresenta como especificidade para este campo. Para
isso, foi realizado um estudo exploratório de base qualitativa, com uma revisão
bibliográfica nas plataformas de pesquisa “Google Acadêmico” e “Pepsic”. Foi
realizada uma revisão bibliográfica entre os anos de 2015 a 2020 com os descritores
“avaliação psicológica” e “pacientes oncológicos”. A literatura sugere que sejam
investigados a história de vida do sujeito, aspectos psicossociais, vulnerabilidade e
potencialidades para o enfrentamento ao acometimento oncológico. Também se deve
avaliar os seguintes itens: distress, ansiedade, depressão, estratégias de enfrentamento
(coping), apego, qualidade nos relacionamentos, qualidade de vida e rastreio cognitivo.
Conclui-se, que é cada vez mais necessária a prática da avaliação psicológica no
contexto hospitalar, a fim de compreender toda a completude do indivíduo, da sua
dinâmica familiar e social. Além disso, o trabalho com pacientes oncológicos contribui
numa perspectiva de continuidade, desde o auxílio quando se descobre a doença até o
estágio final da vida.
Palavras-chave: avaliação psicológica; psico-oncologia, psicologia hospitalar.
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RESUMO
Título:
Linhas de Cuidado para Velhos e Velhas na Pandemia de Covid-19 e as Políticas
Públicas de Saúde
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Sabendo que a população idosa compõe o grupo de risco para Covid-19, elencamos o
campo da saúde pública como um importante vetor de problematização, a partir do qual
colocamos em análise as formas como as vidas velhas estão sendo acolhidas no
território das complexas redes de compõem o Sistema Único de Saúde (SUS). Os
efeitos que a pandemia produziu e segue produzindo nas linhas de cuidado torna vital

informações, protocolos, diretrizes, orientações devidamente asseguradas pela ciência,
tornando urgente o debate sobre a maneira como as políticas de saúde intensificam a
gestão da vida e da morte de velhos e velhas no Brasil. Neste sentido, o trabalho teve
como objetivo mapear a produção de artigos científicos, nas bases de dados Scielo,
Lilacs e Pepsic, que articulam envelhecimento e Covid-19, no âmbito das políticas
públicas de saúde da pessoa idosa. Foi uma revisão integrativa que, reunindo 26
trabalhos, analisou quatro campos por eles explorados: 1) campo de pesquisa de
aproximação entre pandemias; 2) artigos e publicações que discutem sobre os
determinantes sociais de saúde que impactam a vida das velhas e velhos na pandemia;
3) identificação dos protocolos de tratamento e ações, com ênfase nos três níveis de
atenção, na gestão e em Instituições de Longa Permanência para Idosos(as); e 4)
reflexões instauradas pela pandemia, no campo da saúde, em relação ao
envelhecimento. Reconhecemos a presença dessa articulação em muitos trabalhos,
porém observamos ainda a necessidade de outros em iniciar esse movimento
articulatório, que diz de uma posição ética. Este trabalho agrupa materiais para a
assistência à população velha com protocolos e possibilidades, seja na criação de novas
estratégias ou na utilização destas, adaptando aos diversos contextos de atuação.
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RESUMO
Título:
SOFRIMENTO PSÍQUICO DOS FAMÍLIARES DE PACIENTES NA UTI: uma
revisão sistemática acerca do papel do psicólogo hospitalar na elaboração de estratégias
de cuidado.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

INTRODUÇÃO: O ambiente hospitalar é um contexto gerador de estresse, angústia,
desorganização e desestruturação da rotina do paciente e seu meio familiar, aliado aos
sofrimentos inerentes à condição de adoecimento. No entanto, esse quadro se intensifica
ao ser atribuído a uma unidade específica, sendo esta a Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), haja vista que ela ainda é percebida enquanto um local de morte, assim como
pelos procedimentos realizados. Desta forma, a internação nesse ambiente provoca
diversas repercussões emocionais e impactos na vida de todos os envolvidos. Portanto é
importante pensar em estratégias que possam, de alguma maneira, minimizar o
sofrimento psíquico ligado à família do paciente hospitalizado, além de estratégias que
contribuirão para levar informações importantes e necessárias aos familiares.
OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho é apresentar estratégias que minimizem o
sofrimento psíquico dos familiares de pacientes na UTI, destacando a importância do
papel do psicólogo hospitalar. MÉTODO: O método de pesquisa utilizado é de cunho
sistemático de revisão bibliográfica, pautando-se na busca de descritores “UTI”,
“família” e “psicologia” por meio do Portal da Biblioteca Virtual da Saúde/BVS, Portal
de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde(LILACS), dentre outras e em livros sobre o tema. Foram
selecionados estudos que abordavam as repercussões emocionais dos familiares acerca
da hospitalização de entes queridos na UTI, destacando estratégias que minimizem o
sofrimento psíquico dos familiares ligados a todo esse processo de hospitalização.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Por meio das pesquisas realizadas foi possível
observar que a UTI ainda se configura enquanto um local estigmatizado perante as
pessoas, afetando negativamente na inserção e adaptação dos envolvidos na internação.
De acordo com Lustosa (2007) quando a internação acontece, ocorre ao mesmo tempo,
uma desestruturação do desenho familiar costumeiro, além da desorganização do todo
conhecido, instigados pela angústia da morte bem presente nesses momentos. Assim
como o paciente, a família perpassa por um estresse permanente, sofrimento interno,
elevação de ansiedade, medo do desconhecido, apreensão quanto à tomada de decisões e
situações a enfrentar. Mediante a todo esse cenário de intenso sofrimento psíquico é
necessário realizar estratégias que possam minimizar essas repercussões emocionais,
tais como: a comunicação clara e direta dos familiares com a equipe, a transmissão de
informações pautada na veracidade, informações sobre o boletim médico. Salienta-se a
produção de materiais educativos que possibilitam que a família se torne agente
participante do processo de recuperação do seu ente internado na UTI, minimizando os
impactos emocionais, oriundos do processo de hospitalização, nos familiares. Desse
modo, o psicólogo hospitalar facilita a realização dessas estratégias a fim de tornar a
UTI um ambiente mais acolhedor para a família. CONCLUSÃO: Portanto vale ressaltar
que as estratégias de cuidado na UTI tem grande relevância no processo de adaptação e
recuperação para os pacientes, assim como na minimização das repercussões
emocionais que são ocasionadas nos familiares.
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RESUMO
Título:
Visitas virtuais: uma ferramenta potente de cuidado ao paciente-família
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O ano de 2019 foi demarcado no mundo pela chegada do vírus SARS-Cov-2 e com ela,
muitas dificuldades. No tocante às relações e ao contato físico, tem-se a rotina
interrompida de visitas aos pacientes acometidos pela Covid em hospitais. O estar
presente tomou um novo significado, agora de forma virtual. As visitas virtuais surgem
e ocupam um papel importante dentro dos hospitais, se tornando uma ferramenta de
cuidado tanto para os pacientes quanto para as famílias, se configurando, então, como

uma nova modalidade potente de vínculo e de comunicação entre os sujeitos. O presente
trabalho objetiva expor sobre as vivências da Psicologia com as visitas virtuais, sendo
esta uma ferramenta relevante de cuidado entre paciente-família. Trata-se de um estudo
descritivo de natureza qualitativa na modalidade de relato de experiência. Em um
Hospital no estado do Ceará, as visitas virtuais ocorrem aos pacientes que se apresentam
conscientes e se comunicam, mesmo de forma não verbal, com a finalidade de
proporcionar o encontro com os familiares e amigos. A equipe de enfermagem seleciona
os pacientes aptos e repassa para a equipe de psicologia facilitar a vídeo chamada, uma
vez que é o profissional capacitado para lidar com as reações emocionais que podem
surgir nesse momento. Em muitas visitas virtuais realizadas, a emoção tomava de conta
de todos: paciente, família e equipe multiprofissional. Dentre tantos momentos, é
destacado um: Paciente que solicitava um passeio virtual pelos cômodos da sua fábrica
para amenizar a saudade, um momento de conexão com o seu trabalho. Momentos
como esse lhe trazem saudade e configuram um incentivo a sua recuperação. Constatouse, então, que houve uma boa aceitação dos pacientes e familiares em relação a esse
novo modelo de visitas. Com a impossibilidade das visitas presenciais, o modelo virtual
se mostrou uma ferramenta viável de interação, de forma a amenizar as adversidades
envolvidas no processo de hospitalização. A utilização de Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs), sobretudo em um contexto pandêmico, apresenta-se como uma
forma de proporcionar sociabilidade para aqueles que encontram-se afastados do seu
ciclo social, devido a necessidade de internação e isolamento. Ao proporcionar
encontros com a rede de apoio do paciente, bem como conectá-lo novamente com
espaços do seu cotidiano, realiza-se ações que não somente colaboram para sua
recuperação, mas podem ser compreendidas como preditoras para uma estadia melhor,
dentro do possível, no ambiente hospitalar. Além disso, percebeu-se que esse momento
proporciona alívio aos sentimentos de medo e tristeza, bem como minimiza os sintomas
de ansiedade vivenciados com a hospitalização.
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RESUMO
Título:
LUTO E PERDAS REPENTINAS DECORRENTES DO TRATAMENTO
ONCOLÓGICO EM PACIENTES ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMICA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A adolescência é a fase do desenvolvimento humano compreendida pelo Ministério da
Saúde como período de 10 a 19 anos de idade e é permeada por inúmeras mudanças.

Fisicamente, ocorrem mudanças abruptas hormonais como o crescimento dos pêlos
púbicos, axilares e faciais, crescimento acelerado do corpo e maturidade sexual ou
fertilidade advindas da puberdade. Cognitivamente o cérebro ainda está em andamento,
compondo-se por uma rede de controle cognitivo que regula as respostas a estímulos, já
emocionalmente atribui-se intensa emotividade e instabilidade de humor. Nessa fase, os
adolescentes vão conquistando novos espaços, seu próprio grupo de amigos e aumentase a percepção de que são capazes de fazer suas escolhas sem o auxílio pertinente dos
pais. Como consequência a tantas mudanças, perdas e lutos marcam esse ciclo
desenvolvimental, pois o adolescente precisa realizar a perda de seu corpo infantil, da
sua identidade como criança e até mesmo elaborar a perda dos seus pais infantis.
Paralelamente, adoecer cronicamente como é caraterística do câncer infantojuvenil, não
é uma possibilidade presente no imaginário do adolescente tendo em vista que apesar de
ser cognitivamente capaz de compreender as principais características da morte bem
como a sua irreversibilidade e universalidade, emocionalmente estão distantes dela.
Sendo assim, esse trabalho tem por objetivo discorrer sobre as perdas e lutos suscitadas
pelo tratamento oncológico em pacientes adolescentes e as possibilidades de atuação do
psicólogo frente às perdas e lutos. O método de pesquisa utilizado é a revisão
bibliográfica sistemática, pautando-se na busca de descritores “luto na adolescência”,
“perdas”, "adoecimento", "câncer infantojuvenil”, "psicologia" , “psico-oncologia” na
base de dados The Scientific Electronic Library Online(Scielo), Google Acadêmico,
Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia(PePSIC) e impreterivelmente em livros
sobre o tema. Essa vivência do adoecimento sobrepõe as perdas já existentes,
acompanhada de muita frustração, ataque à integridade e ameaça à existência e como
resultado da pesquisa realizada, observa-se perdas da rotina pré existente, da escola, dos
encontros realizados com os amigos, perda da autoestima frente a fragilidade decorrente
das terapêuticas cirúrgicas invasivas e automutiladoras, perda da construção da
autonomia pela impossibilidade de tomada de decisões, perda de liberdade pelas
frequente internações e cuidado intensivo dos pais equipe profissional. Desse modo,
como possibilidade de atuação do psicólogo encontra-se a validação genuína desse luto,
espaço de expressão de sentimentos, escuta ativa, acolhimento, manejo da dor,
desmistificação do imaginário pela falta de comunicação e dúvidas, suporte aos pais,
atendimento individualizado, apoio aos pais e grupos terapêuticos são algumas de tantas
estratégias de enfrentamento que podem ser utilizadas a favor do paciente e seus
familiares.
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RESUMO
Título:
O impacto da COVID-19 na saúde mental do trabalhador da saúde.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O anúncio da pandemia do Coronavírus pela Organização Mundial de Saúde em 11 de
março de 2020 fez com que os brasileiros começassem a encarar uma nova realidade
cotidiana. A pandemia trouxe novos desafios, ocasionando preocupações e sentimentos
negativos nos profissionais desses serviços, tais como o risco do contágio, o isolamento,
o medo e a ansiedade. O desafio torna-se ainda mais complexo se considerarmos que
eles precisam buscar o equilíbrio entre suas necessidades físicas e mentais e as dos

pacientes. O presente trabalho tem como objetivo identificar os impactos emocionais
sofridos pelos profissionais de saúde devido a pandemia da COVID-19 e discutir
estratégias de ação no cuidado desses profissionais. A metodologia consiste na
articulação da revisão de literatura com o relato de experiência vivenciado pelo serviço
de psicologia em uma maternidade de alto risco do estado do Rio de Janeiro. A
discussão abarca a importância dos recursos humanos em saúde durante a crise que não
se limita apenas a termos quantitativos, mas inclui as capacidades dos profissionais
atuarem em tempos prolongados e expostos a riscos de contaminação e de estressores
emocionais. É importante preparar e dar suporte de saúde por meio da atuação presente,
sensível e proativa das lideranças, do compartilhamento das tomadas de decisões e,
também, de ações direcionadas para a escuta, comunicação transparente, proteção no
trabalho (descansos e tempos de descompressão), implementação de protocolos,
treinamentos e educação em saúde. Como estratégias de ação disponibilizamos um
espaço de escuta e de cuidado à saúde mental dentro da unidade hospitalar para os
profissionais de saúde. Um dado em comum entre as instituições de saúde é que a pura
existência do atendimento oferecido neste momento de crise já provocava efeitos
ansiolíticos e proporcionava maior segurança, como muitos profissionais relataram,
mesmo sem recorrer ao serviço. O trabalho da psicologia se fez necessário para a
legitimação e alívio do sofrimento que era inerente ao contexto e para diminuir as
abstenções, o que prejudica a assistência.
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RESUMO
Título:
Intervenções da psicologia e o tempo lógico na UTI
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O setor de Terapia Intensiva COVID-19 de um Hospital filantrópico no
noroeste do estado do Espírito Santo, com 11 leitos, conta com uma equipe
multiprofissional (médico, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem
e nutricionista, fonoaudiólogo) para realização do tratamento dos pacientes. Nesse
cenário, o serviço de psicologia tem se organizado com a realização de atendimento e
acompanhamento psicológico dos familiares via ligação telefônica, além da oferta de
videochamada aos que desejam. Esse fluxo de atendimento visa suporte psicológico,
identificação da compreensão do quadro clínico e a possibilidade de elaboração do
adoecimento do ente querido, uma vez que o adoecimento por COVID-19 e a repentina

necessidade de internação na UTI provocam emoções nos familiares. Percebe-se muita
preocupação e angústia em relação à evolução do quadro clínico. A cada atualização do
boletim médico, com notícias de piora da condição clínica, a angústia e dificuldade para
nomear os sentimentos e pensamentos aparecem, apressando o tempo de compreender a
situação. Método e objetivo: através do relato de experiência buscar-se-á exemplificar
como a prática do psicólogo na UTI pode proporcionar o tempo de compreensão da
família diante da urgência do adoecimento do paciente; explorar a importância da
interação família/paciente e família/equipe como meio de facilitar a comunicação e
compreensão do processo de internação. Discussão: O adoecimento e proximidade com
a morte, em caso de refratariedade de tratamento, coloca o Real em evidência com sua
ausência de simbolização, escancarando a limitação da condição humana. O psicólogo
entra em cena para realizar o manejo do tempo lógico, ao proporcionar espaço para a
fala, visando a organização da rede de significantes que nomeiem e simbolizem a
experiência da incerteza, perpassada por fantasias e medos decorrentes da angústia. A
comunicação atravessa a transferência entre os sujeitos, atualizando fantasias e
repetições. Através dela temos acesso a compreensão da família, as questões que
emergem sobre o tratamento e prognóstico, as ideias construídas, aos pontos que
dificultam ou facilitam a aceitação dos familiares. Com esse material precisamos,
enquanto equipe, pensar a melhor forma de abordar a família, de conduzir a
comunicação e de estabelecer as intervenções individualizadas. Através da intervenção
da videochamada o familiar tem acesso ao paciente, ao seu estado físico e as mudanças
que a internação provoca, possibilitando o tempo de ver a situação do paciente, e não
apenas imaginá-la. No acompanhamento psicológico identifica-se as elaborações, os
sentidos que a família atribui a internação e ao desfecho clínico, possibilitando o tempo
de compreensão. Em casos de pacientes que vão a óbito, propiciar o tempo de
compreensão é abrir espaço para o familiar construir e estabelecer significantes que
nomeiem esse período e, posteriormente, possa concluir o significado dessa experiência.
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RESUMO
Título:
Repercussões da hospitalização em tempos de COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: Desde o fim de 2019 a vida da população mundial ficou radicalmente
modificada em decorrência de uma pandemia por um vírus denominado SARS-CoV-2,
o COVID-19. Potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição
global, esse vírus trouxe a concreta ameaça à saúde e à vida e severas preocupações de
saúde pública. Diante desse cenário, inúmeras pessoas tiveram que adaptar sua rotina de

trabalho, suas relações interpessoais e outros aspectos significativos. No que se refere ao
âmbito hospitalar, tais óbices também ocorreram, trazendo alterações que podem refletir
no aspecto psicológico em pacientes internados. Na saúde, particularmente nos
hospitais, desencadeou uma superlotação como medidas austeras de isolamento
privando pacientes do acompanhamento e visitas de seus familiares. Assim, em meio a
uma situação caótica, foi se delineando o arrebatamento de problemas psicológicos,
como transtorno do pânico, ansiedade e depressão. Objetivo: Tendo em vista esse
panorama, o presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre a atuação do/a
psicólogo/a frente a repercussão psicológica em pacientes internados no período de
pandemia. Método: As reflexões levantadas no trabalho foram baseadas em um relato
de experiência da atuação de psicólogos de um hospital terciário referência em
cardiologia e pneumologia localizado em Fortaleza no período de março a maio de
2021. Discussões: Durante a hospitalização em tempos de pandemia, observou-se
sentimentos de abandono relatados pelos pacientes, principalmente devido à restrição de
visitas e acompanhantes. A hospitalização gera fragilidade emocional e retira um pouco
da autonomia do sujeito, sentimentos de medo, angústia, frustração e impotência. Além
da preocupação com a patologia (cardiopatia/pneumopatia), ainda foi percebido
ansiedade em decorrência do medo de se contaminar e contaminar o próximo. Pacientes
sentem-se desamparados, sem notícias externas, muitas vezes não compreendendo que a
família receba notícias por parte da equipe médica. Observou-se durante alguns
atendimentos o sofrimento de pacientes internados que também chegaram a perder
familiares pela covid e a dificuldade de manejo da equipe frente a esses casos. A
psicologia precisou adequar a sua prática a situação de pandemia, com intuito de
fortalecer os vínculos familiares, diminuir a sensação de abandono do paciente e
angústia da família. Como estratégias foram utilizadas vídeo-chamadas com mais
frequência, uso de orientação e psicoeducação, além de suporte à equipe.
Comportamento dos pacientes durante as vídeo-chamadas, muitas vezes tinham como
primeira reação o choro, questionamentos à família, preocupação com os familiares,
saudade e pendências (materiais ou emocionais), alívio acompanhado da melhora do
humor. Vale ressaltar que nem todos os pacientes apresentavam o desejo de fazer vídeochamada, por medo de se emocionar ou ser visto em situação de
vulnerabilidade/fragilidade. Também encontramos pacientes com vínculos familiares
fragilizados o que aumentava a sensação de abandono. Percebeu-se a sensação de
importância e pertencimento que o paciente apresentava quando o profissional de
psicologia chegava para escutar suas queixas.
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RESUMO
Título:
A escuta em cuidados paliativos: o fim da vida em evidência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O cuidado paliativo é uma abordagem multidisciplinar em saúde que promove
qualidade de vida no processo de enfrentamento de uma doença que ameace a
continuidade da vida. Nesse sentido, como parte constituinte desse cuidado, têm-se a
escuta do profissional de psicologia, que se faz urgente e essencial diante da realidade
que é estar morrendo. Além disso, a escuta em cuidados paliativos é ferramenta
fundamental de enfrentamento para que essas atravessem esse processo de maneira

menos dolorosa. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo refletir acerca do
cuidado com pessoas diante a morte, explicitando a importância da escuta com
pacientes em cuidados paliativos. Para tanto, o presente estudo trata-se de um relato de
experiência obtido a partir da prática no setor de oncologia em um hospital público de
ensino no interior do Ceará durante o ano de 2020. Em conjunto a essa vivência, foram
utilizados além de supervisões para melhor debate entre teoria e prática, diários de
campo, com o intuito de levantar as questões mais relevantes acerca da temática. É fato,
que quando se trata de morte, há uma significativa resistência em se falar sobre esse
assunto, visto o medo, incertezas e sofrimento que causa estar diante dessa realidade.
Não diferente, a experiência aqui exposta foi, de início, cercada de angústias constantes,
das quais se expressar era a maior dificuldade da mulher de 28 anos aqui tratada. Dessa
maneira, seguir se fazendo disponível a ouvi-la era o fazer diário, até que, em um dado
momento, a paciente inicia um relato importante sobre como é estar morrendo, e foi a
partir daí que a escuta se tornou o melhor instrumento de cuidado naquele momento,
bem como a circunstância mais adequada em que ela era, de fato, ouvida, por vontade
própria. Muitos desejos singelos foram atendidos, várias angústias foram
ressignificadas, alguns ciclos foram fechados, de forma leve e tranquila na medida do
possível, da maneira que ela ansiava, até o último suspiro de sua vida. Conclui-se então,
que ouvir é cuidar do que se disse, é acolher o que o outro verbaliza, não significa
romantizar as dores, nem tampouco banalizar a morte, mas auxiliar nesse processo de
maneira a deixar que a pessoa se sinta digna de viver com integridade, até que a morte,
de fato, advenha. No mais, conclui-se ainda que a psicologia com seu artifício teóricoprático da escuta, pode ser tão cirúrgico quanto o bisturi, tão cicatrizante quanto
medicamentos, e faz uso de sua ética também para promover esse cuidado tão
demandado. Assim, é, por fim, compreender que o processo pode e deve ser mais
importante do que o produto.
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RESUMO
Título:
Atuação da Psicologia Hospitalar com familiares de pacientes acometidos por Covid-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Assim como os pacientes adoecidos e hospitalizados, os familiares também
compartilham dos sentimentos de angústia, ansiedade, estresse e medo. Por isso, a
prática psicológica assumiu ainda mais relevância ao oferecer um suporte emocional no

momento em que eles se encontram distantes devido às restrições de acompanhamento e
de visitas envolvendo o contexto pandêmico. O presente trabalho objetiva discorrer
sobre a importância da atuação do profissional de psicologia com os familiares de
pacientes acometidos por Covid-19 para minimizar o sofrimento ocasionado diante de
um cenário de incertezas. Além disso, relatar quais as repercussões psíquicas presentes
durante esse processo. Esse estudo descritivo possui natureza qualitativa na modalidade
relato de experiência. O atendimento realizado aos familiares de pacientes acometidos
pela Covid-19 possui o objetivo de minimizar o sofrimento psíquico existente a partir
das dificuldades enfrentadas com a ausência do paciente, mesmo que às vezes seja por
pouco tempo. O tabu da doença que envolve a morte intensifica a angústia e o medo da
família, devendo ser acolhido. Em uma experiência de uma das autoras, foi percebido a
grande quantidade de solicitação de suporte psicológico pelos familiares no momento da
comunicação ao paciente sobre o falecimento de algum outro membro familiar. Essa
mediação e apoio ofertado é essencial, tornando esse cuidado mais humanizado. Os
atendimentos psicológicos com a família podem ocorrer na modalidade presencial ou
via contato telefônico, mediante a percepção da necessidade, seja pela equipe de
psicologia, solicitação da equipe multiprofissional ou do próprio familiar. Além disso, o
serviço de psicologia pode acompanhá-lo nos dias de visitas presenciais, favorecendo
um ambiente confortável e seguro para expressão de sentimentos. Foi possível perceber
que a quantidade de solicitações voltadas a esses familiares cresceu significativamente
com a pandemia e fazem parte de um cuidado verdadeiramente potente e integral.
Destaca-se, ainda, a importância da presença da família para a promoção de conforto ao
paciente, uma vez que tal vínculo é uma importante fonte de rede para o aumento de
sociabilidade e de saúde. A participação da família, principalmente no contexto de
isolamento e doença potencialmente ameaçadora à continuidade da vida, promove
grande bem-estar, influenciando diretamente na evolução clínica do paciente. Por outro
lado, destaca-se que ao possibilitar que a família consiga acompanhar o processo de
hospitalização do seu ente querido, por meio disso, também ocorre a contribuição para
incidência de indicativos de saúde para essas pessoas, que mesmo sem enfermidade,
enfrentam dificuldades diversas diante do adoecimento de alguém próximo e igualmente
importante para seu ciclo social. Se mostrou muito importante também a oferta, por
parte da equipe de Psicologia, de um espaço seguro para a expressão de sentimentos e
de ideias para os familiares de forma a amenizar o sofrimento psíquico devido à
internação do familiar. Portanto, se mostra essencial o trabalho da psicologia na
promoção e prevenção à saúde mental nesse contexto.
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RESUMO
Título:
Pandemia da COVID-19 e impactos a longo prazo na saúde da população idosa
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: As medidas de proteção sanitárias impostas pela pandemia da COVID-19
no Brasil, em março de 2020 seguem em vigor até hoje. Com o número de mortes
crescente e a lenta progressão das vacinações, o isolamento social ainda é necessário
para inibir o contágio. Nesse contexto, a população idosa completa mais de um ano
sendo considerada população de risco, enfrentando o medo de contrair o novo
coronavírus em meio a discursos midiáticos ageístas, com sua socialização e
possibilidades de vida limitada. Objetivos: Analisar os possíveis impactos das medidas
de prevenção durante a pandemia da COVID-19 à longo prazo para saúde da população

idosa. Método: Pesquisa qualitativa exploratória, analisou 11 publicações que abordam
a saúde da população idosa no contexto da pandemia de COVID-19, selecionadas a
partir da busca dos termos “idosos”, “covid-19”, “saúde”, “impactos”, na Scientific
Electronic Library Online (sciELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).
Resultados: No início de 2020, quando pouco se sabia a respeito do novo coronavírus,
eclodiram publicações ageístas no formato de memes ao redor da internet.
Consequência da difusão da informação de que a população idosa possui maior
tendência à desenvolver o quadro grave da doença. (SILVA et al, 2021). Seguindo as
recomendações de isolamento social da OMS (GOVERNO, 2020), diversos
estabelecimentos foram fechados, incluindo aqueles que funcionavam como locais de
convivência, lazer e manutenção da saúde física da população idosa. Em pesquisa
realizada por Campos et al. (2020) com indivíduos em todo o território nacional
observou-se surgimento de sintomas psicológicos associados a ansiedade e depressão
em 85% dos participantes que não apresentavam transtornos mentais antes da pandemia.
Além disso, pessoas com doenças crônicas possuem maior probabilidade de cancelar
consultas médicas (MACINKO et al., 2020). Além dos prejuízos do isolamento social
conhecidos na literatura, o discurso presente no campo social, insegurança econômica,
interrupção do tratamento de doenças prévias, entre outros fatores do cenário atual
podem resultar em impactos negativos que perdurarão mesmo após o controle da
pandemia. (MORROW-HOWELL, GALUCIA, SWINFORD, 2020). Discussão: No
início de 2020 observou-se uma segregação etária, visando proteger a população idosa,
porém, resultando em discursos violentos e preconceituosos nas mídias em direção a
essa população. Pode-se associar esse comportamento a oposição fomentada entre
proteção de vidas humanas e a proteção da economia (SILVA et al, 2021), contribuindo
para o surgimento de discursos que relegam essa parcela da população a posição de
inferioridade social e econômica. Esse fator associado a mudança abrupta no cotidiano,
limitação das interações sociais, da realização de atividades físicas, impactos na renda
familiar e insegurança acarretada pela pandemia, afeta diretamente qualidade de vida da
população idosa. Podendo agravar históricos de saúde anteriores, como transtornos
mentais e doenças crônicas, além de contribuir para o surgimento de novos quadros.
Ainda não é possível mensurar quais as consequências a longo prazo desse cenário para
a saúde dos idosos, mas ressalta-se a importância da implementação de ações
preventivas. Há necessidade de aprofundamento desta pesquisa com o intuito de avaliar
os impactos mencionados, atentando-se para interseccionalidade de raça, gênero e
classe.
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RESUMO
Título:
A escuta como um cuidado: Experiências de uma estagiária de Psicologia Hospitalar no
enfrentamento da Covid-19.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A pandemia de Covid-19 trouxe novos desafios à Psicologia Hospitalar
frente às restrições e limitações instaladas sob pacientes, familiares e profissionais,
gerando mudanças na atuação e reflexões sobre a compreensão teórico-prática da

Psicologia no hospital, levantando questionamentos quanto a formação e papel do
psicólogo neste contexto, e impactando a vivência do estágio na área da saúde.
Objetivo: Apresentar reflexões sobre o processo de construção da identidade
profissional da estagiária, a partir das contribuições e desafios da práxis no cenário
emergente da pandemia. Método: Relato de experiência de caráter descritivo-analítico,
realizado a partir da atuação no Centro de Acolhimento à Família
de um hospital privado na cidade de São Paulo, onde foram realizadas abordagens
telefônicas à familiares de pacientes hospitalizados por Covid-19, para oferta de visitas
virtuais e identificação de demanda emocional. Os dados foram discutidos
qualitativamente nas supervisões de estágio no período de Maio de 2020 à Maio de
2021. Resultados: O Centro de Acolhimento à Família foi o primeiro contato da
estagiária com os familiares, sendo este realizado com o auxílio de um roteiro préestabelecendo o rapport para a abordagem psicológica. Foram identificadas diferentes
reações e múltiplas expressões de sofrimentos, frente a escuta e acolhimento ofertados,
manifestadas por meio do medo da perda; ansiedade
elevada diante da espera pelo boletim médico; angústia frente ao quadro clínico com
manifestações de ambivalência entre a esperança e o desesperança; fantasias
relacionadas a desfechos ruins; tristeza e revolta pelo impedimento dos rituais de
despedida; raiva e hostilidade projetadas na equipe de saúde, principalmente decorrente
das medidas de proibição das visitas presenciais. Discussão: A escuta funcionou como
postura efetiva para o cuidado aos aspectos emocionais das famílias, no entanto
demandou adaptação para os recursos tecnológicos, e da voz como principal ferramenta
para esse cuidado. Essa nova modalidade de intervenção aproximou o aprendizado
prático do conhecimento teórico, e no contato com o outro se percebeu a intensidade das
repercussões emocionais, que em vezes se
colocam com hostilidade e agressividade, convocando o profissional para um papel de
sustentação do sofrimento. Percebeu-se a necessidade de cuidado terapêutico pessoal da
estagiária conjugado às supervisões técnicas. Foi necessário aprender a atuar frente
acentuadas demandas emocionais em meio a movimentos de readaptação da atuação
psicológica no hospital, reconhecendo as necessidades e construindo possibilidades
junto às equipes. Considerações Finais: A experiência de atuar em um contexto de crise
favoreceu o aprendizado de habilidades transversais importantes para atenção à
subjetividade. Possibilitou a releitura da imagem profissional do graduando, permitindoo conhecer seus limites e potencialidades, apropriando-se da carreira como ciência e
profissão em tempos de emergência sanitária, de forma a corroborar para o
desenvolvimento da responsabilidade ética e técnica, e dos aspectos singulares da
identidade profissional.
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RESUMO
Título:
Uma experiência na graduação de psicologia: formação e assistência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: Neste trabalho será feita a exposição e discussão de algumas
iniciativas realizadas através de projetos de extensão e estágios curriculares, as quais
buscam promover um maior contato entre os estudantes da graduação de psicologia da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) com o trabalho dos residentes de
psicologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE). OBJETIVO: O objetivo
deste trabalho é ponderar sobre a relevância de se introduzir no ambiente da graduação
mais atividades que informem, de maneira prática ou não, aos alunos da graduação
como é o trabalho do psicólogo em um hospital geral. MÉTODO: O método utilizado
será a apresentação do percurso de criação e desenvolvimento dos projetos em questão,
para assim refletir sobre a pertinência e os efeitos dos mesmos. Dentre as iniciativas que

serão apresentadas está o projeto de extensão “Prática do psicólogo em enfermaria e
ambulatório pediátricos: contribuições ao aprimoramento do trabalho multidisciplinar e
à humanização na assistência e na formação”, o qual foi criado em 2017 e tem como um
de seus objetivos promover uma comunicação e integração entre o trabalho realizado no
campo hospitalar e a formação do psicólogo na universidade; a disciplina eletiva
“Prática multidisciplinar no hospital”, a qual foi ofertada para os alunos de graduação
em psicologia em 2019; e o desenvolvimento do Laboratório de Psicanálise e Saúde
(LaPSa). RESULTADOS: Todos os projetos citados foram bem recebidos pela
comunidade universitária, corroborando para essa conclusão a participação e
engajamento dos alunos em tais projetos. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Um
efeito significativo de tais ações foi dar visibilidade ao interesse dos alunos da
graduação pelo campo da psicologia hospitalar e à importância do aprofundamento de
tal tema no âmbito da formação, em particular se pensarmos na formação de
profissionais aptos a trabalhar no campo da saúde segundo os princípios do SUS.
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RESUMO
Título:
Psicanálise e Hospital: a clínica por via remota e as incidências do Discurso Capitalista
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A partir das discussões teóricas e dos atendimentos clínicos realizados no
Projeto de Pesquisa e Extensão “Continuidade de acompanhamento psicológico de
pacientes do Setor de Urgências Subjetivas no pós-alta hospitalar”, do Instituto de
Psicologia UERJ e do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), foi possível a

emergência de questões relativas a certa facilitação e flexibilidade atribuídas ao modelo
remoto de atendimento clínico psicológico no âmbito da continuidade oferecida pelo
Projeto de Extensão. Ao tomar a atual conjuntura como imperativo social, com
inequívoca importância para o controle contra o risco de contágio do COVID-19, a
adequação da prática psicanalítica à circunstância se fez imprescindível. A partir dos
debates em supervisão, foram construídos questionamentos sobre a utilização da
modalidade on-line do tratamento psicanalítico, enquanto conformação às medidas
sanitárias necessárias ao combate à pandemia do novo coronavírus. Refletiu-se e
pesquisou-se como regulações sociais trazem para o contexto terapêutico demandas a
serem atendidas dentro de moldes convenientes para discursos hegemônicos da
sociedade. Portanto, questiona-se se tais demandas de facilitação implicariam a
adaptação da técnica e da condução do tratamento psicanalítico e se atrelariam a
psicanálise às diretrizes a serem mensuradas pelo capitalismo. Objetivo: Busca-se
questionar o lugar da psicanálise em seus diferentes settings (incluindo o hospitalar),
frente às exigências produzidas pelo discurso capitalista, considerando certa tendência à
mercadorização de diferentes espaços e dispositivos. Método: A partir da obra de Freud
e do ensino de Lacan, discute-se se o Discurso Capitalista e a incidência do objeto de
consumo sobre o sujeito se inserem como coordenadas conceituais para interrogarmos a
renovação constante do que é ofertado enquanto produto para suprir a incompletude.
Discussão: Situados no contexto neoliberal, há o imperativo de uma gestão estratégica
de si que obedeça às circunstâncias de competitividade em que as organizações estão
inseridas. A racionalidade do neoliberalismo, para além de ser apenas um sistema
econômico, organiza as questões subjetivas para serem compreendidas e manejadas a
partir do paradigma empresarial, em torno do qual o capitalismo se compraz, fabricando
uma assunção do Eu que seja compatível e competitivo em relação às demandas de
performance social. Assim, na direção oposta das exigências de uma gestão de si como
empresa, que culmina em práticas clínicas e terapêuticas de adaptação social e de
promessas de efetividade na remissão de sintomas, a psicanálise centraliza sua clínica
como ética, apostando na elaboração de caminhos de singularização e de historicização
do sujeito. Portanto, desde os pontos acima apresentados, sustenta-se aqui que o lugar
da psicanálise é díspar, em seu viés ético, frente às demandas sociais produzidas pelo
Discurso do Capitalismo, que constantemente se atualizam como tentativa de oferecer
bem-estar irrestrito, felicidade plena e solução contra a incompletude estrutural do
sujeito dividido pela linguagem. Considerações Finais: A crítica à pretensa
flexibilização da prática clínica, em nome de uma facilitação desta, firma-se a partir da
forma com que o capitalismo remodela insatisfações e, ao mesmo tempo, produz
objetos que prometem dar conta do mal-estar a despeito de certo ordenamento que se
faça operar tendo em conta um impossível.
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RESUMO
Título:
Visita infantil em unidade coronariana: análise das percepções
dos profissionais de saúde
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
As Unidades Coronarianas (UCo) são centros especializados no tratamento de pacientes
adultos com quadros cardíacos graves. Ao mesmo tempo em que se destina a
recuperação cardiológica, a UCo se configura como um ambiente de fragilidade

emocional, diante do adoecimento e do risco de morte, atingindo, além do paciente, os
seus familiares, sejam eles adultos ou crianças. A proposta de incentivar a participação
de crianças no processo de adoecimento de entes hospitalizados tem sido cada vez mais
valorizada na área de Psicologia Infantil e Hospitalar. No entanto, a entrada de crianças
de 0 a 12 anos em Unidades de Terapia Intensiva ainda é uma prática pouco recorrente,
por tratar-se de uma questão repleta de mitos e controvérsias. Diante
desse cenário, o presente trabalho pretendeu compreender e descrever a percepção dos
profissionais de saúde sobre a visita infantil e sua aplicação na prática do serviço. O
estudo contou com a participação de oito profissionais atuantes em uma UCo de um
Hospital Universitário de Urgência e Emergência de referência no interior do estado de
São Paulo. Foram realizadas entrevistas a partir de um roteiro semiestruturado, que
investigou temáticas relacionados a entrada de crianças nos hospitais. Os critérios de
inclusão para participação nesse estudo foram: ser profissional da UCo há pelo menos
seis meses; ter participado ou presenciado uma visita infantil na UCo; estar disponível
para ceder entrevista gravada em áudio; participar de forma voluntária e estar de acordo
e assinar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram critérios de
exclusão: voluntário não aceitar assinar o TCLE e/ou apresentar dificuldades de
compreensão da proposta do estudo. Os dados foram analisados com base na análise de
conteúdo, emergindo quatro categorias: Entendimento sobre a prática de Visita Infantil;
Protocolo Institucional; Percepções da equipe de saúde acerca do processo de decisão e
manejo da visita infantil e Impacto das restrições de visitas em decorrência da pandemia
por Covid-19. Os resultados indicam que a visita infantil é uma prática capaz de
despertar discordâncias e dúvidas entre os profissionais, que possuem percepções
distintas sobre as condições necessárias para a sua autorização, como também sobre as
suas repercussões no estado emocional da criança e do paciente internado. Os aspectos
atrelados à sua proibição se sobressaíram em relação aos que facilitam: gravidade do
paciente, idade da criança, dinâmica da unidade, o espaço físico pouco privativo e
intercorrências no setor. Destaca-se, ainda, a falta de protocolos institucionais para
subsidiar a atuação dos profissionais. A maior parte dos profissionais identificou a
importância de discutir e decidir cada caso de forma singular para efetivar de forma
segura a entrada das crianças na unidade. Dessa forma, os achados possibilitaram
discutir a visita infantil como ação de saúde interdisciplinar, baseada na aproximação e
diálogo entre profissionais, pacientes e familiares, contemplando diferentes saberes para
a integralidade do cuidado. Ao final, acredita-se que a construção de espaços de diálogo
e capacitação da equipe possa contribuir com a adoção de políticas de visita
humanizadas.
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RESUMO
Título:
Cuidados Paliativos em Oncologia Pediátrica: A perspectiva do luto antecipatório de
pais e/ou cuidadores.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Entende-se o cuidado paliativo como uma ferramenta assistencial, que tem como
objetivo a melhora da qualidade de vida dos pacientes, como também de familiares no
enfrentamento das doenças potencialmente ameaçadoras da continuidade da vida. Em
uma perspectiva que visa o controle da dor e o olhar para o sofrimento físico, social e
emocional, o cuidado humanizado, de forma integral, se estende também à família do
paciente, que necessita ser acompanhada, para que assim, possa falar sobre suas
angústias, medos e sofrimentos pela possibilidade da perda. A família tende a sofrer
com o sentimento de impotência e de incapacidade pela impossibilidade de cura do
paciente, sentimentos que muitas vezes vêm acompanhados de uma cobrança excessiva
frente ao processo de finitude do ente querido. O presente trabalho objetiva
compreender as perspectivas e os significados do luto antecipatório para os pais e/ou
cuidadores de pacientes pediátricos oncológicos em cuidados paliativos, bem como
discorrer sobre como o psico-oncologista pode auxiliar na vivência desse processo. Foi
realizada uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa nas bases de dados “Scielo”,
“Pepsic” e “Google Acadêmico”, usando os descritores: Cuidados Paliativos
Pediátricos, Luto antecipatório e Psico-oncologista. Os critérios de inclusão foram
estudos publicados entre os anos de 2016 e 2021 com abordagem direta do tema no
idioma Português. Foram encontrados 5 resultados, dentre os quais apenas 1 foi
selecionado seguindo os critérios atribuídos. Isso pode retornar à discussão de que os
Cuidados Paliativos Pediátricos apresenta uma escassez de estudos atuais e traz tabus
envolvendo a morte na infância e adolescência. Dessa forma, é papel do psicooncologista estimular a expressão das emoções relacionadas ao processo de finitude,
assim como trabalhar as questões advindas com o luto antecipatório. É possível
perceber que os pais e/ou cuidadores apresentam uma postura de negação da morte.
Compreende-se, então, que o psico-oncologista paliativista pode trabalhar com os
pacientes e familiares/cuidadores com foco na qualidade de vida e na preparação para a
morte. Esse profissional deve estar presente desde o acolhimento até os últimos
momentos de vida da criança, sempre com uma visão integral. É preciso participar das
reuniões com a equipe para discutir sobre o caso, além das conferências familiares. Os
rituais de despedida e realização de desejos também fazem parte desse cuidado,
devendo o Psicólogo atuar em todas as fases da doença. Desse modo, a atuação da
Psicologia nesse âmbito deve ser interprofissional e estar aliada aos desejos do paciente
e dos familiares, em busca de um atendimento acolhedor e empático diante do
sofrimento do outro.
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RESUMO
Título:
Lidando com a gravidade e fim de vida em uma unidade de Terapia Intensiva durante a
pandemia COVID-19: despedida e manejo do luto.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O luto durante a pandemia ocasionada pela COVID-19 foi sentido
diariamente pelos números mencionados em telejornais, seja de infectados, mortos, ou
limitação de leitos em UTI. Para além desta vivência, o luto ocorreu e ainda ocorre

pelos planos interrompidos e relações distanciadas impostas, como estratégia efetiva de
proteção (TEIXEIRA, 2021). Soma-se a isto o sofrimento de familiares de pacientes que
faleceram em decorrência do vírus, em um contexto que impossibilitou manifestações
de dor, e como descreve Accoroni et al (2020) a vivência de uma morte ‘solitária’, sem
possibilidade da prática de rituais, sem velório, com sepultamentos ‘rápidos’ em caixões
lacrados. Diante desse contexto, instituições hospitalares decidiram abrir exceções, para
que a humanização diante da finitude minimamente ocorresse, sendo necessária
avaliação das repercussões e benefícios destas práticas em um cenário de crise.
Objetivo: Investigar se a proposta adotada de viabilizar visita aos familiares, seguindo
todos os protocolos de cuidado, e acompanhá-los ao leito diante de extrema gravidade e
possível óbito do paciente, possibilitou a elaboração do luto posteriormente, evitando
sua forma patológica.
Método: Trata-se de um relato de experiência, que visa através da observação, avaliar
êxito ou não da liberação de visitas familiares neste momento pandêmico, quando as
notícias e boletins médicos se restringem a ligações telefônicas. Durante o período de
abril de 2020 a fevereiro de 2021, após avaliação médica e multiprofissional de
instabilidade do quadro, associado à gravidade prévia e possível óbito, optou-se liberar
visita de até 3 familiares, em unidade de Terapia Intensiva de um hospital público
federal do estado de São Paulo, sendo tais familiares acompanhados pela equipe de
Psicologia, durante a visita e posteriormente, com contatos telefônicos.
Discussão e Resultados: Observou-se que as visitas familiares auxiliaram em uma
compreensão ampliada do quadro clínico de gravidade dos pacientes hospitalizados na
unidade. Na maior parte das vezes, possibilitando reflexão acerca da finitude, e espaço
de escuta qualificada, além de acompanhamento pós óbito, como forma de manejo de
complicações do luto. Entretanto, cabe ressaltar que devido ao momento crítico e
limitações de EPI’s, possíveis sofrimentos foram desencadeados durante as visitas,
alguns pela restrição de pessoas, outras pelo tempo proposto ou pelo próprio contexto
de restrições, que parcialmente foram sanadas por recursos tecnológicos, quando
disponíveis. Estudos como de Noal et al (2020) e Morris, Moment & Thomas (2020),
enfatizam que a expansão de práticas e serviços que auxiliem no cuidado durante o
processo de morte, apoiando os familiares posteriormente são fundamentais. Delor et al
(2021), sinalizam que os psicólogos durante a pandemia enfrentam um cenário único,
com novas configurações, restrições e por vezes intervenções limitadas, conduzindo à
criação de novas práticas e flexibilidade profissional.
Conclusão: É necessário mais estudos acerca da temática, considerando as
singularidades e diferenças culturais, contudo, é perceptível o auxílio na elaboração do
luto com as visitas realizadas aos pacientes, além da manutenção de contato pós óbito
como forma manejar e propiciar espaços de expressão das emoções e em casos
acentuados, a possibilidade de encaminhar aos serviços especializados, como forma de
cuidado integral e continuado.
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RESUMO
Título:
Entre lares e laços: a Psicologia inserida em equipe multiprofissional no atendimento
domiciliar com pacientes crônicos.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A atenção domiciliar procura organizar o trabalho das equipes para a
atenuação da demanda por internação prolongada em instituições hospitalares,
promovendo a humanização, retorno ao ambiente familiar e a desinstitucionalização

(HILZENDERGER, ZANCHIN, RICK, FELTRIN, SORATTO, 2014). No trabalho em
equipe domiciliar o psicólogo se depara com os desafios de superar o modelo
tradicional de atendimento, para conseguir se conectar através dos atravessamentos
biopsicossocioculturais (ALEXANDRE, ROMAGNOL, 2017), estando implicada a
escuta qualificada, com intuito de promover percepções para além do sintoma
apresentado pelo paciente e familiares, e o reconhecimento do paciente como sujeito
histórico diante de momento de fragilidade, auxiliando na construção de possíveis
estratégias que visem amenização de sofrimentos, melhorias do cuidado e valorização
de sua autonomia (VELASCO, RIVAS, GUAZINA, 2012).
Objetivo: Refletir a prática do psicólogo no atendimento multiprofissional domiciliar e
suas possíveis intervenções neste cenário.
Método: O estudo se refere a um relato de experiência, através da execução de visitas
domiciliares semanais, durante um mês, em um ambulatório especializado de cuidados
paliativos, da cidade de São Paulo. Os pacientes contemplados pelas visitas eram
indivíduos com limitações ocasionadas pelo avanço da doença ou pela necessidade de
suporte aos cuidados de fim de vida, inviabilizando sua presença no ambulatório. As
visitas eram realizadas por uma equipe composta por: médico, enfermeiro,
fisioterapeuta e psicólogo. Ao todo foram realizadas uma média de 1 a 2 visitas
domiciliares por semana, com discussão multiprofissional dos casos à posteriori.
Resultados e Discussão: O papel do psicólogo dividia-se entre o atendimento do
paciente e familiares em momentos diferentes, distanciando-se do "setting terapêutico"
convencional. Nesse sentido, todos os espaços do domicílio eram utilizados,
resguardando o sigilo, para acolhimento, identificação das possíveis demandas e
intervenções. A atuação se baseava na observação, acolhimento e utilização de escuta
qualificada das relações entre os envolvidos (equipe/familiares/pacientes) auxiliando no
manejo de possíveis sofrimentos, na elaboração do luto antecipatório, no esclarecimento
de dúvidas gerais e auxílio de comunicação assertiva com a equipe, acerca das angústias
e inseguranças relatadas, propiciando o fortalecendo do vínculo e reflexão de condutas
apropriadas na condução de projeto terapêutico individualizado, construído durante as
discussões dos casos.
Conclusão: A atuação de cuidado no ambiente domiciliar oferece suporte físico e
psíquico ao paciente e familiares diante do adoecimento, indo de encontro com o que os
autores
Fraguell-Hernando et al (2020) apontam, pois o atendimento psicológico em domicílio
se mostra um espaço que promove o alívio do estresse, ansiedade, depressão e
restabelece recursos de enfrentamento, propiciando oportunidade de reflexão sobre o
fim de vida, auxiliando diretamente na minimização de sofrimento e na estruturação de
planejamentos de cuidado em um momento de vulnerabilidade, considerando a escassez
de políticas públicas significativas em cuidados paliativos e fragmentação da saúde
pública no país.
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RESUMO
Título:
Visita virtual como ferramenta para suporte psicológico durante a pandemia: uma
experiência em UTI no SUS
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O trabalho do psicólogo hospitalar, incide na promoção de saúde mental,
auxiliando paciente e família no processo de adoecimento frente às suas demandas
psicológicas e visando a minimização do sofrimento causado pela internação e

adoecimento. Para tal, o psicólogo transita entre a tríade paciente, família e equipe, de
forma a favorecer a comunicação entre os envolvidos. Com a chegada da pandemia
Covid 19 no Brasil, aconteceram diversas mudanças no cenário hospitalar, as rotinas
precisaram ser modificadas de modo a adaptar às orientações e às medidas de prevenção
e controle preconizadas pelos órgãos de saúde. Um dos direcionamentos que mais
modificou o ambiente hospitalar e o trabalho do psicólogo, diz respeito a proibição da
entrada de familiares dentro das unidades covid, uma restrição necessária, no entanto,
com danos emocionais para os envolvidos. A pandemia retirou uma das pontas da
tríade, que favorece o enfrentamento do adoecimento por parte do paciente e auxiliava o
trabalho do profissional de saúde, uma vez que favorece o processo de recuperação do
paciente. Objetivos: Relatar a relevância da utilização de visitas virtuais como
ferramenta para proporcionar suporte psicológico de pacientes e familiares na UTI de
um hospital público em meio a pandemia Covid 19. Método: Relato de experiência a
partir do trabalho desenvolvido por duas psicólogas que atuam na UTI de um hospital
público no contexto pandêmico. Resultados e discussão: As psicólogas reformularam a
prática instituindo a visita virtual, como forma de amenizar os danos causados em
pacientes e familiares. As visitas virtuais são ligações por chamada de vídeo através de
um aplicativo, para que os familiares possam ver e falar com seus entes. A psicóloga
entra em contato via telefone com os familiares com intuito de ofertar suporte
psicológico, compreender a dinâmica familiar e os recursos de enfrentamento.
Posteriormente é ofertado a visita virtual, geralmente os familiares aceitam participar e
demonstram gratidão com a ação. Os que recusam, justificam dificuldade em lidar com
a vivência, acreditando que ver o paciente adoecido pode desestruturar seu estado
emocional. Independente da escolha, o familiar é acolhido pela psicologia e o serviço
fica disponibilizado. Inicialmente o foco das visitas virtuais era favorecer a redução de
ansiedade e “aproximação” dos familiares e pacientes, mas foram percebidas outras
repercussões. Foi possível notar os efeitos benéficos da junção entre o boletim médico
diário e a participação dos familiares nas visitas, auxiliando na comunicação e
alinhamento de expectativas em relação à realidade do quadro dos pacientes
hospitalizados. Além de perceber que, as visitas figuram como canal importante para
despedidas, reconciliações, ressignificações da experiência de adoecimento e facilitador
do processo de luto, evitando lutos complicados. Considerações finais: As visitas
virtuais realizadas pelas psicólogas de forma sistematizada e com fluxo conhecido pela
equipe multidisciplinar repercutiu de forma positiva no cenário de internação para
pacientes, familiares e equipe de saúde. Diante de um cenário pandêmico e com grandes
dificultadores da prática psicológica dentro do hospital, destaca-se a importância de
reorganização de fluxos de assistência baseados na literatura e na realidade do contexto
de cada instituição.
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RESUMO
Título:
A PERCEPÇÃO DO PACIENTE SUICIDA POR PROFISSIONAIS DE UM
HOSPITAL DE REFERENCIA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA
NA PARAÍBA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Enquanto grave problema de saúde pública, a ideação e o comportamento
suicida são envoltos por preconceitos e tabus, necessitando, pois, de assistência e

cuidado que devem ter como prerrogativa uma intervenção humanizada em virtude da
fragilidade do sofrimento psíquico presente nesta demanda. Objetivo: Verificar a
percepção que profissionais de saúde, referência no cuidado ao comportamento suicida,
possuem acerca destes pacientes e como esta percepção pode influenciar no cuidado
ofertado. Metodologia: A pesquisa foi realizada no setor de pronto atendimento em
saúde mental em um hospital de referência em urgência e emergência psiquiátrica na
cidade de João Pessoa/PB e contou com a participação de 20 profissionais de saúde,
entre médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Os dados foram coletados
de forma individual, por meio de um questionário sociodemográfico e uma entrevista
semiestruturada, analisados por estatísticas descritivas e análise de conteúdo,
respectivamente, respeitando-se os aspectos éticos que envolvem a pesquisa com seres
humanos. Resultados: A maioria dos profissionais de saúde participantes eram
mulheres, com médias de idade de 41 anos e tempo de trabalho na instituição de 5 anos.
A análise e categorização dos relatos obtidos nas entrevistas mostraram, de maneira
geral, que a percepção dos profissionais de saúde acerca do paciente suicida se estrutura
em torno de categorias como: a) presença de transtornos mentais/Sofrimento psíquico,
b) fatores psicossociais e de vulnerabilidade e c) Perda do sentido da vida. Apesar dos
aspectos sociais e subjetivos serem apontados, foram as características de personalidade,
padrões emocionais e comportamentais relacionadas a presença de transtornos mentais
que prevaleceram como possíveis indicadores/razões para a manifestação deste
comportamento. No tocante aos cuidados ofertados a estes pacientes, os profissionais
afirmaram procurar basear sua conduta em termos de empatia, respeito, acolhimento,
atenção e cautela, seguindo o que orienta as instituições orientadoras das práticas em
saúde. Discussão: Entende-se que o ato suicida corresponde a um nível de sofrimento
no qual a pessoa pensa, tenta ou o concretiza objetivando-se livrar da dor, não desejando
a morte em si. A postura humanizada dos profissionais de saúde que cuidam destas
pessoas e seus familiares tem como desafio minimizar este sofrimento, evitando
julgamentos negativos e/ou comportamentos discriminatórios que podem envolver
indiferença, ironia, paternalismo, lições de ânimo ou de religiosidade. Ao associarem o
comportamento suicida a aspectos de personalidade ou padrões comportamentais, no
entanto, é possível observar que a percepção destes profissionais ainda sofre influência
de crenças e representações com significados ligados à patologização e individualização
do sujeito, o que pode apontar para um cuidado que, apesar de relatado como condizente
com as práticas de humanização em saúde, pode ser perpassado por preconceitos,
estigmas e estereótipos. Considerações finais: O avanço na assistência ao paciente com
ideação ou comportamento suicida necessita cada vez mais de equipes preparadas para
atuar nesse contexto, visto que a forma como estes concebem estes pacientes influenciar
nos primeiros socorros, na confiança e na relação estabelecida, podendo ser um
determinante positivo ou não no cuidado oferecido e nos procedimentos e
encaminhamentos decorrentes.
Palavras-chave: Paciente suicida, percepção, profissionais de saúde.
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RESUMO
Título:
VISITA VIRTUAL: Relato de experiência de capacitação para intervenção da equipe
multiprofissional em uma UTI Covid
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: As medidas sanitárias instituídas pela pandemia alteraram os fluxos de
visitas aos pacientes em Uti, o que gerou novas modalidades de conexão com a família,
sendo uma das principais, a visita virtual (vv). Em diversas instituições as vv são

intermediadas por psicólogos, médicos e/ou assistentes sociais, e muitas vezes
acontecem em momentos delicados como antes da intubação ou para despedidas, desta
forma, evidencia-se a importância da capacitação para a condução das mesmas, uma vez
que podem suscitar dúvidas e repercussões emocionais nos visitantes, que precisarão ser
acolhidos em suas demandas.
Objetivo: Descrever o processo de construção e capacitação do grupo multiprofissional
de visitas virtuais em um Hospital privado em São Paulo. Método: Relato das ações de
instrumentalização de um grupo multiprofissional para realização de visitas virtuais na
UTI Covid: formação do grupo, construção de material de apoio e supervisão de visitas.
Resultados/Discussão: O grupo foi formado a partir do interesse de vinte profissionais
enfermeiros(as), fisioterapeutas e médicos (as) que em sua maioria possuíam
capacitação prévia em comunicação ou cuidados paliativos e estavam distribuídos em
todos os turnos, quando sinalizados por seus coordenadores sobre a possibilidade de
integrar o grupo. Os profissionais foram instrumentalizados com um material de apoio
criado especificamente para este fim, e que consiste em um card composto por
instruções técnicas (uso do tablete, plataforma utilizada para a conexão, higienização do
equipamento e suporte) e instruções de manejo, subdividido em 3 sessões (1 – se
preparando para a visita, 2 – durante a visita e 3 – após a visita). Na sessão 1 o
profissional é orientado sobre pontos que devem ser considerados antes da
videochamada: orientação do objetivo e tempo da visita, identificação do visitante,
conhecimento do mesmo sobre o quadro clínico do paciente, orientação sobre possíveis
dispositivos visíveis, como tubo orotraqueal, sondas e cateteres e investigação sobre
objetivos especificos na visita, como por exemplo: rituais religiosos. Na sessão 2, o
profissional é orientado sobre a importância de verificar o ângulo e foco da imagem e
ficar atento a possíveis desconfortos (físico/emocional) nos pacientes e/ou familiares
durante a chamada e auxiliar na intermediação da comunicação quando os pacientes
apresentem limitações. Na sessão 3, o profissional é orientado a acolher o visitante após
o término da chamada, questionando sobre a experiência do mesmo e em caso de
preocupação com o estado emocional do visitante após a visita, sinalizar o psicólogo da
unidade e em caso de preocupações com manifestações verbais que sugiram
incompreensão do quadro clínico, fazer a sinalização para equipe médica. Após as
orientações os profissionais são convidados a acompanhar uma visita realizada pelo
psicólogo, que em seguida permanece a disposição para dar suporte presencial ou à
distância para o profissional em caso de dúvidas após as conexões. Considerações
finais: A capacitação mostrou-se importante estratégia para assistência humanizada,
pelo alcance a profissionais da equipe multi em todos os turnos, além de propiciar maior
segurança na execução e satisfação pela possibilidade de conectar pacientes e familiares
em um momento de incerteza e vulnerabilidade, conforme relatos da equipe.
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RESUMO
Título:
A importância da musicoterapia na humanização da assistência a pacientes em Cuidados
Paliativos.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A intervenção das artes no ambiente da saúde tem se tornado cada vez mais
discutida, assim, é possível observar diversos benefícios destes tratamentos alternativos
para redução e/ou controle da dor, ansiedade, depressão, entre outras características.

Diante dessas intervenções, a música, em específico, também vem se destacando como
um tipo de tratamento alternativo. Além dos benefícios para os pacientes, também é
possível destacar o favorecimento da relação dos profissionais da saúde com os
pacientes, potencializando a empatia e conexão entre os dois. Estas características do
uso da musicoterapia podem beneficiar pacientes, e familiares destes, em cuidados
paliativos, sendo estes, os sujeitos que devem estar recebendo uma atenção
especializada e diferenciada diante do seu quadro hospitalar mais grave, que em alguns
casos são irreversíveis, transformando esse momento, geralmente, tão angustiante e
doloroso para paciente e sua família em um momento de menos dor, ansiedade, medo,
luto, entre outros. Objetivos: Analisar e reafirmar os benefícios da musicoterapia para
pacientes e familiares de pacientes em cuidados paliativos. Métodos: Foi realizada uma
pesquisa bibliográfica tradicional mediante busca nas bases de dados BVS e Science
Direct. Foram utilizados os descritores “Música”; “Terapia”; “Cuidados Paliativos” (em
português e inglês). Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos delimitados
entre os anos de 2015-2021, nos idiomas português e inglês, como estratégia de
ampliação da busca e que relataram o tema da pesquisa. Discussão dos resultados: A
musicoterapia têm ganhado cada vez mais espaço na contemporaneidade como
estratégia para a produção de um cuidado holístico em saúde, dentro do âmbito das
práticas complementares, não-farmacológicas, apresentando evidências de efeitos
positivos tanto de forma fisiológica como psicológica e portando grande eficácia na
assistência a pacientes em paliação, como também, a seus familiares. Assim, a sua
intervenção depende diretamente da análise do contexto e avaliação das necessidades
multidimensionais dos indivíduos ao qual ela se destina, por parte do profissional
musicoterapeuta. Dessa forma, é importante destacar que esta prática comporta técnicas
de manejo variadas, incluindo a escolha da música pelo próprio paciente à produção de
sons pelo mesmo. Ademais, a musicoterapia auxilia na tomada de consciência,
facilitando a expressão dos sentimentos e pensamentos, favorecendo o processo
comunicativo na tríade paciente-família-equipe, colaborando, assim, para a valorização
da autonomia e subjetividade do paciente ao possibilitar a investigação dos seus desejos
e valores que, por vezes, não são levados em consideração. Portanto, as evidências da
literatura científica corroboram para a utilização da musicoterapia no cuidado
assistencial e humanizado ao paciente em paliação, tendo em vista os seus inúmeros
benefícios somados ao seu baixo custo de implementação.
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RESUMO
Título:
Cuidados Paliativos: o cuidado aos pacientes paliativos no contexto da pandemia de
covid-19.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: Frente à pandemia de COVID-19, decretada pela OMS em março de 2020,
novos protocolos de segurança foram implementados com o propósito de controlar a
disseminação do vírus. A OMS descreve os cuidados paliativos como cuidados ativos e
totais do paciente, desenvolvidos quando não há possibilidades terapêuticas curativas.
De acordo com a IAHPC, os cuidados paliativos possuem como objetivo promover
qualidade de vida aos pacientes, familiares e cuidadores, por se tratar de uma
abordagem diferenciada de cuidado para esse fim é realizada uma avaliação e
tratamento para alívio da dor e dos sintomas, levando em consideração dimensões
sociais, espirituais e psicológicas desses pacientes e familiares. Para que tal assistência
possa ser realizada de maneira apropriada em tempos pandêmicos houve a necessidade
de alteração na rotina de cuidados dos pacientes em cuidados paliativos. Objetivo:
Analisar as evidências científicas no que concerne ao cuidado de pacientes em cuidados
paliativos na pandemia de COVID-19. Método: Revisão sistemática de artigos
publicados entre 2020 e 2021, com artigos completos disponíveis, com idiomas em
inglês ou português. Foram assim, analisando as bases Biblioteca Virtual em Saúde,
Scientific Eletronic Library (SciELO) Cinahl, MedLine, Embase, LILACS, utilizando
os descritores “cuidados paliativos”, “COVID-19” e “coronavírus”. Resultados: Foram
selecionados 109 estudos para análise, sendo 103 em inglês e 6 em português.
Baseando-se em critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 17 artigos, além do
acesso aos manuais da ANCP. Os artigos e manuais utilizados discutem sobre as novas
formas de cuidado do paciente em cuidados paliativos no cenário da COVID-19 e suas
possibilidades. Discussão: Constata-se que o cuidado prestado aos pacientes em
cuidados paliativos necessitou ser reformulado sendo imprescindível que a equipe
multiprofissional esteja sempre alinhada às mudanças, além de que mantenham a
criatividade nesse processo. Tornou-se importante, a revisão do plano avançado de
cuidados dos pacientes, que pode ser realizado por via de conferências virtuais como
forma de respeitar as medidas de isolamento social, proporcionando a dignidade dos
pacientes, restituindo o direito à autonomia e o cuidado individualizado. Como forma de
evitar danos à saúde mental do paciente, visitas virtuais foram implementadas, bem
como mudanças nos critérios de admissão, limitação nos horários e números de visitas,
implementação de um sistema de suporte por meio de ligações diárias para familiares, a
exigência de flexibilidade e mudanças nas políticas públicas. A respeito do direito de
despedida para pacientes em processo ativo de morte, este deve ser assegurado e todos
os procedimentos de segurança devem ser preservados.
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Título:
Viva o curta HJP: Relato de experiência sobre a utilização de curta-metragem no
ambiente hospitalar.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Viva o curta HJP: Relato de experiência sobre a utilização de curta-metragem no
ambiente hospitalar.
Verena Batista de Oliveira Barros/ Psicóloga / Hospital Jaboatão Prazeres (HJP).
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Jaboatão Prazeres (HJP).
O momento da internação para a criança, frequentemente, é visto como um processo
doloroso, revestido de vários medos, angústia e sensação de desamparo. O hospital
passa a ser um ambiente estressante, frio, relacionado a doença e a morte. Sendo assim,
é necessária uma desmistificação do ambiente hospitalar para que o infante
ressignifique sua percepção de um espaço hostil (Sossela & Sager, 2017). A atividade
lúdica pode auxiliar a criança associar o momento de internação como algo importante
para sua recuperação, compreendendo o seu processo de hospitalização. Nesse sentido,
os autores Kudo e Pierri (2001) destacam a importância do resgate de recurso
terapêuticos para estimular o potencial criativo. O cinema como processo artístico,
lúdico, criativo e terapêutico foi escolhido como forma de intervenção pela equipe
multiprofissional, formada por uma psicóloga e uma Terapeuta Ocupacional, que atuam
na enfermaria pediátrica de um Hospital Geral da Região Metropolitana do Recife. O
relato de experiência do projeto “Viva o curta” do Cine HJP que foi iniciado em junho
de 2019, tem como objetivo estimular a reflexão, através dos curtas-metragens sobre
temas diversos, que possam impactar na recuperação dos pacientes assistidos, na
maneira como vivenciam o seu estar no mundo e sua experiência do processo de
hospitalização. Este estudo tem como finalidade descrever as experiências das ações do
projeto “ Viva o curta HJP” com pacientes e familiares das enfermarias pediátrica. As
sessões eram realizadas mensalmente tendo como temas datas comemorativas,
promoção da saúde, humanização e o calendário de saúde preconizado pelo Ministério
da Saúde. Os pacientes e acompanhantes eram convidados a comparecerem a atividade
proposta, sendo estimulados a refletirem sobre o tema abordado. Essa intervenção
possibilitou aos pacientes e familiares um espaço de descontração, prazer, promoção de
saúde, elaboração das emoções e diminuição do ócio hospitalar. Logo, analisa-se que o
projeto “Viva o curta HJP” visa a diminuição dos agentes estressores do ambiente
hospitalar promovendo uma possível melhora no processo de recuperação do paciente.
Referências
Sossela, Cláudia Roberta, & Sager, Fábio. (2017). A criança e o brinquedo no contexto
hospitalar. Revista da SBPH, 20(1), 17-31. Recuperado em 29 de maio de 2021, de
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151608582017000100003&lng=pt&tlng=pt.
Kudo,A. de M. & Pierri, S. (2001). Terapia ocupacional com crianças hospitalizadas. In:
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São Paulo: Sarvier,2001,pp.223-245.
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RESUMO
Título:
GRUPO PSICOTERAPÊUTICO COMO REDE DE APOIO SOCIAL NA
HOSPITALIZAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA PANDEMIA DE COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Estudos apontam a importância dos grupos como ferramenta de cuidado na área da
saúde. Isto posto, este estudo se configurou enquanto um relato de experiência, sendo
oriundo das vivências de uma psicóloga em um hospital geral da rede pública do estado
de Pernambuco. Assim, teve como objetivo relatar a experiência de grupos
psicoterapêuticos durante a pandemia de COVID-19. Tal vivência ocorreu no período

de agosto de 2020 a janeiro de 2021. Com a incidência da pandemia, o hospital adotou
medidas a serem tomadas ao identificar sintomas gripais, isolando os pacientes em
enfermarias de transição até confirmação do diagnóstico. Diante disto, os pacientes, ao
se verem afastados da família e com suspeita de COVID-19, recusavam-se a colaborar
com os procedimentos da equipe de saúde, demonstrando comportamentos hostis e/ou
expressando suas angústias através de sintomas depressivos. Assim, foram executados
grupos psicoterapêuticos em cada enfermaria de transição, possuindo em média 6
pacientes, de forma a favorecer um espaço de escuta em que pudessem expressar seus
medos, raivas e angústias diante da situação em que se encontravam. As principais
demandas levantadas foram: ausência de informações sobre seu quadro clínico ou
informações contraditórias, demonstrando uma fragilidade na comunicação entre os
membros da equipe; medo de ter contraído o vírus e passar mais tempo longe da
família, ou de se contaminar durante o tempo de espera; medo da própria morte.
Observou-se uma formação de vínculos entre os participantes que perpassou o grupo e a
própria internação, de forma que continuaram em contato mesmo quando um dos
membros recebia alta ou era transferido para outra enfermaria. Além dos grupos, foi
realizada mediação entre equipe/paciente/família visando fortalecer o vínculo da tríade,
sendo observado, no decorrer dos atendimentos, uma melhora significativa na
comunicação entre as partes. Além disso, também foram realizadas visitas virtuais entre
família/paciente, bem como atendimentos psicológicos aos familiares de forma remota.
Durante toda a vivência, foi identificado como os grupos são importantes ferramentas
de intervenção no ambiente hospitalar, sendo ratificado por autores especializados na
área, na medida em que a psicóloga intervém tanto em demandas individuais, que
atravessam a história de cada participante, como demandas coletivas, sendo
principalmente questões institucionais e atravessamentos da terminalidade e luto. Além
disso, além da interação virtual facilitada pela psicóloga visando potencializar a rede de
apoio familiar, autores salientam ainda que a interação grupal cria um vínculo afetivo
entre os pacientes, possibilitando uma rede de apoio social em um momento permeado
pelo medo do adoecimento e morte, que se intensifica diante da pandemia de COVID19. Esta experiência possibilitou aprendizados sobre os grupos psicoterapêuticos aos
pacientes isolados com suspeita de COVID-19, salientando a realização de grupos como
intervenções fundamentais no contexto da Psicologia Hospitalar. Isto se torna mais
evidente nos hospitais públicos, nos quais tendem a possuir uma equipe reduzida de
psicólogos que não consegue suprir a intensa demanda de pacientes. Por fim, destaca-se
a importância da realização de mais pesquisas para analisar as potencialidades dos
grupos no ambiente hospitalar, de forma a continuar expandido conhecimento para os
profissionais, academia e sociedade.
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RESUMO
Título:
A atuação da psicologia hospitalar na unidade de UTI Neonatal
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A psicologia hospitalar tem se mostrado necessária na Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal. Este é um campo com muitas especificidades, como a intensa atuação com os
pais, ainda mais pensando no contexto da pandemia da covid-19, a qual impôs a
dificuldade para a realização de visitas. Além disso, existem outras questões que se
mostram frequentes por parte das mães, são elas o receio da morte do bebê, o relato de
não se sentirem mães, sentimentos de culpa, medo e no presente momento relatam

aumento da ansiedade pela impossibilidade das visitas. Nesse sentido, se faz necessária
a presença da psicologia para minimizar os sofrimentos decorrentes da internação. O
serviço psicológico tem se mostrado importante para auxiliar no enfrentamento dessa
situação, sendo referido pelas mães como um espaço de acolhimento que elas precisam.
O presente trabalho objetiva relatar a experiência e a relevância da atuação da
psicologia hospitalar inserida na UTI Neonatal como uma possibilidade de cuidado
entre paciente-família. Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa na
modalidade de relato de experiência. Naturalmente, expectativas são criadas acerca do
nascimento do filho e a partir do momento em que essas expectativas são desconstruídas
com a notícia da internação diversas emoções surgem a partir disso e com frequência as
mães relatam medo, angústia e ansiedade. Segundo a experiência de uma das autoras,
foi percebido o aumento das solicitações para atendimento psicológico às mães que
possuem filhos internados na UTI Neonatal. A maioria dos relatos mostram o receio de
que o quadro do filho piore e que esse é um período de intensa ansiedade no qual as
mães não conseguem manter medidas básicas de autocuidado. Nesse contexto, se insere
a atuação da Psicologia como forma de oferecer um espaço seguro para a expressão de
sentimentos por meio de atendimentos psicológicos via ligação telefônica e presencial.
Além disso, tem-se realizado cada vez mais ações de humanização, pode-se citar o dia
das mães no qual foram realizadas fotos dos bebês e confeccionou-se um cartão
personalizado para cada mãe que foi enviado no dia da celebração. Outra ação realizada
neste momento é a promoção de visitas marcadas e mediadas pela equipe
multiprofissional. A visita é sempre muito marcante, pois proporciona-se um ambiente
acolhedor com fotos do bebê e decoração que remete à família, reserva-se uma sala para
que seja possível ter privacidade e a equipe também faz registros por meio de fotos e
vídeos para que os familiares tenham lembranças. Foi possível perceber que a
quantidade de solicitações voltadas a esses familiares cresceu significativamente com a
pandemia e fazem parte de um cuidado integral. Se mostrou muito importante também a
oferta, por parte da equipe de Psicologia, de um espaço seguro para a expressão de
sentimentos e de ideias para as mães de forma a amenizar o sofrimento devido à
internação do filho. Portanto, se mostra essencial o trabalho da psicologia na promoção
e prevenção à saúde mental nesse contexto.
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RESUMO
Título:
Atuação da psicologia na Urgência e Emergência de um Hospital Geral: um relato de
experiência.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A iminência de um adoecimento coloca o ser humano diretamente em contato com a sua
vulnerabilidade. Situações abruptas e que exigem respostas rápidas fazem parte da

rotina dos mais diversos serviços de urgência e emergência. Esses espaços convocam os
profissionais de saúde a prestarem um cuidado que se alinhem com um olhar global e
integral do ser humano, entendendo-o nas suas mais diversas esferas constitutivas; a
saber: biológica, psicológica, espiritual e social. É dentro dessa rotina, em contato direto
com o inesperado, que o profissional de psicologia se insere como uma categoria
profissional essencial para o funcionamento do serviço. Visto isso, o presente trabalho
objetiva discorrer sobre a experiência de atuação da Psicologia no contexto da urgência
e emergência de um Hospital Geral, a fim de compreender as potencialidades e desafios
desse profissional dentro de tal ambiente. Esse estudo descritivo possui natureza
qualitativa na modalidade relato de experiência. A emergência parte do pressuposto de
que algo saiu fora do normal e esperado, gerando assim uma situação de crise. Cabe ao
profissional de psicologia colocar e pensar em técnicas e estratégias para minimizar os
impactos que tais situações podem provocar nos sujeitos. A atuação da psicologia no
cenário de urgência e emergência difere do atendimento clínico. Essa diferença inicia-se
no setting de atendimento e perpassa pelos seus objetivos. Na clínica, o psicólogo
possui minimamente o controle do ambiente, dos sons, horário de agendamento,
privacidade e tempo de duração da sessão. Na situação de emergência, existem fatores
externos, como ruídos, intercorrências e privacidade prejudicada. Enquanto no
atendimento clínico se pretende um processo terapêutico a longo prazo, esse não é o
objetivo do atendimento na urgência e emergência de um hospital geral. A atuação do
psicólogo nesse contexto visa o atendimento breve e focal, com objetivo de
proporcionar que o sujeito que está passando pelo inesperado se organize diante da crise
e desenvolva mecanismos para lidar com sua nova realidade. Na urgência e emergência
cabe ao psicólogo ações mais diretivas, como escuta ativa, apoio, validação de
sentimentos, orientação e psicoeducação. Além disso, o profissional pode realizar
acolhimento e escuta psicológica aos familiares com foco no conhecimento sobre a sua
rede de apoio e suporte a eles. Também é papel do Psicólogo Hospitalar mediar as
relações existentes entre a tríade paciente-família-equipe. Diante do exposto, a
assistência de psicologia nesse setor se faz necessária para o acolhimento da urgência
psíquica dos sujeitos envolvidos nesse contexto de crise, minimizando os sentimentos
negativos presentes.
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RESUMO
Título:
Luto Perinatal: Quando a morte inverte a “ordem natural das coisas”
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A maternidade é um momento repleto de alegria, nascimento e começo de vida,
conforme o imaginário da sociedade, porém há também intercorrências durante a
gravidez, podendo ocorrer a perda desse filho, o que, segundo as autoras, é um
acontecimento mais frequente do que se imagina. A noção do óbito perinatal é a perda
ocorrida a qualquer momento da gestação até o primeiro mês de vida desse bebê. A
morte fetal, então, traz uma contradição, invertendo a ordem natural das coisas e dos

fatos da vida, interrompendo os sonhos e projetos futuros que os pais projetam em seu
futuro bebê e por conta disso, é notada uma dificuldade no processo de elaboração desse
luto, podendo se desenvolver para um luto complicado, já que a ideia de algo mais
ameaçador e traumático para os pais do que a morte de um filho, independente de sua
idade. Além disso, o luto perinatal não é reconhecido socialmente e deve ser evitado,
sendo o sofrimento da mãe silenciado e contido, sendo observado a falta de apoio social
e também de preparo dos profissionais para lidar com a dor dos familiares. O presente
trabalho tem como objetivo debater a respeito da atuação da psicologia no processo de
enlutamento de pais que perdem seus filhos recém-nascidos e da equipe de saúde. Para
isso, foi feita pesquisa qualitativa, sendo realizada uma revisão bibliográfica acerca do
tema, tendo como fonte de pesquisa a base de dados Scielo e Capes. Como principais
resultados, pôde ser constatado que a presença da psicologia se faz importante e
fundamental para o auxílio na assimilação da dor da perda do bebê, ofertando um
espaço de acolhimento e reconhecimento, já que este não é visto na sociedade. O
atendimento psicológico imediato aos pais é visto como significativo para evitar o
desenvolvimento ao luto complicado, prevenindo as possíveis psicopatologias que estão
relacionadas à morte e vida do bebê. Ademais, a psicologia também pode auxiliar a
equipe de saúde, que, por muitas vezes, se sente despreparada para lidar com tais
situações e se impacta emocionalmente também com a morte perinatal. Foi considerado,
então, que a atuação da psicologia é extremamente significativa para amenizar os
impactos do luto perinatal, e também quanto ao processo de humanização dos serviços
de saúde.
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RESUMO
Título:
A COMPREENSÃO DE FAMILIARES SOBRE A COMUNICAÇÃO DA
PROPOSTA DE CUIDADOS PALIATIVOS EXCLUSIVOS AO PACIENTE
ONCOLÓGICO
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

O presente resumo refere-se a um Trabalho de Conclusão de Residência em andamento,
na fase de coleta de dados, desde maio de 2021, realizado no Hospital de Câncer de
Pernambuco, no setor de Clínica Médica/Cuidados Paliativos, após aprovação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, sob parecer n° 015564, CAAE:
43580721.7.0000.5205. Este é um estudo qualitativo que objetiva discutir como
familiares compreendem a comunicação da proposta de cuidados paliativos exclusivos
feita pela equipe ao paciente oncológico. Tem como objetivos específicos compreender
o que o familiar entende por cuidados paliativos exclusivos; analisar como o familiar
percebe a comunicação equipe-paciente quanto à proposta paliativa; verificar como o
familiar imagina/va a reação emocional do paciente diante de conhecimento sobre a
proposta de cuidados paliativos exclusivos; e identificar os estados emocionais mais
recorrentes dos familiares/acompanhantes de pacientes oncológicos em cuidados
paliativos exclusivos. Estão sendo realizadas entrevistas semiestruturadas gravadas em
formato de áudio, após o participante ler e assinar o TCLE, que serão transcritas e
analisadas através da análise de conteúdo. O número de participantes será definido pelo
critério de saturação das respostas, que se refere a um momento da pesquisa em que
continuar realizando novas coletas não traz mais informações e elementos novos para o
estudo, por esgotarem os recursos disponíveis, não havendo relação com razões
metodológicas (MINAYO, 2017). A população constitui-se de familiares acima de 18
anos que exerçam papel de cuidador quanto ao paciente, que tenham conhecimento
prévio sobre o diagnóstico oncológico e sobre a proposta de tratamento paliativo. É
esperado que haja dificuldade na compreensão dos familiares acerca dos cuidados
paliativos, bem como resistência em concordar com a comunicação da proposta
paliativa ao paciente. Faz-se necessário uma atuação preventiva, no sentido de abordar
um cuidado integral ao paciente, incluindo também seus familiares, para buscar
promover conforto e qualidade de vida, até o momento da morte. A família, de modo
geral, sofre junto com o paciente e vivencia sentimentos semelhantes, além de exercer
papel de cuidadora, acompanhando todo o processo de adoecimento. O tratamento
paliativo pode ser utilizado para qualquer doença crônica, não somente o câncer, desde
o diagnóstico e prestado inicialmente em conjunto com o tratamento curativo, embora
essa prática ainda seja pouco comum, pois historicamente a abordagem paliativa é
diretamente associada ao processo do morrer, momento em que comumente se recorre
aos cuidados paliativos exclusivos. Medidas de conforto, controle da dor e outros
sintomas passam a ser a estratégia mais benéfica para o paciente, as medidas curativas
vão sendo descontinuadas, toda a equipe passar a focar no conforto do paciente e
acolhimento à família (SPDM, 2017). Esta é uma abordagem ainda recente, apresenta
resistência por parte da população geral e de alguns profissionais de saúde, fazendo-se
necessário um maior entendimento por parte da comunidade científica e desses
profissionais a respeito de como o familiar compreende a comunicação com o paciente
quanto à proposta paliativa, uma vez que a postura da família pode influenciar
diretamente no processo de enfrentamento do paciente e na forma da equipe lidar com
ela.
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RESUMO
Título:
HOSPITAL GERAL E SAÚDE MENTAL: A instituição hospitalar como ponto de
atenção da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Após o significativo processo de Reforma Psiquiátrica iniciado na década de 70,
tivemos a implantação do que hoje é conhecido como Rede de Atenção Psicossocial –
RAPS (AMARANTE; NUNES, 2018). Um conjunto complexo de serviços e ações
articulados que tem como objetivo garantir a integralidade da assistência em saúde

mental e a articulação efetiva dos pontos de atenção à saúde, tendo em sua composição
7 pontos de atenção, dentre eles o componente de Atenção Hospitalar, onde o Ministério
da Saúde preconizou a utilização de leitos de saúde mental habilitados em hospitais
gerais, como viabilizador de desabilitação de leitos em hospitais psiquiátricos e como
possibilidade de cuidado integral dos sujeitos que sofrem com algum adoecimento
mental (BRASIL, 2012). Tais leitos em hospitais gerais devem ofertar internações mais
curtas, até a estabilização do quadro clínico, de forma a produzir uma assistência não
segregadora e estigmatizante desse público (BRASIL, 2012). Esse trabalho objetiva
situar o lugar do hospital geral na RAPS quanto à sua necessidade, possibilidade e
impasses, como meio de analisar a lógica de cuidado que engendra e determina as
práticas profissionais. Trata-se de uma revisão bibliográfica, recorte da pesquisa
intitulada “O hospital geral como ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial:
possibilidades e impasses”, em desenvolvimento, que visa investigar junto aos
profissionais de saúde de um hospital geral de Cuiabá/MT, que não comporta leitos de
saúde mental habilitados, as formas de cuidados em saúde destinadas aos usuários com
transtorno mental que buscam ou poderiam demandar atendimento à instituição. A
presente revisão foi realizada a partir das bases de dados Scientific Electronic Library
Online (SciELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS). Partindo da afirmação de Prado; Sá; Miranda (2015) o sujeito com
transtorno mental tem maior probabilidade de ser negligenciado em instituições não
especializadas, como hospitais gerais, tendo em vista o estigma direcionado a esse
público ao longo dos séculos, resultando em usuários, por vezes, desassistidos por
outros pontos de atenção à saúde. Nossa hipótese a ser investigada é de que a lógica
manicomial pode estar no cerne dos impasses e impossibilidades do hospital geral em
fazer parte da RAPS. Os leitos de saúde mental em hospitais gerais devem ofertar
acolhimento de forma integral ao paciente em crise decorrente de sua condição
psiquiátrica e/ou com urgência de ordem físico-clínica, devendo estar articulados com
os outros dispositivos, sendo um componente essencial da porta de entrada da rede,
garantindo acessibilidade, sendo parte fundamental na efetivação e articulação da RAPS
(BRASIL, 2007). Isso porque tais usuários apresentam maior probabilidade de
desenvolver comorbidades clínicas em decorrência do uso prolongado de medicação,
como os antipsicóticos, assim como pelos maus hábitos de vida (PRADO; SÁ;
MIRANDA, 2015). Sendo assim, faz-se necessário a reflexão e discussão crítica sobre
as formas de cuidados em saúde destinadas aos sujeitos com sofrimento psíquico grave
que chegam ou poderiam demandar atendimento as instituições não especializadas,
assim como, pontuar o lugar e importância do hospital geral, muitas vezes
desconhecidos, na RAPS.
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RESUMO
Título:
Vivências da criança com psoríase: uma abordagem fenomenológico-existencial.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A psoríase é uma doença inflamatória crônica, na qual o principal órgão-alvo é a pele. É
uma patologia multifatorial, que se desenvolve a partir de gatilhos em indivíduos que
são geneticamente susceptíveis. Na infância ela pode-se manifestar com apresentações
atípicas, gerando grande impacto na qualidade de vida. Diante disso, este trabalho teve
como objetivo ampliar o conhecimento sobre as vivências da criança com psoríase,
além de compreender a doença em relação ao desenvolvimento infantil. Foi realizado
um estudo de caso pautado na abordagem fenomenológico-existencial em psicologia,
com uma criança de 9 anos, com a doença psoríase. Para a coleta de dados foram

realizadas 2 entrevistas, sendo a primeira com uma pergunta norteadora: “Gostaria que
você me falasse como é sua vida com psoríase”. Após a primeira entrevista, foi
identificada a necessidade de um acolhimento por ser considerado que o tema pudesse
ter mobilizado questões afetivas, sendo assim, foi realizado um segundo encontro com
caráter de acolhimento da participante. Esses dados foram analisados baseados no
método fenomenológico-existencial composto por quatro momentos: Estabelecer o
Sentido Geral; Determinação das Partes- Divisão das Unidades de Significado;
Transformação das Unidades de Significado em Expressões de Caráter Psicológico e
Denominação da Estrutura Geral de Significados Psicológicos. Após a análise da
entrevista foram identificados seis constituintes essenciais: “Sobre a doença e o corpo
adoecido”, “Vivenciando o adoecer”, “Sobre eu mesma e o meu sentir”, “Saúde e
Pandemia”, “Preocupação vida e morte”, “Ser-com”. Esses constituintes demonstram a
forma com que a criança vivencia o adoecimento e como esta percepção tem influência
em seu dia a dia. O homem além de viver em determinado lugar, tem consciência de sua
própria vida, e também dos entes com os quais se relaciona, atribuindo significado aos
acontecimentos de sua realidade. Seu comportamento costuma revelar aspectos de sua
existência, entretanto, apenas de forma indireta e incompleta, as situações que alguém
vivencia não possuem apenas um significado, mas adquirem um sentido para quem as
experiência, relacionando-se à sua própria maneira de existir. O sentido que uma certa
situação tem para a própria pessoa é uma experiência íntima que geralmente escapa à
observação do Psicólogo, então para podermos desvendar sua experiência o pesquisador
necessita de informações a esse respeito, fornecidas pela própria pessoa. Esse tipo de
experiência constitui a vivência dos fatos e o significado destes, considerando-os em si
mesmos, então o método fenomenológico-existencial dirige-se à Psicologia como um
recurso apropriado para se pesquisar a vivencia. O estudo de caso constatou a forma
com que a criança percebe e reconhece a doença em seu corpo, a manifestação da
doença é carregada de mudanças corporais incômodas que causam dores e desconfortos
físicos, e provocam sentimentos e expressões emocionais de grande relevância tanto nos
momentos em que a doença está ativa quanto em sua forma controlada, que apesar de
não gerar desconfortos físicos, gera ansiedade na criança que se sente acuada em
apresentar o quadro novamente e ser privada de atividades pertencentes ao universo
infantil.
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RESUMO
Título:
A escuta psicológica por teleatendimento a familiares de pacientes em UTI por COVID
19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Diante do atual cenário em decorrência da pandemia do COVID – 19 a psicóloga
baseada em orientações e resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP), pode se
utilizar de ferramentas tecnológicas como as videochamadas e os teleatendimentos nas
instituições de saúde a fim de dar suporte emocional, avaliação, orientação e/ou
intervenção aos sujeitos em sofrimento psíquico. O uso dessas ferramentas visa
estabelecer comunicação entre pacientes, família e instituição na construção de vínculos
para que se sintam acolhidos e que tenham compreensão que o sujeito adoecido terá
assistência e poderá acompanhar as notícias à distância. Desse modo, o presente
trabalho teve como objetivo relatar a experiência de teleatendimentos realizados a
familiares de pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) com
COVID – 19 em um hospital de alta complexidade da cidade de Fortaleza - CE. A partir
da escuta realizada, utilizou-se como método o relato de experiência a fim de apresentar
a vivência prática com os teleatendimentos nesse contexto pandêmico. Os atendimentos
foram realizados por psicólogas cadastradas no Cadastro Nacional de Profissionais de
Psicologia para Prestação de Serviços Psicológicos por de Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs). A escolha das famílias seguiu alguns critérios, a saber, familiares
que aceitassem o contato das profissionais de saúde, que pudessem garantir um local
seguro/privado para realização do atendimento e que tivessem familiares internados na
UTI por COVID-19. A partir da escuta realizada, observou-se que o momento ofertado
pelo serviço de psicologia era, por vezes, o único espaço em que os familiares
encontravam para expressarem seus sentimentos, medos e angústia sobre o quadro
clínico do paciente, ou seja, que se sentiam acolhidos, ouvidos e assim, mais próximos
da equipe de saúde. Desse modo, ao mesmo tempo que o sofrimento era compartilhado
pelos familiares, as implicações e reações que cada um manifestava na família eram
singulares. Tal fato foi percebido na fala destes, ao relatarem conteúdos que foram
sendo trabalhados ao longo dos teleatendimentos a medida em que o vínculo era
construído. Nesse sentido, destaca-se conteúdos de preocupação devido à espera por
notícias dos boletins médicos que geravam inquietações e incompreensões do quadro
clínico do paciente, o que intensificava o medo de óbito do familiar internado somado
com o alto número de mortes pela COVID-19. Além desses conteúdos, a maior parte
dos familiares relataram que se sentiam ansiosos e angustiados diante da
impossibilidade de contato físico e da inviabilidade até mesmo de vê-los, apresentando
dificuldades para dormir e realizar atividades laborais. Quando perguntados sobre
estratégias utilizadas diante de tais questões, afirmaram que se utilizavam de recursos
como a religião, o uso de medicamentos psicotrópicos e o compartilhamento das
informações recebidas com os demais membros da família como formas de aliviarem o
que sentiam/pensavam. Sendo assim, pode-se dizer que as famílias tiveram uma boa
adesão aos teleatendimentos e que foi uma importante ferramenta de cuidado nesse
contexto pandêmico. Por fim, ressalta - se a necessidade de novos estudos a fim de
possibilitar a expansão de pesquisas relacionadas às tecnologias de informação e
comunicação no contexto da psicologia hospitalar.
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RESUMO
Título:
Recursos de Enfrentamento em Indivíduos com Diagnóstico de HIV: O Impacto da
Auto-Distração sobre a Qualidade de Vida
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A Auto-Distração enquanto um Recurso de Enfrentamento consiste em
distanciar-se temporariamente do problema, mas não abandoná-lo ou negá-lo, e é uma

das estratégias de coping mais eficientes para lidar com situações problema cujo a
resolução não depende do indivíduo que vivencia a situação. O HIV é um vírus que tem
alto potencial de comprometer a eficiência do sistema biológico de defesas contra
agente causadores de infecções, e provoca uma síndrome letal. Sabe-se que o
diagnóstico da infecção pelo HIV consiste em uma situação potencialmente estressora, e
que a aceitação diagnóstica requer o uso de diversos recursos de enfrentamento.
Objetivo: Este estudo teve por objetivo relacionar o uso da estratégia de enfrentamento
Auto-Distração com a Qualidade de Vida de pessoas que vivem com o vírus HIV.
Método: Trata-se de um estudo de corte transversal, realizado no ambulatório de um
hospital especializado em doenças infectocontagiosas. Participaram 150 pessoas com
diagnóstico de HIV. Os participantes foram divididos em grupos de maior uso e menor
uso de Auto-Distração, e os resultados de Qualidade de Vida foram comparados. As
diferenças entre as médias dos dois grupos foram comparadas por meio do teste T para
amostras independentes. Resultados: Os resultados indicam que os que fazem mais uso
de Auto-Distração tiveram uma melhor percepção sobre a Satisfação com a Saúde, e
sobre os aspectos Psicológico, Social e Ambiental da Qualidade de Vida. Não houve
relação estatisticamente significativa com as variáveis Satisfação com a Saúde e com a
dimensão Física da Qualidade de Vida. Discussão: Discute-se as contribuições que o
uso da Auto-Distração pode ter para o enfrentamento da condição diagnóstica HIV, e o
quanto a utilização deste recurso pode contribuir para a otimização dos processos de
saúde, por meio da expressão mais confortável dos afetos, do investimento em vínculos
sociais e na vivência mais bem adaptada com o ambiente externo. Estes achados são
coerentes com outros estudos que associam o distanciamento temporário dos problemas
a maior bem-estar. Considerações Finais: Destaca-se a importância de estudos que
indiquem as contribuições dos recursos de enfrentamento nos processos de saúdedoença, uma vez que podem ser utilizados como parâmetro para nortear a prática do
Psicólogo Hospitalar.
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RESUMO
Título:
A Auto-Distração e o Uso de Outros Recursos de Enfrentamento: Considerações Sobre
Pessoas que Vivem com HIV/AIDS
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O HIV é um vírus que tem alto potencial de comprometer a eficiência do
sistema biológico de defesas contra agente causadores de infecções, e provoca uma

síndrome letal. Sabe-se que o diagnóstico da infecção pelo HIV consiste em uma
situação potencialmente estressora, e que a aceitação diagnóstica requer o uso de
diversos recursos de enfrentamento. A Auto-Distração enquanto um Recurso de
Enfrentamento consiste em distanciar-se temporariamente do problema, mas não
abandoná-lo ou negá-lo, e é uma das estratégias de coping mais eficientes para lidar
com situações problema cujo a resolução não depende do indivíduo que vivencia a
situação. Objetivo: Este estudo teve por objetivo relacionar o uso da estratégia de
enfrentamento Auto-Distração com o uso de outros recursos de enfrentamento. Mais
especificamente, pretendeu-se explorar quais os recursos de enfrentamento mais
associados a Auto-Distração. Método: Trata-se de um estudo de corte transversal,
realizado no ambulatório de um hospital especializado em doenças infectocontagiosas.
Participaram 150 pessoas com diagnóstico de HIV. Os participantes foram divididos em
grupos de maior uso e menor uso de Auto-Distração, e os resultados de Qualidade de
Vida foram comparados. As diferenças entre as médias dos dois grupos foram
comparadas por meio do teste T para amostras independentes. Resultados: Os resultados
indicam que os participantes que fazem mais uso da Auto-Distração tendem a utilizar
também os recursos de Planejamento, Coping Ativo, Suporte Instrumental e Religião. O
Planejamento e o Coping Ativo são recursos fundamentais para a resolução de
problemas, e os demais têm uma grande participação no manejo das emoções negativas
provocadas por uma situação estressora. Por outro lado, tendem a utilizar menos a
estratégia de Desinvestimento Comportamental, o que fala a favor de pessoas que
desistem menos diante das adversidades. Discussão: Discute-se que as estratégias mais
comumente associadas a Auto-Distração são descritas pela literatura como
potencialmente adaptativas na maior parte das situações, e aquela menos associada a
Auto-Distração é considerada pela literatura altamente disfuncional para o processo de
adesão ao tratamento em doenças crônicas. Considerações Finais: Conclui-se que é
fundamental a realização de estudos que explorem as características das estratégias de
enfrentamento com maior potencial de reduzir o estresse e resolver problemas,
especialmente no contexto de saúde. Estas ações podem contribuir para a construção de
uma prática Psicológica baseada em evidências.
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RESUMO
Título:
ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA À PUÉRPERAS COM COVID-19: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A prática hospitalar na atenção a mulheres com diagnóstico positivo para Covid-19,
durante a gestação e o puerpério, escancara a fragilidade e a dificuldade de estruturação
da rede de atenção à saúde desta população no Brasil. O país é hoje responsável pela
maior parte das mortes de gestantes e puérperas contaminadas pelo Covid-19 no mundo.
Objetiva-se com este trabalho descrever a atuação de Psicólogos Hospitalares junto às

puérperas internadas em uma UTI com diagnóstico de COVID-19, possibilitando a
reflexão acerca da construção da prática profissional nesse contexto e a contribuição da
psicologia hospitalar no cuidado integral e humanizado das pacientes no puerpério em
tempos de pandemia. Trata-se de um relato de experiência realizado no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, no período de janeiro a maio de 2021,
a partir das reflexões suscitadas durante a assistência psicológica dessas pacientes. O
referencial teórico utilizado para nortear a atuação e a discussão foi o de orientação
psicanalítica. O trabalho realizado pelos psicólogos neste cenário envolveu a atuação
conjunta com as equipes da UTI Covid e da UTI Neonatal, além das ações junto aos
pacientes e seus familiares. Foram práticas adotadas pelo psicólogo hospitalar: avaliar e
oferecer suporte psicológico às pacientes quando conscientes, acolhimento e orientação
aos familiares, realização de visitas virtuais em diversas configurações (paciente e bebê,
paciente e família e também bebê e família), além de discussão de casos de forma
interdisciplinar. A especificidade do trabalho com esse público traz notícias do
desamparo ao qual essa família é submetida diante do adoecimento e agravamento do
estado de saúde das pacientes. Os riscos inerentes ao rompimento dos vínculos da tríade
(mãe-bebê-família) em razão do isolamento aparecem com frequência no relato de
pacientes e familiares. Durante o acompanhamento das pacientes, notou-se conteúdos
relacionados ao desejo de conhecer a criança, angústias diante da separação mãe-bebê,
amamentação e também a preocupação com a própria saúde. Observou-se que as
principais demandas relacionadas à família estavam associadas às angustias quanto ao
quadro clínico da mãe e do bebê, aspectos emocionais diante da dicotomia nascimento e
adoecimento e também do sofrimento diante da impossibilidade de visita presencial. As
famílias trazem ainda preocupações a respeito dos cuidados com o bebê durante a
hospitalização da mãe, bem como as reações emocionais pelo adoecimento e perda.
Percebeu-se que a internação traz à tona aspectos da singularidade daquela família, que
devem ser reconhecidos pelas equipes de assistência em saúde de modo a garantir o laço
social, para além das categorias biológicas de cuidado, fortalecendo esses novos
arranjos e funções familiares na ausência dessa mulher. Com isso, portanto, o psicólogo
hospitalar inserido nesse contexto teve papel importante e indispensável, pois, em meio
a um contexto de separação e isolamento, pode contribuir com a aproximação e vínculo
dessa paciente, família e bebê, inicialmente se apresentando de forma complexa e
desafiadora, mas com uma forma de cuidar reinventada e criativa.
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RESUMO
Título:
Assistência psicológica a pacientes diagnosticados com COVID-19 e aos seus
familiares em hospital público de urgência e emergência.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: No contexto atual, em que o mundo vem lidando com uma pandemia
ocasionada pelo coronavírus (SARS-Cov-2), muitas instituições de saúde voltaram-se
para a assistência a pacientes contaminados e seus familiares. Em específico, os
hospitais de referência vêm recebendo pacientes com agravos e que necessitam de
suporte de nível avançado para sua assistência. Objetivo: Nesse ínterim, o objetivo
dessa mesa redonda é apresentar o trabalho realizado pelo Serviço de Psicologia em um
hospital público de urgência e emergência de referência para atendimento de pacientes
com COVID-19, localizado no interior do estado de São Paulo. Método: A equipe do
Serviço de Psicologia atua junto a familiares e pacientes com COVID-19 em três setores
diferentes, a saber: a área COVID, onde permanecem pacientes com agravos que
necessitam de monitorização constante; o Centro de Terapia Intensiva (CTI), que atende
pacientes com necessidade de suporte avançado, e a enfermaria hospitalar, onde são
recepcionados os pacientes que não necessitam mais de cuidados de CTI, mas precisam,
ainda, dar continuidade no tratamento clínico, principalmente de sequelas oriundas da
doença e da hospitalização prolongada. Discussão: De maneira geral, o atendimento
psicológico aos pacientes com Covid-19 e seus familiares tem por objetivo favorecer a
expressão emocional e ofertar espaço de acolhimento e ventilação emocional. Procurase compreender aspectos subjetivos envolvidos no adoecimento e possíveis recursos que
auxiliem no enfrentamento de pacientes e familiares, bem como tentar facilitar a
integração entre a experiência do adoecimento e as vivências afetivas relacionadas. A
frequência dos atendimentos, a modalidade realizada (presencial ou teleatendimento) e a
quem é destinado, se paciente e/ou familiares, são avaliadas a cada caso, a depender de
variáveis como estado clínico do paciente e contexto de hospitalização. Considerações
finais: A assistência psicológica ofertada pelo Serviço de Psicologia de um hospital
público de urgência a pacientes com COVID-19 e seus familiares, demonstra-se como
um dos pilares que favorecem o cuidado integral em saúde. Cabe ressaltar, ainda, que o
Serviço de Psicologia é integrado a uma equipe multiprofissional, constituída de
diversas categorias profissionais, que estão em constante discussão para aprimoramento
da assistência a pacientes e familiares.
Nome - Autor 1:
Aline Cristina Antonechen
Título da Fala - Autor 1:
Assistência psicológica e acolhimento familiar a pacientes com COVID-19 e seus
familiares internados em área COVID de um hospital público de urgência.
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
Introdução: A COVID-19, doença ocasionada pela infecção pelo coronavírus (SARSCoV-2), pode provocar desde ausência de sintomas à agravos clínicos, e podem,
inclusive, resultar no óbito do hospedeiro. Em casos de sintomas moderados a graves,
pode ser necessário assistência em hospital de alta complexidade. Objetivo: Desta
forma, o objetivo deste trabalho é apresentar a atuação do Serviço de Psicologia na área
COVID de hospital público de urgência. Método: A área COVID se caracteriza por uma
área de atendimento a pacientes com COVID-19 que apresentam sintomas moderados a
graves e precisam de monitorização constante, devido a possibilidade de piora. Se o
paciente apresenta melhoras, pode ser encaminhado para um leito de isolamento em

enfermaria COVID; caso contrário, o paciente é transferido para leitos de CTI COVID.
O Serviço de Psicologia atua em algumas frentes, como o primeiro acolhimento
psicossocial aos familiares, em conjunto com a equipe de Serviço Social; seguimento
psicológico aos familiares dos pacientes que permanecem hospitalizados e atendimento
psicológico aos pacientes que permanecem conscientes. O atendimento aos pacientes é
realizado presencialmente e o acolhimento é oferecido aos familiares preferencialmente
por tele atendimento. Discussão: Por se tratar de uma doença permeada por incertezas,
diversos medos e fantasias podem ser suscitados, podendo ocasionar crise psíquica em
todos os envolvidos. O atendimento psicológico vem se mostrando como fator protetivo
para amenizar o sofrimento advindo dessa situação. Conclusão: As intervenções
psicológicas nesse primeiro momento de internação favorecem formação de vínculo
entre pacientes, familiares e instituição, auxiliando na comunicação e cuidados
posteriores.
Nome - Autor 2:
Bárbara Mazinini Pimentel
Título da Fala - Autor 2:
Acolhimento psicológico aos familiares de pacientes diagnosticados com COVID-19
internados em um Centro de Terapia Intensiva de um hospital público de urgência e
emergência.
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
Introdução: A infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) pode acarretar grave
comprometimento orgânico e funcional dos pacientes. Os agravos clínicos exigem que
cuidados intensivos sejam ofertados, a fim de suprir os déficits fisiológicos. Objetivo: O
objetivo deste trabalho é apresentar a atuação do Serviço de Psicologia no acolhimento
familiar à pacientes hospitalizados em Centro de Terapia Intensiva (CTI), tendo em
vista os impactos psicoemocionais associados ao processo de adoecimento e internação
de entes queridos. Método: Coerentemente com as medidas de distanciamento social
vigentes durante a pandemia, a atuação do Serviço de Psicologia reorganizou-se para
que o contato com os familiares dos pacientes fosse mantido. Dessa forma, o suporte
aos familiares tem sido realizado a partir de teleatendimentos semanais ao longo da
hospitalização, com sua frequência a depender das demandas apresentadas. Ademais,
utiliza-se o recurso do envio e transmissão de mensagens de voz ao paciente, como
alternativa às visitas presenciais, suspensas no momento. Discussão: O estabelecimento
do vínculo terapêutico entre a psicóloga e a família tem se mostrado importante fator
protetivo diante do enfrentamento da hospitalização. A oferta do espaço de escuta
qualificada e ventilação emocional favorece a elaboração do sofrimento psicológico
frente à ausência do ente hospitalizado e das mudanças na rotina familiar associadas. No
mesmo sentido, o suporte psicológico contribui para que a vivência do luto
antecipatório ocorra de forma adaptativa. Considerações finais: Sendo assim, a
assistência psicológica ofertada aos familiares vem sendo desenvolvida considerando os
pressupostos da Psicologia Hospitalar, mesmo que de maneira adaptada devido ao
contexto de pandemia.
Nome - Autor 3:

Aline Guerrieri Accoroni
Título da Fala - Autor 3:
Acompanhamento psicológico e acolhimento familiar aos pacientes pós-COVID
internados em uma enfermaria de um hospital público de urgência e emergência.
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
Introdução: A intensidade dos sintomas ocasionados pela infecção do novo coronavírus
varia de formas mais leves até casos mais graves que necessitam de cuidados intensivos
e hospitalização prolongada. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar a atuação
do Serviço de Psicologia junto à pacientes pós-COVID e seus familiares. Método: Nesta
mesa redonda, são considerados pacientes pós -COVID aqueles que foram transferidos
de Centro de Terapia Intensiva (CTI) para leito de enfermaria, para cuidados
continuidade dos cuidados em saúde. Em vista disso, são realizados cerca de dois a três
atendimentos psicológicos por semana com estes pacientes e o acolhimento familiar por
teleatendimento nesta mesma frequência. Além disso, são realizadas videoconferências
entre os pacientes conscientes e seus familiares e reprodução de mensagens de voz para
pacientes inconscientes. Discussão: Durante os atendimentos, são trabalhadas demandas
trazidas pelos pacientes e familiares. Os principais aspectos que surgem nos
atendimentos à pacientes são saudade dos entes queridos, perdas ocasionadas pela
doença, sentimentos vividos durante a internação e sequelas da hospitalização
prolongada. Já no atendimento aos familiares, destaca-se a esperança da alta hospitalar e
a esperança de retomada da vida anterior. Em ambos, há autorrelato de sentimentos de
tristeza, ansiedade e medo do porvir. Considerações finais: Sendo assim, o trabalho
oferecido pelo Serviço de Psicologia pode facilitar a expressão e elaboração das
vivências afetivas no processo de internação, na medida em que oferece escuta ativa,
auxilia na elaboração dos sentimentos vivenciados e desenvolve os recursos de
enfrentamento de pacientes e familiares.
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RESUMO
Título:
O corpo e o tempo no hospital geral: escuta clínica de uma idosa.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Há estudos que destacam que a velhice é um dos momentos mais temidos pelos
indivíduos, permeado por sentimentos de difícil manejo, entre eles: solidão, tristeza,
insatisfação, rejeição e sensação de inutilidade. Uma fase de marcantes e constantes
perdas de toda natureza, desde o corpo jovem que sofre várias mudanças, de status
social, a morte de entes queridos e pensamentos aflitivos que assombram a respeito de
sua finitude. Nesta interface, o processo de envelhecimento e o luto constitui de forma
penosa um processo psíquico que o idoso percorrerá, necessitando elaborar das perdas
efetivas, de vínculos afetivos e do corpo jovem (PY, 2004). Outro aspecto significativo

nesta fase se refere à passagem do tempo, que intensifica as angústias e a sensação de
impotência e de menos valia. Ademais, no senso comum, a velhice está associada direta
ou indiretamente ao adoecer e a fragilidade do corpo. No contexto do hospital geral, o
idoso enfermo apresenta uma probabilidade aumentada de desencadear dificuldades
emocionais e psíquicas mais intensas se deparando com situações de difícil manejo que
causam dor, desconforto e coexistem com conflitos familiares preexistentes. O presente
trabalho tem por objetivo: (1) Apresentar um relato de experiência na atuação de dois
discentes durante o estágio profissionalizante em um Hospital Público da cidade de São
Paulo; (2) Discutir
uma vinheta clínica de uma idosa e as repercussões emocionais vigentes no contexto
atual; (3) Discorrer a importância da escuta ativa, do exercício da empatia e acolhimento
do processo de envelhecer. O caso se refere a uma idosa acima de 80 anos, hospitalizada
em serviço público, em longa permanência, devido a complicações ortopédicas e outras
comorbidades. Durante o processo de assistência psicológica foi possível identificar a
intensificação da negação como forma de defesa para minimizar os anseios atrelados ao
contato com aspectos aflitivos de vida e questões familiares, evitando o sofrimento e
como dispositivo defensivo para se desconectar de suas memórias. Contrapartida,
desenvolveu com a equipe uma relação de cuidado e afeto que parecem ter atuado como
fator protetivo de suas angústias. Portanto, o acompanhamento adequado de
profissionais da Psicologia, principalmente em contextos hospitalares de idosos, com
longa permanência é preconizado, por favorecer a personalização do cuidado e
adaptação mais
ajustada, atenuando medos, conflitos emocionais internos e fragilidades de várias
ordens. Em especial, no caso da idosa assistida, observou-se uma evolução emocional
significativa e maior ajustamento ao tratamento médico preconizado alinhado as
demandas da paciente e ressignificação de suas angústias.
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Título:
A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM MEIO AO CENÁRIO PANDÊMICO:
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Enquanto seres contemporâneos e profissionais de saúde, atualmente vivenciamos
contextos que outrora pareciam inimagináveis. A COVID- 19 traz com ela não apenas a
ameaça a vida de milhões de pessoas, mas também a necessidade de atualização das

práticas profissionais até então exercidas. É em meio a isto que a residência
multiprofissional se faz presente, desafiando jovens profissionais em suas extensas
jornadas de trabalho a atuarem junto ao nunca vivenciado. Para isto, dispor de uma
equipe variada em especialidades e disposta a ir além de seu fazer técnico-científico,
caracteriza-se por garantir espaços de cuidado e enfrentamento saudável ainda que as
dificuldades venham a surgir. O presente relato tem por objetivo descrever o cenário
teórico e prático da residência multiprofissional em tempos de pandemia, especialmente
as vivências construídas no Hospital de Câncer de Pernambuco; em que ainda que seja
berço de tratamento das neoplasias, acaba sendo mais um expoente de atenção á saúde
que abriu suas portas para o cuidado daqueles acometidos pela COVID-19. Após vista a
necessidade de internação nas dependências do hospital, os pacientes eram dirigidos as
enfermarias designadas para os acometidos pelo vírus, ou de última instância, a UTI que
foi adaptada para comportar suas maiores necessidades. Nestes dois ambientes, os
pacientes dispunham de numerosa equipe multiprofissional, composta por: enfermeiros,
assistentes sociais, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos
e nutricionistas. Tendo em vista a complexidade deste cenário, dispomos de supervisões
teóricas e de prática com os especialistas de cada área, sendo um expoente facilitador de
aprimoramento contínuo e norteador das práticas interventivas. Como mais um artifício
enriquecedor da qualidade da atuação em sua integralidade, foi criado o Momento
Multidisciplinar, em que os residentes semanalmente abriam espaços de discussão dos
casos da enfermaria, reconhecendo a complexidade das demandas e consequentemente
articulando intervenções conjuntas com as diferentes especialidades, assim como,
tornou-se um espaço de partilha e acolhimento dos residentes diante das
vulnerabilidades inerentes ás vivências cotidianas. Percebeu-se que desde a
implementação deste novo artifício, as práticas conjuntas puderam ser realizadas mais
rapidamente e com maior eficiência, sendo um reconhecimento tanto dos staffs do setor
como dos pacientes e seus familiares em sua abordagem diária. A residência
multiprofissional surge como uma modalidade de ensino em serviço atravessada pelas
nuances do cenário pandêmico atual, em que se mostra excepcional a inovação das
práticas cotidianas conjuntamente a criação de espaços provedores de qualidade de vida
para seus profissionais.
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RESUMO
Título:
PSICOLOGIA E RESIDÊNCIA EM SAÚDE: UM PERCURSO FORMATIVO
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A formação em saúde, historicamente, baseou-se no modelo biomédico de assistência,
deixando em plano secundário os fatores psicológicos e sociais que atravessam o
processo saúde-doença. (REIS; FARO, 2016). Um dos projetos formativos para
superação desse paradigma é a Residência Multiprofissional em Saúde (RMS), que em
sua dimensão ético-política tem como objetivo central a resistência ao modelo de
formação pautado na fragmentação do conhecimento e, consequentemente, do sujeito.
Nesse sentido, visa a articulação dos saberes entre os diferentes campos
epistemológicos, configurando-se enquanto uma estratégia de formação de recursos
humanos para o SUS, almejando a modificação das práticas tradicionais de cuidados em

saúde, inserindo uma nova cultura de compreensão, elaboração e intervenção (REIS;
FARO, 2016). O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de formação de duas
psicólogas residentes inseridas no segundo ano do Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde Hospitalar de Pacientes com Necessidades Especiais
ofertado pelo Hospital Geral de Cuiabá - MT, destacando o potencial formativo
essencial e necessário da residência em saúde para a formação do profissional psicólogo
que almeja atuar em instituições de saúde. Trata-se de um relato de experiência acerca
do percurso em residência hospitalar, lançando luz sobre as especificidades das
atividades teórico-práticas vivenciadas no programa sendo supervisão, reuniões de
equipe, visita multidisciplinar, discussões de casos clínicos, entre outras. A produção de
uma formação sustentada pela dimensão ética se potencializa mediante a contínua
reflexão acerca das ações em saúde realizadas no cotidiano, nesse sentido, a supervisão
se configura enquanto um espaço ético propício à discussão entre pares, onde os
achados ali produzidos refletem na atuação/intervenção/conduta do profissional
psicólogo junto ao paciente e seus familiares, assim como, junto à instituição e equipe,
pois, o percurso formativo em residência em saúde volta-se não somente para a atuação
dual, psicólogo-paciente, mas sim, parte de uma atuação ampliada, voltada para a
instituição de forma integral, tomando como objeto de intervenção todos seus atores.
Nas atividades práticas junto à equipe a presença da residente enquanto psicóloga de
referência do setor potencializa a constituição do percurso formativo de forma
privilegiada, tendo em vista que apresenta a psicologia enquanto ciência e profissão e
viabiliza o trabalho interprofissional, dentro e junto da equipe. As atividades teóricopráticas são desenvolvidas fundamentadas na atuação multiprofissional e sob a
supervisão direta de coordenadores e preceptores que são docentes do programa e
profissionais do quadro da instituição. Isso faz com que a experiência de ensinoaprendizagem se caracterize enquanto um mergulho em profundidade na realidade do
serviço e da comunidade assistida, sendo capaz de produzir não só conhecimentos
científicos mas também a transformação da visão de si enquanto sujeito, profissional e
do mundo (MAROJA; JUNIOR; NORONHA, 2020). A partir das reflexões acerca da
experiência é possível evidenciar que a Residência Multiprofissional em Saúde no
contexto hospitalar trata-se de um instrumento formativo necessário para o psicólogo
que deseja atuar no campo da psicologia hospitalar, tendo em vista a imersão
supervisionada no campo de atuação proporcionado pela residência, experiência essa
que uma formação apenas teórica não proporciona.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO
RESIDENTE NA SALA DE
REANIMAÇÃO: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Comunicação Oral
A Clínica no Hospital
Submetido em: 30/05/2021 20:42:43
Número Sequencial: CO116

Aprovado

APRESENTADOR
ANTONIA MARDEIJANE ALBUQUERQUE COSTA
AUTOR PRINCIPAL
ANTONIA MARDEIJANE ALBUQUERQUE COSTA
COAUTORES:
DARLA MOREIRA CARNEIRO LEITE, NATALIA ALMEIDA BORGES,
CRISLANNY FONTELES DA SILVA, MARIA LOURDLAYNE SANTIAGO
LEITÃO, TICIANE RODRIGUES DA SILVA, SÂMIA KARINE MORAES
RIBEIRO
INSTITUIÇÃO
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE

RESUMO
Título:
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO RESIDENTE NA SALA DE REANIMAÇÃO:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A sala de reanimação é um setor destinado a atender pacientes em risco iminente de
morte. A assistência é direcionada à estabilização de sinais vitais, estabilidade clínica e

hemodinâmica do paciente, objetivando a manutenção da vida para posteriormente ser
transferido para outra unidade. Por ser um setor de trabalho que atende pessoas com
risco iminente de morte, muitas vezes o psicólogo tem pouco contato com esses
pacientes, pois em sua grande maioria estão inconscientes. No entanto, esse não é um
fato que impede a intervenção psicológica nesta unidade. Diante da urgência frente aos
procedimentos necessários para estabilizar o paciente, a equipe assistencial apresenta
dificuldades em acolher os familiares que aguardam notícias do sujeito enfermo. Dessa
forma, o presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a atuação do psicólogo na
sala de reanimação, como membro da equipe multiprofissional, que promove espaços de
escuta frente ao desamparo que familiares e pacientes vivenciam diante de situações de
gravidade. Quanto ao método, esse trabalho utilizará o relato de experiência das
residentes, que atuam na urgência e emergência de um grande hospital de trauma, com o
objetivo de explorar uma possibilidade de atuação na sala de reanimação dessa unidade
hospitalar. Diante disso, a aproximação com o campo aconteceu de maneira cuidadosa.
No início do plantão era comunicado a equipe de profissionais dessa unidade sobre a
disponibilidade do Serviço de Psicologia. Inicialmente os atendimentos se mostravam
mais pontuais, com pacientes conscientes que chegavam a emergência por tentativa de
suicídio e que necessitavam ficar em local mais especializado para monitoramento.
Durante esses atendimentos se buscava a interação com a equipe assistencial, com
feedbacks e era informado que aquele paciente estava sendo acompanhado pela
psicologia. A comunicação se fez importante, pois sinalizava a toda a equipe a presença
do psicólogo. Posteriormente, novas solicitações chegavam para o psicólogo, que já não
se limitava aos casos de tentativas de suicídio. Assim, além do atendimento ao paciente,
o trabalho era realizado com a família, podendo também se estender a equipe, atuando
como mediadores entre a equipe de assistência e a família do paciente. Apesar de
momentos de resistência da equipe, a comunicação eficaz oportunizou, inclusive, rituais
de despedidas entre familiares e pacientes que foram a óbito dentro da unidade.
Percebeu-se também o acolhimento que o psicólogo pode proporcionar à família quando
esta aguardava notícias sobre seu familiar que se encontrava na sala de reanimação.
Concluiu-se que, diante dessa inserção, os atendimentos psicológicos passaram a ser
mais solicitados nesse setor, ou seja, a aproximação gerou efeitos positivos, onde a
equipe assistencial passou a compreender a Psicologia como uma profissão de
referência. A presença do psicólogo nessa unidade também oportunizou a elaboração de
lutos, decorrentes dos agravos, facilitando o processo de internação e adoecimento.
Além disso, algo que pode ter contribuído com o processo de inserção do profissional
psicólogo, além do posicionamento enquanto área de saber, foi a presença de
profissionais residentes de outras categorias, sabendo que esses já possuem experiência
em ações conjuntas com equipe multiprofissional onde existe a presença do psicólogo.

O TRABALHO DO PSICÓLOGO EM
UNIDADE DE URGÊNCIA
EMERGÊNCIA: UMA ESCUTA DIANTE
DA PRESSA.
Pôster Eletrônico
A Clínica no Hospital
Submetido em: 30/05/2021 21:15:20
Número Sequencial: PE118

Aprovado

APRESENTADOR
MARIA LOURDLAYNE SANTIAGO LEITÃO
AUTOR PRINCIPAL
MARIA LOURDLAYNE SANTIAGO LEITÃO
COAUTORES:
ANTONIA MARDEIJANE ALBUQUERQUE COSTA, NATALIA ALMEIDA
BORGES, TICIANE RODRIGUES DA SILVA, SÂMIA KARINE MORAES
RIBEIRO, DARLA MOREIRA CARNEIRO LEITE, CRISLANNY FONTELES
DA SILVA
INSTITUIÇÃO
INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA (IJF)

RESUMO
Título:
O trabalho do psicólogo em unidade de urgência emergência: uma escuta diante da
pressa.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O Brasil ocupa a quarta posição entre os países com mais mortes em acidentes de
trânsito no mundo. Atualmente os homicídios são a principal causa de mortalidade de

jovens entre 15 a 29 anos em nosso país. Percebe-se que mais da metade das vítimas são
indivíduos homens e com plena capacidade produtiva. Tem-se também o aumento dos
episódios de violência entre jovens e a constatação de que em média 1 mulher é
assassinada a cada 2 horas no Brasil. Diante disso, presencia-se na unidade de urgência
e emergência hospitalar o encontro da equipe de saúde com as vulnerabilidades sociais e
as insuficientes políticas públicas do nosso país. As unidades de urgência e emergência
funcionam 24h por dia e realizam sua assistência a pacientes que necessitam de
atendimento imediato. Neste cenário, o sujeito se depara com a imprevisibilidade do
adoecimento em sua vida e percebe mudanças significativas em sua rotina, interferindo
na dinâmica da família, da atividade laboral, causando uma quebra no seu mundo
presumido. No contexto onde a pressa pela assistência médica é necessária diante da
situação clínica em que o sujeito se encontra, destaca-se aqui a presença do psicólogo
para realizar acolhimento e escuta do sujeito e seus familiares. Ao adentrar na unidade
de emergência o sujeito sofre uma despersonalização, pois perde o direito de falar,
perde suas roupas e perde o controle sobre as condutas que serão realizadas no seu
corpo. Logo, o objetivo deste trabalho é refletir sobre a prática hospitalar do psicólogo
na urgência e emergência, contribuindo também para a comunidade científica quanto a
produção de trabalhos com essa temática. O método utilizado foi o relato de
experiência, que buscou uma interpretação dos processos vividos, utilizando a própria
experiência como objeto de estudo, bem como a formulação de uma análise crítica. Foi
realizado em um hospital de nível terciário de alta complexidade, na cidade de
Fortaleza-Ce, que é referência regional no socorro e cuidado às vítimas de trauma.
Diante disso, observou-se que a unidade de urgência e emergência, além do
adoecimento físico, é um local onde existe também adoecimento psíquico. O psicólogo
presente nesses espaços trabalha a escuta e o reconhecimento do sofrimento, ou seja,
permite que a fala do sujeito circule diante desse cenário da pressa, visando diminuir o
potencial traumático que aquele acontecimento pode ter causado. Além disso, cabe ao
psicólogo atuar em outras direções, como fazer os encaminhamentos devidos para a
rede garantindo a integralidade do cuidado, além da comunicação com a equipe
multidisciplinar visando assistência globalizada ao paciente. Portanto, em meio a pressa
pelo diagnóstico e tratamento, o psicólogo busca resgatar o sujeito que está imerso no
discurso médico. A partir da escuta o sujeito pode alcançar desde uma organização
psíquica para lidar com o cenário vivido até a possibilidade de um início da mudança de
posição subjetiva. Conclui-se que entre o instante de ver e o momento de concluir
(fazendo referência aos tempos lógicos de Lacan) o psicólogo instaura um tempo de
compreender, necessário para uma organização psíquica diante do adoecimento.

A ESCUTA DA DESPERSONALIZAÇÃO
DO SUJEITO EM PROCESSO DE
HOSPITALIZAÇÃO NA EMERGÊNCIA:
A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA SOBRE
O OLHAR DA ACP
Pôster Eletrônico
A Clínica no Hospital
Submetido em: 30/05/2021 22:28:14
Número Sequencial: PE122

Aprovado

APRESENTADOR
NATALIA ALMEIDA BORGES
AUTOR PRINCIPAL
NATALIA ALMEIDA BORGES
COAUTORES:
TICIANE RODRIGUES DA SILVA, ANTONIA MARDEIJANE
ALBUQUERQUE COSTA, MARIA LOURDLAYNE SANTIAGO LEITÃO,
DARLA MOREIRA CARNEIRO LEITE, SÂMIA KARINE MORAES RIBEIRO,
CRISLANNY FONTELES DA SILVA
INSTITUIÇÃO
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ

RESUMO
Título:
A escuta da despersonalização do sujeito em processo de hospitalização na emergência:
a atuação da Psicologia sobre o olhar da ACP
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

As causas externas e as violências representam significativo número de mortes no
Brasil. É em meio à emergência de um hospital de nível terciário especializado e
referência em cuidado e socorro às vítimas de trauma de alta complexidade, que estão
presentes tais ocorrências e seus aspectos físicos que demandam cuidados, e, para além
destes, os aspectos emocionais. Nesse cenário caracterizado pelo seu dinamismo e
urgência prevalentes, estão os sujeitos que tiveram suas vidas interrompidas de maneira
abrupta. A experiência da hospitalização traz consigo o encontro do paciente com as
suas vulnerabilidades, sendo um contexto que por muitas vezes o coloca como passivo
diante dessa sua vivência hospitalar, o que acaba propiciando o processo de
despersonalização deste. Desde o uso de roupas que não são as suas, ser identificado
pelo número do leito, a perda da identidade social e familiar, ou até o não
reconhecimento, por parte dos profissionais, do sofrimento existente, o paciente
encontra-se imerso nessa despersonalização que contempla ações pautadas no discurso
científico e desprovidas de consideração da subjetividade deste indivíduo. A partir do
viés de que todo sujeito é um ser detentor de uma tendência de atualização e
crescimento, a Psicologia entra em cena para promover, junto com o paciente, a sua
autonomia diante do processo de hospitalização, visando a minimização do sofrimento
existente e o auxílio para torná-lo um ser ativo na sua própria recuperação. O presente
estudo teve como objetivos refletir sobre os efeitos da despersonalização em pacientes
na urgência e emergência e discutir acerca da atuação da Psicologia a partir da
Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). No que se refere ao método, foi utilizado o
relato de experiência a fim de apresentar a vivência prática no supracitado hospital
público da cidade de Fortaleza. Nos relatos dos pacientes, assuntos relacionados à
despersonalização destacaram-se significativamente nos atendimentos realizados. Suas
falas abordavam preocupações com a família, o desejo do retorno para casa, haja vista
que a rotina hospitalar difere bruscamente do seu dia a dia, onde esses sujeitos relataram
se sentir desprovidos de conforto, de privacidade, sendo submetidos à métodos
invasivos, muitas vezes sem o conhecimento da utilidade destes. Ademais, as próprias
reações emocionais de tristeza, ansiedade, raiva, dentre outros que o processo de
hospitalização suscita, por vezes até acompanhadas de questões psíquicas anteriores do
sujeito, não eram, em grande parte, validadas pelos profissionais, ocasionando o
silenciamento dos desejos desses indivíduos, ressaltando a ausência da autonomia
destes. Dessa forma, percebeu-se que a partir dos atendimentos beira leito pautados
numa relação autêntica terapêutica que contempla as atitudes da escuta e compreensão
empática e da consideração positiva incondicional, a profissional de Psicologia pôde
acessar o mundo vivido desses indivíduos hospitalizados, propiciando um espaço de
fala onde estes tiveram a possibilidade de nomear seus sentimentos e assumir novos
posicionamentos diante da experiência vivenciada que reverberaram na tomada de
atitudes que lhes fizeram estar mais ativos nos seus processos de recuperação,
influenciando também no resgate da identidade destes.
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O nascimento de um filho é um momento único e costuma evidenciar sentimentos
ambivalentes na mãe. Em contextos em que bebês nascidos pré-termos (nascidos antes
de completadas as 38 semanas da idade gestacional) ou com intercorrências que
impliquem em internação na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), a
ambivalência se intensifica. É muito comum a essas mães de bebês hospitalizados
sentimentos como decepção, medo, ansiedade, angústia e culpa. A partir do exposto, é
importante que sejam realizadas intervenções psicológicas a fim de favorecer a vivência
da mulher e, consequentemente, permitir que ela esteja com mais qualidade junto ao
filho. O presente resumo objetiva demonstrar como o recurso lúdico em neonatologia
foi pensado, contemplando a sua composição, o público-alvo, o possível contexto e o
que se visa atingir a partir da aplicação do instrumento. Em razão disso, foi elaborado
um cartão com onze perguntas cujo público alvo são mães de bebês internados em
UTIN, podendo ser trabalhado em grupos de apoio para mães nessa ala hospitalar,
visando coletar informações da realidade psicossocial dela e dentre as perguntas dos
cartões estão: 1) Se você pudesse resumir o seu período de gravidez em uma palavra,
qual seria?; 2) Como você se sente em relação à maternidade?; 3) Como você imaginou
que o (nome do bebê) seria ao nascer?; 4) Como você tem se sentido a partir do
nascimento do/a (nome do/a bebê)? ; 5) Como você se sente com o (nome do bebê)
internado na UTIN?; 6) Que cuidados você tem realizado com o seu bebê? (alimentar,
amamentar, higienizar, carregar, colcoar pra dormir...); 7) Como você acha que o seu
bebê tem sido cuidado pelos profissionais da UTIN?; 8) Quais cuidados você já
aprendeu aqui dentro que você se considera apta para realizar com (nome do bebê) após
a alta da UTIN?; 9) Quando o seu bebê receber alta, qual sentimento você imagina que
irá sentir?; 10) Se o seu bebê ficasse hoje integralmente aos seus cuidados, você se sente
apta para cuidá-lo?; 11) Tem algum motivo que te impede de estar todos os dias na
UTIN com seu bebê?. A partir da compreensão de que o principal objetivo da
Psicologia dentro do hospital é amenizar o sofrimento do paciente e dos familiares em
decorrência da internação, o atual instrumento visa complementar atividades de
intervenção do psicologo a essas mães. É muito delicado e desafiador a vivência da
hospitalização do filho na UTIN, o vínculo entre ambos ainda não está bem estabelecido
e as reações emocionais da mãe podem propiciar um afastamento emocional e físico
entre mãe e bebê, ainda que precise da participação dela ativa na rotina de internação de
seu filho, em razão disso, o presente instrumento pode servir como um aliado no
fortalecimento e/ou construção de vínculo, pois investiga a presença de fatores de riscos
para a ruptura de vínculo.
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RESUMO
Título:
O ATENDIMENTO AO PACIENTE SUICIDA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA HOSPITALAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O suicídio e a tentativa de suicídio são expressões de sofrimento, reflexos de uma
complexa interação de fatores psicológicos, biológicos, genéticos, culturais e
socioambientais. Lidar com esse comportamento está cada vez mais constante na rotina

dos profissionais de saúde, principalmente nos serviços de urgência e emergência, que
são porta aberta para a assistência física e psicológica. Os sentimentos destes
profissionais de saúde são por vezes ambivalentes, pois se deparam com o desejo de
morte, em um ambiente em que todos trabalham para salvar vidas. Na assistência ao
paciente suicida, atitudes positivas e negativas dos profissionais de saúde são
preponderantes na adesão deste ao tratamento e futuros encaminhamentos. Nesse
sentido, o objetivo da pesquisa tratou-se de investigar as dificuldades enfrentadas pelos
profissionais de saúde no atendimento do paciente suicida assistido nos serviços de
urgência e emergência. A revisão integrativa foi a metodologia utilizada para o
levantamento do conhecimento produzido na literatura referente ao tema. As buscas
contemplaram artigos entre os anos de 2010 e 2020, em quatro bases de dados: BVS,
PEPSIC, PUBMED e SCIELO. Os resultados encontrados apontam que o atendimento
prestado ao paciente que tentou suicídio é considerado pelos profissionais de saúde, que
atuam nos serviços de urgência e emergência, como uma prática de difícil manejo, tanto
pela característica de agilidade e resolutividade do serviço, quanto pelos sentimentos
despertados, pois vão de encontro com suas crenças pessoais. Os achados apontam
ainda para a importância da capacitação dos profissionais em relação à temática do
suicídio, visto que as concepções deles sobre o suicídio e a tentativa de suicídio,
refletem diretamente no atendimento prestado ao paciente. Concluiu-se que, as
dificuldades encontradas pelos profissionais que atuam nos serviços de urgência e
emergência, durante assistência ao paciente suicida, estão relacionadas às suas próprias
concepções, discursos e posturas adotadas no atendimento ao paciente suicida, reflexo
da ausência de conhecimento científico sobre a temática do suicídio, sendo esta a
condição de maior impacto para a oferta de um atendimento acolhedor.
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RESUMO
Título:
COVID-19 E O (NOVO) DEPARAR-SE COM O SUBJETIVO QUE GRITA: A
CONSTRUÇÃO DE UM LUGAR DO PSICÓLOGO
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
De modo geral, no cotidiano do trabalho do psicólogo hospitalar, nos deparamos com a
dificuldade de inserção em espaços dominados por saberes hegemônicos. A prática nos
apresenta a necessidade constante de ampliar o discurso centrado no paradigma

hospitalocêntrico e na abordagem biologicista, de modo a identificar a dimensão
subjetiva do sujeito que adoece, sendo possível (ou não) integrar uma equipe. Com a
chegada da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), nossas resistências são
desveladas, inicialmente nos fazendo recuar e paralisar diante da demanda por presença
quando, então, fomos convocados a repensar e redescobrir o exercício da prática, na
medida em que fomos levados a questionar nosso papel na dificuldade de inserção na
equipe. O objetivo deste relato de experiência consiste em refletir de que forma a
pandemia atravessou o lugar do psicólogo no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Botucatu (Botucatu/SP) e como se deu o processo de formação de um
grupo de trabalho inserido nesse contexto. Trata-se de um relato desenvolvido a partir
das experiências e percepções por diversos profissionais da equipe de psicologia,
orientados pelo referencial teórico da psicanálise. Observou-se que o recuo inicial se
deu devido às resistências individuais, expressas especialmente pelo medo e
insegurança diante do novo, mas que pareciam dar notícias de um conflito entre
demanda e desejo. Isso significou pensar o paradoxo em que estávamos submetidos:
entre uma demanda de presença e uma resposta de ausência, encontrar as vias
necessárias para ressignificar nosso lugar enquanto profissionais da saúde mental. No
momento em que tivemos disponibilidade para fazer uma leitura e entender a demanda
disposta para a psicologia, pudemos demarcar o nosso lugar profissional, aceitando ou
recusando tais demandas. Esse movimento de entrada na assistência direta a pacientes
da frente de trabalho relacionada ao COVID-19, se deu pelo senso de responsabilidade e
necessidade de legitimar e fortalecer a luta pelo espaço do psicólogo no hospital. Porém,
a inserção só foi possível quando conseguimos nomear nossas resistências, reconhecer e
respeitar nossas dificuldades e limitações, e encontrarmos acolhimento num grupo que
ainda era incipiente. Foi, principalmente, pelo apoio mútuo, que em um momento de
fragilidade e vulnerabilidade conseguimos construir um grupo coeso e fortalecido pela
sensibilidade e cuidado ofertados por (e para) cada um dos sujeitos que o compõe. É
inegável que o contexto da pandemia coloca luz sobre conflitos com nossa identidade
profissional e a presença na rotina do hospital, revelando conteúdos antes não
reconhecidos que possibilitam um olhar de forma mais próxima para resistências que
antes eram projetadas e deslocadas. Através desse processo de aproximação e crítica
contínua do grupo em questão, a função do psicólogo dentro do hospital adquiriu novo
sentido para seus membros, mas mantém algumas inquietações a respeito das barreiras
antes e ainda impostas para nossa prática e sobre que lugar é esse que o profissional da
psicologia está ocupando.
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RESUMO
Título:
Atendimento ambulatorial as mulheres em luto pela perda de um filho
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A ciência pressupõe que a partir da concepção a formação de um embrião se tornará ao
longo do processo gestacional um bebê. Entretanto, para os futuros pais antes da
concepção já existe uma história, um nome e diversas idealizações a cerca da chegada
desta criança. Assim diante da perda um bebê há uma quebra dessas expectativas,
caracterizando o luto. Este momento promove uma ruptura com todo o conteúdo
idealizado, principalmente, quando não é permitido à mulher falar deste sofrimento pelo
que não viveu. A mulher que vivencia uma perda é convidada a se calar, não
encontrando espaço para expressar sua dor. Na verdade, o que observamos na literatura
são falas de profissionais que impossibilitam a expressão das pacientes, como por
exemplo: “você ainda é jovem, terá outros filhos”; “a natureza é sábia, provavelmente
esse bebê tinha problemas de saúde ou malformações” (Salgado & Polido, 2018, p. 48).
Diante disso, o objetivo deste trabalho visa refletir a construção da elaboração do luto

em mulheres que sofreram uma perda gestacional ou natimorto. A metodologia consiste
na articulação da revisão de literatura com o relato de experiência vivenciado pelo
serviço de psicologia em uma maternidade de alto risco do estado do Rio de Janeiro. A
discussão compõe pensar na importância de um espaço de fala sobre a morte do bebê
idealizado na elaboração do luto. A demanda dos profissionais que encaminham as
pacientes e das mulheres que buscam o serviço tem o intuito de eliminar o sofrimento
da perda. No entanto, observamos que o acompanhamento psicológico ambulatorial não
visa necessariamente a superação do luto, mas prioriza a partir da fala a construção
deste processo de elaboração. No ambulatório, ressaltamos a importância desse espaço
de fala para as pacientes, já que pelos profissionais e pelos familiares não falar seria
sinônimo de não sofrer.
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RESUMO
Título:
A importância do pré-natal psicológico na construção da maternidade
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O pré-natal psicológico é um conceito recente de atendimento a mulher e sua família no
período gestacional e perinatal. Este instrumento tem se apresentado cada vez mais
importante para a saúde mental materna, para a construção da maternagem e na
prevenção de possíveis casos de depressão, ansiedade e entre outros adoecimentos
psicológicos. A gestação é vista culturalmente como uma fase de saúde plena e
romantizada, o que traz atravessamentos quando a gestante se descobre com fatores de
risco à sua vida e a de seu bebê. Nas primeiras consultas de pré-natal psicológico, a
gestante apresenta conflitos com relação a gestação, dificultando a sua aceitação, o

vínculo mãe-bebê e o seu autocuidado. Essas dificuldades impactam diretamente na
construção da maternagem impedindo um bom desenvolvimento emocional mãe-bebê.
Segundo Winnicott, o conceito de maternagem envolve o cuidado e a vinculação da mãe
ou cuidador principal com o bebê, estimulando e promovendo cuidados básicos
necessários. O objetivo do presente trabalho versa discutir a construção da maternagem
a partir do pré-natal psicológico. A metodologia consiste na articulação da revisão de
literatura com o relato de experiência vivenciado pelo serviço de psicologia em uma
maternidade de alto risco do estado do Rio de Janeiro. Como resultado e discussão,
observamos que o acolhimento realizado no pré-natal psicológico possibilita um espaço
de fala sobre os verdadeiros e reais desafios da maternagem. Esse espaço para expressão
dos sentimentos contribui para reflexão e construção desse vínculo mãe e bebê.

EDUCAÇÃO PARA A MORTE:
ATRAVESSAMENTOS CULTURAIS,
ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS
Mesa Redonda
Ensino e Formação
Submetido em: 31/05/2021 10:05:46
Número Sequencial: MR131

Aprovado

APRESENTADOR
HENRIQUE SHODY HONO BATISTA
AUTOR PRINCIPAL
HENRIQUE SHODY HONO BATISTA
COAUTORES:
GABRIEL JONATAS KLAINE, WALKIRYA KUYBIDA
INSTITUIÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL DO IDOSO ZILDA ARNS

RESUMO
Título:
Educação para a Morte: atravessamentos culturais, acadêmicos e profissionais
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
“Para morrer basta estar vivo”, quem nunca escutou essa frase?. Nos deparamos com
questões relacionadas com os processos de morte e morrer no cotidiano, seja de modo
simbólico ou material. Entretanto, rotineiramente deixamos a reflexão sobre esses
processos de lado, nos esquivando de lidar com a própria finitude, as emoções,
sentimentos e pensamentos que podem emergir destas questões. Sendo assim, a
educação para a morte é um dos meios que buscam resgatar este contato íntimo com a
nossa finitude, a partir de diferentes saberes e perspectivas multidisciplinares. O
objetivo desta mesa redonda foi apresentar três tópicos de discussão sobre a educação

para a morte. O primeiro tópico, consistiu numa análise fenomenológico-hermenêutica
dos atravessamentos culturais e decoloniais da história da morte na sociedade brasileira,
buscando resgatar os saberes dos povos originários sobre a finitude. O segundo tópico,
realizou um diagnóstico sobre a educação para a morte na formação profissional de
psicólogos, destacando uma autocrítica sobre a carência de disciplinas que se debruçam
sobre a morte e o morrer na psicologia. Por fim, o terceiro tópico analisou a experiência
de profissionais de saúde no ambiente hospitalar e as dificuldades vivenciadas na
atuação destes profissionais. Como método de pesquisa, realizamos revisões narrativas
de literatura em consonância com relatos de experiências, buscando dialogar as teorias
sobre educação para a morte e as práticas cotidianas de profissionais da saúde. Com
base nestas análises, percebemos lacunas importantes na formação profissional e civil
sobre os temas relacionados aos processos de morte e morrer. Deste modo, fomentar
discussões críticas e autocríticas sobre a educação para a morte, podem contribuir para a
criação de novas estratégias de enfrentamento, bem como promover novas reflexões
teóricas e práticas sobre os processos vinculados à nossa condição de finitude.
Nome - Autor 1:
Henrique Shody Hono Batista
Título da Fala - Autor 1:
Por uma fenomenologia-hermenêutica da educação para a morte: atravessamentos
críticos e decoloniais
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
A educação para a morte pode ser discutida à luz de diversas perspectivas e dimensões.
Entre elas, a perspectiva antropológica e cultural sobre a morte e o morrer nos permite
compreender as experiências cotidianas enquanto pertencentes à uma trama histórica e
social complexa, que contorna os modos como somos afetados por nossa condição de
finitude e em como lidamos com esta condição nos âmbitos singulares, coletivos e/ou
institucionais. Neste sentido, cabe pontuar que embora a sociedade brasileira seja
herdeira de diferentes tradições culturais, os estudos sobre a história da morte
frequentemente evidenciam tão somente o ponto de vista da tradição europeia, deixando
de lado outras possibilidades narrativas, tais como a história e as práticas da morte e do
morrer nos povos originários do Brasil. Assim, o objetivo deste trabalho foi discutir a
educação para a morte a partir de uma perspectiva decolonial em articulação com a
análise fenomenológica e hermenêutica da literatura sobre o tema. Ao articularmos o
método fenomenológico-hermenêutico, que busca compreender os fenômenos a partir
do horizonte histórico de sentidos, com a perspectiva decolonial e crítica, temos a
possibilidade de resgatar uma história da morte que se encontra velada na cultura
brasileira, dado o apagamento dos saberes dos povos originários em nossa experiência
cotidiana, bem como promover uma valorização destes saberes que nos oferecerem
outras perspectivas sobre o cuidado no processo de morte e morrer, a realização de
rituais relacionados à morte e a promoção da dignidade da vida em sua intrínseca
relação com a morte.
Nome - Autor 2:

Gabriel Jonatas Klaine
Título da Fala - Autor 2:
Educação para a morte: críticas na formação do psicólogo
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
O curso de psicologia instiga e promove questionamentos e reflexões das mais diversas,
seja com relação a sexualidade, religiões, espiritualidade, a sociedade, subjetividade,
conceitos, enfim, uma infinidade de possibilidades de se fazer “o pensar”. Entretanto se
demonstram poucas as disciplinas e aulas que se desdobram inteiramente acerca das
questões relacionadas à morte e ao morrer. Algumas vezes, ouvimos falar sobre o luto;
outras, como nas disciplinas voltadas ao desenvolvimento humano, sobre as perdas
atreladas ao processo de envelhecimento. No entanto, usualmente não nos
aprofundamos sobre os prismas da finitude, tampouco aprendemos sobre uma educação
para a morte e o morrer. Pensando sobre essa possível lacuna na formação acadêmica e
profissional do curso de graduação em psicologia, o intuito deste trabalho foi buscar na
literatura acadêmica e na experiência profissional e educacional do autor, pontos de
reflexão e crítica acerca dos processos de ensino atrelados às questões da morte e do
morrer. Investir em uma formação que leve em consideração esses aspectos
fundamentais das vicissitudes humana, significa trazer à tona temas que muitas vezes
são estigmatizados, tidos como tabu ou uma “maldição”. No entanto, é pensando sobre
esse “algo” que chegamos a conhecer e assim, podemos desvelar maneiras de
enfrentamento ou de apenas conviver com a ideia de que em algum dia vamos morrer.
Nome - Autor 3:
Walkirya Kuybida
Título da Fala - Autor 3:
A morte como um fracasso profissional? Reflexões a partir do histórico do contexto
hospitalar e morte
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
A escolha da atuação como profissional da saúde, já os aproxima do contexto da morte.
Entre as décadas de 30 e 50, as mortes deixam de ocorrer nas residências, sendo
transferidas para o contexto hospitalar, ambiente denominado como “casa da morte”.
Apenas no final do século XVIII passa a ser considerado como uma instituição que
também busca a cura. A partir deste momento, a negação da morte passa a ser
observada nos hospitais, uma vez que esta instituição passa a ser considerada como um
ambiente que preconiza a cura e a recuperação dos pacientes internados. Qual a
preparação que estes profissionais têm para temas referentes à educação para a morte?
Esta pergunta norteia a reflexão a partir do tema da educação para morte. Falar e pensar
sobre a morte e o morrer é um grande desafio, mesmo sendo de conhecimento de que
este fato é inerente ao ser humano. Realizamos uma revisão narrativa de literatura, de
artigos pesquisados nas bases de dados Scielo, BVS Psi e Lilacs, em articulação com
um relato de experiência sobre os impasses de uma equipe multiprofissional em

contexto hospitalar. Concluímos que existe uma falha na formação, principalmente dos
profissionais que trabalham no contexto hospitalar, sendo necessário investimentos nas
formações destes, possibilitando um espaço para reflexões e diálogos a partir do tema
morte e morrer, pois a educação para a morte, pode promover um cuidado integral e
mais humanizado, compreendendo este paciente para além da sua condição biológica,
um sujeito de desejos.
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RESUMO
Título:
Constituição psíquica: veredas de um trabalho analítico com bebês no setor de
neonatologia
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O nascimento prematuro ou de risco de desenvolvimento acomete cerca de 30 milhões
de bebês anualmente, no mundo, de acordo com dados da Organização Mundial de
Saúde, no ano de 2018. A prematuridade é um fator de risco biológico inerente ao
nascimento, assim como as condições extra e intraútero, como infecções, nutrição da
mãe e do bebê, hábitos, dentre outros. Os caráteres sociocultural e afetivo no ciclo

relacional do feto também se colocam enquanto imperativos que preconizam fatores de
risco no desenvolvimento biopsicossocial do bebê, com condições facilitadoras de
manifestação e evolução de sintomas psicopatológicos, tendo esse cenário como
possível coadjuvante basilar de outras doenças e o aumento da mortalidade neonatal e
materno-infantil. O nascimento de um bebê prematuro se instala a partir da vivência
precoce de separação do corpo da mãe e do advento dos papeis parentais, o que pode se
tornar uma experiência traumática para o grupo familiar. A sustentação de um trabalho
psicanalítico no Centro de Terapia Intensiva Pediátrico, especificamente na Unidade de
Terapia Intensiva e na Unidade de Cuidados Intensivo Convencionais, ocorre de modo
pulsante e irrompe questionamentos constantes que permitem pensar a prática e a teoria
analítica. Algumas das problemáticas que surgiram giram em torno das condições de
maternagem da mulher e paternagem do homem diante de um bebê prematuro e que
necessita de hospitalização prolongada, assim como o manejo clínica pelo analista
daquilo que se escuta dos pais e do bebê durante o tratamento. Deste modo,
desenvolveu-se uma pesquisa a nível de graduação com o objetivo de conhecer o que
psicanalistas produzem acerca da clínica psicanalítica e a prematuridade; analisar os
efeitos da intervenção psicanalítica no acompanhamento da díade pais-bebê. A
metodologia utilizada foi a revisão de literatura, em que buscou-se as plataformas
eletrônicas PePsic, PsycINFO, BVS, Lilacs e Scielo, e outras produções bibliográficas
em livros. De 68 artigos e 7 livros lidos, acharam-se 44 artigos e 7 livros que versam
sobre a neonatologia e prematuridade. Os resultados da pesquisa revelaram que os
psicanalistas tem se interessado pela reflexão acerca da particularidade da clínica
psicanalítica com bebês, a partir das pulsões escópica e invocante, e o atravessamento
do desejo dos pais enquanto fatores fundantes da estruturação psíquica desse bebê que
se constitui enquanto sujeito, inserindo-o em um laço social e cultural. Os achados
também indicam sobre a importância do protagonismo parental no tratamento do bebê,
assim como a oferta da escuta analítica num contexto diferente do esperado em um bebê
a termo. A maternagem de bebês e de mães internados também se configurou enquanto
trabalho da equipe multidisciplinar. Conclui-se que a atuação da psicanalista na clínica
na neonatologia pode contribuir para a identificação das possíveis dificuldades de
desenvolvimento biopsicossocial na primeira infância e intervir no campo relacional da
fala como proposta de estimulação a tempo e restituição psíquica, assim como
propiciando a proteção e cuidado longitudinal no acompanhamento desses bebês em
risco de desenvolvimento.
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RESUMO
Título:
ENTRE A FALTA DE AR E O GANHO DE FÔLEGO: REFLEXÕES SOBRE O
CRESCIMENTO DA PSICOLOGIA HOSPITALAR EM TEMPOS DE PANDEMIA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A Psicologia Hospitalar representa uma especificidade da Psicologia da Saúde no setor
terciário que iniciou no Brasil na década de 50, com o objetivo de facilitar a adaptação e
enfrentamento das situações vivenciadas pela tríade paciente, família e equipe de saúde

no processo de hospitalização (AZEVEDO; CREPALDI, 2016). Compreendendo o
hospital como um ambiente ainda hierarquizado e que prioriza o uso de tecnologias
duras de trabalho (MERHY; FRANCO, 2003), o trabalho do psicólogo no hospital com
intervenções de prevenção, promoção e humanização ainda é campo de conquista e
consolidação. Entretanto diante da pandemia por Covid19, a Psicologia alcançou um
espaço de destaque em virtude da ênfase dada à saúde mental. Nos pacientes internados
por sintomas respiratórios agudos, que ficam em isolamento, é usual relatos como medo
de morrer e episódios de alterações de humor, sintomas ansiosos e depressivos
(SCHMIDT, 2020). Esta proposta de trabalho tem como objetivo sinalizar o impacto da
pandemia por Covid19 no crescimento da Psicologia como ciência e profissão.T rata-se
de um estudo qualitativo cuja estratégia metodológica consiste na pesquisa do tipo
descritiva por relato de experiência. Utilizou-se como recurso a experiência de um
Hospital Regional no estado do Piauí que, durante a pandemia passou a coordenar
também dois outros Hospitais de Campanha. Inicialmente, o Hospital Regional contava
com quatro psicólogos para atender demandas de hospital geral com pronto socorro,
clínica médica, clínica cirúrgica, clínica obstétrica, UTI geral, estabilização 1,
estabilização 2 e da recente Covid19. Nas demandas de Covid 19, o psicólogo passou a
ser acionado para intervir principalmente quando o paciente apresenta recusava ou
resistia às intervenções das equipes de nutrição, enfermagem e fisioterapia; estava
apresentando alterações de humor e sintomas depressivos; apresentava o desejo de se
comunicar com algum familiar através de chamada de vídeo que era mediada pelo
psicólogo; seria submetido ao procedimento de intubação e desejava manter o contato
com algum familiar antes do procedimento e no acolhimento de familiares em situação
de óbito. Com tudo isso foi aberta seleção para contratação de novos profissionais de
Psicologia. O setor de Psicologia passou a funcionar 24 horas no hospital geral e no
setor Covid19. Logo em seguida, houve a ampliação de dois novos hospitais de
Campanha que também contavam com Psicologia 24 horas para atender pacientes e
familiares. No total o hospital em questão passou de quatro psicólogos em março de
2020 para 33 psicólogos em maio de 2021. Os resultados sinalizam que na realidade do
hospital no Piauí a Psicologia ganhou espaço e reconhecimento, sendo solicitada não só
no hospital geral como também nas demandas Covid19. Entretanto advertem também
para a preocupação com o fortalecimento e consolidação deste espaço recém
conquistado. Para além disso é importante também considerar os desdobramentos da
Covid19 na construção da teoria e prática psicológica e as necessidade de se repensar a
formação do psicólogo brasileiro.
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RESUMO
Título:
Repercussão da Música e Contação de Histórias, no Programa de Visita Virtual com
Pacientes Covid e Não-Covid, em um Hospital Público de Especialidade
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

O Programa de Visita Virtual (PVV) integra as ações de humanização de um hospital
público, desde maio de 2020, início da pandemia de Covid-19, quando foram suspensas
as visitas presenciais para pacientes internados. O adoecimento e a internação, sempre
tendem a ser experiências angustiantes, que agravam-se com a falta de contato
presencial com familiares e amigos, aumentando os desafios emocionais dos pacientes
internados, que já estão habitados por medos e inseguranças relativos a hospitalização e
situação de saúde. Em agosto de 2020 foi acrescentado ao PVV a atividade de música e
contação de histórias, por dispositivos eletrônicos, possibilitando ao paciente uma
atividade artística individualizada, voltada para características específicas identificadas
pela dupla de arte-educadores, responsáveis pela ação, e com opção de inserir seus
familiares. A construção deste trabalho é resultante de uma ação de humanização, em
parceria com ONGs, que desenvolvem projetos de arte-educação na área da saúde, com
o intuito de oferecer ao paciente descontração e resgate de identidade, além de
revitalização de memórias, reaquecimento de esperanças, revisitação de situações da
vida fora do hospital, se contrapondo as experiências de angústia e impessoalidade,
muitas vezes presentes numa internação hospitalar. Esse trabalho teve como objetivo
analisar a repercussão do Programa de Visita Virtual com atividade de música e
contação de história a pacientes covid e não-covid, em um hospital público de
especialidade. A metodologia utilizada foi questionário autoaplicável, respondido em
dispositivo eletrônico, por pacientes de áreas covid e não covid, imediatamente após a
atividade. Responderam 58 participantes, desses 53,4% nunca haviam participado de
uma atividade de contação de história e música, 100% assinalou ter gostado de
participar, 46,6% identificaram que a história despertou sentimento de alegria e sobre a
música 43,1% referiram o mesmo sentimento. Ainda, 37,9% apontaram que a história e
a música despertaram lembranças positivas, 62,1% relataram melhora no humor e
48,3% se sentiram acolhidos por meio dessa atividade. Após a atividade 29,3% tiveram
vontade de ir para a casa, 27,6% tiveram vontade de rir e 24,1% vontade de agradecer a
alguém, 15,5% relembraram vivências, resultando em 100% de respostas positivas
sobre o trabalho, sendo que 98,3% afirmaram considerar importante ter essa atividade
no hospital, e definiram a atividade com as palavras gratidão (18,92%) e amor
(15,48%), entre outras. Podemos afirmar que o PVV, com música e contação de
história, colaborou de forma significativa para melhoria no humor do paciente, trazendo
sentimentos de acolhimento e permitindo uma experiência mais humanizada no
ambiente hospitalar, com repercussões favoráveis ao bem-estar do paciente durante a
internação.
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RESUMO
Título:
Monitoramento do paciente internado pela COVID-19 após alta hospitalar: impactos e
sofrimentos em saúde mental – Relato de Experiência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Os pacientes que se recuperaram de Covid-19, após internação hospitalar,
comumente sofrem com repercussões físicas e emocionais. Monitorar este paciente após

a alta e identificar suas necessidades de cuidados é altamente recomendado. A área de
Desfecho Clínico pode auxiliar neste processo e aqui apresentando a experiência de uma
instituição hospitalar privada de alta complexidade, no qual o estabelecimento da
parceria com a psicologia hospitalar permitiu não apenas a identificação de demandas,
mas também a implementação de um projeto de ações de cuidado
especializado.Objetivos: Apresentar o fluxo de monitoramento e os resultados entre os
meses de julho de 2020 e fevereiro de 2021, do recorte que avalia impactos na saúde
mental de pacientes que estiveram internados pela COVID-19, após a alta hospitalar,
bem como as ações de cuidados psicológicos propostas. Métodos: Profissionais
treinadas da área desfecho monitoram, por meio telefônico, os pacientes que estiveram
internados em função da covid-19, através da coleta de “PROMs” (Patient Reported
Outcomes Measures) nos períodos de 30 e 90 dias após a alta hospitalar. Este
monitoramento é baseado em questionários de qualidade de vida, funcionalidade, saúde
geral e saúde mental. A avaliação da saúde mental contempla um rastreio para
depressão através do questionário Patient Health Questionnaire-2 (PQH-2), para
ansiedade através do Generalized Anxiety Disorder-2 (GAD-2) e presença de sintomas
físicos e pensamentos perturbadores para avaliar sintomas de transtorno de estresse póstraumático (TEPT), baseados na escala do impacto do evento adaptada (IES-R).
Pacientes que pontuam nesses instrumentos são encaminhados para o monitoramento
psicológico e a Psicologia segue esse contato por meio telefônico. Resultados: No
período mencionado, foram encaminhados 100 pacientes para monitoramento, e o
contato foi exitoso com 95% (n=95) desta população. Entre os encaminhados, 62,1%
(n=59) tiveram pontuação em um dos instrumentos, 33,7% (n=32), tiveram pontuação
em dois instrumentos, e 4,2% (n=4), pontuaram nos três instrumentos. Com relação às
condutas após o monitoramento da psicologia, 72% (n=68) receberam orientações com
relação aos sintomas e alta, 20% (n=19) recusaram o monitoramento, 5% (n=5)
necessitaram de segundo contato, e 3% (n=3) tiveram orientação para psicoterapia.
Discussão: O monitoramento psicológico pós-covid-19 visa um cuidado específico e
especializado ao construir junto aos pacientes estratégias e ações psicoeducativas e de
orientação que favorecem a redução de ansiedade e regulação emocional situando o
pensamento no presente, estimulando a retomada de estratégias e habilidades do
paciente para gerenciar seu processo de recuperação e elaboração da vivência do
diagnóstico e tratamento. É necessário atenção às demandas que extrapolam o foco do
cuidado físico como sintomas mentais persistentes e sofrimento emocional intenso.
Considerações finais: Este projeto ressalta a importância de cuidarmos da pessoa que
adoece pela COVID-19 em toda a sua trajetória e se tornou integrado em nossa prática
institucional, se estendendo a outros diagnósticos, e permitindo a estruturação de ações
de cuidado centrada nas necessidades da pessoa.
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RESUMO
Título:
MODELO ASSISTENCIAL DE CUIDADO NA UTI COVID:
ISOLADOS SIM, SOZINHOS NUNCA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: O hospital em questão caracteriza-se por ser uma instituição privada da
capital de São Paulo, que se tornou referência na assistência a pacientes com COVID19. Diante o cenário da pandemia, a maioria dos hospitais teve suspensas as visitas nas
UTIs, entretanto em nossa realidade esta prática não foi implantada, sendo estabelecidas
regras quanto ao número de visitantes, tempo de visita e oferecidas recomendações

sanitárias para a realização das mesmas. A partir deste cenário, a Psicologia reestruturou
seu modelo de atuação, lançando mão de estratégias para aproximação do familiar com
o paciente, além de contribuir no processo de comunicação entre paciente-famíliaequipe, na tentativa de minimizar os impactos emocionais inerentes ao momento.
Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar o modelo assistencial elaborado pelo
serviço de psicologia para os cuidados aos pacientes/familiares da UTI Covid.
Método: Descrição das ações de cuidado que compõe o modelo assistencial na UTI
Covid: Isolados sim, Sozinhos Nunca.
Resultados/Discussão: Frente à irrupção da pandemia, houveram inúmeras mudanças na
rotina das unidades críticas, nos processos de cuidado e na organização das visitas
familiares.Os cuidados psicológicos foram planejados visando o cuidado ao paciente e
família, de forma presencial e/ou virtual, durante e após a internação. Na sala de espera
realizamos acolhimento aos familiares da UTI, identificando presença de rede de
suporte, ofertando apoio frente à situação de crise e identificando potenciais fatores de
risco para o processo de luto. Nesse momento também é elaborada junto aos familiares,
a mini biografia do paciente, que trata-se de um impresso formulado para esse fim, que
contém perguntas sobre: como o paciente gosta de ser chamado, identificação da crença
religiosa e/ou espiritual, profissão, estilo musical preferido, pessoas significativas e
outros aspectos que a família considere importantes para compartilhar. Outra estratégia
elaborada é o mural do afeto, que se trata da colocação de fotos e mensagens enviadas
pela família com o objetivo de tornar o leito um ambiente mais acolhedor. Ambas as
ações têm a proposta de oferecer espaço de cuidado humanizado para família e auxiliar
a equipe na comunicação com o paciente, principalmente quando o mesmo se encontra
em delirium. Outra ação desenvolvida dentro da UTI é à realização das visitas virtuais,
assistidas por psicólogos e/ou profissionais previamente treinados.
No que tange as ações de assistência à distância estão, o monitoramento telefônico:
contatos breves, duas vezes por semana, ofertando suporte psicológico e apoio na
comunicação com a equipe; e monitoramento pós-óbito: dois contatos telefônicos com a
família, o primeiro após 48 horas e o segundo após 15 dias para assistência ao luto.
Considerações finais: Apesar da UTI Covid do hospital referenciado não ter tido suas
visitas suspensas, as medidas de restrição de visitas, foi um fator de impacto emocional
para os pacientes e familiares, pois no modelo pré-pandemia a presença do
acompanhante era 24horas. A percepção de impacto positivo dessas ações vem sendo
entendidas pelas pesquisas em andamento, mas o número de mensagens e SACs de
elogios quanto à percepção do cuidado, nos permite inferir sobre benefícios que essas
propostas têm gerado.
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RESUMO
Título:
Atuação do psicólogo na conferência familiar em um serviço de cuidados paliativos: um
relato de experiência.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução:Diante do processo de hospitalização os Cuidados Paliativos (CP) tornam-se
uma das principais abordagens que visam à humanização e promoção da qualidade de
vida para pacientes cujas enfermidades ameacem a continuidade da vida. Sua primazia
se dá pelo alívio de sintomas e do sofrimento biopsicossocial e espiritual. Desde a
criação e consolidação do CP sua força organizacional se dá pela interdisciplinaridade,
tendo médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos/as como principal equipe
de trabalho. O cuidar em CP se torna indispensável para além do paciente, perpassando
seus laços familiares que acompanham e vivenciam também todo o processo de
adoecimento, podendo apresentar uma sobrecarga familiar e desgaste físico e emocional
interferindo no prognóstico do paciente e inevitavelmente na sua qualidade de vida. A
partir desse aspecto surge a necessidade de amparo à família, tendo a conferência
familiar como um potente instrumento terapêutico que pode ser utilizado pela equipe de
CP. Por conferência familiar entende-se como um acolhimento que visa: (a)
compartilhamento de informações; (b) esclarecimento de dúvidas e (c) comunicação de
más notícias, possibilitando uma melhor elaboração da família para com o processo de
finitude do seu ente querido. Cabe ressaltar que essa intervenção produz uma conexão
afetiva podendo ocasionar o aparecimento de demandas que afetam a dinâmica familiar,
sendo indispensável a presença do/a psicólogo/a para realizar escuta e, ademais,
acolhimento de demandas emocionais e encaminhamento para atendimento psicológico.
Objetivos: Descrever a atuação do/a psicólogo/a na conferência familiar e refletir sobre
suas possibilidades de intervenção. Método: Relato de experiência da prática
psicológica em conferências familiares realizadas por uma equipe de Cuidados
Paliativos em um hospital de alta complexidade cardiopulmonar. Resultados e
discussões: Durante a realização da conferência familiar a principal atenção do/a
psicólogo/a será voltada para a família, avaliando os vínculos familiares objetivando a
identificação de possível luto complicado ou antecipatório. Busca-se compreender como
foram estabelecidas as mudanças de papéis que a família nuclear adotou diante do
adoecimento e o nível de elaboração da doença pelos familiares. Outro ponto relevante é
a análise de possíveis focos de conflitos e consenso entre os membros sobre o quadro
clínico, como a existência de dúvidas sobre o tratamento e recuperação. O apoio
psicológico durante a conferência atuam como facilitador no compartilhamento dos
sentimentos, angústias, medos e fantasia, oportunizando as despedidas e
proporcionando um desenvolvimento maior de habilidades ao lidar com as emoções.
Auxiliá-los a esclarecer aspectos que não foram verbalizados facilitando o processo de
tomadas de decisões e os canais de comunicação. Diante do relato supracitado, o seu
cerne ainda baseia-se na qualidade de vida mas com foco na família, pois compreendese que esta é a principal extensão do paciente, e por conseguinte parte da sua totalidade.
Conclusão: Acerca do fazer do/a psicólogo/a nas conferências familiares, ressaltamos
que essa prática é fundamental para conhecer a família que sofre, revelando seus
sentidos, valores e necessidades. Trata-se de um encontro que permite acolher,
transformando o processo de morte em um caminho com sentido para a finitude.
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RESUMO
Título:
Contribuições teóricas e práticas da psicologia positiva para a internação pediátrica
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
As contribuições da psicologia positiva para a psicologia da saúde e psicologia
hospitalar centram-se na identificação e desenvolvimento dos aspectos da saúde
psicológica e das forças pessoais, uma vez que estes são fundamentais para o
restabelecimento da saúde e para o enfrentamento da doença de pacientes e familiares.
Além disso, apesar do potencial estressor da situação de adoecimento e hospitalização,
há perfis de pessoas que passam pela experiência de doença grave, como o câncer
infantil, com menor impacto negativo. Ainda, estudos demonstram os benefícios de
intervenções em psicologia positiva que têm como alvo o aumento de bem-estar

subjetivo e outros conceitos positivos em detrimento do foco exclusivo em diminuição
de sintomas psicopatológicos. Tendo em vista estas considerações, o objetivo desta
mesa redonda é apresentar contribuições teóricas e práticas da psicologia positiva tanto
com pacientes como com familiares na hospitalização pediátrica. Os dados mostram que
a flexibilidade de crenças centrais e ruminações intrusivas afetam o crescimento pós
traumático de crianças sobreviventes de câncer. Também há evidências do aumento
significativo de bem-estar subjetivo em mães de crianças com doenças agudas que
receberam intervenção em psicologia positiva. Nesse sentido, aponta-se que a prática
profissional de psicólogos no contexto da saúde /hospitalar pode ampliar o foco para
além dos aspectos de doenças buscando forças e recursos pessoais preservados, uma vez
que estes podem auxiliar na recuperação dos processos de adoecimento. Ainda é
importante destacar que as intervenções em psicologia positiva podem ser uma
ferramenta útil de escolha para a prática profissional neste contexto.
Nome - Autor 1:
Doralúcia Gil da Silva
Título da Fala - Autor 1:
Intervenção em Psicologia positiva para mães de crianças hospitalizadas com doenças
agudas
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
As condições agudas de saúde produzem manifestações de doenças de modo repentino e
imprevisível. Em casos em que os pacientes são as crianças, os familiares,
principalmente as mães, podem vivenciar altos níveis de estresse e ansiedade.
Considerando a necessidade de intervenções psicológicas bem embasadas para a prática
psicológica no hospital em situações específicas de doenças agudas, este trabalho tem
por objetivo apresentar evidências de eficácia de uma intervenção em psicologia
positiva para este contexto. Foi realizado estudo quase experimental em que
participaram 30 mães de crianças hospitalizadas com doenças agudas. As participantes
foram alocadas em três condições experimentais, intervenção individual, intervenção
grupal e grupo de comparação. Foram realizadas avalições de pré e pós teste sobre bemestar subjetivo, sintomas de ansiedade, estresse e depressão e modos de enfrentamento
de problemas. Os resultados mostraram que na intervenção grupal e individual houve
aumento do enfrentamento com foco no problema em relação ao grupo de comparação.
Também houve aumento significativo de afetos positivos na modalidade grupal em
relação ao grupo de comparação. A partir dos dados, observam-se evidências de eficácia
da intervenção e aponta-se a continuidade de estudos que possam aprimorá-la.
Nome - Autor 2:
Cláudia Hofheinz Giacomoni
Título da Fala - Autor 2:
Principais Contribuições da Psicologia Positiva para a Psicologia Hospitalar e da Saúde

Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
Estudos vêm apontando a importância de construtos da Psicologia Positiva para vários
aspectos da Psicologia Hospitalar e da Saúde. Variáveis como otimismo, esperança,
afetos positivos e satisfação de vida tem influência sobre a forma como lidamos com o
processo de adoecimento e consequentemente com o tratamento, além da
hospitalização. Outras variáveis vêm sendo investigadas em suas contribuições para a
compreensão do processo multidimensional da saúde e doença. Destacam-se a
espiritualidade, a resiliência, as emoções, as estratégias de coping, as forças, o humor, a
meditação, altruísmo, auto eficácia. Exploram-se as contribuições para compreensão de
aspectos relacionados ao enfrentamento da doença e a hospitalização, em especial em
crianças e suas famílias. E por fim, apresentam-se algumas contribuições da Psicologia
Positiva no tratamento de doentes crônicos.
Nome - Autor 3:
Elisa Kern de Castro
Título da Fala - Autor 3:
Crescimento Pós-traumático e Sintomas de Estresse Pós-Traumático em sobreviventes
de câncer infantil
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
Elisa Kern de Castro/ Universidade Lusíada de Lisboa/ Maria Júlia Armiliato/
Universidade do Vale do Rio dos Sinos/Jéssica Aires/ Universidade São
Francisco/Felipe Valentini/ Universidade São Francisco Crescimento Pós-traumático e
Sintomas de Estresse Pós-Traumático em sobreviventes de câncer infantil: O
Crescimento pós-traumatico (CPT) refere-se às mudanças percebidas positivas após um
evento potencialmente traumático, enquanto os sintomas de estresse pós-traumático
(TEPT) são mudanças negativas e psicopatológicas relacionadas a esse evento. O câncer
infantil pode ser considerado um potencial estressor, pois, ao deparar-se com uma
doença grave, tratamentos invasivos e possibilidade de morte, a criança pode mudar a
forma como vê a si mesmo e aos outros. O objetivo do trabalho foi identificar perfis de
sobreviventes de câncer infantil a partir de características de CPT, TEPT, mudanças nas
crenças centrais e ruminação em 65 sobreviventes (idade média = 17.74; DP=3.93), que
estavam fora do tratamento para o câncer há 5,95 anos (DP=4,31) em média, dos quais
52,3% (N=34) eram mulheres e 47,7% (N=31) eram homens. Análise de cluster
identificou três perfis de sobreviventes: 1) CPT: apresentam altos indicadores de CPT,
altos níveis de ruminação deliberativa e de mudanças nas crenças centrais, baixos níveis
de TEPT; 3) TEPT: apresentam altos níveis de TEPT, altos níveis de ruminação
intrusiva deliberativa, altos níveis de mudanças de crenças centrais e baixos níveis de
CPT: e 3) Sem mudanças: sobreviventes que apresentam baixos níveis de mudanças nas
crenças centrais, baixos níveis de ruminação e, consequentemente, baixos níveis de CPT
e TEPT. Conclui-se que há diferentes perfis de sobreviventes de câncer infantil, e o CPT
ou TEPT está relacionado à mudança de crenças centrais e aumento da ruminação tanto
para os que apresentaram altos indicadores de CPT quanto de TEPT.
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RESUMO
Título:
PROTOCOLO DE PSICOTERAPIA BREVE ÀS PACIENTES COM CÂNCER DE
MAMA NO AMBULATÓRIO DE FILANTROPIA DO HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Estudos apontam que o diagnóstico de câncer de mama gera impactos
significativos para o paciente e família, lançando ao sujeito um sofrimento diante de

diversas perdas. Desse modo o suporte emocional por meio da psicoterapia breve
constitui-se uma alternativa no enfrentamento de situações específicas ao adoecimento.
A abordagem prevê ser flexível e individualizada, em que na sua operacionalização o
psicoterapeuta deve possuir papel mais ativo e continente, buscando objetivar o trabalho
sob o foco, através de atenção e interpretação seletiva. Logo, o sucesso terapêutico dá-se
em função do vínculo estabelecido, bem como a presença de motivação para a mudança,
quer seja pela facilitação na adesão ao tratamento oncológico, quer seja em ganhos de
autopercepção do cliente.
Objetivo: Descrever o Protocolo de Psicoterapia Breve (PB) às pacientes com câncer de
mama no ambulatório de filantropia.
Método: O protocolo foi elaborado com base no levantamento da literatura e na
observação do fluxo ambulatorial.
Resultados: O protocolo propõe entrevistas diagnósticas que devem ocorrer nos três
primeiros encontros, destinando-se a triar a história de vida, descrição da queixa,
itinerário oncológico, com objetivo de avaliar a demanda e o perfil do paciente frente a
psicoterapia breve. Para PB são indicados pacientes algo motivados, apresentando
abertura ao trabalho terapêutico e que tenham certo nível de preservação dos estados
mentais. Uma vez em psicoterapia propõe-se 12 sessões, estendendo-se caso necessário,
em que as estratégias psicoterapêuticas destinar-se-iam ao conflito presente, e a
delimitação dos objetivos em um trabalho conjunto paciente-terapeuta. Ao término da
psicoterapia, deve ser resgatado o processo de encerramento e avaliada a necessidade de
encaminhamento externo visando continuidade assistencial.
Conclusão: O protocolo possibilitou nortear a prática ambulatorial em psicoterapia
breve, sistematizando a triagem dos casos favoráveis, delimitação dos objetivos e
orientação ao encerramento do processo, possibilitando melhores resultados
terapêuticos.
Referências:
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Lipp, M. E. N.; Yoshida, E, M. P. (Orgs.)Psicoterapias breves nos diferentes estágios
evolutivos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2014. Pp:153-176
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Psicólogo, 2014. pp:1-17
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RESUMO
Título:

INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS EM TEMPOS DE PANDEMIA: A VISITA
VIRTUAL COMO UMA POSSIBILIDADE DE SUPORTE EMOCIONAL AO
PACIENTE DIAGNOSTICADO PELA COVID-19 E SEUS FAMILIARES
DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Diante do novo cenário de adoecimento trazido pela COVID-19, o mundo precisou
buscar possibilidades de ajustamentos criativos para lidar com uma nova forma de
organização, que incluiu a dimensão do isolamento social como uma estratégia de
cuidado, visando evitar a propagação da doença. Os profissionais de saúde necessitaram
encontrar alternativas para manter a assistência aos pacientes diagnosticados pela nova
doença, intervenções que fossem coerentes com esse novo que surgia e que atendessem
as necessidades dos pacientes e familiares. Os serviços de psicologia hospitalar
precisaram também, construir outras modalidades de intervenção que atendessem as
demandas emocionais vivenciadas pelos pacientes e seus familiares (LIMA et al, 2020).
Entende-se que a hospitalização é um evento que pode acarretar intenso sofrimento
emocional ao paciente e seus familiares; acrescido a essa vivência, o recebimento do
diagnóstico de um adoecimento novo, que as ciências da saúde tinham poucas
informações sobre a forma de realizar o cuidado adequado; percebe-se a presença de
sentimentos de angústia e medo perante esse desconhecido. A presença da
família/cuidador junto ao paciente durante o internamento funciona, muitas vezes, como
um suporte emocional e recurso de enfrentamento. Perante o cenário de isolamento
social, os pacientes suspeitos ou diagnosticados pela COVID-19 que precisavam de
hospitalização passam pelo internamento com a impossibilidade de serem
acompanhados pelos seus familiares, como uma medida de conter o avanço da doença.
O objetivo do presente relato é descrever as novas estratégias para o acolhimento das
demandas emocionais que foram surgindo no cenário atual. Orientado pelo conselho
profissional e cartilhas sobre novas formas de intervenção junto a esse público; o
serviço de psicologia adotou o teleatendimento aos familiares e a visita virtual como
uma possibilidade de comunicação entre o paciente e a família durante o internamento
deste. As psicólogas que acompanhavam a enfermaria de COVID-19 realizavam
teleatendimento aos familiares dos pacientes, buscando realizar uma escuta ativa e
acolhedora, a fim de oferecer suporte emocional para estes. Era informado a família a
modalidade de visita virtual, que poderia acontecer através de uma chamada de vídeo
pelo whatsapp ou ligação no viva-voz; a depender do desejo do paciente e se o mesmo
encontrava-se consciente e orientado. Nas situações que o paciente não apresentava
comunicação efetiva ou alterações da consciência, era disponibilizado a família a
ligação no viva-voz para que a mesma pudesse expressar seus afetos junto ao paciente.
O atendimento era realizado ao paciente hospitalizado, através de uma escuta clínica,
acolhedora e respeitosa, utilizando-se de intervenções de psicoterapia breve e focal.
Após esse momento de acolhimento, era ofertado ao paciente a visita virtual. Na prática
clínica, percebemos que esses momentos de comunicação entre o paciente e família,
revelava-se como um espaço de cuidado e de fortalecimento de vínculo, numa
circunstância de fragilidade emocional. As visitas virtuais contribuíam para as
estratégias de recurso de enfrentamento utilizadas pelo paciente e como suporte
emocional para os familiares. Nota-se a importância de outras modalidades de
intervenções psicológicas, perante os novos fenômenos que emergem.
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RESUMO
Título:
BUSCANDO PALAVRAS NO HOSPITAL: UM DISPOSITIVO DE INTERVENÇÃO
PSICOLÓGICA EM
PACIENTES COM A COVID-19.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Atualmente, o contexto epidemiológico da COVID-19 caracteriza-se como uma
pandemia e por consequência, há aumento na taxa de internações hospitalares devido a
sua

rápida disseminação e transmissibilidade. Sabe-se que o processo de hospitalização
pode acarretar a despersonalização do sujeito, que encontra-se temporariamente
impossibilitado de
realizar suas atividades diárias, podendo gerar sintomas de ansiedade devido a doença e
pelo
próprio processo de hospitalização. Assim, considera-se relevante a construção de
estratégias de enfrentamento para o momento atípico da pandemia, sendo os jogos de
caça-palavras uma das possíveis estratégias a serem utilizadas, compreendendo aspectos
biopsicossociais. OBJETIVOS: Este relato de experiência tem como objetivo apresentar
e refletir a intervenção do recurso de caça-palavras, escrita de história de vida e
sentimentos emergentes, em pacientes
hospitalizados. METODOLOGIA: Este é um estudo qualitativo-descritivo, na
modalidade de
relato de experiência, que visa descrever a atuação de quatro psicólogas na Residência
Multiprofissional em Saúde no Hospital São José de Doenças Infecciosas, localizado no
município de Fortaleza-CE. A construção do relato deu-se a partir das intervenções
durante os atendimentos realizados aos pacientes internados com a COVID-19, durante
os meses de abril e maio de 2021. Foi utilizado o dispositivo do caça-palavras e
juntamente com este, um espaço de escrita livre de história de vida e sentimentos
emergentes no momento atual. RESULTADOS: Desta forma, foram observados alguns
resultados pelas residentes, como a promoção do alívio da ansiedade dos pacientes e a
expressão de sentimentos por via da escrita, bem como o fortalecimento da autonomia e
potencialização da sua identidade enquanto sujeito. DISCUSSÃO: A partir da utilização
do recurso lúdico de caça-palavras, ficou notório a relevância do dispositivo como uma
ferramenta da clínica ampliada dentro do ambiente hospitalar para a minimização do
sofrimento psíquico, contemplando a saúde na sua forma integral e objetivando a
promoção da qualidade de vida e autonomia e fortalecimento do sujeito, além de
possibilitar uma melhor comunicação e interação entre paciente-família-equipe.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, considera-se relevante a utilização de recursos
como possibilidades de intervenção na prática da psicologia hospitalar, minimizando os
possíveis impactos/adoecimentos psicológicos
em tempos da pandemia. Por fim, entende-se como relevante a inclusão de dispositivos
aliados à intervenção psicológica no hospital, facilitando e promovendo possíveis
expressões de sentimentos e alívio do sofrimento.
PALAVRAS-CHAVE: Caça-palavras; COVID-19; Ansiedade; Hospitalização
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RESUMO
Título:
As percepções dos familiares de pacientes pediátricos oncológicos quanto aos Cuidados
Paliativos
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: Totalizando 8%, como causador de mortalidade, o câncer já ocupa a
primeira posição brasileira, perdendo apenas para acidentes como causa necrológica em
crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. A descoberta de um câncer infantil carrega
consigo um incessante receio, durante o processo, em relação à possibilidade de
finitude, impactando significativamente nas relações familiares, alterando sua rotina e

funcionalidade habitual. Mediante aos inúmeros impactos, os Cuidados Paliativos
entram como uma opção para diminuir os sofrimentos físicos, psicossociais e
espirituais, do paciente e de todos que integram esse momento, garantindo a
possibilidade de qualidade de vida, não só quando o tratamento curativo não mais
apresenta resultados, mas desde o diagnóstico da doença. OBJETIVO: Compreender a
percepção dos familiares de pacientes pediátricos oncológicos quanto aos Cuidados
Paliativos. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa com delineamento qualitativo,
baseado em entrevistas, identificando características e fatores do fenômeno. Foram
realizadas entrevistas com seis familiares, com idade média entre 35 e 55 anos de idade,
sendo esses cuidadores de crianças e/ou jovens com idade média entre 2 e 17 anos de
idade. RESULTADOS: Foi realizada uma análise de conteúdo, por meio dos relatos de
familiares de pacientes pediátricos oncológicos e suas percepções quanto aos Cuidados
Paliativos. Com base nas respostas dos familiares à entrevista, foram criadas cinco
categorias temáticas: O processo até a descoberta da doença; Comunicação com a
equipe médica; Impacto familiar; Emoções; Entendimento sobre Cuidados Paliativos.
DISCUSSÃO: A incidência do câncer infantil e o receio ao desconhecido, foi
mencionado pelos familiares, estando ligados às repercussões afetivas, emocionais e
físicas, que atingiram a vida dos que passaram a ser fonte de cuidado do jovem. Embora
a descoberta de um diagnóstico, eventualmente, tenha se tornado uma investigação
extensa, para algumas famílias, o conhecimento acerca da fisiopatologia da doença
concedeu-os a escolha de quais caminhos seriam trilhados. O comprometimento das
condições da criança com câncer e a possibilidade de finitude constante, produziram
variados sentimentos e emoções nos familiares que se viram frente à impotência de uma
proteção imaginável. Com o diagnóstico e o excesso de demandas, foi necessário não só
o reajuste de hábitos, mas a readequação de papeis e funções. Diante dos inúmeros
impactos, foi mencionado a necessidade de uma comunicação clara, por parte da equipe
de saúde, bem como a carência de um espaço de escuta para verbalizações. Todavia, as
variadas manifestações, foram marcadas por dúvidas dos familiares quanto aos
Cuidados Paliativos, levando-os a realizarem pesquisas informais para maior
entendimento da assistência. CONCLUSÃO: Os resultados dessa pesquisa,
evidenciaram que o esclarecimento qualificado, é indispensável para que pacientes e
familiares compreendam sobre a abordagem de Cuidados Paliativos, do mesmo modo
que possibilita o entendimento ao prognóstico, oportunizando o acolhimento e efetuação
de vínculo. O direcionamento da atenção, através de intervenções feitas pela equipe de
saúde, proporciona a humanização e integra, os envolvidos, saberes fundamentados
sobre a saúde-doença, tal como o alívio de dor e sofrimento nos Cuidados Paliativos,
evitando maior sofrimento e propiciando qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados Paliativos; Oncologia Pediátrica; Familiares
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RESUMO
Título:
REFLEXÕES SOBRE A ESCUTA PSICANALÍTICA EM UM HOSPITAL DE
TRAUMA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Na perspectiva psicanalítica a doença e todo o seu contexto é interpretada a partir do
discurso do sujeito, possibilitando que algo do subjetivo se manifeste diante da situação
vivenciada. Mesmo em um hospital de urgência e emergência onde a procura por
atendimento gira em torno de situações clínicas da ordem médica, a dimensão psíquica

está sempre presente influindo no seguimento das ocorrências. Nesse cenário é possível
identificar a presença do real e do simbólico pertencentes a essa conjuntura, podendo a
palavra tornar-se um meio de elaboração do evento potencialmente traumático e a
escuta qualificada um recurso clínico de grande repercussão na passagem do
acontecimento para tornar-se experiência. No estudo objetivou-se refletir sobre a escuta
com referencial psicanalítico no contexto hospitalar. O método utilizado é o relato de
experiência, por ser uma proposta educacional desafiadora, tendo em vista que é
ordenado pelo diálogo com a prática, almejando a análise crítica dos processos
vivenciados. O cenário de atuação é no setor de urgência e emergência de um hospital
de nível terciário na cidade de Fortaleza cujo é referência regional no socorro e cuidado
às vítimas de trauma de alta complexidade, lesões vasculares graves, queimaduras e
intoxicações agudas. A clínica psicanalítica no hospital adota uma postura que se difere
da medicina. No que se refere ao discurso médico há uma exclusão da subjetividade e
no discurso psicanalítico é primordial a atenção ao sofrimento, considerando a
subjetividade como parte inerente de cada sujeito. Além disso, é importante apresentar
que o atendimento psicanalítico se pauta na regra fundamental da associação livre por
parte do analisante e atenção flutuante por parte do analista, processo que é permeado
pela transferência. Aqui encontra-se a escuta, como recurso da clínica psicanalítica.
Ponderando sobre os atendimentos clínicos realizados, constatou-se a relevância de uma
escuta direcionada ao sujeito e suas demandas psíquicas. Tal fato foi percebido na fala
dos pacientes, ao declararem que aquele momento do atendimento era o momento que
lhes era permitido falar sobre suas questões, fossem elas ligadas ao atual adoecimento
ou remetendo a situações do passado. É nesse contexto que a escuta com referência
psicanalítica se impulsiona, entendendo que é preciso manejar as questões que emergem
do paciente e não apenas se deter as queixas verbalizadas de maneira rápida. Concluiuse que, diante da escuta como recurso, estima-se essa como manejo do mal-estar e do
sofrimento psíquico, diariamente presenciado na urgência e emergência do hospital. É
por meio da escuta que se permite a circulação da palavra e o escoamento do sofrimento
psíquico. É necessário que o analista se interesse em escutar o sofrimento do outro, para
que este escute a si mesmo. Faz-se diante da percepção do potencial que a escuta
psicanalítica pode atingir, o impulsionador para uma prática clínica que articule teoria e
prática.
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RESUMO
Título:
Contribuições dos profissionais de psicologia no exercício da humanização no hospital
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A concepção de indivíduo construída ao longo da formação do profissional da
psicologia é convergente com as diretrizes e os princípios da política de humanização
no que se refere ao cuidado dentro do hospital. Por isso, o psicólogo tem um papel
extremamente importante no contexto da humanização do ambiente hospitalar, uma vez
que proporciona um olhar diferenciado de cuidado ao indivíduo hospitalizado e ao
integrar a equipe de saúde, favorece o funcionamento interdisciplinar, facilitando,

quando necessário, a comunicação entre seus membros e entre membros, familiares e
usuários do hospital. Considerando estes cenários, o presente estudo objetivou acessar a
compreensão dos profissionais da psicologia sobre o conceito de humanização e
identificar aspectos facilitadores e dificultadores para a realização, na prática do
conceito abordado pelos profissionais. Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva e
qualitativa, cujos dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada
composta, inicialmente, por questões que visaram caracterizar o participante mediante
dados sócio demográficos e, posteriormente aquelas que buscaram responder ao
objetivo do trabalho. Foram entrevistadas oito profissionais de psicologia de um
Hospital de Clínicas público por meio da plataforma Google Meet. Os conteúdos das
entrevistas foram analisados pelo método de análise de conteúdo de Bardin e
interpretadas com base no referencial teórico de humanização do Ministério de Saúde de
acordo com a Política Nacional de Humanização. A análise parcial dos dados mostrou
que os profissionais de psicologia do hospital em questão possuem compreensão ampla,
adequada e coerente sobre o conceito de humanização proposto pela Política Nacional
de Humanização. A partir dos relatos das participantes, identificou-se também o
exercício de práticas humanizadas coerentes com a compreensão expressa deste
conceito, especialmente no que se refere ao cuidado ao usuário e seus familiares. No
entanto, foram identificados aspectos que dificultam o exercício de uma prática
integralmente humanizada, uma vez que esta requer uma compreensão horizontal de
cuidado humanizado, incluindo equipe, gestão e estrutura física hospitalares. A partir
desta análise preliminar dos resultados, pode-se concluir que há ainda importantes
obstáculos a serem vencidos para que se tenha um cuidado humanizado adequado na
instituição, como a implementação do conceito de humanização na formação dos
diversos profissionais de saúde que integram a equipe interdisciplinar. Além disso, o
olhar e o cuidado humanizado devem compor as diretrizes de gestão hospitalar para que
seja possível proporcionar espaços adequados para o exercício do cuidado integralmente
humanizado, possibilitando o alinhamento do trabalho entre a equipe multiprofissional e
melhorando este tipo de cuidado no ambiente hospitalar. Reconhecendo que este espaço
é composto por diversos profissionais de diversas especialidades e que exercem
cuidados sob os mesmos indivíduos, é necessário que o conceito e prática de
humanização possuam uma lógica linear entre todos.
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RESUMO
Título:
“O NOVO MORRER”: IMPLICAÇÕES DO COVID-19 SOBRE A MORTE.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: A pandemia do Covid-19 suscita mudanças significativas em vários
aspectos da vida da população brasileira. Construções culturais que valoram a
subjetividade de uma sociedade foram suprimidas em razão das medidas de
distanciamento como ferramenta de controle da doença. Como alternativa novas
adaptações têm sido impostas, e estas chamadas de “novo normal”. Tais práticas nos
convidam, ou nos obrigam a um novo aprender, novo ensinar, novo trabalhar e também
a um novo morrer, já que a finitude nunca se apresentou de forma tão expressiva, visto
que, em um período de 14 meses o Brasil atinge a marca de 459 mil mortos e
incontáveis enlutados. Essas perdas massivas impactam milhões de pessoas pelos
sentimentos próprios do luto acrescidos por este recente modo estabelecido de vivenciar
a morte que vão desde o distanciamento dos entes, bem como a restrição das cerimônias
fúnebres entre outros. Sendo assim, os atuais protocolos de saúde direcionados aos

rituais de despedidas inauguram um “novo morrer” dotado de particularidades nunca
antes experenciadas pelos brasileiros. Diante desses paradigmas impostos pelo estado
pandêmico este estudo se fundamenta na seguinte questão: como o novo modelo de
experenciar a morte afeta os processos de luto? Objetivos: O objetivo é realizar uma
revisão sistemática para conhecer a literatura científica da psicologia brasileira em
relação aos processos de morte e luto no contexto pandêmico do Covid -19, e de
maneira pormenorizada quantificar a produção científica brasileira em relação a esta
temática; estruturar os conteúdos mais frequentes que emergem desse tema; analisar
quais as repercussões e perspectivas diante do novo modelo de vivenciar a morte.
Método: A metodologia de pesquisa será a revisão sistemática de literatura escolhida
pelo seu método de procedimentos sistematizados. As bases de dados serão as
seguintes: SCIELO (Scientific Electronic Library Online), PEPSIC – Periódicos
Eletrônicos em Psicologia, LILACS Literatura Latino-americana e do Caribe em
Ciências da Saúde, Index Psi, Periódicos Capes e Google Acadêmico. Como ferramenta
de apoio utilizaremos o instrumento PRISMA. Considerações finais: Anseia-se que a
realização deste estudo contribua para o entendimento sobre os aspectos psicológicos
decorrente da morte no contexto da pandemia, que ele favoreça projeções a curto e a
longo prazo dos efeitos psicológicos do novo modelo de experenciar a morte
viabilizando o delineamento de estudos, técnicas e parâmetros de atuação diante deste
novo cenário.
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RESUMO
Título:
Para além da ausculta: efeitos de uma escuta psicanalítica em um serviço de cardiologia
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Os pacientes portadores de cardiopatias têm suas vidas bastante afetadas em
diversos aspectos, desde os impactos subjetivos ao receber o diagnóstico até os desafios
na reabilitação cardíaca, cuja adesão envolve uma série de mudanças no estilo de vida.
Frente à complexidade do tratamento de pacientes cardiológicos, os serviços de
cardiologia vêm se estruturando com equipes multiprofissionais. É por meio desta
abertura que o psicanalista pode se inserir neste contexto e oferecer uma escuta aos
sujeitos adoecidos do coração. Objetivo: O objetivo deste trabalho é articular as
possibilidades, desafios e efeitos de uma experiência de escuta psicanalítica ofertada em

um serviço de cardiologia e cirurgia cardíaca, localizado em um hospital da rede pública
de saúde de São Paulo. Método: O estudo é de natureza qualitativa, do tipo relato de
experiência, elaborado a partir do método de investigação e pesquisa em psicanálise.
Como base empírica, utilizou-se vinhetas clínicas oriundas da experiência da
pesquisadora no cenário hospitalar. A análise e discussão dos fatos clínicos foram feitas
a partir do referencial psicanalítico, por meio do arcabouço teórico-clínico preconizado
por Sigmund Freud e Jacques Lacan. Resultados e discussão: Os resultados
evidenciaram três chaves de discussão que se destacaram na vivência clínica com os
pacientes cardiopatas hospitalizados. Sobre a vivência de perdas, percebeu-se a
dificuldade de elaboração do luto pelos pacientes, assim como a atualização da vivência
de perdas a partir da situação de adoecimento cardíaco. Na relação do sujeito com o
trabalho, observou-se que o significante “estresse” comparece nos discursos dos
pacientes e que a atividade laboral tem a função de sintoma para os sujeitos, pois
contempla, paradoxalmente, satisfações inconscientes e sofrimento psíquico. Na
construção dos fatos clínicos, constatou-se que o coração abre margens para a evocação
de diferentes significados para além do adoecimento orgânico, constatando a hipótese
lacaniana da supremacia do significante em relação ao significado. Considerações
finais: Concluiu-se que a cardiologia e a cirurgia cardíaca são campos férteis para a
escuta psicanalítica, na medida em que ela contempla, já de início, algo para além da
ausculta médica: os afetos e a verdade singular enunciada pelo sujeito a partir da escuta
do coração, em sua vertente metafórica. “Estar de peito aberto” não se restringe a um
corpo rasgado, mas à uma abertura do sujeito para suas questões subjetivas: vivenciar
dores silenciadas, lutos não autorizados, sofrimentos abafados, amores rompidos e
corações estraçalhados, que passam a ter vez e voz quando escutados.
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RESUMO
Título:
POTÊNCIAS E DESAFIOS DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM PACIENTES
COM COVID19: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA ATUAÇÃO EM UM
HOSPITAL DE CAMPANHA NO PIAUÍ
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

A psicologia no hospital objetiva dar voz à subjetividade, favorecendo a elaboração
simbólica do adoecimento, no sentido de validar os sentimentos presentes no processo
de internação (AZEVEDO, 2016). Para os pacientes internados por Covid19
impossibilitados de ter acompanhantes e sem poder receber visitas de familiares e
amigos, condições impostas pela alta taxa de transmissibilidade da doença, é usual
relatos como medo de morrer, melancolia, insônia, saudade além de alterações de
humor, sintomas ansiosos e depressivos (SCHMIDT, 2020). Esta proposta de trabalho
tem como objetivo sinalizar os desafios e potencialidades da atuação do psicólogo no
contexto hospitalar pandêmico, apontando as principais intervenções realizadas em
pacientes com Covid19 e os desafios para executá-las. Trata-se de um estudo qualitativo
cuja estratégia metodológica consiste na pesquisa do tipo descritiva por relato de
experiência. Utilizou-se como recurso a experiência de seis psicólogos lotados em um
Hospital de Campanha do litoral do Piauí, com 30 leitos de enfermarias e 10 leitos de
UTI para atender pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Escuta,
acolhimento, pontuações psicoeducativas são intervenções psicológicas que podem ser
utilizadas para lidar com os impactos na saúde mental em decorrência da internação e
do isolamento social do paciente internado (ARAÚJO, 2020). Na experiência do
Hospital de Campanha em questão, o psicólogo é acionado para intervir principalmente
quando o paciente apresenta recusa ou resistência às intervenções das equipes de
nutrição, enfermagem e fisioterapia; está apresentando alterações de humor e sintomas
depressivos; apresenta o desejo de se comunicar com algum familiar através de
chamada de vídeo que é mediada pelo psicólogo; será submetido ao procedimento de
intubação e deseja manter o contato com algum familiar antes do procedimento. Além
disso, o psicólogo é o responsável por desenvolver projetos como o “prontuário
afetivo”, a “musicoterapia” para pacientes de enfermaria e UTI e a “visita presencial”
para pacientes que não apresentam prognóstico positivo. A experiência destaca que o
processo de vinculação entre paciente e profissional acontece de forma espontânea e
genuína, entretanto o trabalho do psicólogo no contexto hospitalar pandêmico enfrenta
desafios, sendo eles a falta de insumos e recursos lúdicos e utilizados como
terapêuticos; a resistência das equipes multiprofissionais de compreender a proposta de
trabalho apresentado; a dificuldade da equipe em compreender a aplicação da Política
Nacional de Humanização no ambiente hospitalar de enfrentamento a Covid19. Os
resultados sinalizam que a atuação do psicólogo no contexto hospitalar é importante
para garantir a comunicação efetiva, a escuta qualificada, o acolhimento do sofrimento
do paciente e influencia diretamente nos desdobramentos do tratamento minimizando
sentimentos como angústia, ansiedade, medo, choro, insegurança, etc. nos pacientes
assistidos.
ARAÚJO, Julianna Sampaio. As visitas virtuais com estratégia de cuidado e garantia de
direitos em um hospital em tempos de COVID19. In: Simpósio Internacional Estado,
Sociedade e Políticas Públicas, III, 2020, Teresina. Anais. Teresina, EDUFPI, 2020.
AZEVEDO, Adriano Valério dos Santos; CREPALDI, Maria Aparecida. A Psicologia
no hospital geral: aspectos históricos, conceituais e práticos. Estudos de Psicologia
(Campinas), v. 33, n. 4, p. 573-585, 2016.
SCHMIDT, Beatriz et al. Impactos na Saúde Mental e Intervenções Psicológicas Diante
da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). 2020.
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RESUMO
Título:

Modelos de assistência psicológica adotado pelo Serviço de Psicologia da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo na assistência ao familiar, ao paciente e
colaboradores durante a pandemia da COVID-19.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A partir do decreto da Organização Mundial da Saúde (OMS) que estávamos
enfrentando um cenário de pandemia decorrente do surto de coronavírus (SARS-CoV2), causador da Covid-19, uma doença desconhecida, de alto contágio e com taxa de
letalidade variada, os serviços de saúde automaticamente foram inseridos na busca de
planos de contingência e estratégias de assistência. O Serviço de Psicologia da Santa
casa São Paulo, buscou agir rapidamente e necessitou se reinventar. Objetivo: Criar uma
nova modalidade de assistência, a partir do fortalecimento da equipe, seguindo para a
remodelagem e criação de novas estratégias para a assistência, prezando pelo propósito
de auxiliar as pessoas no enfrentamento da condição inusitada de pandemia e o
adoecimento pelo Coronavírus. Método: Assistência ao paciente em enfermaria e UTI,
frente ao do medo de morrer, insegurança e resistência a intubação, angústia de
separação dos familiares, ansiedade, humor deprimido, dentre outros impactos
emocionais. Acolhimento ao sofrimento familiar, com o propósito de acolher a angústia
da separação, oferecer equilíbrio emocional e estratégias de contato com o paciente e
realizar encaminhamentos. Suporte emocional aos profissionais de assistência mediante
roda de conversa e outras modalidades grupais. Discussão: Aproximadamente 1.643
pessoas atendidas entre pacientes, familiares e profissionais de saúde. Suas
manifestações emocionais foram voltadas ao luto pelas perdas concretas e subjetivas,
transtorno de adaptação. Conclusão: O suporte proximal ao paciente favoreceu adesão
às práticas e aceitação do tratamento. Com os familiares foi possível amenizar algumas
angústias e culpas, encaminhá-los a assistência mais ampla, especialmente nas situações
de luto. O fortalecimento da equipe profissional possibilitou a aproximá-los aos dados
de realidade e ampliar as estratégias de manejo dos sentimentos.
Nome - Autor 1:
Rodrigo Noronha da Fonseca.
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Título da Fala - Autor 1:
Atuação da psicologia com pacientes hospitalizados nas UTI´s (Unidade de Terapia
Intesiva) COVID Adulto da IMSCSP (Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo)
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
Introdução: A UTI é um espaço que gera medo, incertezas e intensos impactos
emocionais para os pacientes e familiares. No atual cenário de pandemia, esses impactos
potencializaram, acrescidos de outros aspectos presentes durante a hospitalização. Dessa
forma, a Psicologia, juntamente à equipe multidisciplinar, teve que utilizar novas
estratégias terapêuticas para cuidar desses pacientes, principalmente diante do
distanciamento familiar, refletindo importantes sofrimentos psíquicos e principais
sentimentos: medo de morrer, medo da intubação, angustia de separação dos familiares,

ansiedade, humor deprimido, luto antecipatório, dentre outros. Objetivo: Utilizar novas
estratégias terapêuticas para reduzir os impactos emocionais para melhor adaptação dos
pacientes durante a hospitalização e adesão ao tratamento. Método: Além das práticas
rotineiras de avaliação psicológica e intervenções psicológicas, foram utilizados
recursos tecnológicos (vídeo chamada, transmissão de áudios, músicas e vídeos),
psicoeducação, aproximação da equipe multidisciplinar. Resultados: Maior
acolhimento, segurança, comunicação efetiva, aproximação dos familiares via recursos
tecnológicos e um espaço humanizado, refletindo na redução do sofrimento emocional.
Discussão dos resultados: Foi observado importantes benefícios aos pacientes
hospitalizados, que na sua maioria, apresentaram intensa mobilização emocional, não
somente pela hospitalização da UTI, que é um fator agravante, mas também pela
incerteza do covid-19 que assombra os dias dos pacientes, como prevenção de um
possível TEPT. Conclusão: O cenário atual de pandemia nos mobiliza, enquanto
profissionais da saúde na linha de frente, mas também nos desafia a cada dia buscar
novas estratégias terapêuticas para oferecer aos pacientes e familiares, um espaço
seguro, acolhedor e humanizado.
Nome - Autor 2:
Cleunice J. Wosnes.
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Título da Fala - Autor 2:
Experiência no atendimento a familiares de pacientes hospitalizados pela COVID-19.
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
Introdução: O adoecimento em geral tende a ocasionar importante alteração na
homeostase familiar e a representação psíquica do cuidar e do amor está na presença
constante do acompanhamento durante a internação. O adoecimento pela COVID-19,
além de ser abrupto, novo e assustador, impediu a presença do acompanhante no leito,
ocasionando importante angústia que demandou adaptação no modelo de assistência. O
Objetivo do atendimento aos familiares foi oferecer continência ao sofrimento, as
angústias, a insegurança, o temor da contaminação, prevenção do luto complicado,
dentre outras demandas emocionais. Sujeitos: familiares de pacientes em internação nas
UTIs e nas enfermarias da instituição. O atendimento foi oferecido ao principal
cuidador e outros membros quando a demanda foi emergente. Metodologia: Apoio e
suporte psicológico, acolhimento, validação dos sentimentos apresentados, facilitação
do contato com o paciente através de áudios, contato telefônico, envio de mensagens
por e-mail, desenhos, fotos dentre outros. Discussão: as principais demandas se
concentraram no sentimento de culpa, sentimento de negligência, insegurança quanto a
vida financeira quando o paciente era o principal mantenedor; luto antecipatório,
sentimento de tristeza, ansiedade e descompensação psicológica diante da
impossibilidade do tradicional ritual de despedida nas situações de óbito. Conclusão: O
modelo oferecido mostrou-se continente e favoreceu os encaminhamentos para a rede
especializada. Mesmo na modalidade online, foi possível estabelecer vínculo e relação
de confiança com os familiares.
Nome - Autor 3:

Milena Nazário dos Santos.
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Título da Fala - Autor 3:
Relato da experiência com grupo de roda de conversa junto as equipes do Hospital da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, diante da pandemia do coronavírus.
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
Introdução: A rotina de cuidado exercida pelos profissionais da saúde, somada a uma
jornada muitas vezes extenuante, são fatores de risco para o estresse, ansiedade,
depressão. Com a pandemia do coronavírus essa realidade ficou mais evidente com o
aumento do volume de trabalho e exposição direta ao vírus. A partir de uma demanda
evidenciada pelos afastamentos laborais, foi proposto pelo Serviço de Psicologia
abordagem de grupo dividida em: grupo focal e roda de conversa. Objetivos:
Proporcionar ambiente de grupo de escuta terapêutica que a partir da livre expressão dos
sentimentos, possa reduzir sintomas ansiosos e prevenir transtornos de estresse laboral.
Método: Grupos de até oito participantes e dois profissionais psicólogo/neuropsicólogo;
encontros 1h, uma vez por semana; disponibilizado a todos profissionais da Instituição.
Discussão: As demandas manifestadas foram diversas, contudo a maior prevalência foi
referente ao medo do próprio contágio e disseminação para familiares e outros
pacientes, medo da morte e sintomas ansiosos. Conclusão: O trabalho realizado permitiu
aos profissionais que buscaram suporte, um espaço de escuta e acolhimento,
evidenciou-se uma maior demanda nos meses iniciais da pandemia, havendo uma
redução gradual, que pode ser interpretada como acomodação ao fator gerador de
estresse, como também a aquisição de melhores recursos de enfrentamento.
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RESUMO
Título:
Profissionais de Saúde e Cuidados Paliativos: lidando com a finitude de pacientes
oncológicos
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A experiência da perda e a questão da morte são temas que causam um desconforto
significativo nas pessoas. Assim, é fato que, mesmo com toda a prática e aproximação

com esse tipo de demanda, isso não é diferente com os profissionais de saúde, que
mesmo vivenciando cotidianamente tais expressões, também estão sujeitos a se sentirem
vulneráveis frente a aflição que isso pode trazer. Seguindo por esse caminho, aponta-se
a importância do processo de morte e morrer não ser compreendido como rotineiro, em
especial pelos profissionais, enfatizando que não se trata de um saber tecnicista, mas
também fala de um outro lugar, a saber, relação entre humanos e as fragilidades que o
cercam com ou sem adoecimento. O processo de doença cria, para aqueles que cuidam,
uma expectativa: a cura. Nem sempre ela será o principal objetivo, pois muitos
pacientes estão fora de possibilidades terapêuticas. Os cuidados paliativos se fazem
presente nesse momento, sendo ele efetuado por uma equipe multiprofissional. Os
profissionais de saúde que integram são perpassados por diversos sentimentos que
envolvem todo o processo, desde a chegada do paciente e família para o primeiro
acolhimento até a hora da morte. Dessa maneira, é preciso compreender também a dor
de quem cuida, bem como refletir acerca disso de maneira que o cuidado seja de fato
executado. O presente trabalho objetiva entender como a finitude e os cuidados
paliativos com pacientes oncológicos afetam os profissionais de saúde em contato com
essa demanda. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica a partir de um estudo de
base qualitativa nas plataformas de pesquisa “SciELO Academic” e “Portal Periódico
CAPES”, com os seguintes descritores: “Luto”, “Psicologia” e “Cuidados Paliativos”.
Os critérios de inclusão utilizados foram artigos publicados entre os anos de 2016 a
2021 com abordagem direta do tema no idioma Português. Portanto, foi possível
observar que entrar em contato com a finitude do outro leva a equipe a refletir sobre sua
própria finitude, desencadeando emoções significativas e reais. Além disso, pode-se
perceber que não é um assunto abordado verdadeiramente, devido ao falso ideário de
distanciamento quando se fala sobre a dimensão afetiva no modelo biológico de
cuidado. Trabalhar como cuidador na área da saúde é estar presente no cotidiano a dor e
a morte, por isso, a importância da demanda de um cuidado ao cuidador. Entende-se que
a maneira como os profissionais percebem a morte e o cuidado no processo de morrer
interfere no modo de estabelecer um tratamento e os tipos de cuidado. Espera-se, então,
que o estudo possa ampliar as discussões envolvendo a finitude ainda nas formações
acadêmicas do profissional de saúde de todas as áreas visando uma preparação anterior
para lidar com a temática, bem como possibilite o diálogo aberto às questões
emocionais nos serviços de saúde.
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RESUMO
Título:
O Envelhecimento e seus desdobramentos subjetivos
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A velhice pode ser compreendida como uma fase do desenvolvimento humano. As
concepções de velhice são provenientes de uma construção social e histórica com base
em valores e princípios de uma sociedade. A partir da metade do século XIX, a velhice
estava relacionada à decadência física e à mudança de papéis sociais. O envelhecimento
se trata de um processo contínuo de transformações biopsicossociais, entre elas as
perdas e a dependência, que influenciam na constituição de um conjunto de imagens
negativas associado à velhice. Essas imagens podem estar intrinsecamente conectadas à
ideia de senilidade, a qual caracteriza-se como o envelhecimento patológico,
comumente associado ao fenômeno do envelhecimento em si, que, por ventura, atribui
ao idoso um status de sujeito vulnerável, adoecido, repleto de comorbidades e sem

função social. Em decorrência disso, geralmente o idoso é socialmente marginalizado,
visto que sua imagem contrapõe os valores da nossa sociedade: consumo, beleza,
juventude, independência e produtividade. Consequentemente, a sociedade tende a não
valorizar o idoso e sua importância social, ao mesmo tempo em que potencializa a
longevidade. O objetivo desta mesa redonda é delinear e suscitar reflexões acerca de
alguns fenômenos que permeiam a vida do sujeito idoso, do processo do
envelhecimento e do adoecimento, apresentando algumas pesquisas que estão em
desenvolvimento em nível de especialização e doutorado, cujas metodologias são
pesquisas qualitativas, pesquisa em psicanálise e revisão de literatura. As perdas no
processo de envelhecimento acontecem em diferentes formas, como a aposentadoria,
muitas vezes o idoso deixa de exercer suas atividades; a morte de entes queridos; a
debilidade do corpo; a violação dos seus direitos etc. Em consequência, o traço
depressivo pode fazer parte do envelhecimento, visto que o velho é submetido a um
intenso trabalho de luto. Concluímos que o processo de envelhecimento é atravessado
por diversas vivências que influenciam na experiência do envelhecer. Esta será
vivenciada de forma subjetiva e singular para cada sujeito, pois leva em consideração
diversos aspectos de sua história, aprendizados, relações, condição psicológica,
emocional, fisiológica e de saúde, bem como em situações específicas, como o
adoecimento, as violências e as perdas funcionais e socioafetivas.
Nome - Autor 1:
Luciana Tiemi Kurogi (Moderadora), Universidade Federal do Paraná.
Maria Virginia Filomena Cremasco, Universidade Federal do Paraná
Título da Fala - Autor 1:
Envelhecer e Adoecer: o luto e seus desdobramentos subjetivos
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
A psicanálise considera a velhice na relação com o tempo lógico, atentando para a
realidade psíquica pulsional do sujeito. Não há indícios de alteração metapsicológica
dada pelo tempo cronológico em decorrência da atemporalidade do inconsciente. Não se
trata somente de um estado, mas também de um processo de subjetivação. O período da
velhice remete a diversas perdas de objetos significativos e de posições de
reconhecimento simbólico, confronto entre o Eu ideal e a realidade corporal. Na velhice
avançada, o corpo apresenta de forma assustadora desgastes, que podem ocasionar
perda de autonomia e independência. A partir disso, este trabalho teve como objetivo
compreender a vivência do adoecimento do idoso hospitalizado. A metodologia desta
pesquisa consistiu em uma pesquisa qualitativa e em psicanálise, utilizando-se como
coleta de dados entrevistas com pacientes internados em um hospital geral. A análise
dos dados possibilitou a compreensão das entrevistas, resultando em significações
sistematizadas na forma de categorias. A partir disso, identificamos que a vivência do
adoecimento pelo idoso apresenta aspectos específicos conforme a história de vida e a
condição psicológica de cada um. Consideramos que o processo de adoecimento está
relacionado ao narcisismo, como forma de defesa da proximidade da morte, assim, o
idoso tende a retirar a libido do mundo externo e retornar para o próprio ego, passando a
se importar progressivamente por suas memórias, fantasias e suas próprias dores.

Nome - Autor 2:
Gabriel Jonatas Klaine, Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba
Luciana Tiemi Kurogi, Universidade Federal do Paraná
Título da Fala - Autor 2:
Significados de violência contra a pessoa idosa na perspectiva dos profissionais de
saúde
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
O aumento da longevidade e de longevos gera maior visibilidade aos fenômenos
advindos do envelhecimento. Com o crescimento da expectativa de vida, a população
idosa se depara com mudanças complexas e multifatoriais, de ordem biológica,
psicológica e social. As limitações físicas e cognitivas, características da senilidade,
podem acarretar na perda de autonomia, da individualidade, bem como podem aumentar
a vulnerabilidade às enfermidades sociais, dentre as quais, destaca-se a violência. Os
prejuízos advindos desse fenômeno podem desembocar em consequências físicas,
emocionais, cognitivas, financeiras e até mesmo o óbito do idoso, portanto, faz-se
necessário capacitar e instrumentalizar os profissionais de saúde para que possam
reconhecer os diversos tipos de violência contra a pessoa idosa, bem como as possíveis
articulações e condutas no enfrentamento dessa situação. O objetivo desta pesquisa foi
compreender significados de violência contra a pessoa idosa na perspectiva dos
profissionais de saúde de um hospital geral de referência em saúde do idoso. A pesquisa
teve abordagem metodológica qualitativa de caráter exploratório, realizada por meio de
entrevistas semiestruturadas, compostas por quatro perguntas disparadoras, com quinze
profissionais de saúde. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas, com base
no método de análise de conteúdo de Bardin. Os achados apontam que os profissionais
de saúde têm dificuldades em identificar e definir as violências contra a pessoa idosa,
demonstram desconhecimento dos fluxos de notificação das violências, bem como
manifestaram resistência a realizar a notificação, em decorrência de questões
emocionais e sentimentais, como o medo, ansiedade e insegurança.
Nome - Autor 3:
Walkirya Kuybida, Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba
Título da Fala - Autor 3:
A Vida e seus Lutos: Perdas do Envelhecimento
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
O luto é a reação à perda do objeto amado, geralmente a morte de um ente querido, mas
também se refere a fragmentações de elos simbólicos, como diminuição do status social,
rompimento de relacionamento amoroso e de trabalho. Assim, considera-se que o luto é
um caminho normal e idiossincrático, mas não único frente aos rompimentos objetais e
ideais. Denomina-se o trabalho de luto o desinvestimento da libido em cada
representação ligada ao objeto perdido, ou seja, invoca um trabalho psíquico de perdas

objetais ou simbólicas, permitindo a elaboração dessas perdas, apesar de ser um
processo lento e difícil. No envelhecimento, o sujeito vivencia diversos fatos e
acontecimentos, entre elas, várias perdas, sejam relacionadas à morte de entes queridos
e pessoas próximas, sejam em razão da aposentadoria que o afasta de suas atividades
laborais e até mesmo, a mudança da sua imagem, que não se insere no padrão de beleza
estabelecido pela sociedade. O presente estudo teve como objetivo apresentar uma
revisão de literatura sobre os lutos vivenciados pelos idosos na abordagem psicanalítica.
Pode-se considerar que, o idoso vivencia inúmeras perdas reais e simbólicas,
acarretando na ausência de reconhecimento social e simbólico. A partir disso,
consideramos que nem todos os velhos conseguem recriar a sua experiência, visto que a
velhice implica em finitude, dimensão temporal e representação social marginalizada.
Por conseguinte, pode gerar a desnarcisação do sujeito, ou seja, a falta de investimento
do ambiente direcionado a esse sujeito, e, mutuamente, este evita a representação da
perda e gera empobrecimento da vida afetiva.
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RESUMO
Título:
Conceitualização cognitiva no hospital: estudo de caso clínico
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A Psicologia Hospitalar caracteriza-se por uma especialidade inserida na atenção
terciária (hospital) que tem como objetivo a compreensão da influência dos fatores
biológicos, comportamentais e sociais no processo saúde/doença. Compreender como se
caracteriza o problema e formular o caso diante do paciente adoecido viabiliza que a
intervenção seja realizada de forma efetiva, completa e responda às demandas da
psicologia nas instituições de saúde. A formulação auxilia na psicoeducação do
paciente, aumentando sua autoeficácia e minimizando sua ansiedade. É, ainda,
potencializadora da aliança colaborativa com o profissional, que incentiva uma postura

ativa diante do seu tratamento. Existem lacunas na literatura nacional acerca da
formulação de casos no contexto hospitalar, apontando-se apenas modelos clínicos que
são transpostos à prática nas instituições de saúde. Neste sentido, o objetivo deste
trabalho é apresentar uma proposta de modelo de conceitualização cognitiva aplicada à
saúde, por meio de um estudo de caso para ilustrar a sistematização desta prática. Com
o foco na prática hospitalar, a prioridade deve ser o funcionamento do paciente diante
das questões referentes ao adoecimento e não na personalidade do indivíduo de uma
forma global. O caso é de uma paciente de 42 anos, vítima de acidente doméstico, sendo
atendida uma paciente na unidade de queimados. No exame do estado mental não foram
observadas alterações, identificou-se dificuldade para se alimentar e postura reservada
quanto seus sentimentos (enfermagem solicitou atendimento por sintomas ansiosos e
depressivos). Apresentou crenças de desvalor e sintomas ansiogênicos. Como conduta
foi realizado psicoeducação sobre ansiedade, técnica de relaxamento, reestruturação das
crenças intermediárias (intervenção para mudança de pensamentos sobre a alimentação).
Após a intervenção e receptividade da paciente, esta começou se alimentar aos poucos,
houve diminuição das náuseas, aumento da autoeficácia, melhora do humor e
relacionamento com a equipe. Tais fatores foram importantes para a adaptação
hospitalar e consequentemente contribuíram para uma boa recuperação e cicatrização
das áreas queimadas, já que paciente também passou ser mais colaborativa nos
procedimentos de rotina. A formulação cognitiva possibilitou a intervenção pontual,
breve e efetiva, fatores importantes devido à urgência clínica. No caso apresentado
observa-se melhora da qualidade de vida e o desenvolvimento de estratégias de
enfrentamento funcionais. Além disso, favoreceu o treinamento das habilidades de
resolução de problemas, diminuição dos sintomas de ansiedade, depressão e do estresse
gerado pelo ambiente hospitalar. Esse trabalho é o primeiro passo em busca de um
modelo de conceitualização de caso aplicado a prática na saúde. Há necessidade de
aprimoramento do modelo e mais estudos para testar sua eficácia. Evidencia-se ainda, a
necessidade de considerar a rotina hospitalar e o setting diferenciado, bem como o
caráter breve e diretivo do atendimento psicológico nesse contexto. O modelo
sistematizado foi pensado também na prática do psicólogo hospitalar, que também
precisa registrar seus atendimentos, onde o formato apresentado auxilia na integração e
apresentação dos dados.
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RESUMO
Título:
Implantação de um ambulatório de luto: relato de experiência do atendimento com pais
enlutados de uma UTI pediátrica
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O trabalho tem por objetivo apresentar a experiência profissional da
implantação de ambulatório para assistência de pais de crianças que foram à óbito na

UTI-Pediátrica. A perda de um filho provoca sofrimento emocional intenso,
sentimentos de desamparo, desestruturação e quebra do mundo presumido.
Compreende-se como luto a resposta a uma perda significativa que se apresenta por
meio de reações emocionais, físicas, no comportamento e nas relações sociais
(Delalibera, M., Delalibera, Franco, Barbosa & Leal, 2017), que podem se configurar
em um processo de elaboração da perda ou luto complicado (Bowlby, 2004; Parkes,
2009). Objetivos: Avaliar e orientar a elaboração do processo de luto e oferecer um
espaço de acolhimento e escuta terapêutica. Método: O agendamento é realizado por
meio de mensagem padronizada, após três meses do óbito. São ofertados três
atendimentos, com frequência semanal. No primeiro atendimento é realizada a escuta
qualificada, acolhimento, avaliação global dos indicadores de luto complicado, entrega
de carta de condolências e uma almofadinha no formato de estrelinha. No segundo
atendimento é realizada a avaliação formal de luto prolongado, utilizando o instrumento
PG-13 (Delalibera, et al. 2017). E por fim, é realizada a entrevista devolutiva,
encaminhamentos e avaliação da percepção dos pais sobre o retorno ao ambulatório.
Resultados e Discussões: Foram convidados os pais de sete crianças que foram a óbito
entre junho e setembro de 2020, destes um familiar concluiu os três atendimentos, uma
esteve em dois atendimentos, duas famílias em um atendimento e três não aceitaram.
Todos os familiares que retornaram estavam enlutados a seis meses ou mais e
apresentavam alguma dificuldade em lidar com a morte do ente querido. Mas, de modo
geral não se observou complicações no processo de luto, considerando as características
de frequência do sentimento de angústia e de separação, sintomas cognitivos,
emocionais e comportamentais e incapacidade social e ocupacional (Delalibera, et al.
2017). A falta de apoio familiar e social, principalmente, em relação à morte de bebês
de mãe jovens, associados ao pouco tempo de convivência e a possibilidade de ter
outros filhos emergiram como elemento complicador e impeditivo de reconhecer o
sofrimento e acolher a dor da perda. Destacaram-se sentimentos de culpa, impotência e
questionamentos sobre a existência e planos divinos. Os pais relataram a dificuldade de
voltar ao hospital, mesmo que em ambiente diferente da UTI. Considerações finais: A
criação de espaço para acolhimento e identificação de indicadores de luto complicado é
uma proposta relevante para prevenção de agravos e uma questão de saúde pública
devido aos seus desdobramentos. Validar sentimentos frente ao luto não reconhecido,
pode se configurar em uma intervenção para que o processo de luto natural aconteça.
Cabe destacar que esta experiência encontra-se em momento de estruturação e desse
modo alguns ajustes ainda são necessários. A intervenção psicológica com pais
enlutados é uma tecitura sutil para (re)significar a vida de quem se ama para além da
morte.
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RESUMO
Título:
Desfechos psicológicos de pacientes sobreviventes pós Covid-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Estudos mostram que pacientes com doença crítica que permanecem
internados em UTI podem desenvolver complicações psicológicas, durante a internação
e pós alta (Costa, J.B. et al, 2019). Uma variedade de aspectos acarretam prejuízos
emocionais e tais alterações geram impactos significativos na qualidade de vida dos
pacientes. Atualmente, temos pouco conhecimento das complicações emocionais de

pacientes diagnosticados com Covid-19 que ficaram criticamente enfermos. Objetivos:
Avaliar as alterações emocionais de pacientes com diagnóstico de Covid-19 atendidos
no Ambulatório interdisciplinar de seguimento em terapia intensiva. Métodos: Estudo
preliminar observacional de coorte prospectivo das avaliações realizadas entre agosto e
dezembro de 2020 com pacientes que testaram positivo para o vírus Sars-Cov-2 e que
permaneceram internados na UTI-Covid. Três meses após a alta da UTI, é realizado
contato telefônico, convidando o paciente para o ambulatório de seguimento. É
realizada uma avaliação do estado clínico geral do paciente, e aplicação de instrumentos
psicológicos padronizados. Nas avaliações psicológicas, foram utilizadas as escalas
HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). (Zigmond, A.S. et al 1984) As
análises foram feitas no software estatístico XLSTAT®, assumindo-se um nível de
significância de 5%. Resultados: 114 pacientes tiveram alta durante o período do
estudo. Destes, 34 retornaram três meses após a alta, para avaliação ambulatorial. Do
total de pacientes avaliados 61,8% eram do sexo masculino, com idade entre 15 a 78
anos, (52,4anos ± 13,8). 91,2% dos pacientes tinham doenças prévias, sendo as mais
prevalentes a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade. O tempo
médio de internação na UTI Covid foi de 14,6 dias ±11,4. A maioria dos pacientes
(61,8%) permaneceram em ventilação mecânica, traqueostomizados (6 pacientes);
sedados (58,9%). O índice de gravidade calculado nas primeiras 24 horas da admissão
foi APACHE médio de (20,4 ±7,6) e o SAPSIII (38,5±22,4). Das alterações
psicológicas, 38,2% dos pacientes apresentaram complicações emocionais pós-alta,
29,4% ansiedade e 32,4% depressão. Dos pacientes que apresentaram complicações
psicológicas, 41,6% tinham histórico prévio de alterações psiquiátricas, relatando
exacerbação dos sintomas no pós-alta. 83,3%, dos pacientes com alterações psicológicas
pós-COVID, estavam fazendo uso de psicotrópicos após a alta hospitalar, destes, 14,7%
já faziam uso de psicotrópico antes da internação na UTI-Covid. Discussão: Uma
proporção significativa de pacientes apresentou complicações psicológicas em curto
prazo após a alta hospitalar, sendo os sintomas de ansiedade e depressão caracterizados
por insônia, anedonia, tristeza, alteração do sono e apetite. Pacientes com histórico de
sintomas emocionais com uso prévio de psicotrópicos foram os que mais apresentaram
sintomas de ansiedade e depressão, com exacerbação de sintomas e necessidade de
reavaliação psiquiátrica/psicológica, portanto não houve um aumento significativo de
transtornos emocionais naqueles pacientes que não tinham histórico de transtorno
psiquiátrico prévio. Embora não se tenha observado significância estatística em relação
a idade, os dados demonstraram que pacientes acima de 60 anos de idade, apresentaram
menos sintomas ansiosos e depressivos, comparado a pacientes mais jovens, sendo este
dado corroborado por outros estudos. (CAI X. et al, 2020). Ressaltamos que os sintomas
apresentados podem estar também relacionados ao impacto emocional das medidas de
isolamento social impostas para prevenir à contaminação.
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RESUMO
Título:
Plantão Psicológico : Cuidando de quem cuida .O adoecimento psicológico dos
profissionais da Saúde
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Plantão Psicológico: Cuidando de quem cuida. O Adoecimento Psicológico dos
profissionais da saúde
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a proposta de intervenção realizada
com os profissionais que atuam na área da saúde, de um Hospital privado da Cidade de
São Paulo.

Antes da Pandemia fatores predisponentes já indicavam a relevância de ações
preventivas a Saúde Mental do colaborador hospitalar. Todavia, com a chegada do
Pandemia pelo novo Corona Vírus e a crise no Sistema de Saúde Brasileiro, tornou-se
imprescindível o olhar refinado para esses trabalhadores. Estima-se que essa população
apresentará sequelas emocionais e possíveis transtornos psicológicos, com necessidade
de tratamento e afastamento, desencadeados por questões multifatoriais, após a
pandemia.
E, pensando no papel do Psicólogo Hospitalar, na Atenção à Saúde Mental dos
profissionais da Saúde Hospitalar, a implantação do Plantão Psicológico Hospitalar
trouxe resultados que importantes de serem compartilhados, dialogados e aprimorados
através da troca de saberes.
O Plantão Psicológico do Hospital privado da Cidade de São Paulo iniciou seu primeiro
atendimento em 06 de fevereiro de 2020. A proposta consiste em 3 atendimentos, com
duração de 30 minutos e, de acordo da demanda do paciente, encaminhamentos são
realizados para Avaliações Clínicas, Psiquiátricas e/ou continuidade de Psicoterapia
Clínica Ambulatorial ou Particular.
O atendimento psicológico no Plantão é focal e de emergência, onde as intervenções
psicoterapêuticas e manejos são realizados de forma que: “Um problema pontual não se
transforme em uma desordem psíquica. Ou ainda, que uma situação de crise não se
transforme em uma doença crônica.”
A atuação busca evitar que uma crise dentro de um quadro de doença preexistente possa
causar uma incapacidade definitiva. A psicoterapia de emergência, estaria indicada
basicamente em duas situações: crises que não demandem uma abordagem de longo
prazo e dificuldades de adaptação pontuais.
Ressalta-se que o Plantão Psicológico não tem a intenção de substituir a psicoterapia
clínica, cada atendimento é um universo único. O objetivo do Plantão Psicológico
consiste em propiciar a facilitação de um processo que é do colaborador. A função do
Psicólogo, nesses atendimentos, é a de acompanhar o processo de caráter emergencial
que privilegia a demanda emocional imediata e espontânea do colaborador através da
escuta, acolhimento, intervenção terapêutica e psico-orientação.
Um dos objetivos do Projeto é o de promover ações preventivas para que o colaborador
não entre em sofrimento emocional maior. Propõe que a relação terapêutica seja
baseada na escuta empática, com ênfase na experiência que o paciente apresenta e
ocasiona sofrimento psicológico.
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RESUMO
Título:
Avaliação da autoeficácia, ansiedade e depressão em jovens portadores de Doença
Inflamatória Intestinal, em transição de cuidados
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: A Doença Inflamatória Intestinal apresenta-se, em muitos países, como um
problema de saúde pública e o diagnóstico pode, muitas vezes, ocorrer no início da
infância e adolescência (Torres et al., 2011). Em estudo realizado por Kim & Ferry
(2004), pontua-se que aproximadamente 15%–25% dos pacientes são diagnosticados na
adolescência ao redor de seus 20 anos e o diagnóstico é constantemente retardado pelo
desconhecimento de suas principais manifestações clínicas e pelos sintomas serem
semelhantes aos de muitas outras doenças
(Bernstein, 2009). Ademais, há uma tendência destes pacientes apresentam maior
probabilidade de sintomatologia ansiosa e depressiva, o que pode propiciar piora da
evolução do quadro clínico, com impacto na autoeficácia dos jovens e prejudicando-os
durante a transição do cuidado. Objetivo: Avaliar os pacientes com diagnóstico de
Doença Inflamatória Intestinal em relação aos sintomas ansiosos, depressivos e
autoeficácia, além de verificar se há relação entre estes. Método: Estudo descritivo e
correlacional, executado através da coleta de dados demográficos e clínicos, cujos
critérios de inclusão foram: jovens adultos entre 18 e 22 anos, em acompanhamento no
ambulatório de Gastroenterologia do HCFMUSP. Já os de exclusão foram: presença de
colites por outras causas, incluindo infecções parasitárias, portadores do vírus HIV ou
pacientes com AIDS e uso ativo de substâncias psicoativas ilícitas. Utilizaram-se os
seguintes instrumentos: avaliação de sintomas ansiosos - Beck Anxiety Inventory
(BAI), avaliação de sintomas depressivos - Beck Depression Inventory-II (BDI-II) e
avaliação da autoeficácia - Inflammatory Bowel Disease-Self-Efficacy Scale (IBDSES). Resultados: Incluíram-se 19 pacientes no estudo; 52,6% homens e 47,4%
mulheres. 36,8% apresentaram sintomatologia ansiosa; 47,4% depressiva e 52,6%
obtiveram níveis inadequados de autoeficácia. Houve relação inversa entre as
sintomatologias ansiosa e depressiva com a autoeficácia. Conclusões: Os jovens com
maiores pontuações nos testes de rastreio para ansiedade e depressão, apresentaram
menor autoeficácia, ou seja, menor capacidade de organizar e executar os
comportamentos necessários para gerenciar a doença, dificultando o processo de
transição de cuidado. Portanto, para que a transição seja realizada de forma efetiva, fazse necessário que os jovens passem a autoadministrar seus cuidados.
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RESUMO
Título:
Grupo Multiprofissional de Suporte ao Paciente Laringectomizado Total : Relato de
Experiência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A laringectomia total se caracteriza por um procedimento cirúrgico em que
toda a laringe é retirada, o que inclui pregas vocais, ocasionando perdas significativas
na comunicação oral, deglutição, olfato e alteração do trajeto respiratório. Os pacientes

submetidos a este procedimento vivenciam alterações físicas, como por exemplo, a
convivência com o estoma definitivo e a perda da voz laríngea. Além disso, percebe-se
a incidência de impactos sociais, estéticos, funcionais, financeiros e emocionais que
afetam a rotina pessoal e familiar. Desta forma, o acolhimento dos profissionais e
instituições de saúde é de total relevância ao processo de adaptação e enfrentamento
deste processo de adoecimento. Os grupos de suporte constituem-se como estratégia de
atendimento multidisciplinar, compreendendo os benefícios da atuação conjunta de
diferentes áreas na otimização dos cuidados aos pacientes, e da circulação dos saberes
entre os próprios participantes como possibilidade de suporte. Objetivos: Relatar a
experiência de um grupo multiprofissional de suporte ao paciente laringectomizado total
organizado em um hospital de alta complexidade do interior paulista. Método: Após o
primeiro encontro realizado na instituição denominado ‘’Julho Verde’’ que reuniu
pacientes , familiares e profissionais da saúde, foi proposto o início dos encontros
mensais. Foram estruturados encontros com intervenções relacionadas ao pósoperatório, sinais de recidiva, reabilitação fonoaudiológica, mudanças no estilo de vida
e alimentação saudável, autocuidado, suporte emocional e familiar, e cuidados
odontológicos. As atividades foram organizadas a partir de demandas abordadas pelos
pacientes e seus familiares durante os encontros e discutidas internamente em equipe.
Cada encontro foi coordenado por um dos membros da equipe multiprofissional da
instituição, que é composta por médico cirurgião de cabeça e pescoço, psicóloga,
fonoaudióloga, nutricionista e odontologista. Discussão: Ao longo dos encontros foi
possível vivenciar a potência das trocas de experiência entre os participantes, que
impactaram no fortalecimento de vínculo entre pacientes, familiares e equipe
multiprofissional. A vivência em grupo, especialmente a partir dos relatos dos pacientes
submetidos a cirurgia à mais tempo (entre 5 e 10 anos) ofereceu contribuições
significativas em relação à recuperação e possibilidades de enfrentamento aos pacientes
recém laringectomizados. O trabalho em equipe proporcionou uma visão ampliada da
experiência dos pacientes e seus familiares, absorvendo a ideia de cuidado
multidimensional, compreendendo o sujeito que adoece em sua complexidade.
Considerações Finais: O paciente laringectomizado total apresenta demandas amplas,
que atravessam sua experiência de adoecimento pré e pós operatória. Desta maneira, o
oferecimento de suporte e a construção de estratégias de cuidado que acolham tais
necessidades se faz de extrema importância nas instituições de saúde. Esta experiência
com grupo de suporte multiprofissional oferece pistas para uma possibilidade de
acolhimento e suporte no contexto dos serviços especializados.
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RESUMO
Título:

Contribuições da Psicologia na Sessão Blood - prática de educação entre residentes
multiprofissionais de Onco-hematologia em hospital universitário no estado do Ceará:
um relato de experiência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: O presente trabalho é um estudo descritivo que pretende expor a
importância da Psicologia numa prática educativa multiprofissional que ocorre na
residência de um Hospital Universitário no estado do Ceará. Nesse contexto, realizamse aulas entre os residentes da Oncohematologia, a saber, enfermeiros, psicólogos,
nutricionistas e farmacêuticos, sobre temáticas que beneficiem a compreensão integral
do cuidado ao paciente e do trabalho multiprofissional. A partir dessa perspectiva, a
Psicologia contribui com assuntos pertinentes ao contexto hospitalar, como o papel do
psicólogo, comunicação de más notícias, luto, entre outros. OBJETIVO: Compartilhar
as experiências de ensino e aprendizagem de psicólogas residentes em Oncohematologia e apresentar a Psicologia como ciência importante para atuação nesse
campo. MÉTODO: A Sessão Blood – planejada, executada e gerenciada pelos próprios
residentes – é realizada semanalmente no hospital universitário, às quintas-feiras à
tarde. Em cada semana são apresentadas, por residentes de áreas diferentes, temáticas
do seu campo de atuação e suas interfaces com as demais categorias profissionais. Os
assuntos abordados pela Psicologia envolvem conteúdos relacionados à tríade pacientefamília-equipe, comunicação, aspectos emocionais e possíveis psicopatologias que
podem emergir no contexto de internação e adoecimento. DISCUSSÃO: Considerandose a importância da relação entre saberes e a potência advinda do contexto hospitalar de
trabalho, a Sessão Blood se apresenta como um espaço relevante de ensino e
aprendizado. Os encontros expressam-se sob a ótica das Metodologias Ativas, em que,
segundo Freire (2002), o aprendizado deve ser motivado pela criação de um ambiente
favorável e pela interação entre sujeitos por meio de reflexões, culminando no
desenvolvimento de maior autonomia. Isso ressalta a importância do envolvimento entre
os residentes na interdisciplinaridade e no conhecimento comum. A partir da
contribuição da categoria Psicologia nesse cenário de ensino e aprendizado, possibilitase uma ampliação do olhar dos demais profissionais para a individualidade do paciente,
oportunizando, desse modo, uma maior compreensão de sua subjetividade e dos
aspectos psicológicos em torno do adoecimento. Segundo Cardoso et al. (2009), as
doenças oncológicas podem suscitar sofrimento psicológico desde o diagnóstico, e
alguns pacientes expressam maior dificuldade de adaptação. Compreendendo-se que
cada paciente lida com seu adoecimento de forma individual, é possível intervir de
forma mais adequada. Assim, considera-se válido o conhecimento básico dos impactos
psicológicos do adoecimento e do tratamento na tríade para suscitar sensibilização,
empatia, autocuidado e reconhecimento da necessidade de encaminhamento ao
psicólogo. O contato com diferentes perspectivas profissionais amplia a visão sobre os
aspectos que envolvem o cuidado ao paciente e permite refletir sobre as práticas
profissionais cotidianas. Nesse sentido, a Sessão Blood apresenta-se como atividade de
ampla pertinência para a formação de profissionais da saúde.
REFERÊNCIAS
CARDOSO, G. et al. Aspectos psicológicos do doente oncológico. Rev. Ser. Psiq.
Hosp. Prof. Dr. Fernando Fonseca [periódico na internet], 2009. Disponível em:
<https://repositorio.hff.min-saude.pt/handle/10400.10/429> . Acesso em: 25 mai. 2021.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo: Paz e terra, 2002. Disponível em: <http://www.apeoesp.org.br/sistema/ck/files/4%20Freire_P_%20Pedagogia%20da%20autonomia.pdf> . Acesso em: 21 mai. 2021.
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RESUMO
Título:
Ações de humanização numa enfermaria de hematologia em hospital universitário no
Ceará durante a pandemia de Covid-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: No contexto de pandemia de Coronavírus e distanciamento social, foi
declarada situação de emergência em saúde no âmbito estadual visando estabelecer
medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana causada pelo novo

coronavírus (CEARÁ, 2020). Dessa forma, se fez necessário que a equipe da enfermaria
de Hematologia de um hospital universitário no estado do Ceará se adequasse às
exigências de isolamento e restrição de contato pela situação de pandemia. Nesse
sentido, ações de humanização realizadas serviram para conciliar medidas preventivas à
propagação do vírus com escolhas que garantissem o respeito às necessidades dos
pacientes e à qualidade de vida durante o período de hospitalização. Objetivo:
Compartilhar as experiências de ações de humanização numa enfermaria direcionada
aos pacientes hematológicos, no contexto da pandemia de COVID-19. Método: O
presente estudo é qualitativo e descritivo, do tipo relato de experiência, sobre as ações
de humanização realizadas em uma enfermaria de hematologia de um Hospital
Universitário no estado do Ceará durante o ano de 2020. As ações promovidas pela
equipe tiveram o envolvimento de membros diversos da equipe, tendo como premissa
um cuidado humanizado para produção de saúde e bem-estar no ambiente hospitalar.
Discussão: Humanizar, segundo o Programa Nacional de Humanização da Assistência
Hospitalar (2001), significa promover o cuidado em articulação com os aspectos
subjetivos, em que estes não são vistos de forma dissociada dos aspectos físicos,
biológicos e sociais. No tocante ao contexto de pandemia, a humanização preza ainda
mais por uma postura ética, de acolhimento e de reconhecimento dos limites. Em
decorrência do cenário acarretado pela pandemia, tais mudanças ampliaram a visão da
equipe a respeito de quais ações de humanização poderiam impactar de forma positiva a
hospitalização, bem como promover qualidade de vida aos pacientes. Com intuito de
trazer ludicidade, incentivar o autocuidado e amenizar o sofrimento decorrente da
situação de hospitalização em tempos de COVID-19, a humanização no setor de
Hematologia tem se expressado, de forma concreta, por ações como: auxílio
comunicacional regular entre pacientes e familiares quando esses não dispunham de
celular ou não podiam realizar chamadas de vídeo; penteados e perucas para pacientes;
disponibilização de esmalte, serrinha e batom; mudanças de leito para melhorar o
conforto do paciente; leitura para pacientes com visão prejudicada; oferta de música,
filme, leitura de contos para reflexão; comemorações de alta e aniversários de pacientes;
bilhetes direcionados de profissionais para pacientes; vídeos de mensagens feito por
familiares. A importância de ações de humanização na enfermaria se torna ainda mais
explícita diante do cenário vivenciado atualmente, sendo identificadas como práticas
benéficas e proporcionadoras de bem-estar aos pacientes hematológicos. Torna-se
relevante o avanço na busca por adaptações de práticas com esse propósito.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional
de Humanização da Assistência Hospitalar. Brasília: Série C. Projetos, Programas e
Relatórios, n. 20, 60 p. 2001.
CEARÁ. Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020. Decreta situação de emergência
em saúde e dispõe sobre medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana
pelo novo coronavírus. Diário Oficial do Estado: série 3, Fortaleza, CE, ano 12, n.53.
Disponível em https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/DECRETON%C2%BA33.510-de-16-de-mar%C3%A7o-de-2020.pdf. Acesso em: 31 de maio de
2021.
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RESUMO
Título:
Relato de experiência sobre a residência em urgência e trauma em meio a pandemia: A
importância do psicólogo na entrevista de admissão.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Este trabalho relata as percepções de uma residente de urgência e trauma, na cidade de
Vilhena- RO, sobre as mudanças no cenário de prática da psicologia hospitalar e as

urgências subjetivas, que atravessam a internação de pacientes positivados em uma
Central de Atendimento a Covid-19, e que se iniciam desde o adentrar no setor de
isolamento. Assim, o objetivo é trazer à luz a necessidade de se discutir sobre a
abordagem psicológica na entrada do paciente dentro de uma Central de atendimento à
Covid-19, de uma cidade na região amazônica do país. Por meio do relato de
experiência de uma residente em urgência e trauma, buscou-se investigar as reações
psicológicas na chegada desses a internação e como o profissional psicólogo pode
auxiliar. A discussão foi realizada com base em artigos que iniciam o trajeto de se
pensar a atuação da psicóloga (o) no momento de admissão de paciente em setores
fechados, atrelando as vivências ofertadas pelo programa de residência e as
manifestações observadas durante a pandemia. Assim, é preciso observar que
enfrentamos não somente uma crise sanitária e política, mas uma desenfreada
propagação de notícias buscando dizer mais sobre este novo adoecer, que impacta nas
idealizações e opiniões da sociedade. É notório como isso reverbera na morosidade em
se buscar os serviços hospitalares e o medo da internação. Reencontramos na psicologia
hospitalar um novo fazer, uma nova forma de acolhimento que vá de encontro com as
imposições que este novo tempo requer, revisitando práticas antes vistas como
excepcionais, como os atendimentos online. Portanto, notou-se como campo de
intervenção a presença do psicólogo no primeiro contato com o paciente, já na
admissão, de modo a analisar as reações emocionais e acolher este paciente no
desconhecido e amedrontador setor de isolamento, destacando a psicoeducação como
um meio de superação e quebra de medos relacionados a estar em uma Central Covid19. Pode-se inferir como o campo social embate e alimenta a não aderência à
hospitalização, sendo possível refletir sobre as angústias, medo, confusão, falta de
acesso à informação, pânico, fake news, etc. como pontos relacionados à demora de
buscar a unidade hospitalar para internação e/ou não aderência às terapêuticas
prescritas.
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RESUMO
Título:
SER CUIDADOR: PSICOTERAPIA DE GRUPO CENTRADO NO SIGNIFICADO
PARA CUIDADORES DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A assistência integral ao paciente com câncer deve se estender ao
atendimento psicológico aos seus cuidadores, que por vezes tem negligenciadas, e/ou
não identificadas, suas necessidades emocionais bem como alto nível de exigência e
sobrecarga afetiva. Encontrar significado no papel de cuidador pode ser adaptativo

frente aos impactos do adoecimento oncológico de seu familiar. Nesse sentido, a
Terapia Centrada no Significado para Cuidadores de Pacientes com Câncer, visa
auxiliar os sujeitos a conectarem-se às suas fontes de significado, observando resultados
mais eficazes na diminuição da desesperança, desespero e sofrimento existencial
quando comparada a intervenções tradicionais.1,2
Objetivo: Descrever a intervenção sustentada na Terapia de Grupo Centrada no
Significado aos acompanhantes dos pacientes com câncer de mama.
Método: Relato de experiência vivenciado pelas psicólogas residentes na assistência aos
acompanhantes dos pacientes com câncer de mama no ambulatório de filantropia.
Resultados: A intervenção estrutura-se em formato de grupo aberto, visando maior
adesão dos participantes, embora a captação e frequência destes, ainda seja o maior
dificultador. Os encontros duram em média 120min, seguindo os eixos propostos pela
Terapia Centrada no Significado: Histórico (legados passados, presentes e futuros),
Atitudinal (reconhecimento, elaboração e implicação do papel assistencial), Criativo
(sensibilização às necessidades individuais) e Experiencial (conexão com fontes de
significados não convencionais) Foram realizados seis grupos de setembro/19 à
fevereiro/20, com média de dois acompanhantes por encontro, sendo observado pouca
adesão dos mesmos, podendo estar associado as dificuldades na captação e
encaminhamento pela equipe.
É observado prevalência do sexo feminino, familiares de primeiro grau e adultos (26-64
anos), geralmente apresentando queixas ansiosas, rebaixamento de humor,
culpabilizações e dificuldades no autocuidado, os quais, em sua maioria, não estão em
acompanhamento psicológico.
Assim, o grupo se caracterizou como espaço de acolhimento, possibilitando a expressão
de emoções e pensamentos relativos ao câncer e ao papel de cuidador, bem como a
identificação de estratégias de enfrentamento a este contexto, sendo destacado a fé e a
rede de suporte familiar como principais recursos de coping.
Conclusão: A intervenção piloto apresentou como resultado a consolidação do grupo
como espaço de suporte e elaboração do papel de cuidador. Todavia cursou com pouco
adesão dos familiares mesmo com captação por meio de contato telefônico, folders e
nos eventos do ambulatório, sendo necessário no momento ampliação das estratégias
por meio da equipe multiprofissional e voluntárias.
Referências:
¹Applebaum AJ, Breitbart W. Care for the cancer caregiver: A systematic review. Palliat
Support Care 2013 Jun; 11 (3): 231-52.
²Applebaum AJ, Kulikowski JR, Breitbart W. Meaning-Centered Psychotherapy for
Cancer Caregivers (MCP-C): Rationale and Overview. Palliat Support Care 2015 Dec;
13 (6): 1631-41.
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RESUMO
Título:
INCLUSÃO DA PRÁTICA MEDITATIVA NO PLANO DE PRECEPTORIA:
promoção da saúde mental em Residência multiprofissional
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO Atuar no ensino e formação de novos profissionais em Psicologia
Hospitalar requer capacitação permanente para guiar o aprendiz no processo de
qualificação com compromisso teórico-prático. Nessa área, a residência
multiprofissional representa a oportunidade de aprimorar conhecimentos aplicados à
prática, sob a orientação do preceptor. Moraes e Souza (2016) identificam que recém

ingressos compreendem a residência como possibilidade de qualificação profissional e
pessoal, desenvolvimento técnico, institucional e relacional, fatores apontados como
principais motivadores para entrada nessa modalidade de pós-graduação. Em
contrapartida, os autores apontam prejuízos relacionados ao período: redução da
qualidade de vida devido à carga-horária, redução do tempo familiar e preocupações
quanto ao mercado de trabalho. Tais aspectos podem adoecer física e psicologicamente
ao longo da formação. Rotta et al (2016) apontam elevados índices de adoecimento
mental entre residentes, 50% desse público apresenta ansiedade e 28% depressão.
Diante disso, vale destacar que a psicologia no contexto de atenção à saúde de forma
integral aborda o “cuidar do cuidador”, inclusive os estudantes. É importante que o
plano de preceptoria seja sensível a essa demanda, integrar estratégias de cuidado e
bem-estar preventivamente, um exemplo é a prática da meditação. Nesse sentido,
Leonelli (2012) aponta como benefícios da meditação em profissionais de saúde:
redução do estresse, ansiedade, depressão, melhora na qualidade de vida e dos serviços
prestados aos usuários. Martin-Asuero; Garcia-Banda (2010) apontam a prática como
fator de “diminuição de sentimentos negativos e ruminação mental ou intelectual” entre
profissionais. Boellinghaus (2012), também indica que a meditação pode promover
sentimentos de “self-compassion and other-focused concern”, os quais contribuem para
melhorar a assistência aos pacientes. De acordo com os achados, a prática da meditação
contribui para o bem-estar emocional de profissionais de saúde. Então, há indícios de
que tal prática também contribua para o bem-estar de profissionais em formação.
OBJETIVO Discutir a implementação de projeto piloto de prática meditativa como
alternativa de promoção da saúde mental em programa de residência. Metodologia: A
prática da meditação foi incluída como atividade no momento de supervisão
semanalmente, além de estudos e discussão de casos, pois identificou-se que é um
momento propício, com ambiente adequado em sala reservada e facilidade para
participação do público-alvo. Ao final da prática, o residente é convidado a expressar de
forma sucinta sobre seu estado emocional geral no momento. RESULTADOS Houve
boa adesão à atividade no projeto piloto. A meditação guiada auxilia no processo de
relaxamento e concentração de iniciantes. Foram registrados relatos de redução de
estresse, maior disposição para a realização de atividades, regulação do sono, redução
de ansiedade e ruminação mental. DISCUSSÃO O projeto piloto mostrou que é
importante embasamento científico para promover a adesão à atividade. Registros
coletados corroboram com os achados bibliográficos, ainda que escassos, sinal de
campo para mais estudos. CONSIDERAÇÕES FINAIS A implementação da prática de
meditação em programa de residência multiprofissional favorece o bem-estar
emocional, práticas de aprendizagem, relação inter-profissional, conscientização sobre
contribuição das atividades alternativas para promoção de saúde e humanização, além
disso estimula outras competências que contribuirão para a atuação profissional dos
egressos.
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RESUMO
Título:
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE A MORTE ENCEFÁLICA EM NEONATOS:
REVISÃO DE LITERATURA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A morte encefálica (ME) é a ausência irreversível e definitiva das atividades
da função do tronco encefálico e de movimentos respiratórios. No Brasil, para que seja
constatado o diagnóstico existem dois exames clínicos, com o intervalo de mínimo 24h
entre os dois, além disso, também é feito o teste de apneia e exames complementares.

Dentre as principais causas de M.E. em neonatos são, malformação congênita, lesão
vascular do Sistema Nervoso Central, trauma não-acidental e doenças metabólicas.
Diante dessa perspectiva, o momento da suspeita de M.E. até a confirmação do
diagnóstico pelo médico, os pais vivenciam momentos de muita angústia e
desorganização emocional, que exige do psicólogo uma postura acolhedora e empática
frente a esta realidade. Objetivo: Descrever de acordo com a produção científica a
atuação do psicólogo diante da família e equipe frente a morte encefálica em neonatos.
Método: Trata-se de uma revisão de literatura através de pesquisa nas bases de dados
eletrônicos, a saber BVS, Portal de Periódicos da CAPES, PUBMED e SciELO,
utilizando os seguintes descritores, “morte encefálica”, “neonato”, “recém-nascido”,
“psicologia”, tanto em português como em inglês, em um recorte temporal no período
de 2011 a 2020. Resultados: São poucos os artigos que estudam diretamente a atuação
do Psicólogo no contexto da morte encefálica em neonatos. No entanto, pode perceber
que quando a hipótese da ME é comunicada para os pais e/ou responsáveis, o psicólogo
pode estar presente, auxiliando a família na elaboração do momento vivenciado,
acolhendo as demandas que são trazidas por eles, como também o sofrimento presente e
oferecendo uma escuta qualificada para ajudar na elaboração do processo de morte.
Além disso, pode ser discutido com a equipe médica quando houver a necessidade de
esclarecimento da situação ocorrida, pois podem suscitar fantasias quanto ao quadro
clínico do paciente. Discussão: A maternidade é algo significativo para a mulher, e para
todos que estão em sua volta e quando acontece o inesperado ao bebê tão sonhado e
idealizado, surgem sentimentos de tristeza, raiva, ansiedade e negação, ou seja, um
intenso sofrimento psíquico que deve ser respeitado e acolhido. Portanto, olhar a
subjetividade de cada membro da família é de extrema importância para melhor manejo
da situação. Conclusão: A equipe intensivista tem que estar muito preparada para os
desafios que perpassam a comunicação do diagnóstico de ME, desde cursos de
atualizações e aulas práticas para atuarem de forma ética, humanizada e acolhedora. O
psicólogo deve ser integrante ativo nesse processo, para minimizar o sofrimento
psíquico e auxiliar as famílias na elaboração do luto. Portanto ressalta-se, que é
importante realizar mais estudos sobre as intervenções do Psicólogo na UTI neonatal
durante o trabalho com familiares que recebem o diagnóstico de ME do seu filho.
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RESUMO
Título:
O papel do psicólogo no processo de amamentação de bebês prematuros na UTI
Neonatal
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Inúmeros são os desafios enfrentados pelos profissionais da saúde, mães e
bebês prematuros dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Diante deste
contexto, identifica-se que o processo de amamentação é um dos desafios mais
ansiogênicos vivenciados pela mãe, colocando-a em contato com sua percepção de
maternagem. O aleitamento materno é a melhor forma de nutrição para o recém-

nascido, principalmente prematuro, que nasce com órgãos e funções ainda não
desenvolvimentos/subdesenvolvidos. O estresse experienciado pela mãe, se potencializa
diante das expectativas da amamentação que por vezes, passa a interferir na produção de
leite. O psicólogo como integrante da equipe multiprofissional, tem o dever de auxiliar
na compreensão e elaboração das frustrações dos pais diante o bebê real, assim como
ressignificar este processo para melhor desenvolvimento do bebê prematuro.
Objetivos: Destacar a atuação e contribuição do psicólogo diante o processo de
amamentação em contexto de UTI Neonatal.
Método: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, embasado na
literatura relacionada ao tema.
Discussão: A maternidade é um espaço de idealizações, expectativas e ambivalências,
proporcionando à mulher a sensação de completude. Em contrapartida, a prematuridade
revela um rompimento das fantasias relacionadas à maternidade (MARCHETTI;
MOREIRA, 2015). Entre as diversas angústias vividas pelas mães frente à realidade
prematura, nota-se a dificuldade e as adversidades do processo de amamentação. Para a
puérpera, amamentar seu bebê significa mais que fornecer o alimento - que irá
contribuir para a sua saúde e desenvolvimento. Sugere um momento de fortalecimento
de vínculo. No contexto da UTI Neonatal (UTIN), pode significar, sobretudo, uma etapa
importante para a tão desejada alta hospitalar. Contudo, a mãe percebe que o ato de
amamentar não é tão simples quanto esperava, pois o ritmo e o padrão de sucção do
prematuro são diferenciados (PEREIRA, et. al., 2015). Não raro, a mãe apresenta um
sentimento de culpa e de incompletude, por não ter conseguido completar a gestação
(MARCHETTI; MOREIRA, 2015) e tal sentimento pode se acentuar de forma que a
ansiedade pode vir a interferir na produção de leite. Em vista disso, o papel da
psicologia é acompanhar o processo de amamentação, fornecendo um suporte
emocional e auxiliando no manejo de ansiedade. O psicólogo deve estar atento, através
da escuta, às necessidades emocionais que as mães relatam e vivem neste momento de
vida tão peculiar e doloroso (BRAGHETO; JACOB, 2011), permitindo que possam
expressar e colocar em palavras a sua angústia. Dessa forma, nota-se a possibilidade de
ressignificação de suas emoções e vivências.
Conclusão: O trabalho de psicologia neste ambiente busca a possibilidade de integração
entre a maternidade e o contexto adverso em que ela se iniciou, fornecendo qualidade
para o processo de amamentação. É indispensável proporcionar cuidados apropriados à
mulher, uma vez que experiências estressantes do parto e idealizações frustradas estão
associadas à menor sucesso na amamentação e retardo no início do processo de
lactação.
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RESUMO
Título:
A tecnologia como aliada no manejo de delirium em uma Unidade de Terapia Intensiva
adulto
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Comum em pacientes hospitalizados, o delirium ou Estado Confusional
Agudo, caracteriza-se como uma síndrome frequentemente manifestada em Unidades de
Terapia Intensiva (UTI). Essa síndrome deriva-se de um quadro clínico grave e/ou
internações de longa permanência, podendo ser classificada em três subtipos motores:
hiperativo, hipoativo ou misto. Associado a isso, é possível observar uma importante

flutuação na intensidade dos sintomas, como, prejuízo na atenção, agitação psicomotora,
comprometimento no sono-vigília, disfunções cerebrais, alterações cognitivas e
transtornos emocionais. Dentro desse cenário, nota-se maior prevalência de
complicações clínicas, prolongação no período de internação e fator de risco para
mortalidade, fazendo-se necessário o estabelecimento de novas mediações, como a
utilização das tecnologias digitais,visando minimização dos efeitos das confusões
mentais.
Objetivo: Ressaltar a importância em aliar as tecnologias digitais no manejo de eventos
adversos presentes no delirium em pacientes internados na UTI Adulto.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, embasado na
literatura relacionada ao tema.
Discussão: O processo de internação impacta na personalidade e identidade do
indivíduo, que se vê diante de diversas perdas físicas e subjetivas. Posteriormente, com
a ocorrência de eventos adversos durante a rotina no contexto hospitalar, principalmente
em UTI, o adoecimento crítico propicia consideravelmente para o desenvolvimento de
delirium. Paralelamente, o paciente pode apresentar-se no pólo hiperativo, em que se
demonstra mais agitado e, por vezes, agressivo; no pólo hipoativo, em que possui pouca
interação e, geralmente, encontra-se prostrado; ou na forma mista, em que há
alternância entre os dois condicionamentos. Considerando isso, é através de alternativas
não medicamentosas, que as tecnologias digitais se mostram como dispositivos
potencializadores para o enfrentamento da situação ansiogênica, visando minimizar o
sofrimento e as angústias advindas da hospitalização tanto para o paciente quanto para a
família. A realização de contatos e visitas virtuais fizeram-se ainda mais eficazes frente
ao atual momento pandêmico, tornando-se uma estratégia viável para promover maior
assistência ao cuidado durante a restrição de circulação social, como auxílio no manejo
de delirium. Sendo assim, o uso do tablet nesse contexto, é utilizado como uma
intervenção psicossocial possível, constituindo-se como um recurso capaz de realizar
estimulação sensorial visual e auditiva, proporcionando um espaço de acolhimento e
escuta às manifestações do paciente.
Conclusão: Oferecer um espaço de apoio, conciliado às tecnologias digitais, para o
manejo de eventos adversos presentes no delirium, contribuindo para a maior
humanização e qualidade de internação dos pacientes em UTI Adulto. Desse modo, o
tablet, situa-se como uma significativa oportunidade para redução de crescentes
incidências, sendo um intermediário na manutenção de relações. Na medida em que se
preconiza a aproximação dos familiares, durante o tratamento e o acompanhamento do
paciente hospitalizado, pode amenizar a ascensão de impactos negativos e até mesmo
favorecer a abreviação de permanência no hospital.
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RESUMO
Título:
A importância da psicoeducação na UTI Neonatal
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A gestação é uma condição que leva o casal a iniciar um processo de
idealização do seu bebê perfeito. Durante os três trimestres, permeia-se a imagem do
bebê imaginário a ser projetado no real. Em alguns casos, é necessária a interrupção da
gestação prematuramente, ocasionando o contato do casal grávido com uma realidade
desconhecida. A prematuridade, além de estar relacionada às expectativas de
sobrevivência do neonato em função da maturação do sistema biológico e neurológico,
traz impactos diretos para a família que é acometida por uma série de acontecimentos

inesperados, suscitando diferentes sentimentos e emoções, como também dúvidas frente
ao desenvolvimento da criança.
Objetivo: Salientar a importância da utilização de técnicas como a psicoeducação no
trabalho do psicólogo inserido no contexto da UTI neonatal.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, fundamentado
na teoria relacionada ao tema.
Discussão: O nascimento de um bebê prematuro exige de seus pais um envolvimento
extremamente importante diante da complexidade do ambiente em que estão os bebês.
Essa realidade coloca o casal em um comprometimento emocional intenso, por vezes,
exacerbado. Frente ao desconhecido, são diversos os atravessamentos que impactam na
vinculação com o bebê. Dentre as dificuldades enfrentadas estão a falta de compreensão
do quadro clínico do recém-nascido, desenvolvimento prematuro e a vinculação com o
bebê, que passa a ser deficitária na compreensão de seus pais. A literatura aponta as
implicações da psicoeducação para o favorecimento da adaptação à realidade atual e
reconhecimento do bebê-real, possibilitando fortalecimento no papel de maternagem e
paternagem (CARVALHO;PEREIRA,2017). Nota-se também que a técnica/prática
auxilia os pais na organização e compreensão do processo de hospitalização do seu
bebê, mobilizando-os a reconhecer seus sentimentos e emoções e perpetuando melhor
apropriação do período puerperal. (BELLI, 1995).
Conclusão: A intervenção psicológica no contexto da UTI Neonatal evidencia sua
eficácia quanto ao suporte emocional, espaço de escuta acolhedora e manejo de
ansiedade. Entretanto, o psicólogo habitualmente necessita suprimir e minimizar os
impactos emocionais gerados por essa vivência. Assim, a fim de promover um espaço
reflexivo quanto às técnicas utilizadas neste ambiente, a psicoeducação mostrou-se
relevante por contribuir para a elaboração de estratégias de enfrentamento apoiando os
pais no impacto experienciado e orientando-os para uma nova realidade após alta
hospitalar.
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RESUMO
Título:
Estresse na Gestação: Validação e Determinação dos Pontos de Corte da Escala DASS21
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A gestação representa um período de transição na vida da mulher no qual
ela se encontra em particular devido às mudanças físicas, psíquicas e sociais. Assim,
gestantes se encontram mais suscetíveis a apresentar sintomas de estresse psicológico,

que tendem a acometer 25% dessa população. Esse estresse pode contribuir para
desfechos negativos no binômio mãe-bebê, além de se associar a diversos preditores
como convívio marital, sobrecarga pessoal e complicações durante a gestação. Além
disso, o Brasil ocupa o segundo lugar dentre os países com populações mais estressadas,
onde 34,26% dos brasileiros apresentam sinais de estresse. Embora os desfechos sejam
conhecidos, estudos sobre o estresse gestacional ainda são limitados, com escassez de
instrumentos para rastreio desta sintomatologia na população gestante. Objetivo: Nesse
contexto, esse estudo visa validar a escala DASS-21 para rastreio de estresse em
gestantes brasileiras, determinando pontos de corte sensíveis e específicos para
identificação do estresse gestacional por trimestre. Método: Trata-se de um estudo
psicométrico exploratório e descritivo conduzido com 378 gestantes que realizavam o
pré-natal na Maternidade Escola da UFRJ. Foram realizadas análises do tipo ROC
(Receiver Operating Curve) para validação da escala e definição dos pontos de corte
para rastreio. Resultados: Para todos os trimestres, a área embaixo da curva (Area Under
the Curve) foi maior que 0,8, indicando que a escala é válida para distinguir casos
positivos para presença de sintomas de estresse. Os pontos de corte encontrados foram
diferentes daqueles adotados para a população geral (≥15), variando por trimestre
gestacional: ≥7 para o 1º trimestre, ≥13 para o 2º e ≥17 para o 3º. Discussão: A DASS21 é uma escala com boas propriedades psicométricas e de rápida aplicação, além de
não apresentar sintomas somáticos, que são presentes na gestação e muitas vezes se
confundem com sintomas de estresse. Além disso, a DASS-21 é capaz de distinguir o
estresse de outros transtornos como ansiedade e depressão. Por ser curta, sua aplicação
pode ser realizada durante o pré-natal, permitindo amplo rastreio e maior identificação
de gestantes em sofrimento psíquico. Dessa forma, sua validação contribui para o
desenvolvimento de práticas de prevenção e promoção de saúde específicas para o
estresse durante a gestação, evitando possíveis desfechos negativos.
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RESUMO
Título:
"Coração no ouvido": o uso do podcast enquanto inovação tecnológica em Psicologia da
Saúde no contexto da pandemia de COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Com o advento da pandemia de COVID-19, as práticas de educação em
saúde e as intervenções em saúde mental na modalidade presencial tornaram-se um

desafio. Neste contexto, o desenvolvimento de novas tecnologias tem sido uma
alternativa para a promoção da saúde, de acordo com a Política Nacional de
Humanização (PNH) preconizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre essas
novas tecnologias, o podcast é um conteúdo digital em formato de áudio, cujo um dos
objetivos é transmitir informações. Contudo, seu alcance pode ser ampliado para a
implementação de ações de acolhimento, cuidado, autocuidado, ensino e transmissão
em conformidade com os princípios da PNH: protagonismo de sujeitos e coletivos;
democratização do acesso à informação; fortalecimento de vínculos entre gestores,
trabalhadores e usuários; e a participação social. Objetivo: O objetivo deste trabalho é
relatar a experiência de desenvolvimento de um podcast que aborda temas e
intervenções em psicologia da saúde no contexto da pandemia de COVID-19. Método:
O podcast “Coração no ouvido” foi desenvolvido durante a experiência no programa de
residência multiprofissional em Cardiologia, sendo seu conteúdo dirigido tanto para os
sujeitos que compõem a cena hospitalar (equipe multiprofissional, pacientes, familiares,
trabalhadores e gestores), quanto para pessoas fora deste contexto que podiam se
beneficiar da proposta. O material foi elaborado pelas psicólogas residentes do
programa de Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a partir da
escuta psicológica ofertada na prática clínica no hospital e suas repercussões.
Resultados e discussão: Neste canal, disponibilizou-se 15 episódios sobre temáticas
diversas com a proposição de reflexões aos ouvintes acerca dos impactos subjetivos
provocados pela disseminação do coronavírus e pelo distanciamento social. Dentre os
temas abordados, contemplou-se: acolhimento, diálogos e trabalho em equipe
multiprofissional; morte e luto; ansiedade;
cuidados paliativos; relações interpessoais e orientações para o acesso à rede de atenção
psicossocial. O podcast foi disponibilizado na plataforma aberta Spreaker, com
divulgações por meio das redes sociais Instagram e Whatsapp, atingindo um alcance de
1.226 downloads. Conclusão: Constatou-se que o "Coração no ouvido" é uma
plataforma aberta de cuidado e acolhimento que visa à discussão de temas em
psicologia da saúde; o diálogo com os envolvidos nos processos de saúde; a promoção
de recursos de enfrentamento; e a facilitação do acesso à informação de maneira
democrática. O podcast se mantém como uma aposta de evitar o agravamento do
sofrimento psíquico da população, o qual foi exacerbado pelo contexto pandêmico.
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Título:
Nos descompassos da Residência: O que marca o ritmo dos residentes em tempos de
pandemia?
Estudo qualitativo sobre as vivências de residentes multiprofissionais em saúde de
programas da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no contexto de pandemia
da COVID 19.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: As Residências Multiprofissionais em Saúde constituem-se enquanto
importantes espaços de formação que contribuem para modificação do modelo de
atendimento biomédico e fragmentário, ao possibilitar maior articulação
interprofissional no cuidado em saúde. Há uma vasta produção científica sobre o
formato e desenvolvimento das residências, mas a literatura pouco alude sobre a
perspectiva dos sujeitos que experienciam este processo de formação. Objetivos: Desta
forma, o presente projeto teve por objetivo geral analisar as vivências de estudantes de
pós graduação lato-sensu na modalidade de residência multiprofissional, no decorrer do
período letivo, a partir do olhar para as questões de ordem subjetiva que atravessam o
decurso da especialização. Método: Dado o cenário atual, foi desenvolvido um foco
sobre os impactos da pandemia da COVID 19 na construção psíquica dos profissionais
em formação, disponibilizando para isso espaço de fala para emergência dos sujeitos.
Para tanto utilizou-se do método qualitativo de pesquisa-intervenção - submetido ao
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CAAE:
39485320.4.0000.5505) e sob anuência da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa do
Hospital São Paulo -através das técnicas de observação participante, registro em diários
de campo e entrevistas abertas de residentes multiprofissionais oriundos de programas
de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal de São Paulo, com
unidade executora no Hospital São Paulo. Foram analisadas as temáticas emergentes na
narrativa coletiva a fim de dar visibilidade às vivências e os impactos neste momento da
formação. Discussão dos resultados: A partir disto foi possível concluir sobre a
importância do registro, historicização e espaço de fala dos sujeitos envolvidos no
processo de formação como meio de contribuição para a estruturação das residências,
principalmente diante de um contexto de ameaça à vida como o exposto pela pandemia
de COVID 19, assim como de acolhimento às questões subjetivas que atravessaram o
exercício enquanto residente nesta conjuntura.
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RESUMO
Título:
A PSICOLOGIA E A CLÍNICA DE HEMODIÁLISE: relato de experiência sobre o
projeto Psi-Hemovida
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A Doença Renal Crônica (DRC), trata-se de uma doença crônica, não transmissível e
irreversível, caracterizada pela perda progressiva da função renal e uma das formas de
tratamento é a hemodiálise. Esse tratamento tende a modificar a percepção que o

indivíduo tem de si e de suas capacidades. Dessa maneira, o papel do psicólogo se torna
essencial, uma vez que o mesmo tem como função procurar compreender as vivências
do sujeito, percepção de si e da doença, além de observar os comportamentos. Nesse
ínterim, discentes do VIII semestre de psicologia optaram por desenvolver um projeto
junto aos pacientes, intitulado ‘Psi-Hemovida: Envolvidos com o seu bem-estar’. O
objetivo do presente manuscrito é descrever as experiências vivenciadas pelos
graduandos de psicologia, no planejamento e na execução de ações desenvolvidas pelo
projeto. Para tanto, utilizou-se de relato de experiência, com abordagem qualitativa e
natureza descritiva, permitida através de diários de campos e de uma pesquisa
bibliográfica prévia. O projeto refere-se a uma prática da Ênfase em Saúde de
Psicologia, que ocorreu junto a pacientes da Clínica de Hemodiálise no interior da
Bahia, entre abril e maio de 2021. As intervenções, tiveram o objetivo de desenvolver,
de forma remota, atividades que levassem ao paciente o autocuidado e uma melhor
qualidade de vida, através da psicoeducação. Foram desenvolvidas 3 intervenções em
formato de vídeo e cards para serem entregues aos pacientes pelos estagiários e
monitores contendo um resumo dos conteúdos propostos e junto a outros grupos a
produção do evento I Mostra Científica de Extensão em Psicologia na Hemodiálise.
Diante do contexto pandêmico, foi necessário a adoção de maneiras diferentes de
desenvolver intervenções nos campos solícitos. O fato de lidar com algo “novo” foi
desafiador, pois, enquanto estudantes de psicologias, sabe-se que é necessário conhecer
o campo, identificar a demanda e desenvolver a intervenção, mas como isso não seria
possível, buscou-se soluções alternativas para atendê-las. Para tanto, em contato com a
psicóloga do campo foi nos dado como direcionamento o relato das perspectivas acerca
do mesmo, bem como, utilizou-se de conhecimento teórico acerca dos sofrimentos
psíquicos desenvolvidos a partir do diagnóstico e limitações vivenciadas pelos
pacientes. Um aspecto negativo, foi a não observação dos pacientes diante das técnicas
aplicadas, vivência que poderia contribuir para a formação profissional e futuros
projetos. A devolutiva das orientadoras e da psicóloga do campo foi positiva, o que
gerou confiança no grupo para continuar a construção do projeto. Considera-se que as
ações desenvolvidas pelo projeto foram relevantes tanto para o público-alvo, quanto
para os graduandos. As atividades permitiram aos acadêmicos entrar em contato com
novas formas e meios de atuação e ao público-alvo a psicoeducação. Em contrapartida,
enfatiza-se a relevância da expansão de metodologias interdisciplinares junto ao projeto,
em prol da promoção da saúde e qualidade de vida dos pacientes, de modo que possa
atender aos critérios e exigências do “novo normal” e possua uma abrangência e alcance
de mais questões.
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RESUMO
Título:
Reflexões sobre o brincar como instrumento dos profissionais de saúde para crianças
hospitalizadas
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Na infância o ato de brincar é um preditor para o desenvolvimento
adequado, visto que favorece a formação de conceitos, compreensão dos
papeis sociais e a discriminar sentimentos. No contexto de hospitalização por
conta de patologias pediátricas, a maioria das crianças fica incapacitada de
brincar podendo apresentar raiva, medo e tristeza, o que não deveria ocorrer,
visto que o brincar, além de ser necessário, pode ser usado como método
terapêutico facilitando a conexão da criança com a equipe de saúde. Também

favorece a redução de ansiedade e medo, contribuindo para o desenvolvimento
psicossocial das crianças e humanizando o tratamento. Objetivo: O presente
artigo exibe a análise teórica dos artigos publicados no ano de 2020 sobre o
ato de brincar no hospital. Metodologia: Foi realizada revisão da literatura nos
periódicos PubMED, Periódico Capes e Googel Acadêmico identificando o
estado da arte a partir dos descritores: “Brincar”, “Hospital” e “Crianças”
interligados pelo operador booleano “AND”. Resultado e discussão: Dos 158
artigos encontrados, sete foram selecionados a partir da combinação das
palavras chaves. Os dados evidenciaram diversas formas de brincar no
hospital, como: contar histórias, ouvir música clássica, arteterapia e jogar vídeo
game, tanto para favorecer a realização de diagnóstico quanto para humanizar
o atendimento pediátrico. A brinquedo Terapia também foi descrita como uma
estratégia de múltiplos propósitos: (1) Brinquedo Terapêutico Instrucional (BTI),
que é voltado a preparação dos pacientes pediátricos para hospitalização ou
procedimento; (2) BT Dramático (BTD), que tem o objetivo de deixar as
crianças exporem seus sentimentos; e (3) BT, como capacitador de funções
fisiológicas, objetivando melhorar o condicionamento físico da criança. O
brincar, também eletrônico (vídeo games), é utilizado na assistência psicológica
hospitalar para o estabelecimento de vínculos e levantamento de demandas
com adolescentes. A brinquedo terapia se mostra fulcral para o
desenvolvimento das crianças e como uma estratégia para favorecer o
processo de enfrentamento da hospitalização. As brincadeiras precisam ser
mais utilizadas nos hospitais não só pelos psicólogos e enfermeiros, mas
também por outros profissionais da saúde como recurso de humanização
eficaz.

CONSTRUINDO DIÁLOGOS EM
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR:
CRIAÇÃO DO JORNAL “REFLEXÃO
EM ATO”.
Pôster Eletrônico
Inovação e Tecnologia no Hospital
Submetido em: 04/06/2021 09:33:54
Número Sequencial: PE193

Aprovado

APRESENTADOR
JANAINA CRUZ DOS SANTOS
AUTOR PRINCIPAL
JANAINA CRUZ DOS SANTOS
COAUTORES:
JOSÉ JANDSON DA SILVA, FRANCISCO DHONATA DA SILVA, ANA
ISAURA BENFICA TEIXEIRA, GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ZELAYA
INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE POTIGUAR

RESUMO
Título:
CONSTRUINDO DIÁLOGOS EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: CRIAÇÃO DO
JORNAL “REFLEXÃO EM ATO”.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: Diante da construção de novos saberes, apresenta-se os novos modos
e desafios na construção de uma atuação humanizada em equipe multidisciplinar. Sabese que a composição e atuação desses profissionais são fortemente influenciadas por sua

formação acadêmica. Desta maneira, visualiza-se uma atuação em saúde pouco
unificada. É mediante a cena hospitalar e considerando fatores como comunicação em
equipe, relações de poder e educação permanente em saúde, que surge a ideia da
construção de uma nova ferramenta de trabalho para a psicologia. OBJETIVO: O
presente estudo tem como objetivo primordial relatar a criação e inserção do jornal
informativo “Reflexão em ato”, ferramenta de atuação da psicologia no hospital,
propondo a educação permanente em saúde por meio da comunicação e acessibilidade à
informação. Para tanto, visamos discutir temáticas relevantes à psicologia hospitalar;
abordar a perspectiva multidisciplinar mediante o tema e compartilhar sobre a atuação
dos profissionais que compunham a equipe. MÉTODO: Trata-se de um relato de
experiência de estágio curricular obrigatório, ofertado na nona e décima série do curso
de psicologia da Universidade Potiguar, durante o ano de 2020, ocorrido no Hospital
Dr. João Machado, situado na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. O jornal
“Reflexão em ato” foi criado e desenvolvido pelos estagiários em supervisão com a
preceptoria e contou com quatro edições virtuais. RESULTADOS: O instrumento
contribuiu na atuação do psicólogo para/e com a equipe. Estabelecendo um canal
facilitador de comunicação e perpetuando-se na instituição como uma ferramenta de
educação permanente em saúde. Além de provocar reflexões à psicologia sobre sua
atuação utilizando-se da análise institucional e pensamento crítico sobre as relações e
suas potencialidades para a prática em um cenário hospitalar. DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS: Sob a perspectiva de um modelo de cuidado biomédico e considerando
as relações de poder existentes no hospital observou-se o quanto a comunicação entre os
profissionais influenciavam diretamente em sua abordagem e nos planos terapêuticos.
Por isto, a atuação em campo revelou a fragilidade das relações e os déficits na
comunicação entre a equipe multidisciplinar. Através da análise e compreensão dos
movimentos institucionais selecionamos temáticas pertinentes à realidade do hospital,
sendo estas: cuidados paliativos, humanização, contenção e idosos hospitalizados.
Aliado a isto, alguns profissionais foram convidados a contribuir com o jornal
compartilhando sobre sua prática na rotina hospitalar. Quanto ao acesso, optamos pelo
formato virtual como modalidade para divulgação e compartilhamento, ampliando
assim nosso canal de comunicação e tornando o conteúdo acessível a todos. Destarte,
além de acessibilidade à informação, a ferramenta possibilitou a construção de vínculos
entre a equipe de psicologia e os demais profissionais, favorecendo a discussão de casos
clínicos e abordagens terapêuticas em equipe. Portanto, reconhecemos o hospital em
questão como um ambiente propício para acolher os desafios e efetivar inovações, pois
ao utilizarmos da aprendizagem cotidiana como norteador para a fomentação do jornal
compreendemos que a ferramenta tornou-se uma ação de educação permanente em
saúde.
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RESUMO
Título:
Estratégias de enfrentamento do paciente com Esclerose Múltipla, e sua relação com o
perfil de personalidade.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Título: Estratégias de enfrentamento do paciente com Esclerose Múltipla, e sua relação
com o perfil de personalidade. Autor: Rodrigo Noronha da Fonseca. Instituição:
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E-mail: psiquerod@yahoo.com.br.
Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença do Sistema Nervoso Central, de
natureza inflamatória e etiologia desconhecida, caracterizada por um dano à bainha de
mielina (desmielinização), com um prejuízo progressivo, que interrompe ou dificulta a
transferência dos impulsos nervosos. Apresenta-se geralmente em surtos, surgindo

principalmente em adultos jovens, entre a segunda e quarta década de vida. Sua
classificação é dividida em três tipos: Esclerose Múltipla Remitente Recorrente
(EMRR), Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EMPP) e Esclerose Múltipla
Secundariamente Progressiva (EMSP), foco desse estudo, considerada uma evolução da
EMRR, que se identifica por um acúmulo de incapacidades sem a presença de surtos
clínicos identificáveis. Suas consequências físicas e psicossociais, que influenciam a
qualidade de vida, geram sofrimento psíquico nos pacientes e familiares. As
características de personalidade, como componentes importantes nos comportamentos
relacionadas à saúde, podem influenciar a maneira como as pessoas reagem frente a
situações adversas, de dano, de ameaça ou de desafio, como é o caso de uma doença
crônica. Assim, podem interferir tanto nos resultados positivos como nos negativos. Os
esforços cognitivos e comportamentais, que são as estratégias de enfrentamento ou
coping, para lidar com situações desfavoráveis, quando não está disponível uma
resposta automática, estão associados aos traços da personalidade do indivíduo.
Objetivos: identificar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos pacientes com
EMSP, e sua relação com o perfil de personalidade. Método: É um estudo descritivo,
observacional, transversal, com abordagem quantitativa. A casuística foi constituída por
23 pacientes em tratamento no CATEM, da ISCMSP. Foi utilizada uma Ficha
Sociodemográfica, o Inventário Fatorial de Personalidade II e a Escala Modos de
Enfrentamento de Problemas. Para análise dos resultados, utilizamos análises
descritivas e inferenciais, explorando as variáveis sociodemográficas, características de
personalidade e recursos de enfrentamento, com a utilização de testes estatísticos
adequados ao estudo. Resultados/Discussão: apontaram o predomínio de mulheres, na
faixa etária de 51 anos, com EDSS 7,0, com necessidade de algum tipo de apoio. A
Fantasia foi o principal recurso de enfrentamento utilizado, com os seus componentes
de espiritualidade, crenças religiosas e fé. E a Agressão foi a principal característica de
personalidade, tratando-se não de um aspecto relativo a atividades de caráter hostil, mas
a tendências ativas voltadas para o mundo exterior, para a afirmação de si, e até
construtivas se considerarmos a agressividade como um aspecto combativo,
estritamente relacionado à sobrevivência. Esta inclinação se confirma quando
identificamos as demais características de personalidade relevantes que mostram
indivíduos que buscam afeto e apoio externo, mas também almejam algum grau de
independência, autonomia, autossuficiência, liberdade e domínio de suas vidas, para que
possam realizar algo, com tenacidade, perseverança, como forma de satisfação pessoal e
superação de limites. Estes achados apontam para a evidência de que os pacientes com
EMSP podem trazer demandas e necessidades peculiares em termos de tratamento
terapêutico multidisciplinar.
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RESUMO
Título:
E quando o paciente não é o amor da vida de alguém? A relação entre um paciente
socialmente vulnerável e uma equipe de UTI.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: No contexto hospitalar e especificamente em UTI, a equipe de psicologia
acompanha a seguinte tríade: paciente, família e equipe, sendo estes seu foco de
trabalho. O psicólogo mostra-se como um condutor destas instâncias num ambiente

caracterizado como um dos mais hostis e traumatizantes do hospital, principalmente por
ser um local em que a vida e a morte estão sempre em contato. A internação em UTI
causa um impacto enorme aos adoecidos, seus familiares e às equipes de trabalho, já
que a morte é vista como fracasso e/ou tabu, mesmo pelos pŕoprios profissionais de
saúde(1). Visando esta tríade, o paciente internado na UTI é contemplado por diversos
fatores os quais podem auxiliar positivamente em sua recuperação ou negativamente.
Em uma pesquisa realizada com 11 pacientes, os autores apontam manifestações
favoráveis à permanência na UTI, como a atenção e dedicação da equipe de saúde, que
muitas vezes atua como intermediária no contato com a família e com o ambiente
exterior; sua demonstração de carinho e apoio emocional, favorecendo a aceitação e
adaptação do paciente neste setor(2). O maior desafio que um psicólogo pode encontrar
neste contexto: e quando esse acolhimento por parte da equipe e da família não são
viáveis? Vamos ser condutores de que?
Objetivo: Relatar a experiência de um acompanhamento psicológico em UTI de um
paciente com vulnerabilidade social e familiar. Promover reflexão a respeito de
investimento por parte da equipe multiprofissional em pacientes poliqueixosos e
negligenciados socialmente.
Justificativa: O projeto apresenta a importância de compreender o papel do psicólogo
em situações desafiadoras no ambiente hospitalar em que o paciente encontra-se sem
recursos afetivos por parte da família e/ou equipe, refletindo sobre novas formas de
atribuir potencialização ao sujeito internado com limitações ocasionadas pela própria
internação.
Método: O presente estudo caracteriza-se como exploratório,
de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência. A partir deste relato, visase promover uma reflexão sobre pacientes socialmente vulneráveis e sua relação com
a equipe hospitalar.
Resultado e Discussão: Nota-se que, tanto no relato de experiência aqui apresentado,
quanto em estudos quantitativos, a relação de afeto entre familiares e equipe auxiliam na
recuperação do paciente. No presente caso, o estado de vulnerabilidade e negligência do
paciente associou-se com diversos eventos adversos, advindas da equipe, assim como
decisões previamente estabelecidas, que culminaram em um desfecho negativo: a morte
do paciente sem condições legítimas de cuidado e dignidade.
Conclusão: O trabalho da Psicologia, além de ser condutor na tríade, necessita
compreender desde as micro organizações, até as macroorganizações de poder, a fim de
resistir e legitimar o autocuidado do paciente e prevenir possíveis violências
institucionais, já pré estabelecidas nestas relações de poder hospitalares, sendo conceitos
já estudados por Deleuze e Guattari(3) adaptado no contexto hospitalar.

PERCEPÇÕES ACERCA DA
MONITORIA EM ESTÁGIO
PROFISSIONALIZANTE I DE
PSICOLOGIA HOSPITALAR NO
CONTEXTO PANDÊMICO
Pôster Eletrônico
Ensino e Formação
Submetido em: 07/06/2021 08:36:15
Número Sequencial: PE196

Aprovado

APRESENTADOR
ANA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA
AUTOR PRINCIPAL
ANA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA
COAUTORES:
MILENA DE OLIVEIRA SILVA, LAYLA DOURADO DE CASTRO
INSTITUIÇÃO
FACULDADE IRECÊ (FAI)

RESUMO
Título:
Percepções acerca da monitoria em estágio profissionalizante I de Psicologia Hospitalar
no contexto pandêmico
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A pandemia do Covid-19 acarretou uma reorganização das atividades
acadêmicas, visto que o distanciamento social é imprescindível para evitar a propagação
do vírus. Uma dessas ações foi a suspensão das aulas, estágios, extensão, pesquisa, tal

como a monitoria acadêmica. Entretanto, haja visto a indispensabilidade de prosseguir
as formações profissionais, os órgãos competentes, considerando os protocolos
estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, autorizaram a execução dos estágios
em alguns campos, como o estágio profissionalizante I de Psicologia Hospitalar (PH). A
PH é uma área da psicologia que aplica os conhecimentos da ciência psicológica à
situações que envolvem os processos doença-internação-tratamento, permeado pela
relação da tríade paciente-família-equipe de saúde (SIMONETTI, 2016). A atuação
desse profissional em período pandêmico teve que ser adaptada a realidade e
evidenciou-se de suma importância para a saúde mental da tríade. Desse modo, a
monitoria acadêmica - enquanto modalidade de ensino-aprendizagem, demonstrou-se
relevante tanto para a formação do monitorado quanto do monitor, e a este
principalmente no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. Objetivo: Assim, o presente
manuscrito objetiva descrever as percepções das acadêmicas de psicologia durante o
período de monitoria em Estágio Profissionalizante I em PH diante da pandemia do
Covid-19. Metodologia: Para tanto, utilizou-se de relato de experiência, com abordagem
qualitativa e natureza descritiva, tendo como fonte relatórios diários da monitoria e
pesquisa bibliográfica prévia sobre a temática em questão, encontrada em bases de
dados. A experiência relatada ocorreu durante o período em que as autoras foram
monitoras da disciplina Estágio Profissionalizante I em PH. As atividades ocorreram de
forma presencial no campo de estágio - em uma clínica de hemodiálise no sertão baiano
– onde era oferecido auxílio às atividades do professor-orientador, colaboração na
organização de projetos para a unidade de saúde e suporte aos alunos monitorados, e de
forma remota nas supervisões de casos clínicos, por chamada de vídeo via plataforma
Google Meet. Discussão dos resultados: Foi verificado que a experiência da monitoria
acadêmica mostra-se como uma singular oportunidade ao aluno de formação voltada
para docência, pois permite o contato direto entre professor e aluno, devendo o primeiro
considerar a importância desse momento, oferecendo apoio e transmissão de
conhecimentos (ASSIS et al., 2006). Ultrapassando as dificuldades enfrentadas devido
às condições pandêmicas - aulas remotas, repercussões psíquicas para os alunos,
docentes, profissionais da saúde e pacientes - a monitoria proporcionou o traquejo de
aprender acerca da prática docente em sua função de ensino e orientação, inclusive
diante de percalços, empecilhos e contratempos. Assim como, permitiu o aprendizado
diante da percepção das dificuldades encontradas na prática do psicólogo hospitalar,
este que encontra desafios diante do adoecer e da morte, e que nesse contexto tem
encontrado mais uma variável, o Covid-19. Desta forma, a experiência da monitoria
mostrou-se uma oportunidade muito rica de ampliação dos conhecimentos das
graduandas, tanto da docência, quanto da prática no contexto hospitalar, proporcionando
a transposição da teoria para o cotidiano do psicólogo acadêmico e profissional.
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RESUMO
Título:
Luto em decorrência da morte do genitor pela COVID -19: um estudo com
contribuições da Psicologia Analítica
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A pandemia da COVID-19 se configura como um desastre biológico com
consequências inestimáveis no campo da saúde mental dos indivíduos. No Brasil, as
mortes confirmadas ultrapassam 460 mil até o presente momento. Estima-se que, para
cada óbito pela COVID -19, há entre 6 e 10 pessoas impactadas pelo luto. A morte está
escancarada, e os lutos coletivos da pandemia estão sendo silenciados em virtude do
impedimento da realização das despedidas e rituais fúnebres, em cumprimento às
normas de distanciamento social. Este impedimento evidencia a possibilidade de

eclosão de lutos complicados. O impacto que o luto acarreta para saúde mental dos
enlutados, especialmente neste momento de pandemia, em que perdas simbólicas são
constatadas em nível coletivo - perdas de empregos, falência, consequências
desencadeadas pelo distanciamento social, projetos de vida que tiveram de ser
postergados ou foram impedidos, dentre outras - além das mortes concretas, traz
consequências que serão vividas em longo a prazo, e que precisam ser elaboradas de
forma a evitar maiores complicações no processo de luto. O estudo diz respeito a minha
pesquisa de mestrado, de metodologia qualitativa, realizada por meio de entrevistas
individuais com adultos que perderam os genitores pela COVID -19. A coleta de dados
está sendo realizada através de entrevistas abertas com cinco (5) enlutados em todo
Brasil, através de entrevistas remotas, de cunho reflexivo, baseadas no método de
Szymanski (2002). Através das entrevistas, busco descrever e compreender os impactos
dessas mortes para os enlutados. O referencial teórico que norteará a pesquisa é o da
Psicologia Analítica, que compreende os lutos mediante a constelação das imagens
arquetípicas da morte, como possibilidades de transformação da personalidade no
processo de individuação, assim como de autores com vasta experiência de pesquisa
sobre o fenômeno do luto. Os métodos de coleta, tratamento e análise de dados utilizado
é o Processamento Simbólico – Arquetípico (Penna, 2014), que auxiliará a compreender
os símbolos que surgem nos processos de luto. A pesquisa visa contribuir para o
acolhimento e terapêutica dos enlutados afetados pelas mortes da pandemia, seja no
âmbito público ou privado de atenção psicossocial.
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RESUMO
Título:
Visitas Virtuais em UTI: 1 ano de conexões entre pacientes e familiares
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: A COVID-19 trouxe grandes impactos sociais, econômicos e
sanitários, dentre eles a reorganização do cuidado em decorrência dos protocolos de
biossegurança. Medidas de distanciamento social foram implementadas, culminando em
impactos emocionais significativos tanto para pacientes quanto para seus familiares
frente à interdição de visitas presenciais. A situação de internação hospitalar em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é, sabidamente, um evento estressante para os

pacientes e seus familiares e, somada às medidas de restrição de visitação, pode tornarse um evento traumático. O uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s)
permite a manutenção dos vínculos com a rede socioafetiva, emergindo a necessidade
de realização de visitas virtuais. OBJETIVO: Apresentar o desenvolvimento,
implementação e resultados das visitas virtuais em UTI em um hospital filantrópico de
São Paulo/SP. MÉTODO: As Visitas Virtuais, isto é, videochamadas entre pacientes e
familiares, foram disponibilizadas aos pacientes que não possuíam comunicação com os
familiares, seja por condições clínicas desfavoráveis, seja por ausência de um
dispositivo próprio de comunicação. O familiar/responsável era abordado por contato
telefônico e, após o consentimento do paciente (quando viável) e do familiar, era
realizado o agendamento do horário para a teleconferência, realizada via tablet
institucional. As Visitas Virtuais tinham duração aproximada de 10 minutos, com
frequência definida de acordo com as condições do paciente e da dinâmica da unidade,
ocorrendo frequentemente em dias alternados. RESULTADOS: Entre abril/20 e
julho/21 foram realizadas 1520 Visitas a 285 pacientes da UTI, com média de 26,6
visitas/semana . 64,2% eram do sexo masculino, com idade média de 71,74 anos. O
tempo médio de internação hospitalar desses pacientes foi de 31,5 dias e 48,9%
obtiveram foram a óbito (46,4% tiveram alta e 4,4% permanecem internados). Quando
separadas a primeira (mar/20-set/20) e segunda (nov/20-maio/21) onda de COVID,
observam-se diferenças no número absoluto de visitas realizadas (571 x 949,
respectivamente), de pacientes (121 X 168, respectivamente), na média de
visitas/semana (19,3 x 33,9, respectivamente), na média de idade (73,3 x 70,2,
respectivamente), na média de dias de hospitalização (33,2 x 28,3, respectivamente) e
na porcentagem de óbitos (43,9% x 52,8%, respectivamente). A análise qualitativa,
realizada por meio do recolhimento espontâneo dos relatos de pacientes, familiares e
equipe da unidade evidencia seu papel enquanto dispositivo terapêutico, facilitando a
comunicação entre pacientes e sua rede socioafetiva, dirimindo fantasias sobre a
condição clínica e os cuidados prestados, promovendo saúde mental e, não raras vezes,
possibilitando a realização de rituais religiosos e de despedida, nas situações de fim de
vida. Tais situações ressaltam a importância de tal intervenção ser conduzida por
interlocutores qualificados, que promovam acolhimento e continência aos conteúdos
afetivos. CONCLUSÃO: As visitas virtuais demonstraram ser uma intervenção
inovadora no cenário da pandemia, colaborando com a conexão entre pacientes e
familiares e agregando valor ao cuidado em saúde ao promover o cuidado integrado e
centrado nas necessidades de pacientes e familiares. Enquanto intervenção em saúde,
está sujeito às demandas sociais da pandemia, como evidenciam as diferenças entre a
primeira e segunda onda.
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RESUMO
Título:
A CONSTRUÇÃO DO LUGAR DA PSICOLOGIA NO HOSPITAL: RELATO DE
EXPERIÊNCIA NA ONCOLOGIA A PARTIR DA RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL EM SOBRAL – CE.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Este trabalho parte da experiência da entrada da psicologia na área de Oncologia do
hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral, no interior do Ceará, através do
Programa de Residência Multiprofissional em Cancerologia da Escola de Saúde Pública
do Ceará ESP/CE. Não raro a equipe de saúde se depara com pacientes oncológicos que
não aderem ao tratamento ou até mesmo faltam às consultas ambulatoriais, colocandose em risco e convocando a equipe ao trabalho. Decorre desse impasse o entendimento
de que existe a necessidade do trabalho da psicologia na oncologia e a integração da
categoria no programa. Vale ressaltar que é a primeira residência multiprofissional
desse hospital a contar com um profissional de psicologia integrando a equipe.
Pretendemos discutir a construção do lugar da psicologia no Serviço Oncológico da
Santa Casa de Misericórdia de Sobral, na equipe multiprofissional, demarcando as
possibilidades e desafios na construção do cuidado. Trata-se de um relato de experiência
descritivo e analítico, fundamentado no cotidiano do trabalho e no registro de
solicitações de parecer que são dirigidos à psicologia. Destacamos a articulação da
formação como os estudos teóricos e as discussões clínicas realizadas com o preceptor
psicólogo e o supervisor de campo. Frente a solicitação da equipe de criação de
protocolos para encaminhamento e avaliação dos pacientes, estabelecemos como
critério de atendimento o reconhecimento do sofrimento por parte da equipe. A partir
disso, as solicitações que aparecem nesse cenário são decorrentes do choro dos
pacientes, de resistência ao tratamento, atendimento a pacientes em cuidados paliativos
e diante do surgimento de dificuldades com os familiares dos pacientes. Ademais,
definimos como ponto de partida a escuta da dificuldade do solicitante, por meio da
interconsulta, como importante para o tratamento das dificuldades em jogo e para
construção dos contornos do fazer e o lugar da psicologia na equipe, visto que esses
solicitações apontam aspectos também de como a equipe lida com o que escapa ao saber
biomédico frente ao sofrimento, a morte, a tomadas de decisões sobre cuidados de fim
de vida (MORETTO, 2008/2019). Desse modo, é dada uma abertura para que os
profissionais falem sobre suas angústias perante o adoecimento do paciente, o que
produz efeitos na equipe. Constamos como principal desafio a instrumentalização da
equipe sobre o funcionamento do psiquismo e, assim, não só querer nossa presença, mas
demandar saber sobre a subjetividade. Com isso espera-se que a discussão supracitada
provoque outras possibilidades na construção do cuidado, apontando que o trabalho da
psicologia também passa necessariamente por construir junto com a equipe
multiprofissionais um espaço onde os aspectos singulares de cada caso possam surgir e
as questões possam ser consideradas e trabalhadas coletivamente dentro da instituição.
Constatamos, assim, que se trata de um lugar em construção, a cada sujeito escutado ao
demarcar o caráter singular do sofrimento.
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RESUMO
Título:
A psicoeducação como conduta norteadora do atendimento à PVHIV em um setor de
adesão
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: No Brasil, desde 1996 é garantido o acesso à terapia antirretroviral (TARV)
de forma universal e gratuita a todas as pessoas que vivem com HIV (PVHIV), por isso,
a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), causada pelo Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) assumiu as características de condição crônica e novos
desafios surgiram no que se refere à adesão ao tratamento. A adesão pode ser
compreendida enquanto um processo colaborativo que facilita a aceitação e a integração

de determinado esquema terapêutico no cotidiano das pessoas em tratamento,
pressupondo sua participação nas decisões sobre a terapia. Ainda, este que é um
processo complexo e multideterminado, é dependente de cinco dimensões: fatores
socioeconômicos, fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados à doença,
fatores relacionados ao tratamento e o sistema e equipe de saúde. Neste sentido, a
relação que o usuário estabelece com o profissional de saúde, além de fazer parte das
dimensões que interferem na adesão ao tratamento, é descrito enquanto uma possível
variável que facilita o comportamento aderente. Objetivos: Relatar a experiência do
atendimento psicológico fundamentado na psicoeducação enquanto conduta norteadora
frente à PVHIV em um setor de adesão. Método: O relato de experiência é um texto
descritivo acerca de dada experiência que possa contribuir de forma relevante para
determinada área de atuação. Assim, o seguinte relato clarifica acerca da atuação
psicológica frente à PVHIV pautado na psicoeducação em um setor de adesão do
Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad HDT/HAA, em Goiânia,
Goiás, referência no tratamento de doenças infecto contagiosas e no acompanhamento
de PVHIV. O Setor de Adesão foi criado em 2002 e neste serviço são atendidos
usuários especificamente compostos por: gestantes HIV + (durante todo o período
gestacional), crianças expostas (de 0 a 1,5 de idade), crianças, adolescentes e jovens
HIV + (até 24 anos). Apenas no ano de 2020, foram realizados cerca de 2.555
atendimentos, e para tal, a equipe de colaboradores do setor é composta por uma
assistente administrativo e dois psicólogos. Discussão: A psicoeducação caracteriza-se
como uma técnica que proporciona o ensino de princípios e conhecimentos relevantes
ao usuário. Assim, quanto mais um indivíduo compreende sobre o seu estado de saúde,
por exemplo, há maiores chances dele participar ativamente do processo de mudança
quando necessário ou de adesão às recomendações de tratamento, sendo também um
direito deste ter acesso a informações. Dessa forma, para além do acolhimento e da
escuta ativa do psicólogo frente ao usuário, a psicoeducação acerca do HIV/aids,
acompanhamento de crianças expostas e revelação diagnóstica proporciona novas
reflexões acerca de seu diagnóstico, de maneira a favorecer a elaboração do mesmo e,
consequentemente, um comportamento mais aderente. Considerações finais: Destaca-se
a importância de estudos que evidenciem práticas psicológicas eficientes voltadas ao
comportamento de adesão junto à PVHIV.
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RESUMO
Título:
A vivência da morte de pacientes onco-hematológicos por profissionais de saúde:
sentidos e percepções
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O câncer é considerado hoje o principal problema de saúde pública do mundo, com
diferentes causas, tratamentos e mistificações em torno dele. Uma característica comum
das doenças onco-hematológicas é a frequência da hospitalização por fatores como
comprometimento sistêmico e baixa imunidade, tornando a internação no ambiente
hospitalar frequente e potencializando a criação de vínculo com os profissionais de

saúde. Neste contexto, diferentes demandas emocionais e psicológicas podem acometer
esses profissionais, possibilitando manifestações de dificuldades que podem influenciar
sua rotina de trabalho e questionamentos frente às suas próprias concepções de vida e
morte. Dessa forma, objetivou-se compreender como os profissionais de saúde
vivenciam a morte e o morrer de pacientes onco-hematológicos e quais os impactos
associados, identificar possíveis estratégias de enfrentamento e assimilar se há relação
entre o contexto de morte iminente e o sentido da vida para esses profissionais. Trata-se
de estudo transversal, qualitativo e descritivo, no qual foram realizadas cinco entrevistas
semiestruturadas em abril de 2021, através da plataforma Google Meet. Participaram
profissionais da enfermaria da onco-hematologia de um Hospital de Clínicas público
das seguintes áreas: Enfermagem, Medicina, Odontologia, Psicologia e Técnico em
Enfermagem. Os conteúdos das entrevistas foram analisados pelo método de Bardin, e
interpretados através do referencial teórico da Logoterapia de Viktor Frankl e sua obra
“Em busca de sentido”. Os resultados parciais apontaram as categorias: Desafios ao
vivenciar a morte, Recursos e estratégias de enfrentamento e O sentido da vida na
experiência com a morte. O vínculo estreito com pacientes que internam na enfermaria
causam impactos negativos como a dificuldade em lidar com a morte, sofrimento
emocional e psicológico, e impactos positivos como mudança de atitudes, aprendizados
e reflexões. A religião é tida como uma importante forma de fortalecimento ou crença
em um propósito maior, assim como uma estratégia de enfrentamento que junto a outros
recursos como o apoio da equipe e o autoconhecimento, refletem um amadurecimento
no processo da vivência da morte em relação ao início da carreira e o momento atual da
profissão. A partir dessa análise preliminar, pode-se concluir que a particularidade do
setor ao abranger poucos pacientes com internações recorrentes e longas, permite a
criação de vínculos mais estreitos com os profissionais de saúde, que vivenciam perdas
simbólicas e concretas no dia a dia que são refletidas na própria dificuldade de vivenciar
e aceitar a morte. Estar frente à morte provoca questionamentos e análises sobre o
próprio sentido de vida do profissional, que cria novos significados a partir dessas
experiências e das histórias que construiu junto aos seus pacientes e familiares. Entre as
estratégias de enfrentamento evidenciadas estão a psicoterapia individual, reflexões
sobre a experiência e o desabafo/conversa com a equipe, que indica a importância da
criação de espaços e grupos terapêuticos e de acolhimento dentro do hospital. Dessa
forma, podem auxiliar os profissionais frente à compreensão dos processos de morte e
morrer, além da importância dessa temática da morte ser abordada de forma integral,
para além do conhecimento teórico - e sim como algo inerente à existência humana.
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RESUMO
Título:
Psicologia da Saúde: A sua grande importância.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A psicologia da saúde se refere a promoção e manutenção da saúde e à prevenção de
doenças, determinada a incentivar com que as pessoas tenham atitudes e
comportamentos que promovam a saúde, a prevenção de doenças, a uma boa qualidade
de vida, além das maneiras de enfrentamento no processo de adoecer. Tendo isso em
vista, o presente trabalho tem como objetivo relatar o que é a psicologia da saúde e a
importância desse trabalho. Essa revisão de leitura é decorrente de uma série de estudos
teóricos com base em artigos científicos. Inicialmente foi pesquisado e dividido cinco
artigos sobre a temática, ao ser estudado artigo por artigo foi retirado dois restando três
artigos e, desta forma, foi elaborado o resumo. A intervenção de psicólogos na saúde
contribui para um melhor bem-estar em geral, ao funcionamento saudável da vida que
estão ligados a repercussões psicológicas, como a gravidez e o envelhecer dos
consumidores dos serviços de saúde, diminuindo o uso de medicamentos, de internações

hospitalares, trazendo também a importância da qualidade de vida, do bem-estar
subjetivo e da satisfação com a vida. Colabora na gestação do estresse, a promoção de
superação, competências pessoais, estudo de aspectos culturais e seu impacto na saúde
das populações. Os psicólogos da saúde podem trabalhar em diversos contextos do
sistema de saúde sendo públicos e privados. Tem possibilidades de trabalhar também
nas áreas de ensino, investigação e também em organismos do Ministério da Saúde.
Dessa forma, visto que a psicologia da saúde é uma área que tem como foco incentivar a
promoção à saúde, evidencia-se a importância de psicólogos da saúde em todas as
instituições de saúde pública e privada estimulando e disseminando o fortalecimento da
saúde e da redução de riscos de adoecer com um olhar atento e humanizado.
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RESUMO
Título:
Perda e Pandemia: especificidades do luto no contexto da COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÂO: Diante da declaração de pandemia realizada pela Organização
Mundial de Saúde em março de 2020, por decorrência do novo coronavírus SARSCoV-2, diferentes ações de contingências foram estabelecidas para conter o avançar e a
disseminação do vírus, contingências estas, que trouxeram impacto significativo nas
vivências antecessoras à morte e no processo de luto. Diante disso, fez-se importante a
investigação das especificidades do processo de luto em familiares de pacientes que
foram a óbito por conta da COVID-19 em um hospital da rede suplementar em São

Paulo. OBJETIVOS: Compreender as especificidades do luto em familiares de
pacientes que vieram a óbito em decorrência da COVID-19, em especial o uso das
tecnologias de informação e comunicação (TICs) na vivência do adoecimento, óbito e
luto. MÉTODO: Para esta investigação, realizou-se um estudo qualitativo com
delineamento transversal e retrospectivo, através de entrevista semi estruturada. A
amostra foi definida de forma não probabilística e por conveniência, com familiares de
obitados por COVID-19 no período de setembro à outubro de 2020 considerando o
critério de saturação de dados amplamente utilizado em pesquisas qualitativas, após
aprovação do comitê de ética em pesquisa sob o CAAE 35683920.2.0000.0060. As
entrevistas foram realizadas presencial e virtualmente, sendo transcritas e submetidas à
Análise de Conteúdo para compreensão de categorias de sentido. RESULTADOS:
Participaram da pesquisa 09 familiares de 10 pacientes obitados. 90% dos familiares
eram do gênero feminino, 70% eram filhos do paciente falecido, com 60% entre 40 e 70
anos de idade. DISCUSSÂO: Os conteúdos identificados foram agrupados em 3
grandes categorias. Relações subjetivas e interpessoais, Atravessamentos da pandemia
no processo de finitude e Impactos deflagrados pelas perdas simbólicas e concretas. As
subcategorias identificadas incluíram ainda o tipo de relação, Atravessamentos do
Isolamento Social (internação/óbito/pós óbito), o uso de tecnologias durante o período
de adoecimento/óbito/pós óbito, o apoio psicossocial no processo, os recursos de
enfrentamento utilizados, os protocolos sanitários, a relação com a doença, a relação
com o cuidado, a biografia do paciente, a rotina durante e após a perda, a relação com a
perda, os rituais utilizados, o desafio das múltiplas perdas, a relação com a pandemia, o
estigma, a dificuldade de concretizar a morte e o impacto emocional vivenciado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluiu-se que as restrições preconizadas para o
enfrentamento da pandemia trouxe atravessamentos para a vivência de luto destes
familiares, atravessamentos estes possuindo potencial para facilitar a complicação do
processo de luto. No entanto, a oferta de suporte emocional e social, uso de tecnologia
para favorecer a aproximação entre familiares e pacientes, bem como o uso como
instrumentos para favorecer rituais alternativos por meio de dispositivos tecnológicos,
atuaram como fatores de proteção para vivência do luto agudo e seus prováveis
desdobramentos, além de corroborar com a literatura científica sobre a singularidade
dos sentidos atribuídos às perdas, mesmo em meio a uma experiência coletiva.
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RESUMO
Título:
“Projeto Florescer”: Tecendo o Cuidado aos Pacientes em Tratamento de Quimioterapia
em um Hospital Geral de Fortaleza/CE
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

O diagnóstico de câncer acarreta uma diversidade de emoções, tais como negação,
raiva, medo, frustração, anseios, visto que o paciente tem a sua realidade abruptamente
modificada. O paciente irá constantemente ao hospital, passará por procedimentos
médicos invasivos e viverá mudanças na sua percepção corporal e na sua autoimagem.
Outrossim, é um tratamento carregado de muitas crenças sociais, podendo ser fonte de
angústia e de ansiedade tendo em vista os questionamentos envolvidos. O presente
trabalho objetiva relatar acerca de um projeto idealizado pela equipe de Psicologia
Hospitalar para pacientes em quimioterapia em um hospital privado da cidade de
Fortaleza. O estudo configura-se como descritivo de base qualitativa na modalidade de
relato de experiência. No acolhimento inicial da psicóloga, foi pedido ao paciente que
escrevesse uma carta relatando sua percepção frente a essa nova dinâmica, que ficará
com ele como uma lembrança desse momento. Ao final do tratamento, pedimos para
que redigisse uma outra carta, referindo como é verdadeiramente a quimioterapia e o
que tem a dizer para uma pessoa que está iniciando agora. Após isso, houve o
compartilhamento das cartas para os novatos no processo, almejando a vinculação entre
eles e a ambientação com o que está por vir. Dessa maneira, foi observada a
identificação entre os envolvidos, viabilizando a expressão de sentimentos e o
acolhimento das demandas psicológicas. Ainda nessa conjuntura, pensa-se sobre a
importância da vinculação entre os pacientes oncológicos, de modo a oferecer um
suporte social composto por pessoas que vivenciam essa mesma realidade.
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Título:
Oficinas práticas sobre Cuidado Centrado no Paciente: diálogo entre o conteúdo e uma
abordagem de ensino.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
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abordagem de ensino.
Título: Oficinas práticas sobre Cuidado Centrado no Paciente: diálogo entre o conteúdo
e uma abordagem de ensino.
Autor responsável pela apresentação: Me. Katia Teruya / Programa de Pós-Graduação
em Psicologia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Agência de fomento:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Demais autores: Me. Érika Pizziolo / Programa de Pós-Graduação em Psicologia.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Agência de fomento: Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Prof. Dr. Eduardo Remor /
Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul
/ Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
teruya.katia@gmail.com; erikapizziolo@gmail.com; remor.eduardo@ufrgs.br
Introdução: uma das concepções por meio das quais o Cuidado Centrado no Paciente
(CCP) é definido refere-se à integração da perspectiva do paciente ao longo de todo o
processo de atendimento, incluindo seus valores e necessidades. E o investimento em
uma relação de qualidade entre o paciente e os profissionais de saúde pode ser um canal
de fortalecimento do protagonismo desse indivíduo, gerando um cuidado contínuo e,
desse modo, promovendo saúde, bem-estar e prevenção de doenças. E a adoção da
perspectiva do CCP nos atendimentos pressupõe um processo de capacitação dos
profissionais em habilidades relacionais, que pode ser desenvolvido ainda durante sua
formação. Assim, o objetivo deste estudo foi realizar uma análise temática do conteúdo
de um curso de extensão voltado a universitários da área da saúde com enfoque em
habilidades relacionais e associar os temas encontrados ao formato de oficinas teóricopráticas em que o curso foi oferecido. Método: trata-se de um estudo de caráter
exploratório com uso da metodologia qualitativa para análise dos dados. As
apresentações e guias de atividades práticas produzidas para as oficinas foram utilizadas
como unidades para a análise documental. A posteriori foi realizada uma leitura das
estratégias interativas de aprendizagem utilizadas nas oficinas, descritas em material
disponibilizado por uma das facilitadoras. Resultados: em consonância com aspectos
essenciais do CCP, o conteúdo das oficinas abordou a importância de garantir o respeito
aos valores do paciente nos processos decisórios do tratamento. Os temas também
perpassaram meios para o estabelecimento de uma relação de confiança entre o paciente
e o profissional de saúde e exemplos de práticas que propiciam o resguardo tanto da
relação terapêutica como do autocuidado do profissional. Em relação à abordagem de
ensino adotada no curso, a forma teórico-prática em que foram entregues tais conteúdos
alinhados às habilidades relacionais buscou permitir uma familiarização dos conceitos e
treinamento de competências entre os estudantes, possibilitando a integração de suas
percepções e experiências particulares durante as atividades. Incentivo para que os
alunos fizessem adaptações necessárias à sua população alvo e promoção de discussões
entre eles foram algumas estratégias implementadas com intuito de minimizar a
ocorrência de uma comunicação assimétrica em que o facilitador acaba assumindo uma
função de maior destaque na relação de aprendizagem, situação também passível de
acontecer entre o paciente e o profissional de saúde. Tais abordagens também buscaram
assegurar um espaço à perspectiva do indivíduo em aprendizagem e na adequada
transmissão de informações, elementos vistos como essenciais para uma comunicação
efetiva entre profissional e paciente. Discussão: o processo de aprendizagem de
competências para a adoção dos princípios do CCP entre os universitários pode ser uma
oportunidade de transpor o tipo de relação que se busca construir entre paciente e equipe

de saúde para o contexto da formação do futuro profissional, sendo um elemento que
pode facilitar a internalização desses conceitos.
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RESUMO
Título:
Oncologia e a filosofia paliativa: Interfaces do Cuidado
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Cuidados paliativos são intervenções realizadas por profissionais de saúde aos pacientes
com doenças crônicas, como o câncer, fora de possibilidade terapêutica, objetivando
proporcionar alívio do sofrimento e conforto. De caráter humano, a paliação efetuada
por uma equipe multiprofissional objetiva acolher o paciente e seus familiares. O
referido trabalho tem por finalidade evidenciar a importância dos cuidados paliativos
aos pacientes oncológicos, uma vez que nem sempre a cura é objetivo da equipe de

saúde, pois não há essa possibilidade. Foi realizado um estudo descritivo de natureza
qualitativa na modalidade relato de experiência. O término de uma terapia curativa para
o câncer não significa que o tratamento acabou, mas que esse agora tem outro foco. A
transição do cuidado curativo para o cuidado com intenção paliativa é um processo
contínuo e sua dinâmica difere para cada paciente acometido pela doença. Uma das
autoras vivenciou a realidade de uma paciente acometida por um câncer de mama
metastático avançado, sendo descoberto enquanto a mesma estava com uma gestação de
três meses. Diante do grande avanço da doença sem condições de reversão e a paciente
estar grávida, foi proposto o cuidado paliativo a fim de que ela pudesse gerar a criança e
aliviar as suas dores, sendo ela, o bebê, esposo e demais familiares, cuidados de forma
total. É possível constatar que os cuidados paliativos ofertados ao paciente oncológico é
um potente forma de cuidar, visto que o mesmo já não se beneficiará de outras
terapêuticas agressivas. A filosofia paliativa é permeada pelos princípios da melhoria da
qualidade de vida e controle de sintomas do doente diante de uma doença que ameace a
vida, promovendo conforto e bem-estar.
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RESUMO
Título:
FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS COMO INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO
DO PSICÓLOGO HOSPITALAR EM TEMPOS DE PANDEMIA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

INTRODUÇÃO: A pandemia resultante da síndrome respiratória aguda grave (SARSCoV-2) causada pelo novo coronavírus (COVID-2019) não causa mais dúvidas sobre
seu impacto, atualmente contabilizando cerca 173 milhões de casos e mais de 3,7
milhões de mortes mundialmente. Vários fatores podem estar envolvidos na associação
entre COVID-19 e desfechos psiquiátricos, como medo inerente à pandemia, efeitos
adversos de tratamentos, bem como estresse financeiro e isolamento social. O último
visa evitar a propagação do vírus, o que gerou forte impacto nas rotinas hospitalares,
principalmente em relação a suspensão das visitas aos pacientes internados. O suporte
social é compreendido como uma das estratégias de enfrentamento fundamentais no
processo saúde-doença. O uso de tecnologias tornou-se uma alternativa de intervenção
do psicólogo para favorecer a aproximação do paciente à sua rede de apoio.
OBJETIVO: Descrever a intervenção desenvolvida a partir do uso de ferramentas
tecnológicas leves pelo serviço de psicologia de um hospital de alta complexidade da
cidade de Porto Alegre/RS.
MÉTODO: Este estudo trata-se de um relato de experiência decorrente do período de
pandemia (maio de 2020 a junho de 2021), corroborado pela literatura científica acerca
da temática.
RESULTADOS: O impacto causado nos pacientes, familiares e equipe
multiprofissional pela restrição das visitas, fez com que o nosso Serviço de Psicologia
buscasse ferramentas para se adaptar a essa nova realidade. Com as medidas sanitárias
adotadas a fim de evitar a propagação do vírus, buscamos na literatura embasamento. O
atendimento psicológico via telefone, respaldados pela resolução 04/2020 do Conselho
Federal de Psicologia, teve início a partir da demanda da equipe médica, visto que os
mesmos eram os únicos profissionais a comunicar-se com os familiares para o repasse
das notícias do quadro clínico. A partir dos atendimentos psicológicos evidenciou-se a
necessidade de aproximação dos pacientes aos seus familiares, uma vez que isso
potencializou o sofrimento psíquico para os envolvidos. Com o intuito de intervir neste
contexto utilizamos em um primeiro momento como ferramenta os iPads, porém em
função dos mesmos oferecem como plataformas de comunicação apenas o zoom
(videochamadas) e o e-mail institucional (mensagens de texto e áudios) fez-se
necessário adquirir o aparelho celular institucional batizado como Psicofone, onde
incluímos o aplicativo Whatsapp como meio de comunicação sendo este mais acessível
e popular no Brasil.
DISCUSSÃO: Conforme demanda individual de cada paciente percebemos a
necessidade de personalizar o uso das ferramentas de comunicação disponíveis. A
personalização era realizada a partir do quadro clínico do paciente conforme avaliação
da equipe multiprofissional. As principais intervenções realizadas com o uso da
tecnologia eram a psicoeducação, acolhimento, estimulação cognitiva, facilitação do
luto e do luto antecipatório, manejo dos sintomas de depressão e ansiedade e elaboração
do processo de adoecimento. Diante do exposto evidenciou-se a importância da
tecnologia como forma de humanização da assistência. Além disso, o psicólogo
hospitalar necessitou reinventar-se, reforçando sua importância e ganhando destaque na
atuação em linha de frente.
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Título:
Relato de Experiência: Contexto pandêmico e suas repercussões no cuidado com mães
de crianças portadoras de cardiopatias congênitas em período de hospitalização
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: As Cardiopatias Congênitas definem-se como más-formações anatômicas
que ocorrem quando o coração ou os vasos sanguíneos próximos não desenvolvem-se
normalmente antes do nascimento (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2018). Os
familiares, mais especificamente os pais ou responsáveis, já chegam ao contexto
hospitalar angustiados e com um sentimento de impotência frente ao quadro clínico já
que o próprio diagnóstico prévio promove o sofrimento (ALVES, 2020). Atrelado a
esse período de fragilidade, surge a pandemia por COVID-19. De acordo com a
Fundação Oswaldo Cruz (2020), durante períodos de pandemia, espera-se as pessoas
estejam em frequente estado de alerta, apresentando preocupação excessiva, confusão,
estresse e sensação de falta de controle. Afirma ainda que se não houver nenhuma
intervenção que possa promover o cuidado necessário e específico para as reações e
sintomas manifestados, uma parcela da população exposta a esse contexto pode
posteriormente sofrer algum tipo de manifestação psicopatológica. Surge elevada carga
de ansiedade, visto que o isolamento social se faz necessário em um contexto
pandêmico, trazendo por consequência a redução do apoio familiar e privando as mães
da rede de apoio. Temos, portanto, mães cuidando de filhos cardiopatas com pouco
suporte para si mesmas. Objetivos/Metodologia: O estudo realizou-se na enfermaria de
uma unidade de Cardiopediatria, em hospital terciário em Fortaleza-CE, no período de
março a maio de 2021, resultante da prática no programa de Residência
Multiprofissional em que o objetivo foi observar os efeitos que o contexto pandêmico
têm produzido no cuidado com as mães de crianças portadoras de cardiopatias
congênitas, tendo em vista as estratégias da equipe de saúde para conter o contágio por
COVID-19 (isolamento em enfermaria, suspensão de cirurgia, restrição de visitas,
proibição de troca de acompanhante, entre outros). Discussão: As mães das crianças
com cardiopatia congênita apresentaram sentimentos relacionados ao processo de
hospitalização como esperado (saudade, tristeza, ansiedade, ambivalência em relação à
equipe) somado a outros específicos relativos ao contexto de pandemia. Observou-se
que o estresse ocasionado pelo isolamento social foi fator importante para início ou
agravamento de quadros de humor ansioso e deprimido, bem como para piora do
vínculo mãe-bebê, acarretando um desinvestimento afetivo na criança. O adiamento da
cirurgia por diagnóstico de COVID foi gatilho para conflitos com a equipe,
evidenciando o medo da morte, pela doença congênita ou vírus. As ações de educação
em saúde funcionaram para mães com baixo grau de ansiedade apenas e que se
encontravam organizadas emocionalmente, possivelmente por tratarem-se de estratégias
cognitivas. As intervenções mais eficazes foram os atendimentos junto ao leito.
Especialmente com mães e pacientes isolados por COVID, o apoio psicológico
funcionou pra reduzir ansiedade e, quando necessário, solicitar atendimento psiquiátrico
para acompanhamento farmacológico. Por fim, observa-se que a atuação do psicólogo
com mães e crianças portadoras de cardiopatia congênita, portanto, tem priorizado a
atendimento junto ao leito. Assim, seguindo com a promoção de cuidado e assegurando
a cautela necessária cujo contexto necessita.
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RESUMO
Título:
Transmasculinidades, Identidades e Travessias Sociais
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: As pessoas transgênero vivenciam um gênero que não condiz com seu sexo
biológico, experienciando um sofrimento emocional. A disforia de gênero é resultante
desta incongruência, sendo assim, as adequações do papel social de gênero são vistas
como uma não conformidade entre sexo e gênero, não se caracterizando como
patologia. A identidade transmasculina é o percurso que o homem transgênero percorre
em busca da consolidação do seu lugar perante o meio social e a si próprio; utilizando
ferramentas que vão desde roupas e cortes de cabelo socialmente masculinos até

intervenções mais complexas, como hormonioterapia, cirurgias de redesignação sexual
e a correção do nome social em seus documentos.
Objetivos: O presente estudo objetivou explorar esta temática, buscando investigar o
processo de construção de identidade desses homens, bem como identificando possíveis
fatores influenciadores incluídos dentro deste processo.
Método:O estudo em questão teve aprovação por meio do Comitê de Ética com CAAE
de Nº 19349919.9.0000.5569, sendo de natureza qualitativa, e tendo população de
estudo usuários de um ambulatório da Rede Pública de Saúde voltado ao atendimento
da população LGBT. As ferramentas de coleta de dados utilizadas foram questionário
sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada que foi gravada e posteriormente
transcrita. Em seguida, foi feita revisão e análise dos dados seguindo caráter de análise
de conteúdo.
Resultados: Foram entrevistados 9 homens transmasculinos com idade média de 24
anos, sendo a faixa etária entre 18 e 39 anos.
Discussão: Após análise e revisão das entrevistas, foi possível a identificação de cinco
categorias influenciadoras da construção identitária transmasculina. A primeira
categoria identificada diz respeito às primeiras vivências infantis com questões de
gênero, ou seja, as primeiras lembranças acerca do seu próprio gênero, sentimentos de
inadequação ou questionamentos que surgiram na infância. A segunda categoria,
nuances da transmasculinidade, engloba os fatores descritos pelos entrevistados como
determinantes na construção da sua identidade enquanto homens trans, que vão desde
relações familiares, processos biomédicos e a influência da sociedade. A terceira
categoria trouxe o trabalho como promotor de inserção social de homens trans,
ressaltando a importância que estar ou não inserido no mercado de trabalho tem para a
afirmação da identidade do homem trans, bem como a lacuna que existe no acesso ao
trabalho formal. A quarta categoria, transmasculinidade e sofrimento psíquico, revela as
violências decorrentes da sua expressão de identidade na sociedade, e o impacto que
isso trouxe na saúde mental dos entrevistados. A quinta e última categoria diz respeito
às políticas públicas nas perspectivas de homens trans, e ao engajamento que estes
homens trans possuem dentro da comunidade para articulações sociais e políticas de
melhoria da qualidade de vida.
Considerações finais: O estudo evidenciou a vivência transmasculina e suas nuances,
trazendo um espaço de representatividade e narrativas pessoais dentro de um contexto
de luta e vulnerabilidade social somente por sua existência enquanto homens
transmasculinos. Espera-se que os resultados da pesquisa possam servir para agregar e
ampliar o arcabouço científico disponível, bem como favorecer a população
transmasculina e a sociedade como um todo.
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RESUMO
Título:
Reinvenções da prática no contexto da pandemia: relato de experiência de um Serviço
de Psicologia de um hospital público de cardiopneumologia
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: A pandemia de COVID-19 impôs ao mundo uma ruptura no modo de viver
anteriormente conhecido por todos. Não diferente, o contexto hospitalar também foi
impactado e se viu diante de um grande desafio para dar continuidade à assistência à
saúde respeitando as novas medidas de biossegurança, justamente num momento em
que a saúde assumiu um papel central no mundo. Como parte deste cenário, o fazer da
psicologia hospitalar se deparou com novos limites e dificuldades, permeados por
sentimentos de medo, incertezas e insegurança. Objetivo: O objetivo do presente
trabalho é apresentar as experiências de um serviço de psicologia de um hospital
público de cardiopneumologia do Estado de São Paulo no enfrentamento da pandemia
de COVID-19, mediadas pela tecnologia da informação e comunicação. Método: Relato
de experiência com o intuito de promover uma reflexão sobre as adaptações que foram
implantadas na construção de um novo fazer da psicologia hospitalar para se adaptar a
este novo cenário, sustentando as premissas éticas, científicas e técnicas que
regulamentam o fazer do psicólogo hospitalar. Resultados e Discussão: A
recomendação de distanciamento social como medida de biossegurança implicou na
necessidade de implantar novas formas de atuação do psicólogo para alcançar pacientes
e familiares em sofrimento psíquico, contribuindo ao mesmo tempo para reduzir os
riscos de contaminação de todos os envolvidos neste cenário (pacientes, familiares e
profissionais da saúde). Através do uso de tecnologias da informação e comunicação foi
possível reinventar a prática da psicologia hospitalar no contexto da pandemia,
perpassando pela assistência, ensino e atividades voltadas ao bem-estar da criança. Na
assistência, os teleatendimentos psicológicos implicaram em desafios e no
aperfeiçoamento de recursos para o manejo clínico. No ensino, a insegurança do
momento levou ao desenvolvimento de estratégias para a sustentação da capacitação em
serviço. E o bem-estar da criança hospitalizada foi cuidado com a implantação da
brinquedoteca virtual e da classe hospitalar à distância. Considerações finais: Ao mesmo
tempo que desafiadoras, todas as atividades implantadas foram vividas como eficientes
e gratificantes pelos psicólogos, que têm alcançado seus objetivos de cuidado ao
paciente e sua família e de formação de novos profissionais. O desafio gerado pela
pandemia de COVID-19 foi transformado em oportunidade de implantação de
inovações sustentáveis, para além do término da pandemia, e não apenas de adaptações
para o enfrentamento específico desta.
Nome - Autor 1:
Sirlei Pereira Nunes / Serviço de Psicologia, Instituto do Coração, Hospital das Clinicas,
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; Talita Cepas Lobo / Serviço de
Psicologia, Instituto do Coração, Hospital das Clinicas, Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; Danielle Misumi Watanabe (MODERADOR) / Serviço de
Psicologia, Instituto do Coração, Hospital das Clinicas, Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo
Título da Fala - Autor 1:
Desafios e manejo clínico nos teleatendimentos psicológicos
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
Introdução: O cenário pandêmico da COVID-19 implicou na necessidade de inserir a
modalidade dos teleatendimentos psicológicos no contexto hospitalar. Objetivo:

Apresentar a experiência de realização de teleatendimentos psicológicos, considerando
os desafios e o manejo clínico. Método: Relato de experiência de assistência psicológica
remota em um hospital público de cardiopneumologia. A modalidade de
teleatendimento foi inserida como prática em março de 2020. Os atendimentos foram
realizados por videochamada em plataforma institucional com servidor próprio e ligação
telefônica. Resultados e Discussão: Os teleatendimentos foram realizados com pacientes
em isolamento por COVID-19, visando o uso racional de equipamentos de proteção
individual e a redução da circulação de profissionais nessas unidades; familiares de
pacientes internados diante da proibição das visitas presenciais; e pacientes
ambulatoriais, com o objetivo de diminuir a aglomeração de pessoas e consequente
risco de contaminação. O principal desafio encontrado nos teleatendimentos,
especialmente por telefone, foi a redução da observação da comunicação não verbal
(expressão corporal e facial), diretamente relacionada à expressão de sentimentos e
emoções. Quanto ao manejo clínico, foi necessário manter maior concentração em
alguns elementos da comunicação não verbal específicos, como alterações de entonação
de voz, silêncios e ritmo da respiração para que as intervenções pudessem ser
realizadas. Destaca-se que, em alguns casos, a ausência de contato visual permitiu que o
indivíduo em atendimento pudesse se sentir mais confortável para contar sua história.
Considerações finais: Embora nova e desafiadora, a abordagem da psicologia através
dos teleatendimentos ajudou no processo de enfrentamento da situação de adoecimento
e minimização do sofrimento.
Nome - Autor 2:
Maytê Anelone Pereira / Serviço de Psicologia, Instituto do Coração, Hospital das
Clinicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; Andrea Torres / Serviço
de Psicologia, Instituto do Coração, Hospital das Clinicas, Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; Danielle Misumi Watanabe / Serviço de Psicologia,
Instituto do Coração, Hospital das Clinicas, Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo
Título da Fala - Autor 2:
A sustentação do ensino num cenário de inseguranças
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
Introdução: O ensino da psicologia clínica hospitalar, como processo de capacitação em
serviço, oferece a oportunidade de realizar uma formação profissional a partir da
vivência cotidiana como psicólogo hospitalar. A pandemia de COVID-19 trouxe novos
desafios para esta área, exigindo flexibilidade e adaptabilidade para sustentar o ensino
neste cenário de inseguranças. Objetivo: Refletir sobre o processo de formação do
psicólogo hospitalar na vivência da pandemia de COVID-19. Método: Relato de
experiência com foco nos desafios enfrentados e adaptações realizadas para sustentação
das atividades de ensino de psicologia hospitalar em um hospital público de
cardiopneumologia. Resultados e Discussão: O contexto da pandemia foi marcado por
muitas incertezas, medos e volatilidade. Para o aluno recém-chegado neste lugar, tudo
foi muito mais angustiante. Neste cenário, a tecnologia auxiliou nas atividades teóricas,
transformando programas de ensino originalmente presenciais em programas híbridos.
Auxiliou também na velocidade para transmissão de informações, além do incremento

do teleatendimento (telefone e videochamada), constituindo-se um aprendizado para
todos. Foi necessário que alunos e supervisores vivessem descobertas juntos, se
adaptassem e se apoiassem simultaneamente. Espaços de troca e acolhimento emocional
foram oferecidos, além do aumento da frequência das supervisões técnicas.
Considerações finais: Na vivência relatada, os compromissos firmados do processo
ensino-aprendizado foram respeitados apesar da pandemia, contudo, é necessária uma
contínua reflexão sobre a capacitação em serviço, principalmente porque a pandemia
ainda está em curso, para maior adaptação a esta situação e para manter a formação de
profissionais éticos, competentes e com a saúde mental preservada.
Nome - Autor 3:
Denise Bachi da Silva / Serviço de Psicologia, Instituto do Coração, Hospital das
Clinicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; Danielle Misumi
Watanabe / Serviço de Psicologia, Instituto do Coração, Hospital das Clinicas,
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.
Título da Fala - Autor 3:
Brinquedoteca Virtual e Classe Hospitalar à distância
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
Introdução: Devido à Pandemia de Covid-19, as atividades presenciais na
Brinquedoteca e Classe Hospitalar foram suspensas, atendendo à recomendação de
isolamento social, para diminuir o risco de contaminação de pacientes internados e seus
acompanhantes. Porém, é sabido que atividades lúdicas, recreativas e educacionais são
importantes para a adaptação da criança hospitalizada, assim como para sua
recuperação. Por este motivo foi criado o projeto de Brinquedoteca Virtual e Classe
Hospitalar à distância. Objetivo: Apresentar a experiência da Brinquedoteca Virtual e
Classe Hospitalar à distância em um hospital público de cardiopneumologia. Métodos:
Relato de experiência, discorrendo sobre os procedimentos empregados, atividades
desenvolvidas e percepção dos participantes. Resultados e Discussão: As atividades da
brinquedoteca foram realizadas por estudantes de psicologia voluntários, previamente
treinados, via google meet, com mediação da psicóloga responsável pelo projeto. As
atividades da Classe Hospitalar foram desenvolvidas por uma professora da rede
estadual, através de plataformas digitais. O responsável pelo paciente autorizava a
participação da criança através de um Termo de Consentimento. Do esconde-esconde à
simples conversa, notou-se nuances do brincar no hospital, como questões relacionadas
à autoimagem, identificação com pares e reações frente à proximidade da morte. Para
crianças e brinquedistas a interação à distância foi uma conquista. Considerações finais:
O projeto contribuiu para o bem estar dos pacientes, que demonstraram satisfação ao
participar. Embora a amostra ainda seja pequena, percebeu-se que essa experiência
inovadora tem contribuído com a manutenção da saúde mental dos pacientes,
resgatando o lado sadio da infância e reduzindo assim o impacto da hospitalização.

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO
INTERPROFISSIONAL DA
PSICOLOGIA E FARMÁCIA NA
REABILITAÇÃO DE PACIENTE PÓS
COVID-19
Pôster Eletrônico
Psicologia da Saúde
Submetido em: 16/06/2021 12:45:10
Número Sequencial: PE211

Aprovado

APRESENTADOR
EMANUELLE LIMA JAVETA
AUTOR PRINCIPAL
EMANUELLE LIMA JAVETA
COAUTORES:
MARINA FELICIDADE RAMOS, IRMA MACÁRIO
INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

RESUMO
Título:
A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO INTERPROFISSIONAL DA PSICOLOGIA E
FARMÁCIA NA REABILITAÇÃO DE PACIENTE PÓS COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O COVID-19 é uma doença ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2
caracterizada por apresentar sintomatologia similar a síndrome gripal que pode
progredir para a síndrome respiratória aguda, e consequentemente necessitar da

hospitalização em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, os cuidados
intensivos em uma UTI podem levar ao desenvolvimento da polineuropatia do paciente
crítico, provocando flacidez, fraqueza muscular dos membros, alterações nos reflexos
profundos, de sensibilidade, assim como dor nas extremidades. Objetivos: Relatar a
experiência da atuação interprofissional da psicologia e farmácia com uma paciente
hospitalizada pós COVID-19 em uma unidade de reabilitação de cuidados continuados
integrados em um hospital de retaguarda. Método: Este estudo consiste em um relato
descritivo, retrospectivo de experiência na atuação profissional da psicologia e farmácia
com uma paciente adulta, 57 anos, sexo feminino, diabética, encaminhada a reabilitação
multiprofissional após hospitalização por COVID-19, que apresentou polineuropatia do
doente critico, e foi acompanhada pela psicologia e farmácia no período de 09 de
janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Resultados: Durante o acompanhamento foi
possível observar que paciente apresentou hiperglicemia, episódios de dor neuropática,
assim como aspectos psicoemocionais relacionados ao processo de adoecimento e
hospitalização, que se intensificaram, sendo necessário o desenvolvimento de
estratégias em atuação interprofissional, de forma a avaliar a algesia da paciente e
possibilitar a ressignificação destes eventos. Foram utilizadas a escala de dor Lanns
Eva, escala HAD, dentre outros instrumentos de rastreio, com o intuito de identificar os
momentos específicos da algesia, aspectos psicoemocionais desencadeados e a sua
relação com hiperglicemia. Após a identificação dos fatores desencadeadores do quadro
clínico, foram ofertadas medidas não farmacológicas como psicoterapia breve focal, e
medidas farmacológicas. Discussão dos Resultados: O processo de adoecimento e a
hospitalização podem realçar ou atenuar certos traços da personalidade já existentes,
tendo em vista que durante o adoecimento o paciente pode vivenciar este momento
como aspecto central de sua vida, ou seja, investe sua energia neste evento, o que pode
demandar no ofertar atendimento interprofissional a fim de contemplar o paciente em
toda sua complexidade. E pensando-se nisso, a atuação interprofissional da psicologia e
farmácia foi fundamental para a promoção e recuperação de saúde da paciente, tendo
em vista seu quadro de dores neuropáticas que dificultava a reabilitação e alterações dos
níveis glicêmicos da paciente interferindo na cicatrização e impactando no seu estado
psicoemocional. Conclui-se que a atuação interprofissional da psicologia e farmácia é
de suma importância, pois possibilita olhar para o paciente através do modelo
biopsicossocial, abarcando diversos aspectos significativos para o desfecho clínico e
reabilitação do paciente.
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RESUMO
Título:
Luto, construções clínicas e elaborações subjetivas de familiares diante da morte de seus
entes hospitalizados em UTI
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: se as rupturas sempre farão parte do ciclo de vida, quais são os processos
psíquicos envolvidos no processo de luto de familiares que se deparam com a morte de
um ente hospitalizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)? Essa pergunta

orientou minha pesquisa de mestrado que concebeu o luto, a partir do referencial teórico
da psicanálise freudolacaniana, como um trabalho psíquico realizado diante de uma
perda compreendida como o encontro com o real. Objetivo: a pesquisa realizada teve
como objetivo analisar como se desenvolvem, a partir da clínica psicanalítica, os
processos inconscientes que caracterizam a complexidade do trabalho do luto de
sujeitos que se deparam com a morte de um ente hospitalizado em uma UTI,
considerando a hospitalização da morte e a psiquiatrização do luto. Método: tratou-se de
uma pesquisa em psicanálise que utilizou a construção de caso clínico como ferramenta
metodológica. Participaram do estudo dois sujeitos enlutados atendidos inicialmente na
UTI e, posteriormente, no ambulatório do luto da instituição. O estudo respeitou os
aspectos éticos necessários à pesquisa que envolve seres humanos e foi aprovada pelo
comitê de ética de pesquisa. Resultados e discussão: a partir da investigação teórica, das
elaborações subjetivas e construções clínicas dos atendimentos realizados a dois sujeitos
enlutados, foi possível afirmar que não é qualquer perda que convoca o sujeito ao luto,
mas somente aquela de algo/alguém que lhe foi essencial. O luto consiste em um
trabalho do inconsciente e sua complexidade está relacionada à relação estabelecida
com o objeto perdido e ao remanejamento libidinal exigido pela perda. A morte do ente
querido pode ser pensada como uma ruptura e exige do sujeito enlutado outra
temporalidade psíquica. Sendo assim, era esperado que houvesse o retorno da libido
para o eu e o desinteresse pelo mundo externo, caracterizando certa depressividade no
luto. Considerações finais: ao considerar a psicodinâmica imbricada no trabalho do luto,
a dissertação questionou a tendência em categorizar o sofrimento humano em
patologias, propondo refletir sobre outras modalidades de tratamento, em contraponto à
primazia da terapia medicamentosa. Os ambulatórios no campo da Saúde Mental foram
defendidos como recurso terapêutico. Espera-se que o estudo possa contribuir para
ampliar as discussões em torno do tema, problematizar a patologização do luto,
subsidiar a orientação dos profissionais que lidam com sujeitos que se deparam com a
morte de seus entes, e, até mesmo, fomentar a construção de espaços de assistência
psicológica aos enlutados.
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RESUMO
Título:

Primeiros contatos entre mãe e bebê: a importância das visitas virtuais como estratégia
de humanização e construção de vínculo em meio ao adoecimento por Covid-19.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O contexto pandêmico tem desencadeado alterações das mais diversas ordens nas vidas
das pessoas, uma delas diz respeito à forma como a Covid-19 se manifesta em pacientes
gestantes. Há o aumento da probabilidade de ocorrência do nascimento prematuro e
mortalidade materna, sendo muitas vezes o parto prematuro a terapêutica indicada para
a manutenção da vida de ambos. Geralmente as pacientes permanecem um período
intubadas e não contactuantes e, a partir da evolução positiva do quadro clínico, são
extubadas ou traqueostomizadas. Durante a permanência da puérpera e do bebê em
Unidades de Terapia Intensiva, as visitas virtuais têm ganhado um caráter de
humanização e promoção de saúde ao aproximar mãe e filho. O presente trabalho
consiste em um relato de experiência da equipe de Psicologia Hospitalar que atua em
um Hospital Geral privado da cidade de Fortaleza que trabalha na linha de frente da
Covid-19. As vídeo chamadas são realizadas pela equipe de Psicologia Hospitalar ao
entender que este é um momento de maior vulnerabilidade da paciente e que pode gerar
respostas emocionais significativas. É essencial a presença da escuta ativa, do apoio e
do acolhimento nesse momento tão importante. A ação é oferecida para puérperas e
recém-nascidos que correspondem ao perfil indicado pela equipe médica, após a
autorização para a visita virtual, uma colaboradora do serviço realiza a ligação ao lado
da puérpera, enquanto a outra colaboradora realiza ao lado do bebê. Em alguns casos, a
vídeo chamada pode ser feita em situações em que a genitora está hospitalizada em
outro hospital ou está em casa isolada devido ao adoecimento por Covid-19 após o
nascimento do recém-nascido que se encontra em UTI Neonatal. A ferramenta se
mostra relevante ao favorecer os primeiros contatos, auxiliando na construção do
vínculo entre mãe e filho durante o período de afastamento e recuperação de ambos.
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RESUMO
Título:
O Papel do Psicólogo no Teleatendimento Interdisciplinar em uma Clínica de Dor
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Com o advento da pandemia de Covid-19, a prática da Psicologia Hospitalar precisou
ser reinventada de modo a incorporar as novas tecnologias em saúde, nas quais se
destacam o Teleatendimento. O atendimento à distância que era ocasional e circunscrito
em situações muito específicas, tornou-se a alternativa principal para sustentar o
atendimento psicológico aos portadores de dor crônica em u período de isolamento

social e de restrições de consultas ambulatoriais não consideradas emergenciais. Esse
trabalho visa relatar a experiência de um protocolo de teleatendimento que inclui além
do suporte psicológico, também interconsultas com a equipe da clínica da dor do
Instituto de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO). A partir de abril de 2020,
o Ministério da Saúde emitiu a orientação de suspensão de consultas ambulatoriais não
emergenciais. No INTO, isso se refletiu na suspensão de todas as consultas de clínica da
dor, reumatologia e reabilitação. Os profissionais de cada setor se reuniram para
repensar um modo de manter o acompanhamento desses pacientes, cujas demandas
aumentaram ainda mais diante do contexto de incerteza e angústia trazido pela
pandemia. Foram pesquisados os meios de contato mais acessíveis ao público do INTO
que é majoritariamente composto por pessoas em vulnerabilidade social. O telefone,
assim como o uso do aplicativo Whatsapp, foram os recursos melhor acolhidos pelos
pacientes nas abordagens individuais. O aplicativo Teams e a plataforma Google foram
as tecnologias preconizadas pela instituição para as interconsultas virtuais. Nesses
atendimentos eram fornecidas orientações de manejo da dor, monitoramento da
evolução do quadro clínico, estímulo à utilização de práticas integrativas e
complementares na gestão do autocuidado e manejo de ansiedade e estresse. Para os
pacientes que apresentaram maior dificuldade com o manejo da tecnologia digital, foi
realizado um trabalho junto a familiares e acompanhantes para que essa inclusão social
ocorresse. O nível de satisfação dos clientes com o atendimento remoto foi
surpreendente, de modo que se criou uma demanda para que essa modalidade de
atendimento fosse mantida como uma opção mesmo após a retomada das consultas
presenciais. Para muitos pacientes que não residem no município do Rio de Janeiro ou
que apresentam dificuldades severas de locomoção - como é o caso de uma
porcentagem considerável de pacientes ortopédicos - o teleatendimento mostrou-se uma
oportunidade única de manter a adesão ao tratamento. Atualmente, a equipe da clínica
da dor do INTO se reuniu para a criação de um protocolo de teleatendimento que está
em processo de submissão para a aprovação da instituição.
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RESUMO
Título:
Uma experiência - Implementação do telemonitoramento psicossocial Covid-19 para o
colaborador.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A COVID-19 é uma doença viral que desencadeia uma infecção respiratória aguda em
humanos. No Brasil, a pandemia de COVID-19 tem produzido números expressivos de
infectados e de óbitos, impactando cotidianamente o trabalho e o trabalhador da área da

saúde. Segundo Oliveira et al (2020) as situações de pandemias guardam relação com
quadros de estresse, ansiedade, insônia e sintomatologia depressiva nos profissionais
que estão na linha de frente do cuidado. Estudos apontam para a necessidade de ações
de promoção e proteção da saúde mental destes profissionais, destacando a criação de
equipes de suporte psicológico (TEIXERA et al 2020). O Hospital Sírio – Libanês
(HSL), possui o programa Cuidando de Quem Cuida (CQC) que conta com
profissionais que cuidam da saúde do colaborador direcionando para tratamentos,
exames e especialistas. Porém, novos processos institucionais se fazem necessários para
prover um enfrentamento adequado aos impactos da pandemia. Em março de 2020, foi
criado um plano institucional de ações de contingência COVID-19. Este trabalho
consiste em apresentar a implementação de serviço de telemonitoramento, para
acolhimento e suporte emocional telefônico, para o colaborador do HSL – Unidade
Brasília que vivencia sofrimento psicológico decorrente da pandemia de COVID-19.
Trata-se de um relato de experiência da construção de uma ação psicossocial de cuidado
a saúde mental de colaboradores. Foi construído um fluxo de telemonitoramento, com
equipe composta por: 1 médico da família, 1 enfermeiro e 3 psicólogas. O colaborador
com suspeita de COVID-19, afastado do trabalho, recebia um contato telefônico da
equipe de psicologia para acolhimento, suporte e orientações. Foi elaborado um roteiro
de entrevista semiestruturada, para avaliação de sintomas e critérios de
acompanhamento e encaminhamento psicológico. Todos os contatos telefônicos
realizados foram registrados em prontuário eletrônico. No período de março de 2020 a
abril de 2021 foram realizados um total de 300 teleatendimentos. Destes atendimentos
64,3% foram mulheres e 35,65% homens. Foram realizados no mínimo 1 e no máximo
4 teleatendimentos, conforme presença e intensidade de sintomas. Nota-se queixas
referenciadas com sintomas físicos e psíquicos como: dor de cabeça; perda de olfato e
paladar; enjoo e diarreia; ansiedade; insônia; medo de ser transmissor; sofrimento por
isolamento familiar; falta de rede de apoio; medo de perder o emprego; compulsão
alimentar e crise de pânico. As queixas de sintomas físicos eram monitoradas pela
equipe médica e de enfermagem. Observou-se como desfecho mais comum uma reação
de ajustamento emocional ao diagnóstico de Covid-19 com posterior remissão dos
sintomas. Em menor escala foi possível observar a prescrição de psicotrópicos e
encaminhamento psicológico. De modo geral, observou-se que a implementação deste
serviço de telemonitoramento favoreceu o cuidado a saúde mental dos colaboradores,
auxiliando no gerenciamento do estresse e ansiedade, através de ações de acolhimento,
psicoeducação e do atendimento a situações de crise. Sabe-se que a percepção de apoio
social consiste em fator protetivo para saúde mental (Oliveira et al 2020). Ademais,
avaliou-se positivamente o suporte virtual como estratégia acessível e potente de
cuidado para ações de prevenção a agravos a saúde mental dos colaboradores.
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RESUMO
Título:
SAÚDE MENTAL E COVID-19: IMPACTO DA PANDEMIA NOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATUAÇÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: Durante a pandemia de COVID-19, os profissionais de saúde
representaram um dos grupos que precisaram lidar com a realidade de exposição do
vírus, em condição frágil de atuação e com riscos de adoecimento. Além disso, as
demandas as quais foram expostos puderam afetar seu desempenho laboral e saúde
mental, gerando quadros de desgaste emocional. OBJETIVO: O presente estudo buscou
identificar o nível de ansiedade, depressão e desesperança em profissionais de saúde que
atuam nos centros de referência da COVID-19 do estado de Pernambuco. MÉTODO:
Pesquisa quantitativa, transversal, de caráter descritivo. Participaram profissionais de
saúde que atuavam nos centros de referência a pacientes com a COVID-19 em
Pernambuco. O número de participantes foi delimitado pelo período de coleta dos
dados, entre junho e julho de 2020. Os instrumentos utilizados para obtenção dos dados
foram: questionário biosociodemográfico; questionário de atuação durante a pandemia;
Inventário Beck de Depressão (BDI), Ansiedade (BAI) e Desesperança (BHS). Esses
instrumentos foram aplicados individualmente, via formulário online. Os dados foram
armazenados na plataforma GOOGLE SHEETS e posteriormente transferidos para
processamento de análises no SPSS. ASPECTOS ÉTICOS: O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo CEP/IMIP, vide número do CAAE: 32434620.1.000.5201.
RESULTADOS: Ao todo, 395 profissionais de saúde responderam o formulário da
pesquisa. Os dados biosociodemográficos mostraram que os participantes: foram a
maioria mulheres; estavam inseridos nas categorias profissionais: Medicina,
Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Outros; tinham tempo de formação e
atuação variados; estavam vinculados a instituições públicas e/ou privadas. No
questionário acerca da pandemia: 72,2% tinham medo de se contaminar com o COVID19; 99% tinham medo de contaminar alguém com a doença; 20% dos profissionais
tinham contraído a doença, enquanto 53,7% não haviam contraído e 26,3% não sabiam
responder; 47,6% apresentavam de forma moderada a presença de lembranças
indesejáveis com a pandemia; 44,1% apresentavam de forma moderada problemas para
adormecer; 29,4% faziam acompanhamento psicológico, 14,7% estavam em
acompanhamento psiquiátrico e 27,1% fazia uso de algum psicofármaco. Acerca dos
inventários aplicados, 12,7% apresentou níveis moderados e graves de depressão. Em
relação aos níveis de ansiedade, 19,5% apresentaram níveis moderados e graves. 87,8%
apresentaram níveis mínimos ou moderados de desesperança e 12,1% se encontravam
com níveis moderados ou graves. Os dados demonstram a presença do medo nos
profissionais em contaminar-se ou contaminar alguém com o COVID-19. Esse quadro
pode ser explicado pela grande quantidade de profissionais que não haviam contraído a
doença até a realização da pesquisa. A dificuldade para adormecer e a presença de
lembranças indesejáveis ligadas a pandemia também podem contribuir para o
sentimento ligados ao vírus. De forma geral, a maioria dos profissionais participantes da
pesquisa apresentaram níveis mínimo/leve de ansiedade, depressão e desesperança.
Entretanto, torna-se necessário olhar de forma mais específica, comparando os escores
para rastreio de depressão, ansiedade e desesperança às outras variáveis investigadas.
CONCLUSÃO: Os dados expostos apontam para relevância de identificar as
consequências da pandemia de COVID-19 para a saúde mental dos profissionais de
saúde e de fomentar a criação de medidas de suporte psicológico qualificado e
intervenções em saúde mental para esses trabalhadores.
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RESUMO
Título:
Gelateca no Hospital: uma intervenção literária e de humanização no SUS
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Em um país com notórios desafios no acesso à educação, o incentivo à leitura se faz
presente como uma possibilidade de transformação social, cuja responsabilidade deve
ser compartilhada por todas as instituições públicas brasileiras. Partindo deste
pressuposto, o setor de psicologia do Hospital Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel
(HMWG), vinculado à Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte
(SESAP/RN) e situado na cidade de Natal/RN, desenvolveu o projeto denominado
“Gelateca no Hospital” que se configura como um gesto de cidadania e inclusão social,
já que muitos cidadãos passaram a ter a oportunidade de acessar livros e conteúdos que

possivelmente não poderiam alcançar em seu cotidiano. Vale destacar que este é,
sobretudo, um projeto voltado para a humanização no SUS, sendo uma forma eficiente
de proteção e promoção à saúde mental que ultrapassa o público de usuários do serviço
de saúde do hospital e alcança também os servidores, que se envolvem não somente
com as doações, mas, também consumindo as leituras. Estruturado de tal forma que
possa fomentar a leitura e promover momentos de distração para os pacientes,
acompanhantes e servidores, uma geladeira com livros foi disponibilizada em um dos
quatro andares de enfermarias do referido hospital. Para tornar-se “Gelateca”, a
geladeira demandou estilização e adaptação do eletrodoméstico, visando torná-lo um
local adequado e atrativo para a disposição dos livros. A Gelateca é abastecida com os
mais variados gêneros literários, que vão desde auto ajuda, passando por romance e
religiosos, todos oriundos de doações recebidas e armazenadas pela equipe de
Psicologia do HMWG. Visando observar as medidas de biossegurança, os livros passam
a ser de uso exclusivo de cada usuário, isto é, não deverão retornar para a Gelateca. Este
projeto necessita de parceria constante com a Assessoria de Imprensa da SESAP/RN
para realizar campanhas à prática de doação de livros, não apenas entre a comunidade
do próprio hospital, mas também junto à sociedade civil organizada. Ressalta-se que
este projeto, que já foi colocado em prática em outros locais, é um importante auxílio à
ociosidade muitas vezes presente durante períodos de internamento, sobretudo em casos
de maior gravidade, nos quais o paciente e o acompanhante ficam durante dias ou até
meses na instituição hospitalar. Assim sendo, o projeto Gelateca no Hospital pretende
ser um caso de sucesso a ser replicado em outras instituições hospitalares e, mediante a
realidade dos desafios da saúde pública de nosso país, pode ser uma importante
ferramenta de atenção à saúde dos usuários e trabalhadores.
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RESUMO
Título:
O encontro com o primitivo na UTI Neonatal: Contribuições da clínica winnicottiana a
partir de um estudo de caso
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O objetivo do presente estudo foi investigar os alcances e limites da clínica
winnicottiana dos estágios primitivos, no atendimento de uma mãe primípara e sua filha
nascida prematura. Foram realizados treze atendimentos durante a internação da bebê na
UTI Neonatal. Foi utilizado um delineamento de estudo de caso único. O material do
caso foi organizado em forma de relato clínico e revelou que a mãe encontrava-se em

um estado regressivo, que com a prematuridade da filha desorganizou-se ainda mais. A
desintegração por parte da mãe, não permitia que ela conseguisse lidar bem com sua
filha. Os atendimentos, baseados no holding e em uma escuta sensível auxiliaram a mãe
a integrar-se mais e se aproximar da filha. Evidências indicaram a importância da escuta
profissional sensível e atenta ao mundo psíquico da mãe, que contribuiu para a
integração psíquica do bebê prematuro.
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RESUMO
Título:
Atuação da Psicologia Hospitalar em uma clínica de hemodiálise e os desafios de
vivenciar a prática durante a pandemia do COVID-19: um relato de experiência.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A pandemia do COVID-19 que atingiu o mundo em 2020, gerou repercussões na
prática dos profissionais de saúde, dentre eles, os psicólogos hospitalares. O
psicólogo hospitalar tem como objetivo auxiliar o doente diante a experiência do

adoecimento. No que se refere ao adoecimento renal crônico, a perda da função
dos rins é vista como um problema de saúde pública (Lucky, Tonelli & Stanifer,
2018), sendo assim, a intervenção psicológica nos centros de diálise precisou se
adaptar a uma nova realidade. O presente artigo é um relato de experiência de
estágio em uma clínica de hemodiálise na cidade de Salvador/Ba. Para tal,
objetiva-se descrever a prática diária e os desafios de vivenciar a rotina de
cuidado na unidade em paralelo ao enfrentamento de uma pandemia global e a
possibilidade diária de contágio. Este relato enfocou o período de fevereiro a
junho de 2021, sendo baseado nas vivências das 20 horas semanais passadas
na instituição em contato com a equipe de saúde e pacientes. Apesar de se tratar
de um ambiente ambulatorial que lida com o adoecimento crônico, a rotina na
unidade hospitalar me colocou diversas vezes frente a frente com o medo do
contágio. Durante as semanas, o trabalho diário e direto com os pacientes
constantemente foi motivo de preocupação e questionamentos: Como abordar
os pacientes resistentes ao uso obrigatório da máscara durante o tempo que
permanecessem na unidade? Como realizar projetos de sala de espera que
cumpram a função de psicoeducar sem promover aglomeração? Como lidar com
o medo de contrair a doença após ter contato direto com um paciente positivo
para COVID-19? dentre tantas dúvidas a certeza que permanece é a importância
de cumprir o dever ético da profissão de promover saúde e minimizar o
sofrimento do paciente. Portanto, no presente relato explora-se a importância da
atuação da Psicologia tanto nos ambientes que prestam serviço a saúde como
no enfrentamento de emergências e desastres, ressaltando os desafios e
ganhos a partir desta atuação no contexto hospitalar em uma clínica de
referência.

CALENDÁRIO CULTURAL E
FESTEJOS NA HOSPITALIZAÇÃO
PEDIÁTRICA: UMA ESTRATÉGIA DE
HUMANIZAÇÃO E AMBIÊNCIA
HOSPITALAR
Comunicação Oral
Psicologia da Saúde
Submetido em: 21/06/2021 21:38:42
Número Sequencial: CO219

Aprovado

APRESENTADOR
BARBARA CARVALHO DE SOUZA
AUTOR PRINCIPAL
BARBARA CARVALHO DE SOUZA
COAUTORES:
INSTITUIÇÃO
PREFEITURA DE FORTALEZA

RESUMO
Título:
CALENDÁRIO CULTURAL E FESTEJOS NA HOSPITALIZAÇÃO PEDIÁTRICA:
UMA ESTRATÉGIA DE HUMANIZAÇÃO E AMBIÊNCIA HOSPITALAR
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A hospitalização repercute em diferentes impactos no desenvolvimento infantil, sendo o
familiar/cuidador também afetado nesta dinâmica. Tais repercussões são perpassadas
frequentemente pela submissão a procedimentos invasivos, pelo afastamento da rotina
diária e de pessoas significativas. As festas do calendário cultural inseridas na
hospitalização como atividades lúdicas são construções sociais que promovem o lazer e

o acesso à cultura neste ambiente. Calendário cultural diz respeito à forma como nossa
sociedade institui datas específicas para recordar eventos ou símbolos com importância
histórica e/ou cultural. Como exemplos destas podemos citar o Natal, o Dia das
Crianças, a Páscoa, o Dia da Consciência Negra, entre outros. Objetivou-se neste estudo
identificar os significados e repercussões atribuídos aos festejos vivenciados na
hospitalização mediante a percepção de pacientes e acompanhantes. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa exploratória que teve como instrumento de coleta de dados a
entrevista semiestruturada. Os dados foram refletidos à luz da Análise de Conteúdo
Temática. Participaram deste estudo 04 crianças hospitalizadas em um hospital terciário
público da cidade de Fortaleza (Ceará) e 06 acompanhantes. Os resultados apontaram
que os festejos repercutem favoravelmente na adaptação e ressignificação da
hospitalização, visto suas características lúdicas e socioculturais. Contribuem ainda para
a construção de espaços de interação entre todos os envolvidos na hospitalização,
favorecendo o encontro e o apoio. Além disso, garantem o acesso à cultura, fortalecendo
o senso de pertença à comunidade, e o direito ao brincar da criança hospitalizada. Em
suma, os festejos na hospitalização pediátrica surgem como uma estratégia ligada à
garantia dos direitos da criança que favorece as relações interpessoais, o acolhimento e a
ambiência, indo de encontro às diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH).
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RESUMO
Título:
Leitos integrais e o perfil do paciente psiquiátrico internado no hospital geral de Areias.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Os transtornos mentais encontram-se entre os problemas de saúde pública,
onde reflexões críticas acerca do cuidado desta população se fazem essenciais para que
não reproduzam e reforcem a estigmatização e o preconceito com relação à
saúde/doença mental. Através da reforma psiquiátrica novas maneiras de cuidado em

saúde mental foram criadas a partir dos equipamentos substitutivos. De acordo com a
Rede de Atenção Psicossocial, o cuidado em Unidades Psiquiátricas em Hospitais
Gerais se faz possível com leitos de curta permanência. Tendo o Hospital Geral de
Areias a única enfermaria de referência em acolhimento à crise para o perfil de idosos
em Pernambuco. Objetivo: O trabalho tem como objetivo descrever o perfil dos
pacientes internados nos Leitos Integrais implementados no Hospital Geral de Areias.
Métodos: Observação qualitativa de caráter descritivo através de pesquisa documental
em prontuário, realizada durante o período de Novembro de 2019 à Maio de 2021.
Resultados: Foram acompanhados nos leitos integrais de psiquiatria um total de 129
pacientes, com predominância do sexo feminino, e tempo de permanência média de 4 a
7 dias. Discussão: A Psicologia Hospitalar busca, enquanto objetivo, o
compartilhamento do cuidado em situações associadas ao adoecimento em instituições
de saúde. Nesse sentido, o trabalho do psicólogo em uma Enfermaria de curta duração é
focal, respaldado a partir dos conceitos fundamentais da psicanálise, essa prática opera
principalmente em torno dos conceitos de inconsciente e de transferência, trabalhada a
partir do acolhimento à crise, onde os sofrimentos psíquicos se manifestam por meio da
linguagem, cuja origem possa ser atribuída a conflitos inconscientes do sujeito. Os
desdobramentos de ações efetivas de controle e prevenção com a população que chega à
senescência tornam-se um desafio para os sistemas de saúde. Conclusão: Entender a
população idosa e suas especificidades é fundamental para que elas possam envelhecer
tendo uma boa qualidade de vida e o tratamento qualificado advindo dos profissionais
de saúde.
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RESUMO
Título:
Somos nós que fazemos a vida: a escuta singular do sujeito desejante diante da finitude
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Diante de uma doença grave e internação hospitalar, o paciente necessita confiar seus
cuidados a uma equipe multidisciplinar. Além do preparo técnico a equipe de saúde
deve considerar os aspectos singulares pelos quais cada doença é subjetivada. Esse
reconhecimento faz diferença nas decisões sobre a condução do tratamento. O objetivo
deste trabalho é analisar, numa perspectiva psicanalítica, como os aspectos subjetivos

suscitados pela doença permeiam as relações do paciente com a mesma, com outros
pacientes, familiares e com a equipe, tornando-se fundamental que a equipe os
reconheça. Para tanto, apresentaremos um relato clínico. A história do paciente, que
chamaremos de Júlio, permite investigar a maneira como a equipe reconheceu suas
manifestações psíquicas e sofrimento. Júlio tinha 41 anos, era cantor e estava na UTI
com um carcinoma de timo; já havia realizado tratamento cirúrgico, quimioterápico,
radioterápico, evoluindo com fibrose pulmonar e necessitando internações de repetição
por dispneia progressiva. Diante da evolução e irreversibilidade da doença, que tratava
há dois anos, instituíram-se cuidados paliativos. Mesmo com tantas complicações, Júlio
manifestava o desejo de cantar e pedia seu violão, para assim ter acesso a um objeto
significativo e investido de alto valor simbólico. Seu pedido foi avaliado e,
considerando as necessidades de Júlio e as restrições do setor, concedido. A entrada do
violão transformou Júlio, resgatando sua identidade e ressignificando seu lugar junto à
equipe. Em seguida, solicitou que um grupo musical, com o qual estava vinculada sua
história de vida, viesse cantar com ele. Suas condições clínicas pioravam muito,
trazendo apreensão a todos: não sabíamos se seria possível atender seu pedido em
decorrência do risco de ser intubado. Contudo, a equipe considerou seu significado e o
grupo compareceu ao hospital. Com os músicos, Júlio cantou as músicas de sua
preferência; foi quando obteve o melhor nível de saturação de oxigenação de toda a
internação. Esse momento também contou com a participação de sua família,
configurando um rito de despedida. Conforme seu pedido, não foi intubado, o que
demonstra o respeito da equipe para com seu desejo e capacidade de pensar sobre si
mesmo. Escutar o desejo do paciente permitindo que participe das decisões do seu
tratamento confere-lhe posição ativa, possibilitando que siga vivo e comunicando o que
deseja até o fim. Isso possibilita, sem abreviar a vida, mantê-lo genuinamente vivo até
onde é possível, e, no caso de Júlio, que seguisse o percurso que escolheu para viver
como queria seus últimos dias. A equipe sabia que a morte era inevitável, mas que ainda
assim poderia cuidá-lo considerando-o como sujeito e viabilizando seu acesso ao que
era significativo para ele, suportando junto a dor e o sofrimento desse preludio da
morte. Ademais, examinamos as repercussões psíquicas que os cuidados brindados a
Júlio tiveram para equipe que o tratou.
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RESUMO
Título:
Associação entre escolaridade, doença psiquiátrica e baixo desempenho cognitivo em
idosos em meio a pandemia do COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

A pandemia causada pela COVID-19 suscitou um olhar apurado para população
mundial, principalmente em sua fase inicial para os idosos, devido a fragilidade e a
possibilidade de com. No entanto, a temática do envelhecimento é algo que vem sendo
discutido com grande ênfase nos últimos anos, para além do cenário pandêmico. Esse
ciclo de vida é permeado pelas mais diferentes alterações biológicas, emocionais,
sociais e, principalmente cognitivas. Tendo isso em vista, a avaliação cognitiva, como
uma ferramenta breve de rastreio das funções cognitivas, torna-se importante na
distinção de alterações características e esperadas pelo período de senescência, das
consideradas patológicas. A partir disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar a
associação entre escolaridade, doença psiquiátrica e desempenho cognitivo em idosos
atendidos em serviço de hospital de referência do SUS. Foi realizado um estudo
transversal e descritivo com amostra por conveniência. Participara 39 idosos de ambos
os sexos, atendidos em serviço ambulatorial de hospital de referência do Sistema único
de Saúde (SUS) no Nordeste do Brasil. Após a leitura do TCLE e retirada de possíveis
dúvidas, os participantes foram submetidos a questionário sociodemográfico e clínico,
além do Exame Cognitivo de Addenbrooke – Versão Revisada (ACE-R). O perfil
majoritário da amostra foi composto por idosos do sexo femino casado Os resultados do
estudo mostraram um predomínio de pessoas não apresentou correlação significativa
entre escolaridade, doença psiquiátrica e desempenho cognitivo. No entanto, observouse associação significativa entre o uso de álcool e memória, além de idosos do sexo
masculino com o domínio cognitivo da Linguagem. Evidências apontam que o uso de
álcool em excesso pode ser um preditor para o declínio cognitivo no idoso,
principalmente em funções cognitivas como memória e funções executivas. Além disso,
alterações na linguagem decorrentes podem ocorrer durante o processo de
envelhecimento, no entanto, a presença da avaliação cognitiva como ferramenta auxiliar
no processo de distinção diagnóstica entre as alterações linguísticas esperadas, das
consideradas como patológicas.
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RESUMO
Título:
Psicologia da Saúde: perspectiva psicossomática de pacientes com distúrbios
cardiovasculares
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A psicologia atua em diferentes áreas, na qual o campo da saúde desempenha um papel
de estudo do comportamento humano e as vertentes no processo saúde e doença.
Compreende sua manutenção e desenvolvimento em ambientes hospitalares, clínicos e
nos meios cotidianos em que cada indivíduo está inserido. A psicossomática revela a
importância de considerar o ser humano como biopsicossocial, as interfaces da vida

psíquica e o adoecimento integral. As afecções cardiovasculares apontam relação entre
emoção-coração. O objetivo deste estudo compreendeu a interação entre psicossomática
e doenças cardiovasculares, a relevância do estilo de vida e investigou a consideração da
equipe profissional aos fatores emocionais dos pacientes cardiológicos. O método
utilizado foi uma revisão sistemática da literatura nas plataformas Scielo, BVS –
Psicologia Brasil, Pepsic e Pubmed, em publicações de 2000-2020. As palavras-chaves
utilizadas foram: psicossomática, psicossomática e doenças cardiovasculares, distúrbios
cardiovasculares, cardiologia, emoção e cardiologia, doença cardíaca coronária,
psicocardiologia e emoções negativas. Encontrou-se 40.066 artigos e após as etapas de
exclusão dos que não correspondiam aos critérios estabelecidos e a pertinência do tema
totalizou 25. Discute-se o reconhecimento das influências biológicas, psicológicas e
externas, considerando que os aspectos emocionais atuam como provenientes ou
persistentes nas doenças cardiovasculares, contribuindo aos diagnósticos e prognósticos.
Raiva e estresse são considerados fatores de risco para o surgimento da enfermidade ou
como facilitador de um infarto. O estilo de vida agrega-se como um influenciador desta
condição tanto de maneira positiva quanto negativa, por associar-se diretamente com as
repercussões cardíacas e emocionais a longo período, enfatizando a importância da
atuação do psicólogo no ambiente hospitalar e da equipe multiprofissional. Concluiu-se
que há relação entre as doenças cardiovasculares e transtornos psicológicos e que a
ansiedade, depressão, raiva, estresse e hostilidade influenciam significativamente no
processo de adoecimento, evolução, prevalência e prognósticos cardiológicos. O
controle preventivo auxilia na recuperação cardíaca e no estresse emocional, além de
que a rápida identificação permite uma melhor condição para a vivência da doença. A
psicocardiologia é efetiva quando profissionais no setor da saúde atuam na
conscientização, manutenção de risco e prevenção. A atuação multidisciplinar do
psicólogo hospitalar, facilita o enfrentamento da doença e a recuperação, atuando nas
demandas do paciente e familiares, trazendo benefícios clínicos em prol da saúde.
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RESUMO
Título:
Acolhimento presencial aos familiares de pacientes com covid-19 no momento do óbito
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: O óbito hospitalar por covid-19 se dá em solidão. As famílias,
proibidas de acompanhar os pacientes na internação, vivenciam um processo de luto
sem recursos importantes para a elaboração da perda, tais como estar ao lado do
paciente durante o processo de adoecimento e morte, a realização de rituais de
despedidas e a presença física da rede de apoio psicossocial, incluindo o conforto da
equipe de saúde. Esses fatores podem favorecer o desenvolvimento do luto complicado.

No hospital em que se realizou este projeto, observou-se que um dos únicos momentos
em que a família vinha presencialmente ao hospital era justamente no momento de
assinar a documentação de óbito. Assim, para cuidar dessas famílias, nesse momento, a
Equipe de Humanização de um hospital público de referência da cidade de São Paulo
criou um grupo de acolhimento para prestar atendimento presencial com escuta
qualificada da situação de luto, suporte emocional e orientações conforme demanda.
OBJETIVOS: Relatar a experiência de um projeto de acolhimento aos familiares de
pacientes com covid-19 que foram a óbito no hospital. MÉTODO: Criou-se uma equipe
multiprofissional responsável pela coordenação e execução do projeto. Uma sala foi
destinada exclusivamente para os acolhimentos, atendendo às questões sanitárias
instituídas pelo hospital, e próxima ao setor administrativo em que o atestado de óbito
era retirado. Os familiares eram comunicados do óbito do paciente pelo médico por
contato telefônico e orientados a vir ao hospital para as tratativas da documentação.
Assim que estes chegavam ao hospital, a equipe de acolhimento era acionada e realizava
o atendimento. Ao final, a equipe preenchia uma planilha de monitoramento da ação,
com dados quantitativos e qualitativos. RESULTADOS: Em quatro meses (abril a
setembro/2020) foram atendidas 318 famílias (85,71% do total de óbitos). Entre os
temas trazidos pelas famílias, destacaram-se questões sobre o cuidado prestado ao
paciente, as condições em que se deu a morte e os sentimentos relativos à perda.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: O acolhimento foi reconhecido pelos familiares
como um espaço de cuidado na busca de dar sentido ao momento da perda e esclarecer
dúvidas sobre questões clínicas e referentes ao velório. Entre os profissionais, destacouse que realizar atendimentos em contextos de terminalidade da vida é tarefa que pesa
emocionalmente e necessita de aprofundamento técnico e de aperfeiçoamento de
habilidades comunicacionais, além de suporte psicossocial também para a própria
equipe. Observou-se, também, que as relações entre os profissionais de diversos setores
do hospital, até então pouco integrados uns aos outros, estreitaram-se, sendo possível
observar uma verdadeira ação interdisciplinar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Espaços
de acolhimento para familiares quando dos trâmites burocráticos do óbito não é uma
prática comum nos serviços de saúde, mas se mostrou como um momento significativo
de cuidado para as famílias atendidas, justificando sua incorporação ao atendimento de
rotina do hospital nos dias atuais.
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RESUMO
Título:
Efeitos das (im)possibilidades de construir um olhar integral para além do diagnóstico
de HIV: O Tempo, o (in)visível e a passagem ao ato.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Quando não há espaço para o sujeito, mas apenas para a doença
inviabilizam-se as validações e necessário acolhimento dos terrores que assolam aos que
chegam ao hospital buscando a testagem para o HIV, mas também reverbera na adesão
ao tratamento mesmo após anos da revelação diagnóstica. Objetivos: Dar visibilidade
aos não ditos que não encontram espaço no modelo biomédico engessado e seus

desdobramentos para as pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA). Método: Relato de
experiência profissional com ancoragem na análise científica em bases de dados sobre a
alta prevalência de ideação suicida e comportamentos suicidas entre as pessoas vivendo
com HIV/aids (PVHA) a partir dos achados no fazer clínico em um hospital e um
ambulatório especializados em doenças infecciosas em diferentes estágios do processo
de cuidados/atenção. Resultados: Corroborando com a literatura que elucida que o risco
de suicídio em pacientes infectados pelo HIV é três vezes maior do que na população
geral e que as comorbidades psiquiátricas são os principais fatores de risco para o
comportamento suicida (BRASIL, 2013), o desenvolvimento da escuta ativa e
compassiva ressalta que à comunicação diagnóstica, em grande parte dos casos, segue
um adentrar em um continuum de denso sofrimento psíquico que muitas vezes culmina
na ideação suicida e na passagem ao ato enaltecendo o entrelaçamento entre o
sofrimento vivido enquanto insuportável e comportamentos suicidas. Discussão:
Através da escuta de sujeitos em diversos momentos do percurso terapêutico, em uma
instituição hospitalar do Estado do Ceará, identificou-se que apesar dos inúmeros
avanços científicos, os estigmas predominam no discurso e por vezes numa postura de
paralisação dos sujeitos em estado sorológico positivo para HIV. O ouvir que não
captura, mas atravessa fases distintas desse processo de luto desde a comunicação,
passando por seguimentos entremeados por falha na adesão e inclusive o
acompanhamento de casos agravados nas unidades de internação faz emergir a
constatação de que o diagnóstico de HIV mantém-se entrelaçado a uma perspectiva de
morte simbólica e real. Há morte social e ausências de nomeações antecedendo atos
autolesivos numa tentativa de dar conta do que muitas vezes torna-se irrepresentável
para o sujeito. Considerações finais: As construções culturais estigmatizantes em torno
do “invisível HIV” e dos invisíveis diagnosticados, o modelo de cuidados preso aos
sintomas físicos que achatam as vivências singulares, as condições possíveis de
elaboração/ressignificações estão associados ao aumento das vulnerabilidades aos
comportamentos suicidas o que nos convoca a um olhar ético, estético, político,
responsável e comprometido com intervenções mais apropriadas quanto à avaliação
sistemática e ao manejo das demandas subjetivas reposicionando-as como essenciais no
processo de atenção aos sujeitos permeados pelo diagnóstico do HIV. Há necessidade
de intervenções direcionadas à investigação de risco de suicídio e gerenciamento de
ideação suicida e comportamentos suicidas ao longo do acompanhamento
interprofissional longitudinal da pessoa vivendo com HIV. Neste cenário a Psicologia
contribui para a legitimação dessa demanda através da oferta de espaços de escuta ao
sofrimento e de costuras com os demais atores da equipe multiprofissional que integram
os cenários ambulatorial e hospitalar de referência às doenças infecciosas.
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RESUMO
Título:
Apoio a equipes de saúde de combate ao covid-19: Diálogos Interventivos
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Tramitado e cadastrado em 22 de maio de 2020, o Projeto de Extensão: Suporte
Psicológico Covid 19, da Universidade Estadual de Londrina, foi elaborado visando
estabelecer atendimentos Online e Gratuitos para os profissionais da saúde que estavam
na linha de frente contra a Covid 19. Em mais de um ano de serviço, o projeto conta
atualmente com mais de 130 colaboradores que atuam em seis frentes de trabalho, entre
graduandos e pós-doutores, além de mais de 50 Psicólogos voluntários para prestar
atendimento a toda população que sofre direta ou indiretamente com questões

relacionadas à Pandemia. Esse resumo tem como objetivo apresentar a frente de
Atendimento e, mais especificamente, a Assessoria de Diálogos Interventivos que tem
como finalidade oferecer rodas de conversas a Instituições parceiras. Tendo em média
mais de cinco solicitações de atendimentos diárias individuais, a Assessoria de Diálogos
Interventivos foi uma estratégia elaborada para fornecer atendimentos psicológicos a um
grupo maior de pessoas, que fizessem parte de equipe de saúde. Os diálogos
interventivos são pensados e elaborados visando as particularidades das instituições
parceiras que buscam o serviço, especificamente para a equipe que será oferecido. O
projeto tem uma equipe responsável por construir o conteúdo a ser trabalhado de acordo
com estas particularidades. O trabalho descrito aqui, foi elaborado para uma equipe
específica visando funcionários do Hospital Universitário de Londrina HU/UEL que
estava sofrendo por questões relacionadas à ansiedade, fadiga e sobrecarga devido a
todo o estresse de combate ao COVID 19, nesta situação de pandemia. Foram realizadas
reuniões semanais de equipe para a organização dos temas tratados, e quais seriam as
metodologias utilizadas para proporcionar um alívio emocional. Esses diálogos em
específico ocorreram presencialmente, nas dependências do Hospital Universitário da
UEL, contando com a participação de 11 profissionais de um determinado setor e
mediados por 4 psicólogas, vacinadas para a COVID-19. A proposta inicial foi de uma
roda de conversa única no primeiro dia de intervenção. Contudo, a pedido dos
profissionais, realizaram-se mais rodas com intervalos quinzenais, totalizando-se, até o
momento da escrita deste trabalho, três encontros. Foram utilizados como estratégias de
intervenção habilidades de MINDFULNESS, MENTE SÁBIA e TOLER NCIA AO
MAL ESTAR da DBT -Terapia Comportamental Dialética; trabalhados os conceitos de
equipe, autocuidado e manejo de estresse. A partir destes três primeiros encontros foi
possível observar uma demanda crescente de pedido de ajuda, melhoria em relação ao
autocuidado dos funcionários, assim como, mudanças em relação a limites e
posicionamento da equipe diante de outros profissionais e pacientes do hospital.
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RESUMO
Título:
DISCURSOS DE ÓDIO, FEMINICÍDIOS E INTERNET: uma análise sócio-histórica
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Com o advento da internet e dos diversos veículos de comunicação, a liberdade de
expressão é um tema muito debatido em vários campos de estudo, como na Psicologia e
no Direito. Os discursos de ódio proferidos nas redes sociais também são muito
estudados e devem receber devida atenção. Esta pesquisa tem como foco os comentários
feitos por internautas nos noticiários de casos de feminicídio no Brasil todo durante os
meses de Fevereiro a Abril de 2020 e os sites utilizados foram: Globo de Rondônia (G1)
e Paraná (RPC Maringá); Terra; Uol - TV Jornal e Gaúcha ZH. Com isso, essa pesquisa
tem como objetivo entender a relação entre os casos de feminicídio com os comentários
que abordam discursos odiosos, seja contra as mulheres violentadas ou contra os
feminicidas. A análise será feita a partir da metodologia exploratória, embasada na

técnica sócio-histórica de construção da informação, que objetiva levantar préindicadores e indicadores que resultarão em núcleos de significação, e que possibilitam
chegar à essência dos conteúdos expressos nos comentários analisados. A
fundamentação teórica é a Psicologia Sócio-Histórica, que tem como base os estudos de
Vigotski, Leontiev e Luria, fundamentada nos aportes teóricos, filosóficos e
metodológicos do marxismo, feminismo marxista e do materialismo histórico e
dialético, buscando aproximações com os conceitos de gênero e violência de gênero.
Além de regatar historicamente o machismo, racismo e patriarcado, sob a luz de
fenômenos como a alienação e violência e saúde das mulheres, ao considerar que o
feminicídio abarca diversas formas de violência, chegando em sua última instância: a
morte.
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RESUMO
Título:
A APS está on: grupo online durante a pandemia para mulheres em situação de
violência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A violência contra a mulher é um problema global, pelo qual o Brasil
destaca-se negativamente, ocupando o 5º lugar nas taxas de feminicídio em uma
amostra de 83 países. O isolamento social na pandemia da COVID-19 tem contribuído
para o aumento exponencial da violência doméstica contra a mulher. A violência de
gênero pode resultar em lesões e graves problemas de saúde físicos, sexuais e
reprodutivos. Além disso, tem sido fortemente associada a prejuízos na saúde mental
das mulheres, tais como depressão, ansiedade, fobias, transtorno pós-traumático,

suicídio e problemas alimentares. Apesar disso, muitos profissionais dos serviços de
saúde não consideram a violência como um problema de saúde, o que contribui para o
agravamento de suas consequências. Por ser porta de entrada preferencial do Sistema
Único de Saúde, a Atenção Primária à Saúde configura-se em um local propício para a
visibilidade e primeiro acolhimento da violência contra a mulher e seu consequente
referenciamento. A partir do grande número de casos de mulheres vítimas de violência
no território atendidas na Unidade Básica de Saúde durante a pandemia, foi realizada a
intervenção proposta pelo presente trabalho. Objetivo: Descrever o grupo online como
medida de acolhimento e enfrentamento da violência contra a mulher na Atenção
Primária à Saúde durante a pandemia. Método: Foi elaborado o planejamento do grupo,
composto por oito sessões. Cada sessão tem como respectivo tema: Boas-vindas e
acolhimento; Tipos e ciclo da violência; Sentimentos envolvidos nas vivências de
violências; As consequências da violência; Transgeracionalidade; Estratégias de
enfrentamento; Rede de apoio; e A cultura da violência contra a mulher. Participam do
grupo seis mulheres do território da UBS que passaram ou passam por situação de, pelo
menos, uma das seguintes violências: sexual, física, psicológica, moral e/ou patrimonial.
Cada encontro tem duração média de uma hora e trinta minutos, com periodicidade
quinzenal, na modalidade online, por meio de uma plataforma que permite realização de
chamada de vídeo síncrona. Discussão: As medidas de contenção da pandemia
dificultaram a execução de ferramentas de cuidado típicas da atenção básica, como as
atividades coletivas; além da redução de atendimentos de questões não relacionadas à
Covid-19. O grupo online apresenta-se, então, como alternativa que permite tanto a
continuidade das atividades coletivas, do acompanhamento dos pacientes, bem como o
cumprimento dos protocolos de distanciamento social. Observou-se que o grupo
cumpriu sua função de cuidado, de forma que ocorreram trocas entre as mulheres,
compartilhamento de experiências e reflexões, expressão de sentimentos e palavras de
apoio entre as participantes. Entretanto, foram observados alguns obstáculos, como a
dificuldade de todas ligarem as câmeras, o desconhecimento da plataforma e problemas
de conexão de algumas participantes. Apesar das adversidades pontuais, o grupo online
foi percebido como um ambiente acolhedor e fortalecedor da rede de apoio. Em vista
disso, a condução do grupo online para mulheres vítimas de violência mostrou-se uma
medida que permite a continuidade do cuidado desse problema de saúde pública com
grande ascensão durante a pandemia.
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O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento desordenado de células que
invadem tecidos e órgãos do corpo humano, mesmo no cenário atual em que muitas
neoplasias são tratáveis com índices satisfatórios de cura, esta doença é altamente
associada à morte. O câncer pediátrico acarreta ao paciente um atravessamento no
desenvolvimento tanto psicológico quanto físico. A criança doente se encontra em um
contexto familiar e social próprio, que deve ser considerado. O cuidado deste paciente
deve se configurar de modo integral e interdisciplinar. Observa-se a relevância de
espaços que possibilitem a troca de conhecimentos entre os profissionais que atuam na
área para o melhor planejamento e organização assistencial. Neste contexto apresenta-se
o Round Multiprofissional do Serviço de Oncologia Pediátrica de um Hospital terciário
do Sul do Brasil. (Cardoso, 2007)
O presente trabalho é um relato de experiência de psicólogas que atuam no serviço de
Oncopediatria de um Hospital no Sul do Brasil sobre a realização e a relevância dos
Rounds Multiprofissionais.
O seguinte trabalho se configura como relato de experiência da participação em Rounds
Multidisciplinares pelas psicólogas no Serviço de Oncologia Pediátrica em Hospital no
Sul do Brasil. De delineamento qualitativo, o trabalho propõe-se a relatar a percepção
das profissionais acerca de sua relevância a partir de métodos descritivos.
Os rounds ocorrem todos os dias no turno da manhã e contam com a participação de, no
mínimo, um profissional de cada área de atuação no cuidado dos pacientes oncológicos
pediátricos, são eles: Médicos, Enfermeiros, Psicólogos, Assistentes Sociais,
Nutricionistas, Farmacêuticos e Profissionais de Terapia Ocupacional. Durante os
encontros são discutidos todos os casos de pacientes internados na unidade,
identificados pelo nome, idade e o diagnóstico atual. São discutidos os problemas
atuais, exames necessários, questões psicossociais e farmacológicas, e após é
organizado o planejamento terapêutico para o dia.
Compreendendo a complexibilidade do enfrentamento, tanto do paciente quanto da
família, de uma doença crônica ameaçadora da vida existe a necessidade de que os
profissionais estejam capacitados para o cuidado destes pacientes. O Round possibilita a
discussão não apenas de questões orgânicas mas abarca o sentido biopsicossocial do
paciente e sua família.
No que tange o fazer da psicologia, compreender em qual estágio o paciente se
encontra: se no período de diagnóstico, tratamento ou terminalidade. Isto permite o
melhor manejo e planejamento das intervenções. Igualmente durante o Round outros
profissionais podem realizar apontamentos relevantes à rotina do paciente, suas reações
aos procedimentos e o modo como o sujeito se relaciona com seus pares e familiares
durante a internação.
Os profissionais da psicologia avaliam o Round como espaço privilegiado de troca
multiprofissional e interdisciplinar, que possibilita maior proximidade e compreensão
de outros fazeres que orientam o cuidado integral do paciente. Se destaca como um dos
poucos Rounds Multidisciplinares com ocorrência diária neste hospital e presença de
representantes de tantas profissões. Atenta-se para a manutenção desta atividade durante
a pandemia de COVID-19 nos anos de 2020 e 2021 via online.
Referências
Cardoso, Flávia Tanes. (2007). Câncer infantil: aspectos emocionais e atuação do
psicólogo. Revista da SBPH, 10(1), 25-52.
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Percepção de estresse e sintomas depressivos em cuidadores de crianças com diabetes
tipo 1
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O diabetes tipo 1 (DM1) é uma doença crônica autoimune. Esse acometimento físico
pode vir a comprometer órgãos e desencadear complicações ao longo da vida. O
diagnóstico de DM1 na infância traz implicações na vida cotidiana da criança e da
família, uma vez que requer uma adesão ao tratamento rigoroso para equilíbrio dos
níveis de glicose no sangue. Até que a criança adquira capacidade de autocuidado, são

os principais cuidadores os responsáveis pela maior parte da gestão e manejo do
tratamento do DM1 da criança, logo, suas práticas de cuidado serão decisivas para
garantir o controle glicêmico adequado deste e ensiná-lo a enfrentar a doença de forma
adaptativa. A saúde mental dos cuidadores também pode vir a interferir no controle da
doença do filho, visto que a maioria das condições psicológicas, tais como estresse e
depressão, tem sido associada a um menor controle do DM1. Assim, o estudo teve como
objetivo rastrear os níveis de estresse percebido e de sintomas depressivos de
cuidadores de crianças com DM1, e avaliar se alguma condição sociodemográfica
poderia estar associada com os escores observados na Escala de Estresse Percebido
(PSS-4) e no Índice de bem-estar da Organização Mundial da Saúde (WHO-5).
Participaram do estudo 181 cuidadores de crianças com DM1 com idades entre três e
dez anos. Foram aplicados a PSS-4 para avaliar o estresse, o WHO-5 para rastrear os
sintomas depressivos, e um questionário sociodemográfico. Os cuidadores eram em sua
maioria mães (86,2%), com média de idade de 37 anos (DP= 8,011; Mín.= 21; Máx.=
78), ensino médio completo (42,5%), com relacionamento estável (79,6%), renda
mensal entre dois e quatro salários mínimos (35,9%). Mais da metade dos cuidadores
trabalhavam no momento da pesquisa (61,9%) e tinham em média dois filhos (DP=
1,117; Mín.= 1; Máx.= 7). O escore médio da amostra na PSS-4 foi de 6,03 pontos
(DP= 2,912; Mín.= 0; Máx.= 15), semelhante ao ponto de corte de indicador de estresse
da escala, e no WHO-5 foi de 8,73 pontos (DP= 3,169; Mín.=1; Máx.=15), inferior ao
seu ponto de corte. Assim, constatou-se que 39,2% dos cuidadores relataram níveis
elevados de estresse percebido e que 47,5% apresentaram sintomatologia depressiva.
Como cabia esperar, o estresse percebido e sintomas depressivos estiveram relacionados
(ρ= - 0,611; p< 0,001). Nenhuma variável sociodemográfica foi associada às variáveis
de estudo, exceto o número de filhos (PSS-4: ρ= - 0,178; p= 0,016) que também se
relacionou significativamente com a idade parental (ρ= - 0,201; p= 0,007) e a
hemoglobina glicada (controle glicêmico) da criança (ρ= - 0,171; p= 0,028). Os
resultados apontam que cuidadores (pais) de crianças com uma doença crônica como o
DM1, podem apresentar maiores níveis de estresse percebido e sintomatologia
depressiva, colocando-os em situação de vulnerabilidade psicossocial, e com potencial
para impactar o cuidado e controle do DM1 dos filhos. A presença de maior número de
filhos pode aumentar esse risco.
Palavras-chave: estresse; depressão; cuidadores; diabetes tipo 1.
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RESUMO
Título:
Perdas associadas ao laço social na vivência de pessoas com HIV/Aids.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: as pessoas que vivem com HIV/Aids podem estar sujeitas à diversas
perdas associadas ao diagnóstico e a experiência subjetiva com a infecção. Este estudo
apresenta um recorte do projeto de pesquisa intitulado “Perdas e lutos de pessoas que
vivem com HIV/Aids”, devidamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) do Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJDI) sob o CAAE nº
17149919.4.0000.5044 e parecer 3.484.097. A pesquisa foi realizada como Trabalho de
Conclusão de Residência Multiprofissional em Saúde com ênfase em Infectologia.
OBJETIVO: apresentar uma das categorias depreendidas a partir da investigação

realizada sobre as perdas vivenciadas por pessoas que convivem o com diagnóstico de
HIV/Aids. MÉTODO: adotou-se a abordagem qualitativa, através da realização de
entrevistas semiestruturadas em profundidade com 14 usuários de um ambulatório
especializado em HIV em Fortaleza, Ceará. As entrevistas foram transcritas e analisadas
a partir do método de análise de conteúdo de Bardin, que permitiu inferir a categoria
intitulada: “Perdas associadas ao laço social”, para o recorte a ser apresentado neste
trabalho. RESULTADOS E DISCUSSÕES: a categoria apresenta e discute as perdas
relacionadas à vivência do laço social de pessoas com HIV/Aids, por meio de uma
perspectiva que precede questões sobre o diagnóstico, início do tratamento e
adoecimento. Viver com HIV implica na mudança de uma rotina em processos de saúde
e nas relações que os sujeitos estabelecem com o chamado laço social, conceito
debatido por Lacan, como tecido e estruturado pela linguagem em forma de discurso
que propicia o vínculo social entre os sujeitos. Os usuários entrevistados durante o
estudo relataram as perdas de vínculos sociais significativos acarretadas pelo
diagnóstico de HIV positivo. Alguns usuários iniciaram processos de auto-isolamento e
silenciamento, perdendo o caráter de vivência do laço social no contexto neoliberal. As
entrevistas confluíram com a perspectiva de que o diagnóstico de HIV pode suscitar
dificuldade de socialização, isolamento e adoecimentos psíquicos como síndromes
ansiosas e depressivas. O diagnóstico de HIV pode ser vivenciado como um segredo
que dificulta a manutenção do laço social dos sujeitos. Guardar o diagnóstico como um
segredo implica em se resguardar para não confrontar-se com o estigma e os
preconceitos que esse diagnóstico convoca. Nesse sentido o sujeito também evita se
posicionar frente aos seus sintomas e seu adoecimento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: os
usuários relataram viverem situações de isolamento e de exclusão social. As pessoas
que vivem com HIV em meio aos processos de exclusão e adoecimento gerados pelo
diagnóstico são consideradas improdutivas e desnecessárias para os mecanismos
centrais da reprodução do capitalismo e, portanto, para as dinâmicas sociais mais
valorizadas pela sociedade atual. Ocorre a perda de um laço social que pode ser
considerado relevante pelo sujeito, mas não para a sociedade no contexto neoliberal.
Desse modo, conclui-se que é essencial continuar investigando e conhecendo as perdas
associadas ao diagnóstico, além de auxiliar na elaboração dos processos de sofrimento
psíquico das pessoas que vivem com HIV/Aids, por meio de acompanhamento
psicológico, atendimento multiprofissional e cuidado integral.
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RESUMO
Título:
Projeto Enlutar: um relato de experiência de suporte psicológico grupal a pessoas
enlutadas
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O processo de luto é apresentado a partir do rompimento de um vínculo ou
perda significativa. Nesse sentido, é necessário considerar perdas reais e simbólicas,
pois o luto não se refere apenas à morte, sendo uma experiência multidimensional para
dar significado à falta. O Modelo do Processo Dual do Luto explica a experiência da

perda através de uma oscilação adaptativa entre o polo da perda e o polo da restauração.
Entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento do luto complicado,
destacam-se história prévia de distúrbio do humor ou de ansiedade, antecedente de
múltiplos traumas ou perdas e circunstâncias individuais da morte e baixo suporte
social. Desta forma, ações de suporte ao luto tornam-se fundamentais para que se possa
intervir precocemente com vistas à prevenção do luto complicado. Objetivo: O Projeto
Enlutar foi criado com o objetivo de oferecer um suporte psicológico grupal a pessoas
maiores de 18 anos enlutadas por morte, surgindo através de uma parceria entre o
Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora e a Residência
Multiprofissional em Psicologia do Hospital Universitário da UFJF. Método: Quatro
grupos aconteceram de forma remota entre abril e junho de 2021. Compõem a equipe
seis psicólogos residentes, duas supervisoras e quatro estagiárias. Os encontros
aconteceram semanalmente, com máximo de 11 participantes por grupo, um terapeuta
(residente), um co-terapeuta (residente) e um observador (estagiário). O projeto é
direcionado pelo Protocolo de Intervenção em Luto de Silva (2009), com base no estudo
de Zwielewski e Sant’Ana (2016), composto por 12 sessões de 1h30min de duração.
Inicialmente, foi realizada uma entrevista individual para observar as condições prévias
de participação. Foram usados como instrumentos de avaliação o Protocolo
Complementar de Lutos e Perdas do Serviço de Psicologia - Irmandade da Sta. Casa de
Misericórdia de São Paulo e o Pacient Health Questionnare Two Itens. Após esta etapa,
foi enviado aos participantes o Texas Inventory Revised of Grief para avaliação do luto
e, após o primeiro encontro, a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, além do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados e discussão: Foram abordados
temas como psicoeducação sobre o luto, modelo cognitivo, ansiedade, depressão,
reações orgânicas, reconhecimento e compartilhamento da perda, importância da rede
de apoio, manejo de emoções, reorganização social e familiar, lembranças e pendências
e prevenção de recaídas. Após cada encontro, foram elaborados materiais
psicoeducativos referentes aos assuntos trabalhados. Os participantes tinham entre 23 e
72 anos e eram, em maioria, mulheres. As causas da morte, o tempo e o parentesco com
o falecido eram diversos. O feedback dos enlutados durante e depois dos encontros
foram sempre positivos. Entretanto, ainda existem alguns desafios, como o ambiente
online, faltas e desistências, as adaptações necessárias e manejo do protocolo.
Conclusão: O trabalho se caracterizou como um lugar de acolhimento, suporte,
identificação e aprendizado, sendo um grupo colaborativo e um ambiente de construção
coletiva. Assim, a troca e o compartilhamento das múltiplas experiências beneficiou o
processo individual de cada participante, contribuindo para prevenir a vivência de um
luto complicado.
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Título:
ATUAÇÃO DO(A) PSICÓLOGO(A) HOSPITALAR NA PANDEMIA: REVISÃO
SISTEMÁTICA INTEGRATIVA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Resumo
Introdução: A pandemia do COVID-19 demandou a rápida adoção de medidas de
segurança, para evitar o contágio da doença. Dentro dos hospitais, estas medidas
alteraram a rotina dos profissionais de saúde, os recursos e as possibilidades de atuação.

A alteração de fluxos e protocolos nos hospitais, ocasionou a mudança nas formas de
contato com o paciente, e a presença de acompanhantes e familiares precisou ser revista,
uma vez que o distanciamento social era exigido, de acordo com as medidas de
segurança adotadas, restringindo-se o acesso dos profissionais àqueles que seriam
atendidos e, em alguns casos, até da própria equipe. Objetivo: identificar na literatura
nacional, a atuação do psicólogo na população hospitalar diante da pandemia,
ocasionada pelo coronavírus, além de compreender os desafios no trabalho deste
profissional diante deste novo contexto. Método: Trata-se de uma revisão sistemática
integrativa da literatura, foram utilizados os descritores: *hospital AND saúde mental
AND pandemia*, *coronavírus AND psicologia AND hospital*, *infecções por
coronavírus AND psicologia hospitalar*, nas principais bases de dados nacionais, após
a aplicação dos critérios de inclusão/exclusão, sete artigos foram selecionados e
analisados. Resultados: Os artigos analisados foram agrupados em três eixos principais:
os impactos do COVID-19 no ofício dos profissionais da equipe de saúde, em pacientes
e familiares; as possibilidades de exercício do(a) profissional da psicologia em contexto
hospitalar, em meio a pandemia; e os principais desafios encontrados por estes
profissionais nas condições atuais. Discussão: A pandemia, decorrente do COVID-19,
deu-se de modo inesperado e alterou a forma com a qual a saúde mental era, até então,
tratada e pensada no contexto hospitalar. Tal fato, demandou uma rápida adaptação dos
psicólogos, assim como de todos os profissionais da saúde cujas medidas de segurança,
para evitar o contágio, influenciaram significativamente a alteração das rotinas de
trabalho. É importante reconhecer o esforço dos profissionais/pesquisadores,
apresentando a diversidade de atuação do psicólogo em contexto hospitalar, com
elaboração de protocolos e intervenções, adotados nos hospitais; e das demandas dos
próprios psicólogos, profissionais de saúde, familiares e pacientes, diante da sobrecarga
de demandas laborais nos hospitais.
Palavras-chave: revisão sistemática integrativa; pandemia; hospital; psicologia
hospitalar.
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A bagagem implícita que atravessa o adjetivo mulher, se traduz em inúmeras
particularidades partindo da estrutura biológica até a configuração social, o qual
promove um estigma desde a primeira infância, envolvendo deveres delineados por uma
sociedade patriarcal insinuando que o feminino deve-se curvar ao masculino em todas
as suas amplitudes. Desta forma, perpassando por múltiplos modelos que fomentam o
impasse da expressão do ser mulher, constatando angústias assimiladas ao seu corpo,
aderindo inconscientemente padrões sociais admitidos para construir a sua identidade.
Em vista disso, o útero sustenta uma definição descomunal, atribuindo a menstruação e
a gravidez à completude da feminilidade daquela que o carrega; de outro modo, a falta
destes elementos gera frustração da sua valia. No entanto, entende-se que não é a
natureza que define a mulher, e sim a afetividade que envolve o processo (BEAUVOIR,
1970). Contudo, na ocasião em que há a necessidade da cirurgia de histerectomia total,
pilares instituídos desde o início da vida, são emergidos de modo a interferir nos
aspectos psicossociais, suscitando mecanismos de defesas inconscientes, dentre eles a
negação da angústia da perda do órgão e da feminilidade (FERREIRA, 2008),
evidenciando a magnitude do procedimento, influenciando diretamente na psiquismo da
mulher. Este trabalho tem como objetivos: (1) Apresentar uma breve narrativa da
experiência discente durante o estágio supervisionado com uma paciente da ginecologia
de um Hospital Público de São Paulo; (2) Discorrer sobre aspectos psicossociais que
envolvem a cirurgia de histerectomia total; (3) Discutir elementos da estrutura
psicológica e social que envolve o corpo feminino. O caso a ser apresentado
corresponde a uma mulher por volta dos 40 anos, diagnosticada com mioma uterino,
sem filhos. A equipe médica, que a assiste, indicou cirurgia de histerectomia total e
encaminhou para avaliação psicológica a fim de compreender a influência de elementos
psicossomáticos no quadro atual, bem como o funcionamento psicológico da paciente.
Na entrevista psicológica inicial foi observada significativa diminuição da autoestima,
com sintomas depressivos e ansiedade. Por meio da análise preliminar, percebeu-se que
a paciente faz uso de mecanismos de defesa alicerçados em negação, acompanhados de
humor eufórico. Sugerindo dificuldade de entrar em contato com amplitude do
procedimento e possibilidades de prognóstico, atribuindo aos médicos a confiança em
sua totalidade para solucionar o sofrimento indesejado. Ressalta-se que a paciente
mostrou-se refratária à abordagem psicoterápica, uma vez que a investigação minuciosa
de seu funcionamento psicológico poderia confrontar com frustrações expostas e
subjacentes sobre o papel feminino e questionamentos da demanda exigida. Em suma,
destaca-se a importância da atuação do psicólogo nesta interface favorecendo a
compreensão da paciente de seu contexto, bem como do estigma e de construções
sociais que estimulam a inclinação para o adoecimento psíquico da mulher, em
condições análogas a da paciente, que perde um órgão associado a sua identidade, e de
certa forma, faz que renuncie ao feminino.
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RESUMO
Título:
Ansiedade e depressão em pacientes com infarto agudo do miocárdio em época de
pandemia pelo novo coronavírus.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O infarto agudo do miocárdio é uma experiência que pode causar um
impacto emocional muito grande no sujeito que o apresenta. Além da ansiedade e da

depressão relacionadas ao episódio de infarto, o momento atual do mundo,
caracterizado pela pandemia do novo coronavírus podem elevar esses sentimentos em
toda a população, principalmente naqueles considerados grupos de risco. Objetivo: O
presente estudo teve como objetivo estimar a prevalência de ansiedade e depressão em
pacientes infartados no período durante e após a pandemia do novo coronavírus no
estado do Rio Grande do Sul. Métodos: Pacientes com infarto agudo do miocárdio
submetidos a intervenção coronariana percutânea no período de fevereiro a junho de
2020 de um hospital referência em cardiologia foram considerados elegíveis. Os
pacientes foram entrevistados através de ligações telefônicas. As características clínicas,
eventos intra-hospitalares foram obtidos através de prontuário eletrônico. A ansiedade e
a depressão foram avaliadas pela escala HADS (Hospital Anxiety and depression Scale)
Foram considerados com aniedade e com depressão aqueles participantes que obtiveram
escore de possiveis e provaveis. Os pacientes foram divididos nos grupos com e sem
ansiedade e depressão. As variáveis categóricas foram expressas através de frequência e
percentual e analisadas pelo teste qui-quadrado e as contínuas expressas através de
média e desvio padrão e analisadas pelo teste t de Student. Resultados: Foram
entrevistados 55 pacientes Ao final das entrevistas, 55 pacientes responderam à
pesquisa. Desses pacientes, a maioria eram homens (74,5%) e brancos (80%). A idade
média da amostra é de 58 ±12 anos, sendo as mulheres mais velhas que os homens. A
média de escolaridade da amostra é de 8 ± 4 anos. A prevalência de ansiedade foi de
38,2% e de depressão de 30,9%. Conclusões: A prevalencia de ansiedade e depressão
foram maiores que as descrita na literatura para esta população, o que corrobora com a
hipótese que a pandemia pode estar agravando o estado emocional dos pacientes. Outro
grupo de pacientes deverá ser entrevistado de igual forma após a pandemia.
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RESUMO
Título:
Estresse autopercebido em pacientes com doença arterial coronariana em época de
pandemia de COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A quarentena trouxe diversas mudanças na rotina de toda população
brasileira. No âmbito da saúde mental, foi constatado que houve um aumento na
suscetibilidade do indivíduo desenvolver sintomas como estresse psicológico, ansiedade
e depressão devido à restrição social. Os fatores psicossociais exercem um papel

fundamental na etiologia e evolução das doenças cardiovasculares (DCVs), sendo o
stress um destes fatores. Objetivo: Avaliar o estresse autopercebido em pacientes
doença arterial coronariana durante a pandemia de COVID-19. Métodos: Pacientes com
doença arterial coronariana submetidos a intervenção coronariana percutânea no período
de fevereiro a maio de 2020 de um hospital referência em cardiologia foram
considerados elegíveis. Os pacientes foram entrevistados em relação ao estresse
autopercebido através de ligações telefônica no período de agosto a dezembro de 2020.
As características clínicas, eventos intra-hospitalares foram obtidos através de
prontuário eletrônico. O estresse foi avaliado utilizando a Perceived Stress Scale- PSS10. Foram considerados estressados os pacientes com pontuação acima da média na
PSS-10 (16 pontos). Os pacientes foram divididos nos grupos com e sem estresse. As
variáveis categóricas foram expressas através de frequência e percentual e analisadas
pelo teste qui-quadrado e as contínuas expressas através de média e desvio padrão e
analisadas pelo teste t de Student. Resultados: Foram acessados para elegibilidade 501
pacientes e 200 foram incluídos. 49% dos pacientes apresentaram estresse. Os pacientes
estressados eram frequentemente com menor idade e com história familiar positiva para
doença arterial coronariana. As mulheres eram mais frequentemente estressadas do que
os homens embora eles sejam mais prevalentes em ambos os grupos. Em relação às
questões da PSS-10, os pacientes com estresse ficaram mais frequentemente aborrecidos
por algo inesperado; sentiam-se mais frequentemente incapazes de controlar coisas
importantes na vida, mais nervosos e irritados do que aqueles sem stress. Eles também
referiam mais dificuldade em controlar irritações na sua vida. Por fim, 50% dos
estressados sentiram muito frequentemente que os problemas acumularam tanto que não
conseguiriam resolvê-los, em comparação a 0,98% dos sem estresse. Conclusão: Os
pacientes com doença arterial coronariana e estresse autopercebido são mais jovens e
apresentam história familiar de doença coronariana. Possuem menor controle de suas
irritações e de coisas importantes em suas vidas e um sentimento maior de sobrecarga e
incapacidade para resolver os seus problemas em relação aos sem estresse.
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RESUMO
Título:
A atuação do psicólogo hospitalar pediátrico no contexto de pandemia da COVID-19:
um relato de experiência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Uma crise mundial na saúde instaurou-se nos primeiros meses de 2020
devido à infecção do novo coronavírus. A pandemia alterou a vida das pessoas em

diferentes níveis e fez com que fosse necessária a adaptação de diversos setores, em
especial a saúde. Diante dessas mudanças, o serviço de psicologia de um hospital
público pediátrico do sul do Brasil também precisou reconfigurar sua prática ao atender
as urgências psicológicas que emergiram e prevenir agravos na saúde mental dos
profissionais, pacientes e seus familiares. Objetivo: Descrever novas práticas e
readaptações da atuação da psicologia hospitalar no enfrentamento das dificuldades
emocionais provenientes da pandemia da COVID-19 em um hospital infantil público do
sul do Brasil. Método: Trata-se de um relato de experiência baseado nas intervenções
psicológicas realizadas a partir de março de 2020 aos profissionais da instituição,
pacientes e seus familiares diante do cenário de pandemia. Discussão: Com o advento
da pandemia, houve a suspensão das visitas, do atendimento escolar hospitalar e a
interdição do espaço da recreação. Os profissionais de saúde também foram afetados
com o aumento dos estressores do contexto pandêmico, como o medo da contaminação,
extensas cargas de trabalho, mudanças frequentes nos protocolos de atendimento,
frustração por não conseguir salvar todas as vidas. Diante disso, surgiu um desafio para
a equipe de psicologia: conciliar as demandas dos profissionais de saúde com a
adaptação dos atendimentos ofertados aos pacientes e familiares. O contexto de
urgência e de intenso estresse exigiu criatividade e disponibilidade da equipe para o
desenvolvimento de novas práticas. Em relação aos profissionais, o serviço de
psicologia proporcionou atendimento psicológico individual, grupos terapêuticos,
capacitações, ações de psicoeducação e o levantamento de dados psicossociais. No
tocante aos pacientes e familiares, as psicólogas proporcionaram kits lúdicos,
videochamadas com grupo de palhaços hospitalares, visitas e atendimentos psicológicos
virtuais, cartas entre paciente, família e equipe, bem como acolhimento ao óbito.
Considerações finais: Apesar dos desafios, a reorganização do serviço de psicologia e as
ações realizadas foram de suma relevância para minimizar os impactos emocionais e
reduzir possíveis agravos à saúde mental dos envolvidos. Ressalta-se, ainda, que o
cuidado humanizado, a promoção do bem-estar e o fortalecimento de estratégias de
enfrentamento são a base para as intervenções psicológicas com a tríade paciente,
família e equipe, revelando-se fundamentais no enfrentamento da crise da COVID-19.
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RESUMO
Título:
Contribuições da psicologia hospitalar na atenção a pacientes pediátricos do setor de
queimados
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Em nosso país as queimaduras têm sido consideradas um agravo
significativo à saúde pública. Os acidentes com queimaduras em crianças e adolescentes
são a 4ª causa de morte e hospitalização. As lesões trazem consequências físicas e
psíquicas diante do processo, frequentemente doloroso e prolongado. Nesse contexto, o
papel da psicologia é essencial devido às importantes contribuições de sua prática para a

criança que necessita de suporte emocional, compreensão do tratamento - muitas vezes
cirúrgico -, atividades lúdicas para redução da dor e estresse, além de uma figura de
referência na equipe para o desenvolvimento de sua segurança e confiança. Objetivo:
Descrever as contribuições da atuação do serviço de psicologia no setor de queimados
de um hospital público e pediátrico do sul do Brasil. Método: Trata-se de um relato de
experiência baseado em atendimentos da psicologia hospitalar. Discussão: Os pacientes
pediátricos que necessitam de internação no setor de queimados desse hospital de
maneira geral são aqueles que sofrem queimaduras por escaldadura e comumente são
menores de 5 anos. As queimaduras por chamas tendem a ser mais graves, com maior
profundidade e extensão corporal e costumam ocorrer com crianças maiores. Algumas
intervenções desenvolvidas pelas psicólogas merecem destaque: as atividades lúdicas
com jogos, brinquedos e desenhos a fim de reduzir o estresse e a ansiedade diante dos
longos períodos de internação; a psicoeducação com bonecas enfaixadas da mesma
forma que o paciente, auxiliando-o por meio da representatividade; bonecas com
esparadrapos em três camadas simulando a pele também são usadas para psicoeducar
quando se faz necessário o procedimento de enxertia. Além disso, cabe ao psicólogo
contribuir com estratégias para distração da dor e manejo entre equipe, família e
paciente, principalmente durante a balneoterapia. Outro aspecto importante é o pós-alta,
quando o paciente retorna para a consulta ambulatorial, a psicologia avalia como estão
os aspectos psicológicos do paciente, podendo encaminhá-lo para a rede de saúde
mental do município, se necessário. Neste momento também costuma ser prescrito o
uso da malha compressiva para auxiliar no processo de reestruturação celular da pele,
seu uso inicialmente pode gerar desconforto e ansiedade nas crianças e seus
responsáveis, sendo fundamental o acolhimento e o suporte emocional para o
enfrentamento da situação. Considerações finais: Com base na experiência relatada,
ressalta-se que a intervenção psicológica nesse setor é de fundamental importância para
o tratamento do paciente queimado. Entende-se que o acompanhamento psicológico
nessas situações pode contribuir para o processo de elaboração psíquica e
ressignificação, de modo a facilitar a adesão ao tratamento e minimizar a possibilidade
de transtornos mentais futuros, sobretudo em relação a traumas decorrentes dessa
experiência.
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RESUMO
Título:
Impactos da pandemia no Hospital Geral: a modificação das demandas e seu manejo.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O Hospital Geral diante da emergência da pandemia da COVID-19 precisou
se reorganizar para cuidar das demandas geradas pela nova doença sem, no entanto,
perder de vista a adaptação dos outros cenários de adoecimento afetados neste contexto.
Objetivos: Analisar os impactos e as estratégias de manejo utilizadas mediante os
atravessamentos da pandemia nas demandas psicológicas observadas no Hospital Sírio
Libanês. Método: Descrição e análise crítica das demandas psicológicas e das ações de

cuidado realizadas no Hospital Sírio Libanês. Resultados e discussão: Desde o início da
pandemia, o serviço de psicologia do Hospital Sírio Libanês desenvolveu frentes de
trabalho para identificar as demandas contingentes de sofrimento psíquico dentro da
instituição. Notou-se o impactou emocional nos trabalhadores de saúde, assim como a
alteração de perfil dos acionamentos à equipe de psicologia: progressão de casos
complexos de sofrimento psíquico e aumento de demandas de cuidados psicológicos aos
pacientes internados e seus acompanhantes. Para tanto, foram feitas revisões das ações
institucionais e assistenciais para o cuidado efetivo em saúde mental. Em especialidades
como, por exemplo, a Oncologia, somaram-se novas demandas e relatos de sofrimento,
em um campo em que o impacto psíquico da vulnerabilidade do corpo já apresenta um
grande desafio de cuidado. Além disto, uma nova especificidade surgiu, o tratamento
emocional do paciente contaminado pelo novo coronavírus e de seus familiares.
Considerações finais: Foi necessária uma reorganização assistencial para as novas e
antigas demandas de cuidados emocionais no Hospital geral dentro do período de
pandemia. Ao mesmo tempo, abriu-se caminho para continuarmos a reafirmação e o
fortalecimento do trabalho da psicologia dentro da instituição de modo que, junto às
demais equipes de cuidado, fosse oferecido um cuidado integral, personalizado e
eficiente às demandas emocionais presentes neste contexto.
Nome - Autor 1:
Rosely Glazer
Título da Fala - Autor 1:
Estratégias de Rastreio, Triagem e Cuidado do Sofrimento psíquico de Pacientes e
Familiares no Hospital Geral, no Primeiro Ano da Pandemia
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
A Pandemia aumentou significativamente a necessidade de cuidado à saúde mental.
Inicialmente, no cenário hospitalar observou-se queda e maior insegurança da
população, inclusive de doentes crônicos, na busca por serviços de saúde. No hospital
geral, que já é permeado por medos e incertezas, intensificou-se a demanda por
estratégias que identificassem e promovessem a intervenção psicológica precoce de
pessoas com sinais de sofrimento e/ou comportamento de risco. Objetivos: Descrever as
estratégias para identificação e suporte do sofrimento psíquico de pacientes e familiares
em uma instituição de saúde de alta complexidade, durante a Pandemia. Método: Relato
da experiência e descrição dos resultados do instrumento de rastreio de risco psíquico
no período entre março de 2020 e maio 2021, e ações de cuidado junto ao paciente,
família e equipe, no Hospital Sírio Libanês. Resultados e discussão: Em função da
pandemia a equipe de psicologia precisou se reestruturar em seus fluxos e modelo
assistencial. Os dados preliminarmente analisados apontam para tendência de aumento
de comportamentos suicida no Pronto Atendimento. Na internação em Unidades de
Internação ou Críticas houve aumento progressivo do acionamento da equipe de
psicologia, sendo que as demandas iniciais detectadas pela enfermagem estavam
relacionadas às dificuldades de ajustamento à internação, comorbidades psiquiátricas
prévias tais como transtornos de humor, transtornos de personalidade e uso de
substâncias psicoativas. Ações psicoeducativas junto à também foram intensificadas.
Considerações finais: Podemos inferir que as estratégias de rastreio e triagem utilizadas

favoreceram a identificação o cuidado do sofrimento psíquico na instituição durante o
primeiro ano de pandemia.

Nome - Autor 2:
Danilo Augusto Mendoza Faleiros
Título da Fala - Autor 2:
Os atravessamentos da pandemia no tratamento de pacientes oncológicos no Hospital
Geral.
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
Introdução: Observa-se que as adaptações e perdas por consequência da pandemia gerou
um estressor adicional aos pacientes em tratamento oncológico. A Psico-oncologia
ampliou suas formas de assistência integrando novas tecnologias, buscando desta forma
identificar necessidades (pre-existentes ou acentuadas pela pandemia) em toda a
unidade de cuidado. Objetivo: identificar e descrever os impactos emocionais da
pandemia nos pacientes em tratamento oncológico, assim como realizar uma análise
crítica do papel da Psico-oncologia. Método: Descrição e análise crítica das ações de
cuidado de um serviço de Psico-oncologia de um hospital privado de São Paulo.
Resultados e Discussão: Os pacientes apontam preocupações relacionadas: a) ao receio
de tratamento não adequado por contingência de recursos às necessidades urgentes
trazidas para o tratamento da COVID; b) a insegurança e ansiedade geradas pela forma
que deveriam administrar suas rotinas de cuidados em ambientes restritivos; c) a
necessidade de isolamento pronunciado e dificuldades relacionadas às perdas e ao luto
de familiares e entes queridos, dadas as características de baixa-imunidade; d) prejuízo
no controle de sintomas pelo medo de acessar serviços de saúde. Foram evidenciados o
aumento de sintomas de ansiedade, depressão e Transtorno de Estresse Pós-Traumático.
Considerações Finais: A partir dos dados preliminares observados neste período de
pandemia podemos inferir que o paciente oncológico teve seu tratamento impactado e
alguns estressores adicionados. Pesquisas adicionais ajudarão a ampliar o entendimento
de como a vida dos pacientes e seus familiares foi afetada bem como apontarão a
necessidade de reestruturação do modelo assistencial em Psico-oncologia.

Nome - Autor 3:
Thais S. Pereira
Título da Fala - Autor 3:
Da definição de ações às consolidações do serviço de psicologia hospitalar do Hospital
Sírio-Libanês (HSL), a partir da crise da Covid-19
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:

Introdução: A pandemia da Covid-19 e sua emergência em saúde pública impôs aos
hospitais, talvez, o seu maior desafio dos últimos tempos. Desde a reorganização
constante da estrutura, controle de infecção hospitalar e recursos humanos às discussões
de condutas clínicas e dilemas éticos, a instituição precisou se redescobrir. A psicologia
hospitalar também precisou se reorganizar, ao mesmo tempo que urgências e
emergências pediam tomadas de decisões e avanços no cuidado. Objetivos: O objetivo
deste trabalho é apresentar a construção de frentes de trabalho do psicólogo nas
unidades de internação e unidades críticas de atendimento aos pacientes com Covid-19,
no Hospital Sírio-Libanês (HSL) e o efeito de consolidação do lugar psicólogo nas
equipes multidisciplinares. Método: Apresentar uma reflexão crítica sobre a criação de
intervenções no cenário de crise da pandemia, que fortaleceram o trabalho do psicólogo
na instituição. Resultados e discussão: No HSL, o serviço de psicologia hospitalar
articulou frentes de ações em saúde mental, sobretudo na reorganização da assistência
às unidades de internação “Covid” e “não Covid”. A implantação de referências da
psicologia em unidades críticas e enfermarias de assistência ao paciente com Covid-19
merece destaque pela potência apresentada de construção do trabalho do psicólogo junto
a equipe, a partir do cenário de urgência, ganhando espaço nas discussões institucionais
e reconhecimento de gestão. Considerações finais: A crise da pandemia ainda impõe
desafios ao psicólogo hospitalar, entretanto mostrou potencial de avanços. Torna-se
importante analisar as ferramentas utilizadas na transição da instabilidade à efetivação
do trabalho do psicólogo hospitalar.
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RESUMO
Título:
ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO À GESTANTES DE ALTO RISCO
HOSPITALIZADAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A gestação apresenta uma associação de diversos agravantes de ordem física, psíquica
ou social capazes de ocasionar relevantes complicações para a saúde materna e/ou fetal.
Considerando os complexos atravessamentos de ordem fisiológica e psíquica que a

mulher vivencia frente à demanda de um acompanhamento gestacional contínuo em
internação hospitalar, torna-se imprescindível a oferta de um cuidado materno integral,
multidisciplinar e humanizado nos distintos níveis de atenção dos sistemas de saúde. O
presente estudo tem por objetivo refletir sobre cuidados alternativos à gestante de alto
risco, em situação de hospitalização prolongada. O método do relato se pauta na
experiência de uma residente de Psicologia, vinculada ao programa de Residência
Multiprofissional da Saúde da Mulher (RMSM) em uma maternidade de referência na
assistência às gestações de alto risco. A vivência diária da hospitalização para as
gestantes de alto risco foi acompanhada pela residente, em consulta compartilhada com
as demais profissionais da equipe multiprofissional, desde a admissão na maternidade
para o cuidado gestacional até o período puerperal imediato. A atuação da Psicologia
em âmbito hospitalar visa permitir que o paciente encontre, por meio da escuta
acolhedora, um destino livre e singular para expressar os seus sentimentos, medos,
desejos e angústias ligadas ao processo do adoecimento. Para além da oferta de um
suporte psicoemocional com escuta qualificada às gestantes, foram empregados recursos
artísticos como instrumento de subjetivação dos conteúdos inconscientes despertados a
partir da vivência da hospitalização. Utilizou-se das seguintes técnicas terapêuticas:
pintura artística gestacional, desenho e pintura, oferta de leituras e a organização e o
acompanhamento de visitas presenciais e virtuais da rede de apoio à mulher. Discussão
dos resultados: as intervenções terapêuticas com recursos alternativos empregados para
as pacientes, associados à uma assistência voltada ao restabelecimento da condição de
vulnerabilidade clínica da gestante, favoreceram o cuidado humanizado e atento ao
processo saúde-doença da mulher em seu aspecto amplo e biopsicossocial. O trabalho
multidisciplinar mostrou-se crucial na atenção integral à saúde da gestante em
internação, pois as complicações somáticas no período gravídico-puerperal,
especialmente das gestantes de alto risco, fragilizam a mulher e podem elevar o
sofrimento e o risco de problemas afetivo-emocionais. Os quais contribuem, inclusive,
para dificultar o estabelecimento do vínculo mãe-bebê durante a gestação e puerpério. O
suporte psicoemocional no âmbito em questão pode favorecer às gestantes a elaboração
e a construção de estratégias de enfrentamento aos possíveis complicadores da sua
condição clínica. A oferta de ações terapêuticas que visam um cuidado humanizado às
pacientes em internação, se orientam, principalmente, aos aspectos emocionais e
subjetivos ligados à experiência do adoecimento, tendo em vista as múltiplas e
complexas transformações que perpassam a mulher e sua família no período gravídicopuerperal.

A ESCUTA PSICOLÓGICA DE
MULHERES DIAGNOSTICADAS COM
CÂNCER DE MAMA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Comunicação Oral
A Clínica no Hospital
Submetido em: 24/06/2021 16:34:00
Número Sequencial: CO246

Aprovado

APRESENTADOR
TATIELE SANTOS DOS REIS
AUTOR PRINCIPAL
TATIELE SANTOS DOS REIS
COAUTORES:
SUZANE BANDEIRA DE MAGALHÃES, KÁTIA JANE CHAVES BERNARDO
INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

RESUMO
Título:
A escuta psicológica de mulheres diagnosticadas com câncer de mama: um relato de
experiência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O câncer de mama é o tipo de neoplasia maligna mais incidente entre a
população feminina, sendo também uma das principais causas de óbito no contexto
oncológico, muito embora haja um prognóstico positivo para diagnósticos iniciais.
Receber um diagnóstico oncológico tem um acentuado impacto psicossocial na vida das
pacientes e em seu grupo familiar, evocando sentimentos, por vezes ambivalentes, além

de uma série de reações como angústia, desamparo, ansiedade e depressão. Objetivo:
Promover o exercício reflexivo a respeito do atendimento psicológico às mulheres
diagnosticadas com câncer de mama, em estágios variados da doença, acompanhadas no
ambulatório de psicologia de um hospital público e filantrópico do estado da Bahia.
Método: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. A base ética do
presente relato se fundamenta na Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de
Saúde, em seu parágrafo único do artigo 1º que dispõe sobre as pesquisas que não
precisam ser registradas no sistema. Discussão: O ambulatório de psicologia atende
pacientes em qualquer etapa da doença, ou seja, em pré-operatório, pós-operatório, em
tratamento (radioterapia ou quimioterapia) ou em cuidados paliativos, através de
encaminhamento médico. A experiência de ser uma mulher vivenciando o câncer de
mama é fortemente influenciada pelo estágio da doença, proposta terapêutica e a
história de vida pregressa ao adoecimento. Muito embora seja um evento único,
geralmente as pacientes relatam a importância da rede de apoio, capaz de assegurar
afeto e suporte emocional, visto que, comumente, a doença é compreendida como uma
ameaça ao futuro e aos projetos de vida, que afeta diretamente o grupo familiar, além da
própria pessoa adoecida. Considerações Finais: Conclui-se que, o acompanhamento
psicológico às pacientes e familiares mostram-se como importante espaço de
autocuidado, psicoeducação e manejo dos conteúdos emocionais favorecendo melhor
adesão ao tratamento e redução dos sintomas adversos associados ao câncer e aos
tratamentos.
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RESUMO
Título:
Venci o Covid-19, e agora? Os resquícios psicológicos das internações prolongadas.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Venci a Covid-19, e agora? O impacto psicológico das internações prolongadas
Larissa Helen Brito Alves - larissa.helen@ebserh.gov.br – HUB/UnB/Ebserh
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Resumo
Introdução: O surto gerado pelo novo coronavírus trouxe várias repercussões para o
indivíduo, dentre elas a física, cujas apresentações variam de assintomáticos,

sintomáticos leves, moderados e graves e a psicológica, as quais podem ser explicadas
pelo medo do adoecimento, desemprego, desamparo, estigmas, morte, perda de
habilidades, dentre outros. Como efeito dessa imediata contaminação viral, elevaram-se
os números de hospitalizações, sendo que cerca de 20% desses pacientes apresentam
complicações severas e aqueles que conseguem se recuperar da fase grave, costumam
passar pelo momento de recuperação do vírus, ainda dentro do hospital. Nesse sentido,
alguns estudos favorecem a compreensão de que os pacientes infectados com Covid-19
podem sofrer intensas reações emocionais e comportamentais, como medo, solidão,
insônia ou raiva, condições essas que podem evoluir para transtornos depressivos,
psicóticos ou paranoides, e podem até levar ao risco de suicídio. O “pós-covid-19” é a
segunda fase da internação, marcada por grandes incertezas, focada na reabilitação
biopsicossocial no cenário hospitalocêntrico, considerando as alterações biológicas,
cognitivas e psicológicas. Objetivo: Descrever o trabalho da equipe de Psicologia no
acolhimento e intervenção com pacientes pós-covid e seus familiares no contexto
hospitalar. Método: A partir da chegada dos pacientes na ala “pós-covid-19”, a primeira
etapa do acolhimento foi a criação de vínculo com eles e com as suas famílias,
identificando nesta fase a composição familiar e situação socioeconômica, bem como os
fatores psicológicos, como compreensão do quadro clínico, enfrentamento, expectativa
de reabilitação, adesão ao tratamento e suporte emocional. Posteriormente, utilizou-se
as técnicas de escuta ativa, de perguntas reflexivas e de psicoeducação sobre a
reabilitação física e emocional, por meio de músicas, de leitura labial, de gestos e
expressões corporais e intervenções em locais externos ao ar livre. Dessa forma, a
proposta se consolidou principalmente na a comunicação com equipe multiprofissional,
priorizando os casos de internações mais extensas e de situações emocionais mais
vulneráveis, concretizando-se em atendimentos semanais para o acompanhamento do
caso até a alta. Discussão: As medidas de apoio psicológico citadas foram
desenvolvidas no contexto hospitalar, e se mostraram como uma forma de minimizar as
repercussões geradas pela pandemia do novo coronavírus, de forma a acolher as
demandas dos pacientes em reabilitação física e psicológica, bem como favorecer a
reconstrução psíquica e emocional que foram atravessadas pelas internações
prolongadas. Embora os pacientes tenham nesse período do tratamento queixas de
privação de liberdade, estresse, abandono, humor deprimido e desesperança, o estudo
percebeu, através do acolhimento psicológico, a construção de possibilidades de
ressignificar as perdas vivenciadas com a pandemia e a infecção, além de se mostrar
potencial na identificação de fatores de risco para um adoecimento e de proteção uma
melhora do quadro de biopsicossocial.
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RESUMO
Título:
A ATUAÇÃO DE UMA PSICÓLOGA RESIDENTE NA UNIDADE DE TERAPIA
INTESIVA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Desde dezembro de 2019 o novo coronavírus, atualmente denominado de
SARS-CoV-2, foi detectado e desde então a sociedade vivência um “novo normal”.
Diante tantas mudanças e o crescente número de casos da Covid-19, o sistema de saúde
também vivenciou diversas alterações. A forma de trabalho dos profissionais de saúde
precisou de ajustamentos, e os psicólogos hospitalares que atuam nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) do mesmo modo necessitaram de adaptações na sua atuação.
Não há como negar os afetamentos na prática do psicólogo hospitalar durante o

contexto da pandemia, as recomendações de controle de atividades presenciais,
restrições da presença física da família na UTI, a inclusão de tecnologia na prevenção
da assistência, foram situações presentes no cotidiano. Objetivos: Descrever a atuação
do psicólogo em uma UTI durante a pandemia de covid-19 e refletir acerca das
adaptações necessárias nos atendimentos psicológicos hospitalares frente o contexto
pandêmico. Método: Trata-se de um estudo qualitativo, na modalidade relato de
experiência, que visa descrever a atuação de uma psicóloga residente no contexto da
Terapia Intensiva durante a pandemia de Covid-19, em um hospital universitário de São
Luís/Maranhão. Resultados: Como resultado da construção de processos da atuação do
psicólogo na UTI covid-19 identificaram-se os seguintes eixos: 1) Intervenções
psicológicas na UTI covid-19: Através dos atendimentos individuais, entrevistas,
observações, exame psíquico, anamneses, plano de cuidado individual. Como
adaptações houve a necessidade de utilização dos equipamentos de proteção individual
durante os atendimentos, que se tornaram um desafio para o estabelecimento de vínculo
com os pacientes. Referente as intervenções junto a família, a partir da restrição da
presença física dos familiares, o uso das tecnologias tornou-se um aliado neste processo.
A comunicação entre equipe/família ocorreu através de videochamadas em tablets, e
tanto os boletins médicos, como os atendimentos psicológicos eram realizados
diariamente pela equipe assistencial. As visitas familiares aconteceram periodicamente,
de maneira virtual, sendo acompanhada pela equipe de psicologia. A comunicação de
óbito deu-se de forma presencial, com equipe multiprofissional (médico, psicólogo e
assistente social), e ao psicólogo cabia ofertar suporte psicológico durante comunicação
e no processo de reconhecimento do corpo, de acordo com protocolo institucional.
Assim como, o suporte para buscar outras alternativas para realização rituais de
despedida. Eixo 2) Humanização no cuidado: Houve a implementação de estratégias
leves de cuidado, como prontuários afetivos, envio de cartas, mensagens, áudios dos
familiares e amigos, atividades lúdicas (musicoterapia, aniversários, comemorações de
altas). Discussão: A equipe de psicologia deve atuar com um olhar para a singulariedade
do sujeito, com intervenções estruturadas que busquem a minimização das repercussões
emocionais decorrentes do contexto de internação na UTI Covid-19. As ações
contribuem para uma atuação acolhedora, reduzindo os distanciamentos, fortalecendo os
laços, enfatizando a subjetividade do paciente, bem como visam a minimização do
sofrimento decorrente do adoecimento e internação e favorecendo o processo de luto.
Conclusão: Pode-se concluir que, por meio das intervenções efetuadas, houve a
atenuação do sofrimento psíquico, fortalecimento dos recursos de enfrentamento,
ressignificação do processo de adoecimento, bem como a promoção de autonomia e
potencialização da subjetividade de cada sujeito.
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RESUMO
Título:
O psicólogo no setor de Urgência e Emergência: primeiras impressões de um psicólogo
residente.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: Dentre as possibilidades práticas da psicologia hospitalar, a atuação
do psicólogo(a) no setor de Urgência e Emergência (U.E) é ainda pouco referenciada e
divulgada. Não somente este, mas também outros fatores, como o do ideário clínico da
profissão, contribuem muitas das vezes para a descrença na atuação do(a) profissional

de psicologia neste setor, que possui como característica: o dinamismo e a
complexidade. Como parte da equipe multiprofissional, inserido no Sistema Único de
Saúde (SUS), o psicólogo(a) atua de forma global a garantir o princípio doutrinário da
integralidade da população usuária deste serviço. OBJETIVOS: Apresentar as primeiras
impressões de um psicólogo inserido em um programa de residência multiprofissional
em U.E. MÉTODO: Por meio de relato de experiência, busca-se descrever a vivência de
um psicólogo residente, no período de março/2021 até a presente data, no contexto da
U.E em um Programa de Residência Multiprofissional em hospital de grande porte e
nível terciário em Londrina – PR. Durante a prática, são realizados atendimentos através
de triagens ou pedidos de consulta de médicos e outras especialidades profissionais.
DISCUSSÃO: A variabilidade da demanda encontrada no serviço de U.E é correlata ao
fato de que esses setores são considerados “portas de entradas” do nosso sistema de
saúde. Apresentam-se pedidos de consulta aos psicólogos, relacionados às situações
como: amputações, fraturas, variados tipos de violências, comunicação dos diagnósticos
de doenças crônicas, episódios de delirium, entre outros. A admissão de pacientes em
estado grave, com necessidade de estabilização até aos casos de pacientes encaminhados
devido a lacunas no sistema de referenciamento, evidenciam a variação dos níveis de
complexidades encontrados neste setor. Diante desta constituição, o/a profissional de
psicologia atua perante o ineditismo e a brevidade, visando garantir nestas
circunstâncias a totalidade do paciente que busca solução para a situação que urge e
rompe com o curso normal de sua vida. Durante os primeiros meses de atuação do
psicólogo na U.E, pode-se observar as diversas possibilidades de atuação deste(a)
profissional como: acolhimento psicológico, entrevistas iniciais, atendimento às vítimas
de violências, atendimento psicológico aos familiares em situações de óbito e de
urgências psiquiátricas como as tentativas de suicídio e outras. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Diante do que fora exposto, considera-se que a dinâmica da unidade exige
do(a) psicólogo(a), além das capacidades teóricas, iniciativa e disponibilidade para lidar
com o imprevisível. Destaca-se ainda que a presença do(a) psicólogo(a) na unidade de
U.E compondo a equipe multiprofissional, contribui na abordagem de forma integral do
paciente, que recorre ao atendimento emergencial demonstrando por vezes algum
sofrimento psíquico.
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RESUMO
Título:
A Urgência Subjetiva na UTI da Santa Casa de Belo Horizonte: contribuições da
psicologia hospitalar
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O ambiente hospitalar é composto por profissionais de diferentes áreas e especialidades,
de modo que há uma variedade de nomeações para as formas de atuação em equipe,
destacando-se as seguintes: multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar (Tonetto
& Gomes, 2007). Percebe-se uma disparidade entre os modelos biomédico e
biopsicossocial no contexto hospitalar. Enquanto o primeiro centra suas ações nos
aspectos orgânicos do processo de adoecimento, o modelo biopsicossocial foca em

medidas de promoção da saúde, considerando o paciente a partir de uma perspectiva
holística (Souza & Pegoraro, 2009). A Urgência Subjetiva é um fenômeno recorrente no
contexto da UTI, contudo a literatura aponta poucas pesquisas a partir de uma
perspectiva transdisciplinar, ou seja, envolvendo o saber de profissionais de diferentes
especialidades. Essa escuta da urgência psíquica objetiva atentar-se para o que não pode
esperar, ou seja, algo tido como traumático para o sujeito, como as incorrências que
afetam o corpo com sensações intensas de dor (Costa & Costa-Rosa, 2018; Calazans &
Bastos, 2008). Na instituição hospitalar destaca-se esse encontro com o traumático por
meio das seguintes situações: disfunções orgânicas nos sistemas cardiovascular, cerebral
ou respiratório, patologias psicossomáticas, ferimentos que acometem o corpo sem
etiologia orgânica diagnosticada, atos de violência, acidentes de trânsito ou doméstico,
além das tentativas de autoextermínio (Costa & Costa-Rosa, 2018). Este trabalho tem
por objetivo geral: identificar a percepção de profissionais intensivistas da equipe
multidisciplinar da UTI da Santa Casa acerca da Urgência Subjetiva de pacientes e
familiares neste contexto. Já os objetivos específicos são: descrever o trabalho do
psicólogo hospitalar na UTI através de revisão bibliográfica, discutir as Urgências
Subjetivas nas UTI’s e as possibilidades de atuação através de revisão bibliográfica e
identificar a percepção de Urgência Subjetiva dos médicos, enfermeiros, psicólogas,
fisioterapeutas e nutricionistas de uma UTI através de entrevista semiestruturada. Para
tal, utilizou-se como metodologia a revisão de literatura crítica articulada à Análise de
Conteúdo dos dados coletados por meio de entrevista semiestruturada (Bardin, 1979).
Trata-se de uma metodologia que busca a interpretação de dados de maneira controlada,
sistematizada, amparando-se na inferência (Bardin, 1979). O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Santa
Casa de Belo Horizonte sob o CAAE nº: 45405621.6.0000.5138, após submissão
realizada na Plataforma Brasil. Os resultados parciais apontam que a integração da
equipe multidisciplinar está relacionada com a demanda do enfermo, mas também com
a capacidade desses profissionais em comunicarem e compartilharem entre si seus
distintos saberes, propiciando a otimização da assistência prestada. Considerando que a
formação de certos profissionais dá pouca ênfase nas relações humanas, favorecendo a
visão do ser humano como objeto de estudo, há uma tendência na pouca valorização dos
aspectos emocionais e subjetivos durante o manejo com os pacientes, especialmente
aqueles que se encontram em estado clínico crítico ou em processo de terminalidade.
Pretende-se que essa pesquisa possa auxiliar na elaboração de protocolo de atendimento
psicológico nas situações de Urgência Subjetiva na área intensivista, facilitando a
otimização da assistência prestada aos pacientes e aos familiares.
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RESUMO
Título:
Psicologia Analítica e cuidados na psicologia da saúde: reflexões e ampliações no
cuidado com a morte e o luto
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A Psicologia Analítica traz conexões com o hospital e o campo da saúde desde
momentos iniciais de seu desenvolvimento. É significativo notar que essa abordagem
teve início a partir da experiência profissional de Jung em um hospital psiquiátrico.

Evidencia-se, dessa forma, que, apesar de ter se consolidado como voltada ao
atendimento em consultório particular, a Psicologia Analítica não se desenvolveu única
ou primariamente em tal contexto e não tem aplicação a ele restrita. A presença dessa
abordagem na saúde hoje transcende o espaço da clínica em seu modelo tradicional
ambulatorial e também o do hospital voltado exclusivamente a questões de saúde
mental, estando presente no trabalho de psicólogos da saúde que atuam em diversos
setores da rede de cuidado em saúde, indo do hospital geral à atenção domiciliar. Tal
situação nos demanda o desenvolvimento de pesquisas voltadas a temas emergentes nos
espaços citados. Esta mesa é, então, composta por trechos de três pesquisas, duas de
mestrado e uma de doutorado realizadas no Instituto de Psicologia da Universidade de
São Paulo. O presente diálogo será realizado em torno de três eixos: Psicologia
Analítica (conceitos e práticas), luto/morte e intervenções junto à família. Pretendemos
ampliar, mediante símbolos e conceitos dessa abordagem, contribuições que enriquecem
a compreensão acerca de momentos de crises significativas como o adoecimento, a
possibilidade de morte e o processo de luto, tendo como pano de fundo a perspectiva da
morte para a Psicologia Analítica que a considera como fenômeno pertencente ao ciclo
vital, meta final da vida e fundamental para o desenvolvimento psicológico e para o
processo de individuação. Nesse sentido, a morte de acordo com Jung e sucessores,
pode ter diferentes efeitos sobre os sujeitos, visto que cada um irá vivenciar os
enfrentamentos da morte e do morrer de modo variável. A primeira fala é um recorte da
pesquisa de doutorado da autora responsável. Tal pesquisa, de orientação teórica e
qualitativa, utilizou como método o estudo estrutural-conceitual dos construtos
advindos da Psicologia Analítica com o objetivo de desenvolver, primeiro, uma
compreensão sobre a experiência do luto antecipatório de familiares, e segundo de
aprofundar nas possibilidades da prática clínica no atendimento domiciliar. A segunda
fala aqui apresentada é fruto de pesquisa desenvolvida durante mestrado da segunda
participante que tomou por base a Psicologia Analítica e o método qualitativo, com
observações e entrevistas semidirigidas com familiares de pacientes oncológicos em
Cuidados Paliativos. Ela explora as conexões entre o motivo mitológico do oráculo e a
comunicação em saúde nos contextos de Cuidados Paliativos, focando especialmente
nas diferentes atitudes frente à comunicação. O estudo que encerra a mesa redonda diz
respeito a um recorte de pesquisa de mestrado, de metodologia qualitativa, realizada por
meio de entrevistas individuais com adultos que perderam os genitores pela COVID 19. Será desenvolvida uma conexão entre o Modelo do Processo Dual do luto e a
disponibilidade de energia psíquica voltada para os movimentos de introversão e
extroversão nos enlutados.
Nome - Autor 1:
Ludymilla Zacarias / Universidade de São Paulo / Pesquisa desenvolvida com bolsa
Capes.
Título da Fala - Autor 1:
Luto antecipatório, atendimento domiciliar e Psicologia Analítica: reflexões sobre uma
prática com grupo familiar
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:

A Psicologia Analítica tem grande alcance no atendimento de demandas diversas e é
passível de ser utilizada junto a indivíduos que se encontram em várias fases do
desenvolvimento humano. O objetivo desta fala é propor uma reflexão acerca da
utilização da abordagem junguiana junto a familiares que vivenciam o luto antecipatório
pelo adoecimento crônico-degenerativo de um ente que, devido ao agravamento dos
sintomas se encontra em cuidados domiciliares. O processo de luto é uma dinâmica de
adaptação na qual podem ocorrer regressões e progressões da energia psíquica e vários
processos como tensão, polarização, integração e transformação. Para Jung, o processo
de luto é vivenciado, na saúde, de modo oscilatório entre o ponto de vista do ego com
inúmeras ambivalências e, também, pelo ponto de vista do self, permitindo ao enlutado
sentimentos de paz e confiança. Jung recomenda que o indivíduo acesse a morte
também em seu aspecto simbólico e que imagens advindas do inconsciente sejam
utilizadas para ampliar os recursos no enfrentamento. Nesse sentido é possível oferecer
junto aos familiares, de modo individual e/ou em grupo, intervenções psicoterapêuticas
que auxiliem no processo de luto antecipatório utilizando-se da escuta simbólica, de
materiais expressivos, de mitos, conto de fadas, histórias da família dentre outras
técnicas. Visto desta forma o processo de luto antecipatório carrega um poder de
transformação, regeneração e de encontro com o outro e com o si mesmo o que pode
contribuir para o processo de individuação e ressignificação dos vínculos e do contexto
vivenciado no domicílio em família.
Nome - Autor 2:
Rebecca Holanda Arrais/ Universidade de São Paulo e Centro Universitário Christus/
Pesquisa desenvolvida com bolsa Capes.
Título da Fala - Autor 2:
A comunicação em saúde como oráculo: entre a infantilização e o enfrentamento do
próprio destino
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
Segundo a Psicologia Analítica, mitos ampliam a perspectiva sobre o objeto
investigado, pondo conteúdos pessoais em comparação aos de outros sujeitos e produtos
da cultura. O oráculo se apresenta como motivo mitológico que pode contribuir para a
compreensão da comunicação em saúde. Os cuidados e a comunicação equipe-familiapaciente organizam-se entre a infantilização do sujeito adoecido e o reconhecimento
deste como ser ativo em seu próprio enfrentamento do adoecimento ou da morte. A
comunicação em saúde, assim como acontece no oráculo, trata de informações não só
sobre uma situação presentemente vivida, mas também aponta para desenvolvimentos
futuros na vida do sujeito. Um diagnóstico e prognóstico são mais do que classificação
médica, são um indicativo do destino – sentido – que se desenha para aquele sujeito.
Também as respostas alcançadas em Delfos ou Epidauro na busca por saúde, envolviam
o desenvolvimento do conhecimento sobre si, olhar que vai ao encontro da perspectiva
dos Cuidados Paliativos. Variações deste motivo mitológico relacionam-se com
variações nas atitudes e funções familiares. Entre distintas representações do oráculo e
da profecia, assim como entre variadas modalidades de comunicação, há uma variação
central do valor atribuído ao que é dito e do papel exercido pelo sujeito de cuja vida e
destino se trata. Se a comunicação é tomada como maldição ou caminho para o

autoconhecimento, bem como se ao paciente é destinado lugar de passividade e
infantilidade, ou é reconhecido como sujeito ativo, muda-se o modo como se organiza a
comunicação em saúde.
Nome - Autor 3:
Natália Dantas do Amaral / Universidade de São Paulo
Título da Fala - Autor 3:
Luto na pandemia de Covid-19: aproximações entre o Modelo Dual do Luto e o
conceito de Energia Psíquica de Jung
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
A pandemia da COVID-19 se configura como um desastre biológico com
consequências inestimáveis no campo da saúde mental dos indivíduos. No Brasil,
milhares de pessoas já morreram vítimas da doença, e estima-se que, para cada óbito
pela COVID-19, há entre 6 e 10 pessoas impactadas pelo luto. A morte está
escancarada, e os lutos coletivos da pandemia estão sendo silenciados em virtude do
impedimento da presença de familiares e amigos no acompanhamento do paciente
hospitalizado, assim como da realização de despedidas e rituais fúnebres, em
cumprimento às normas de biossegurança necessárias que envolvem também a
orientação de distanciamento social. Esses impedimentos evidenciam a possibilidade de
eclosão de lutos complicados, ao trazer à tona uma nova realidade na forma como
lidamos com a morte. Para esta apresentação, pretendo atinar para a relação entre o
Modelo do Processo Dual no Luto – de Stroebe & Schut - o aporte de energia psíquica e
os movimentos de introversão e extroversão - conceitos do psiquiatra Carl G. Jung - de
forma a ilustrar a oscilação necessária a um processo de luto saudável. A fixação da
energia psíquica em elementos relacionados à perda ou em elementos relacionados à
restauração aponta para uma inflexibilidade do ego em se render a nova realidade após a
morte do ente querido. Para tanto, buscarei abordar como as normas de biossegurança,
impostas pela pandemia, podem impactar nessa oscilação pelos enlutados.
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RESUMO
Título:
Recriando Novas Formas de Conviver: Psicoterapia Breve Focal no Processo de
Hospitalização e Luto pelo Covid-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

INTRODUÇÃO: O Brasil atingiu mais de 500 mil mortos por Covid-19. Há pessoas
que perderam mais de uma pessoa próxima e hoje é difícil se conhecer alguém que não
conheça ou esteja passando pela morte de algum ente querido. A pandemia tem deixado
nas pessoas enlutadas dores e situações psicossociais difíceis, o que aumenta a
vulnerabilidade de desenvolverem complicações na vivência de seus lutos. A
hospitalização pela Covid-19 e a proibição de visitas, também, tem sido um desafio ao
atendimento humanizado em saúde. O luto é um processo que exige da pessoa
adaptação no desempenho em um novo papel, o de enlutado. A psicoterapia breve
focada nos processos de elaborações dos lutos foi usada como intervenção no
acolhimento a pacientes internados e seus familiares nas enfermarias e no ambulatório
de um hospital de doenças infecciosas. OBJETIVO: Descrever a experiência do trabalho
de psicoterapia breve focal no acolhimento psicológico a pacientes e seus familiares
durante o processo de hospitalização e luto em virtude da Covid-19. METODOLOGIA:
Este é um estudo qualitativo e descritivo, na modalidade de relato de experiência.
Descreve a atuação de duas psicólogas nas internações por Covid-19 em um hospital de
doenças infecciosas da rede SUS, na cidade de Fortaleza. Foram atendidas 30 pessoas
de ambos os sexos e maiores de 18 anos. Os atendimentos psicológicos aos pacientes e
suas famílias aconteceram no período de agosto de 2020 a Abril de 2021 nas
enfermarias de internações por Covid-19. Após a morte do paciente foi dado
seguimento ambulatorial a família enlutada através da realização de 5 a 6 sessões de
psicoterapia breve focal, uma vez por semana, com a fundamentação teórica do
psicodrama. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: A psicoterapia breve focal revelou-se
como fator protetivo no processo de luto das pessoas atendidas diminuindo nelas
vulnerabilidades e agravos à saúde mental. Familiares relataram que as sessões
ajudaram a conviver com a dor do luto e a encontrar um novo sentido para viver o hoje
e planejar seus futuros. Todos expressaram sua gratidão pelo amparo que tiveram
durante o processo de internação e após a morte do familiar. CONCLUSÃO: O luto
provocado pela Covid-19 trouxe sofrimentos e prejuízos em diversas áreas das pessoas
enlutadas atendidas e as intervenções com psicoterapia breve focal facilitou nelas o
enfrentamento adaptativo e reduziu riscos à saúde mental. O seguimento ambulatorial
das pessoas enlutadas por parentes hospitalizados em decorrência do Covid 19 mostrouse como importante estratégia de cuidado na promoção da saúde mental e redução dos
agravos psicossociais gerados pela pandemia. O uso da psicoterapia breve focal
contribuiu na prática do atendimento humanizado.
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RESUMO
Título:
Transferência de Cuidados no Serviço de Psicologia
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Ao procurar uma instituição de saúde, principalmente em atenção terciária, o indivíduo
busca ajuda para alguma questão física que vem acometendo-o. Chegando ao hospital, o
paciente é acompanhado por médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogos e outros profissionais da equipe multiprofissional.
Dependendo do adoecimento, o paciente é transferido de setor e seus profissionais de
referência também são alterados. Quando isso acontece, os cuidados médicos, de
enfermagem e da nutrição, por exemplo, são transferidos para os novos profissionais, ou
seja, ocorre a transferência de cuidados da equipe multi, fornecendo assim continuidade
dos cuidados atuais. Porém, nem sempre o cuidado subjetivo faz parte dessa
transferência de cuidados, podendo interferir diretamente no processo de adoecimento

e/ou tratamento do paciente. Assim, torna-se fundamental a adesão de um protocolo de
transferência de cuidados para o setor de psicologia, visando o atendimento integral do
paciente, praticando o modelo de atenção biopsicossocial. O protocolo objetiva alinhar
o serviço de psicologia, mantendo a linha de cuidados terapêuticos para pacientes já
avaliados e/ou acompanhados pelo profissional do setor anterior; assim, garante-se a
continuidade de cuidados psicológicos e, consequentemente, o cuidado integral durante
todo o período de internação. O método consiste na construção de um arquivo único,
sinalizando as transferências realizadas em todo o hospital, com acesso e edição
compartilhada entre todos os profissionais de psicologia, contendo informações
importantes para a continuidade de cuidado, além da referência de cada profissional.
Esse arquivo deverá ser atualizado e acessado diariamente por todos os profissionais,
com o intuito de que os pacientes com demandas urgentes não fiquem sem
acompanhamento. Ao ter nossa prática realizada em um hospital geral, 100% SUS, com
uma equipe de profissionais de psicologia, sendo 20 psicólogas contratadas, 4 residentes
e 1 especializanda que mantém suas práticas isoladas em cada clínica, o protocolo surge
como possibilidade de alinhamento de cuidados, bem como uma forma de reconhecer e
reafirmar o paciente e suas demandas como o real motivo de nosso trabalho. É notável a
impossibilidade de desvincular o lado físico do psíquico e, muitas vezes ao ser
acometido por um adoecimento, o indivíduo tem o seu emocional afetado de forma
exacerbada, demandando assim mais atenção e, consequentemente, a necessidade de
cuidados psicológicos. Por isso é importante que as necessidades do paciente sejam
escutadas, reconhecidas e trabalhadas. Por fim, é fundamental ressaltar que o protocolo
de transferência de cuidados do setor de psicologia, se bem alinhado com toda a equipe,
visa oferecer o melhor cuidado possível ao paciente que procura atendimento clínico,
mas que sofre para além do adoecimento físico.

TRANSIÇÃO DO MODELO
PRESENCIAL PARA O REMOTO EM
UMA LIGA DE PSICOLOGIA
HOSPITALAR
Pôster Eletrônico
Ensino e Formação
Submetido em: 24/06/2021 21:52:00
Número Sequencial: PE256

Aprovado

APRESENTADOR
FERNANDA GOMES VINHAL
AUTOR PRINCIPAL
FERNANDA GOMES VINHAL
COAUTORES:
GABRIELA CESÁRIO LAMARCA, MATHEUS DIOGO BARBOSA
INSTITUIÇÃO
UFTM

RESUMO
Título:
Transição do modelo presencial para o remoto em uma liga de Psicologia Hospitalar
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A pandemia do COVID19 exigiu que medidas como o isolamento social
fossem adotadas para diminuir a propagação do vírus. Nesse sentido, as universidades
tiveram que adaptar seu funcionamento do modelo majoritariamente presencial para o
modelo online. Assim, as ligas acadêmicas também alteraram suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão de forma a continuar compartilhando seus conhecimentos e troca de
experiências entre discentes e docentes, mas agora por meio do ensino remoto.

Objetivo: Apresentar como foi realizada a adaptação da Liga Acadêmica de Psicologia
Hospitalar (LiAPSIH), composta por acadêmicos do curso de Psicologia da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), do modelo presencial para o
online e identificar as possíveis consequências dessa mudança. Método: Foi elaborado
um formulário virtual com cinco perguntas a respeito de como foi a adaptação do
modelo presencial para o modelo remoto, por integrantes da coordenação da Liga
Acadêmica de Psicologia Hospitalar. Ao todo foi possível analisar as respostas de três
coordenadores que mencionaram a respeito das mudanças realizadas pela liga nessa
nova forma de trabalho. Resultados: A partir dos dados coletados constatou-se que o
modelo online, quando comparado ao modelo presencial, trouxe novas possibilidades,
mas também desafios para o trabalho desenvolvido pela liga. Houve a utilização de
recursos antes pouco utilizados como as TICs (Tecnologias da Informação e
Comunicação), que permitiram a expansão da rede de contatos da liga com profissionais
e eventos online sobre a Psicologia Hospitalar por todo o Brasil. A realização do
Simpósio e Curso Introdutório da referida liga no formato virtual permitiu que o evento
atingisse um público maior de pessoas, não se restringindo apenas aos domínios da
universidade. Neste sentido, os eventos possibilitaram a participação tanto de ouvintes
quanto de palestrantes de diversas regiões do Brasil. Entretanto, o modelo remoto e as
medidas de biossegurança interromperam as atividades práticas de extensão
desenvolvidas no hospital. A capacitação dos coordenadores com as novas plataformas
virtuais e a reestruturação na forma de comunicação entre os coordenadores também se
mostraram como um obstáculo oferecido pelo modelo remoto. Discussão: O modelo
online se mostrou como mais um recurso que poderá ser incorporado ao cotidiano da
LiAPSIH beneficiando as áreas de ensino e pesquisa e configurando-se como uma
estratégia de planejamento e organização de atividades entre os ligantes. Além disso, a
participação de profissionais e estudantes de outras regiões do país amplia o
conhecimento e a reflexão sobre outras realidades e contextos de atuação em psicologia
hospitalar. Entretanto, oferece limitações, principalmente referentes às possibilidades de
realizar as atividades de extensão que são desenvolvidas no hospital. Com isso, a
adaptação e desenvolvimento de atividades práticas presenciais para o modelo online se
mostrou como um obstáculo ainda a ser enfrentado, visto que representam uma maior
aproximação da realidade profissional na contribuição e compreensão do conhecimento
teórico na área da Psicologia Hospitalar.
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RESUMO
Título:
As implicações da pandemia pela Covid-19 na atuação do Núcleo SBPH/RS
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O Núcleo da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar do Rio Grande
do Sul (SBPH/RS) foi criado pela Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar e tem
como objetivo disseminar a Psicologia Hospitalar e aproximar os associados da SBPH
que residem no estado do Rio Grande do Sul às atividades da Associação. O Núcleo
SBPH/RS surgiu em 2014 e atualmente é composto por profissionais com experiência
na área da Psicologia Hospitalar. Sua proposta permite a troca de experiências entre

profissionais atuantes em diferentes áreas, tanto de hospitais públicos, quanto privados.
Através da comunicação com profissionais e estudantes de graduação com prática na
área, observaram-se distintas demandas de trabalho que surgem no âmbito hospitalar.
Desta forma, o Núcleo sempre se propôs a desenvolver atividades científicas que
possam contribuir para o aprimoramento deste público. Objetivo: Retratar sobre o
impacto da pandemia pela Covid-19 nas atividades do Núcleo SBPH/RS. Método:
Relato de experiência. Resultados: Com a pandemia pela Covid-19 manifestando-se no
RS, os hospitais sofreram impacto importante com a mudança dos tipos de pacientes
hospitalizados e com a intensa demanda por internação, principalmente nos leitos de
terapia intensiva. Desta forma, os psicólogos hospitalares precisaram se desdobrar para
manejar o sofrimento psíquico de todos os envolvidos no cuidado ao paciente;
humanizar o cenário dominado por EPIs; e também cuidar do seu sofrimento psíquico.
Discussão: Medidas de isolamento social necessárias para o enfrentamento da pandemia
ocasionaram consequências indesejáveis como o surgimento de novos estressores que
configuram esgotamentos físicos e psicológicos, sensação de desamparo, instabilidade
econômica, apreensão de perdas, aumento do nível de ansiedade, intenso sofrimento
psíquico, entre outros. Enquanto estamos vivendo uma crise humanitária em termos de
política e de saúde pública, nós enquanto membros do Núcleo, nos defrontamos com a
necessidade de aprender a viver e se reinventar, além de criar modos de mediação entre
a realidade anterior, atual e futura. As palavras do momento são “adaptação e
reinvenção''. Eis a questão: como enfrentar uma crise enquanto se vive a crise? De que
maneira humanizar um cenário dominado por EPIs, onde se misturam o desejo de salvar
vidas com o medo de ser infectado? Nesse novo contexto, o Núcleo se deparou com
uma sobrecarga de trabalho devido a uma expressiva demanda psicológica somado ao
pouco investimento na contratação de novos profissionais na área. Além disso, os
psicólogos se confrontaram com a impossibilidade de realizar atividades de discussão e
compartilhamento, tanto pela pandemia, quanto pelo desgaste mental do dia a dia.
Resultados: Buscando sistematizar o conjunto desses problemas, o Núcleo procurou
utilizar-se das suas reuniões, realizadas por videochamadas, para ser um espaço de
escuta e cuidado com os integrantes. Além disso, fez uso da publicação de textos nas
redes sociais como forma de elaboração e compartilhamento de temas que são
vivenciados no hospital e de informações corretas sobre a infecção por Covid-19.
Utilizando a internet como ferramenta, foi possível manter seus membros em contato
constante através de mensagens, posts, lives, dentre outros, enquanto respeitando o
distanciamento social da pandemia, além de propiciar canais de comunicação para
estabelecer contato com a comunidade.
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RESUMO
Título:
DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO PSICOLÓGICO DE VISITA DOMICILIAR A
PACIENTES GERIÁTRICOS DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução Envelhecimento é o conjunto dos processos experimentados pelo organismo,
sendo fase significativa do desenvolvimento humano, com declínio das funções de
diversos órgãos. A saúde mental do idoso está relacionada com sua funcionalidade
global e o Psicólogo atuará poderá atuar no tripé paciente-família-equipe. No ambiente
hospitalar existem ações de baixa complexidade, visando promoção e proteção da
saúde, cuidando do paciente e da família, entre elas, a visita domiciliar (VD) realizada
pela equipe de saúde na residência do idoso. Objetivo Diante de tal prática, o presente
trabalho descreve a construção de roteiro para uso da equipe de Psicologia, de um
Hospital Universitário, durante visita domiciliar a pacientes geriátricos. Método A partir
da atuação em Pós-graduação do Programa de Residência Integrada e Multiprofissional
de Saúde do Adulto e do Idoso com ênfase em Atenção Cardiovascular (PRIMSCAV)
surgiu a necessidade da construção de roteiro psicológico para a VD, com instrumento
que possibilitasse coletar dados, levantar demandas, visando intervenções e construção
do relatório psicológico. O desenvolvimento do Roteiro Psicológico de VD foi
embasado na literatura sobre saúde do idoso, com a supervisão da preceptoria com
equipe de Psicologia, aprovado em abril/2021. Resultados Roteiro constituído em seis
eixos, com um total de 44 itens. Primeiro eixo trata da identificação da VD e do
paciente. Segundo eixo trata de informações sobre o paciente como diagnósticos, dados
sociodemográficos, atividades básicas e instrumentais da vida diária e informações
adicionais sobre paciente. Terceiro eixo é um exame psíquico do paciente preenchido
pelo psicólogo. Quarto eixo trata de informações do cuidador principal, trabalhando
itens sociodemográficos, parentesco, distância de domicílio ao idoso, frequência e
tempo de ajuda no cuidado, condições de saúde e, ao final, é realizada a Escala de Zarit
para avaliação da sobrecarga deste cuidador. O quinto eixo é realizado o preenchimento
de informações dos outros cuidadores, servindo para os cuidadores perceberem que não
é apenas o cuidador principal quem tem essa função e que toda a rede do paciente é
importante no desenvolvimento das atividades do cuidado. Após o preenchimento do
quinto eixo, o psicólogo, identificando demandas, pode realizar intervenções,
orientações e encaminhamentos. O sexto eixo é realizado após atendimento,
descrevendo histórico diagnóstico e de tratamentos, o relacionamento sociofamiliar, as
implicações do quadro clínico na rotina, o plano de ação realizado ou programado e da
evolução que constará no prontuário. Discussão O roteiro está em uso há dois meses,
sendo ferramenta de atuação do Psicólogo na VD, consistindo na apresentação do
profissional ao paciente e cuidador, com convite para responder às questões do roteiro
que tem levado, aproximadamente, 20 minutos. Ao considerar as dimensões do
envelhecimento e da atividade do cuidado familiar, tem-se possibilitado abertura para
atuação do Psicólogo em intervenções de baixa complexidade, com identificação de
demandas, realização de intervenções e sistematização do serviço de Psicologia.
Considerando o breve histórico da utilização do roteiro pela Psicologia, nota-se que o
instrumento se mostrou preciso e dinâmico para a prática multiprofissional, viabilizando
o aprimorando do serviço de Psicologia prestados aos idosos em VD.
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RESUMO
Título:
Relato de experiência frente a Simpósio online e reflexões acerca dos relatos das
palestrantes
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A Liga Acadêmica de Psicologia Hospitalar (LiAPSIH) da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro realizou, como atividade de extensão remota, um
Simpósio online em maio de 2021, no qual duas psicólogas relataram sobre suas
atuações no hospital durante a pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2. A partir do

relato das palestrantes, observou-se a necessidade de adequação de suas intervenções
psicológicas no contexto hospitalar devido à pandemia, tais como a visita virtual e o
mural de afeto. Estas estratégias buscaram manter a comunicação e afetividade entre o
paciente internado e seus familiares, como forma de cuidado e acolhimento. Objetivo:
Nesse sentido, o trabalho buscou promover reflexões sobre adaptações e alcances das
intervenções psicológicas no contexto hospitalar durante a pandemia, com base no
exposto pelas palestrantes e em evidências científicas. Método: O relato de experiência
dos autores frente a fala das psicólogas durante o evento online foi utilizado como base
para a pesquisa, além de artigos selecionados nas bases de dados Lilacs, SciELO e BVS,
utilizando-se as seguintes palavras chaves: psicologia, hospital e pandemia, sendo
captados somente os artigos em Língua Portuguesa. Resultados: A partir destes
critérios, 7 de 35 artigos encontrados foram selecionados, por meio da leitura dos títulos
e dos resumos. O evento no formato remoto permitiu a aproximação de realidades
distintas, uma vez que possibilitou conhecer atuações em hospitais de Fortaleza e de
São Paulo. A exemplo de intervenções psicológicas adaptadas ao contexto pandêmico,
as profissionais destacaram a visita virtual e o mural de afeto. A visita virtual é a
comunicação entre os pacientes e os familiares por meio de videochamadas organizadas
pela Psicologia. Já o mural de afeto constitui-se em um quadro onde são colocados
recados escritos pelos familiares para que os pacientes possam ler, além da exposição de
fotos e músicas preferidas do paciente para o momento da extubação. Além dessas
intervenções, a literatura evidencia práticas com materiais psicoeducativos para auxiliar
no manejo de condições que podem afetar a saúde mental dos profissionais da saúde,
bem como acompanhamento terapêutico virtual. Verifica-se, a partir disso, que foram
realizadas intervenções para pacientes, familiares e profissionais da saúde, por meio de
recursos virtuais e materiais como o quadro. Ademais, a literatura mostra que, no caso
de mortes por Covid-19, nas quais os rituais previstos são impossibilitados, se faz
necessário rituais substitutivos que incluam a família. A ideia é que ao se deparar com a
possibilidade concreta da morte, a equipe possa acatar desejos da família, seja por
cartas, fotos ou ligações. Discussão: Tanto a exposição das profissionais durante o
evento quanto os resultados da literatura apontam a relevância do trabalho do psicólogo
hospitalar durante a pandemia pelo COVID-19. Os profissionais de psicologia no Brasil
têm demonstrado grande capacidade em criar ações efetivas de cuidado e humanização
nas instituições hospitalares neste momento. Desse modo, refletir e conhecer quais
intervenções psicológicas têm sido realizadas efetivamente durante a pandemia
possibilita o aprimoramento dessas intervenções, bem como a relevância destas na
assistência hospitalar, contribuindo para promoção da saúde e cuidado da populaçãoalvo destas intervenções.
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RESUMO
Título:
PSICOLOGIA HOSPITALAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA ACERCA DA
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL GERAL
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Durante a graduação em psicologia, o discente tem no estágio um espaço de atuação,
que proporciona a articulação teoria-prática, que contribui para a sua formação e
possibilita o desenvolvimento de competências profissionais. Este artigo é o resultado
do relato de experiência de um estágio supervisionado realizado na emergência de um

hospital geral público, localizado na cidade de Salvador - Ba. Com a realização desse
estudo, é nosso propósito relatar a experiência de estágio supervisionado em psicologia
hospitalar, refletir sobre a atuação do psicólogo na emergência de um hospital geral,
bem como, identificar a formação do estudante de psicologia. Para tanto, foi utilizado
como fonte de dados, o diário de bordo elaborado pela estagiária durante todo o
percurso no hospital. Este material foi analisado na perspectiva da abordagem
psicanalítica. Neste estudo, compreendeu-se que a experiência de estágio é fundamental
para a formação do estudante de psicologia, este que na prática deparou-se com algumas
questões técnicas e éticas. Entendeu-se ainda que a prática do psicólogo que atua na
emergência de um hospital geral é permeada por desafios, visto que, o modelo
biomédico é preponderante. Além disso, verificou-se que a formação do estudante de
psicologia para atendimento na rede pública, considerando as suas especificidades,
ainda é incipiente. É esperado que está pesquisa venha a proporcionar suporte teórico e
prático aos estudantes e profissionais de psicologia, que atuam nas emergências dos
hospitais gerais. Assim como, possibilite a reflexão sobre a formação dos graduandos
que desejam atuar nas esferas públicas.
Palavras-chave: Psicologia Hospitalar; Hospital Geral; Ensino e Formação; Emergência.
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RESUMO
Título:
Entre medos e fantasias: O acompanhamento psicológico a mulheres com câncer de
colo de útero submetidas à Braquiterapia
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Segundo estimativa do INCA (2020), o câncer de colo do útero é o segundo mais
incidente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São estimados cerca de 16.590
novos casos no país para cada ano do triênio 2020-2022. Com exceção do câncer de
pele não melanoma, este se caracteriza como o terceiro tumor maligno mais frequente
nas mulheres. O câncer de colo de útero está relacionado com alterações celulares

ocasionadas pela infecção de alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV). Alguns
tratamentos são possíveis de serem realizados a depender das características da doença,
dentre eles, a Radioterapia (INCA, 2021). Esta se configura como o uso de radiação
ionizante para atingir as células tumorais e se subdivide em dois tipos: A teleterapia e a
braquiterapia. A braquiterapia se refere a um tipo de radioterapia em que a fonte de
radiação é colocada em contato direto com a área acometida pelo câncer (SALVAJOLI
e SILVA, 2008). Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência de atuação
da autora como psicóloga residente junto às pacientes acometidas por câncer de colo de
útero que realizam braquiterapia em uma unidade localizada em um hospital de
referência no tratamento oncológico em Fortaleza. Trata-se de um estudo descritivo, de
teor qualitativo, do tipo relato de experiência, a partir da prática psicológica no contexto
da residência multiprofissional em cancerologia. Os atendimentos psicológicos
ocorreram no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Instituiu-se a rotina de
que uma avaliação psicológica ocorresse na primeira vez em que a paciente chegasse ao
serviço. Geralmente, os atendimentos eram realizados por busca ativa. Por meio de
escuta especializada, era feita entrevista inicial e acolhimento pretendendo compreender
o histórico de adoecimento e o contexto de vida da paciente, bem como o seu
entendimento e estado emocional relativo ao procedimento ao qual seria submetida. A
partir disso, eram feitas intervenções relacionadas às demandas que pudessem ser
expressas e procedia-se a psicoeducação visando dúvidas e fantasias acerca da
braquiterapia que pudessem ocasionar ansiedade frente ao processo. A depender do
estado emocional da paciente, a presença da psicóloga se fazia necessária até mesmo
durante o preparo para o início efetivo do tratamento, o que envolvia a inserção do
dispositivo usado para a emissão de radiação. Isso se devia ao vínculo de confiança
estabelecido durante o atendimento psicológico. Em alguns casos, o acompanhamento
psicológico da paciente nas sessões posteriores era necessário, assim como havia a
possibilidade de encaminhamento da mesma para o ambulatório de psicologia visando
assistência psicológica regular. A atuação nessa etapa da radioterapia surge como um
recurso interessante para a redução do medo e da ansiedade vivenciados antes e durante
a realização da braquiterapia, bem como favorece a possibilidade de um
acompanhamento posterior caso seja necessário. Por fim, é possível perceber que a
presença da psicologia na unidade possibilita uma assistência no momento em que os
receios e inseguranças relacionados ao tratamento se apresentam e se configura como
um cuidado efetivo às demandas de ordem psíquica que podem surgir frente ao
desconhecido que se apresenta.
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RESUMO
Título:
PERSPECTIVAS DE PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA SOBRE O USO DE
METODOLOGIAS GRUPAIS EM HOSPITAL GERAL
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Metodologias grupais possibilitam aliar o potencial educacional, ao
terapêutico e ao acolhimento de um quantitativo maior de sujeitos, apresentando-se em
consonância com os princípios de universalidade do acesso, integralidade do cuidado e
controle social preconizados pelo Sistema Único de Saúde. Por este motivo, têm sido

incorporadas em diferentes níveis de atenção à saúde, incluindo o âmbito de atuação da
Psicologia Hospitalar. A adoção de metodologias grupais nos hospitais, ainda que
recomendada, precisará então considerar especificidades deste setting. Neste sentido
faz-se importante conhecer e sistematizar as experiências de profissionais de psicologia
acerca da condução de tais grupos de forma a identificar os resultados e dificuldades
percebidos, bem como os tipos de grupos e públicos contemplados por tais práticas.
Propõe-se, assim, um estudo qualitativo observacional com o objetivo geral conhecer a
perspectiva de profissionais de psicologia sobre o uso de metodologias grupais em
hospitais. Objetiva-se especificamente: levantar os objetivos e sujeitos aos quais se
destinam os grupos conduzidos; identificar quais os recursos utilizados nas atividades
grupais; registrar as dificuldades e limitações encontradas para a condução de atividades
grupais no hospital; conhecer as principais referências para a realização de grupos no
ambiente hospitalar; analisar a perspectiva do profissional acerca dos impactos do grupo
de apoio enquanto cuidado em saúde. Como amostra foram indicados profissionais de
psicologia com experiência na
condução de grupos em hospitais. A quantidade de entrevistados foi definida por
saturação. Foram conduzidas e analisadas observações e entrevistas semi-dirigidas com
cinco profissionais de psicologia tendo por base o método clínico-qualitativo, conforme
descrito por Turato. Esse projeto foi realizado de acordo com as regras da Resolução nº
510/2016, que delimita a pesquisa com humanos no Brasil e foi aprovado pelo comitê
de ética (CAAE: 45266721.20000.5049).Os resultados obtidos revelaram três
categorias, contendo um total de 15 subcategorias elencadas de acordo com o relato dos
entrevistados sobre suas experiências grupais. A primeira categoria foi "organização e
delimitação da atividade grupal", contendo as seguinte subcategorias: público-alvo e
formas de ingresso no grupo; frequência, duração e local dos grupos; registro e
armazenamento; equipe; objetivos e classificação. A segunda foi "condução da
atividade grupal", contendo: atividades; temas; relacionamento entre participantes;
relacionamento entre participantes e facilitadores; dificuldades; impactos. A categoria
final foi "relação profissional com metodologias grupais", contendo: referencial teórico;
percepção do profissional; primeira experiência grupal; tempo de atuação. Conclui-se
que, ao serem incorporadas à assistência hospitalar, as metodologias grupais passaram
por uma série de adaptações às especificidades deste setting, tais como a necessidade de
maior flexibilidade em relação a espaços e tempo para realização dos grupos. Desta
forma, destaca-se que a sistematização da percepção dos profissionais de psicologia é
importante para a integração de diversos dispositivos metodológicos grupais,
reconhecidos por estes profissionais como eficientes para a produção do cuidado, de
vínculos, de autonomia e de acolhimento junto a diferentes populações afetadas pelo
processo de hospitalização.
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RESUMO
Título:
PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE
ENFERMAGEM SOBRE A MORTE
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Estudantes da área da saúde estão em contato direto e constante com a morte no seu
cotidiano, tendo que lidar profissionalmente com a finitude do outro e, em decorrência
disso, sendo lembrados constantemente de sua própria. A educação para a morte tem
como objetivo fomentar a discussão de temas sobre a finitude, o morrer e o luto, além
de entender as estratégias de enfrentamento. Adiante, é importante para a reflexão sobre
o tema, que se entenda o fenômeno da morte atualmente como acontecendo no ambiente
hospitalar, implicando diretamente os profissionais. Sendo assim, esse estudo busca

analisar como a educação para a morte — de forma teórica e prática, sendo a morte um
fenômeno biopsicossocial — está acontecendo nos cursos de graduação de
Enfermagem, analisando como os estudantes enxergam a temática. Trata-se de um
estudo de delineamento qualitativo e alcance exploratório. Foi realizada entrevista semiestruturada com seis estudantes de enfermagem entre o 4º e o 10º semestre. Esse projeto
foi realizado de acordo com as regras da Resolução nº 510/2016, que delimita a
pesquisa com humanos no Brasil e foi aprovado pelo comitê de ética (CAAE:
45268921.0.0000.5049). A coleta foi feita por intermédio de ferramentas digitais. A
interpretação de tais dados se deu por meio de uma análise de conteúdo. Foram
encontradas cinco categorias de sentido: desejo pela enfermagem e as implicações na
percepção da morte e do morrer; momentos de discussão sobre a morte de forma
curricular e extracurricular; rede de apoio acadêmica ao lidar com a morte;
espiritualidade e distanciamento como formas de enfrentamento; agradecimento pelo
momento de fala. Notou-se que a escolha pela enfermagem foi guiada pela percepção de
ajuda e cuidado, com presença de experiências pessoais, dialogando com o paradigma
do cuidar e curar, indicou-se que os entrevistados têm uma visão voltada para o cuidado.
Foi relatado a morte presente no cotidiano profissional, sendo esse contato marcado
pelo medo atravessado pela aceitação. Foi flagrante o contato com a temática da morte
em atividades complementares como grupos de estudo. Já na grade curricular, foram
citadas que, principalmente, disciplinas de preparo de corpo levantaram essa questão,
porém de forma predominantemente técnica. Os participantes trouxeram confiança em
sua rede de apoio acadêmica, citando que sentem abertura dos colegas e professores
para falar sobre o tema. A espiritualidade e o distanciamento foram destacados como
forma de enfrentamento, por exemplo, com falas que trouxeram a “força que vem lá de
cima” para sustento perante a morte e, por outro lado, a evitação de preparar corpos no
hospital. Além disso, cinco dos participantes agradeceram ao final da entrevista pelo
espaço de fala sobre o tema da morte. Por fim, considera-se como resultado relevante a
maior explanação de como acontece o contato com a finitude na graduação de
enfermagem, notando-se que esse contato ainda é incipiente ou majoritariamente
técnico. Isso mostra a importância de fornecer espaço de fala, permitindo uma educação
para a morte e visando um ambiente mais acolhedor a essa realidade profissional.
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RESUMO
Título:
Plantão Psicológico: Cuidando de Quem Cuida
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A pressão de trabalhar na linha de frente hospitalar em uma pandemia pode ser muito
desgastante, mesmo para profissionais com ampla experiência em situações de crise.
Diante de um desastre sanitário como o que vivemos, em meio a perdas massivas,
crenças básicas (segurança e estabilidade social, congruência do mundo presumido,
capacidade de controlar mudanças) podem ser abaladas. Emoções e sentimentos
acentuados associados à atuação em um ambiente que implica estresse contínuo podem
afetar a estabilidade psicológica dos profissionais de saúde. Nesse cenário, é
fundamental buscar apoio e cuidados com a saúde mental. Com o objetivo de reduzir a
carga emocional desses cuidadores, além de prevenir e/ou identificar transtornos de
ansiedade e depressão, estresse pós-traumático, luto complicado e burnout, a Equipe de

Psicologia de um hospital público pediátrico, na cidade de São Paulo, implantou um
Plantão Psicológico, destinado a todos os funcionários. Os atendimentos individuais
foram anunciados por cartazes e comunicações internas. Ocorreram presencialmente,
levando em conta o distanciamento e demais medidas para evitar contágios, por
agendamento ou procura espontânea. Foram encontros únicos, com foco na emergência
da necessidade, a partir de acolhimento e escuta ativa, sob a perspectiva fenomenológica
existencial. Nos atendimentos, mostrou-se frequente a importância de reconhecer os
próprios limites e sentimentos, visando favorecer o enfrentamento e alívio do
sofrimento emocional imposto pela pandemia. Observou-se, também, que, não raro,
alterações orgânicas, como dores musculares, enxaqueca, insônia e mudanças de apetite,
entre outras, se correlacionavam a aspectos psicológicos. Por solicitação dos
funcionários de dois diferentes setores, houve dois grupos de orientação psicológica e
suporte ao luto. Ainda, mediante busca ativa, houve atendimentos em grupo aos que
retornavam do afastamento por Covid-19, na sala de espera da Medicina do Trabalho.
Nesse local, os trabalhadores partilharam sentimentos e narraram vivências, ouvindo a
si mesmos e aos outros, refletindo e ressignificando, assim, suas experiências. Em todos
os atendimentos, foram incentivadas atitudes de atenção e autocuidado, como a
manutenção de uma alimentação adequada e de momentos de relaxamento. Nesse
contexto, o Plantão Psicológico constituiu-se em um espaço efetivo de apoio emocional,
propiciando a construção de estratégias de gerenciamento de saúde mental, cuidando de
quem cuida.
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RESUMO
Título:
RODAS DE CONVERSAS EM UTI COORTE COVID: A EXPERIÊNCIA DE
ESCUTA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A pandemia de COVID-19 trouxe mudanças nas condições e nos processos de trabalho,
ao passo que impôs alto nível de exigência física e emocional aos profissionais de
saúde, tornando-os mais vulneráveis ao adoecimento psíquico. Dessa forma, foi
necessário promover espaços de acolhimento e escuta desses profissionais a fim de
prevenir e/ou reduzir os impactos na saúde do trabalhador e, consequentemente, na

assistência prestada ao usuário de saúde. Este trabalho propõe descrever a experiência
da escuta direcionada aos profissionais de saúde da Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
– unidade coorte para COVID-19- de um hospital universitário. Tratou-se de um estudo
descritivo, do tipo relato de experiência, realizado no período de março a dezembro de
2020, que descreve a realização de um momento de escuta para a equipe
multiprofissional da UTI em um contexto de pandemia. Todos os profissionais,
presentes no plantão, foram convidados a participar da roda de conversa de tema livre,
facilitado pela psicologia, com duração média de 60 minutos, no espaço da própria UTI.
Os profissionais que participaram da roda de conversa relataram angústia, medo de
contaminar a si e seus familiares, ansiedade, sentimento de fracasso e impotência,
dificuldade de lidar com mudanças constantes e abruptas, além de sintomas
psicossomáticos. Reconheceram também que o distanciamento entre paciente e família,
imposto pelas restrições sanitárias, causaram sofrimento à equipe. Por outro lado, a
possibilidade de partilhar vivências, promoveu a integração entre a equipe e o
sentimento de pertencimento e resiliência. Os profissionais também apontaram
mudanças de comportamentos como fortalecimento de laços familiares e valorização
dos momentos de lazer. O processo de escuta na UTI promoveu bem-estar da equipe,
possibilitou espaço aberto para o compartilhamento de experiências semelhantes,
auxiliou na construção de estratégias coletivas de enfrentamento e de novos significados
para a experiência vivida durante a pandemia. Além disso, o espaço de escuta reforçou a
importância de políticas institucionais que visem a saúde mental dos profissionais de
saúde.
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RESUMO
Título:
Titulo: Avaliação da percepção de doença e qualidade de vida em pacientes oncológicos
em tratamento quimioterápico endovenoso.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O tratamento oncológico demanda o engajamento dos pacientes com câncer
no autogerenciamento de seu tratamento. O autogerenciamento ineficaz pode levar a

desfechos desfavoráveis, como hospitalizações desnecessárias, morbidades agravadas,
diminuição da qualidade de vida e aumento dos custos com saúde. O desengajamento
por sua vez é influenciado pela percepção que os pacientes têm de sua doença, seus
sinais/sintomas e seu tratamento. Objetivos: Avaliar a percepção de doença e qualidade
de vida de pacientes oncológicos em quimioterapia ambulatorial de um serviço de
oncologia vinculado a um hospital filantrópico de São Paulo/SP, ao longo do tratamento
e possíveis correlações a qualidade de vida e sintomas depressivos. Método: Estudo
realizado com pacientes com diagnóstico oncológico em quimioterapia ambulatorial,
acima de 18 anos e que aceitaram a participação após assinatura do TCLE.
Delineamento longitudinal, com abordagem em três momentos: T0 (inclusão no
estudo), T1 (06 meses após inclusão) e T2 (12 meses após inclusão). Os instrumentos
utilizados na pesquisa são: Questionário de Percepção de Doença – versão Breve (Brief
– Questionnaire Illness Perception – B-IPQ), para avaliação da percepção da doença,
European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life
Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30 (versão 3.0), para avaliação de qualidade de
vida e Patient Health Questionnaire – 9 itens (PHQ-9) para avaliação de sintomas
depressivos. A análise estatística preliminar envolveu a comparação dos momentos pelo
teste Qui-quadrado para variáveis categóricas e pela ANOVA para as variáveis
contínuas. Resultados parciais: Os resultados obtidos até o momento indicam que a
amostra é composta por 41,7% de pacientes do sexo masculino com média de idade de
62,8 anos. Sendo que 69,4% são casados, 52,9% possuem ensino superior, 64,8% dos
pacientes tiveram ao menos 1 hospitalização antes do início do tratamento ambulatorial,
70,4% possuem histórico familiar de adoecimento por câncer, 20,8% afirmam
antecedente psiquiátrico e 31,9% possuem outras doenças crônicas. Em relação à
percepção da doença, na inclusão os participantes apresentavam a pontuação média de
23,8(±11,7), com representação emocional média de 18,2(±9,2) e cognitiva de
5,7(±4,9). A pontuação média da EORTC-30 (qualidade de vida) encontrada é de
73,4±16,3. Ainda na inclusão, 76,7% se encontravam sem sintomas depressivos. Até o
momento, 42 participantes realizaram o T1 e 24 o T2. Os dados preliminares
evidenciam mudanças estatisticamente significativas (p<0.005) na percepção da doença,
indicando redução na percepção de ameaça da doença oncológica, tanto em sua
pontuação global, quanto nas representações emocionais e bem como na Função
emocional da EORTC-30, evidenciando que sintomas emocionais (entre eles insônia e
impacto na vida familiar) afetam de modo significante a qualidade de vida. Até o
momento, não se identificaram mudanças estatisticamente significantes nos sintomas
depressivos ao longo do tratamento. Considerações finais: O estudo revela que as
necessidades dos pacientes se alteram ao longo do tratamento e a importância do psicooncologista desde o diagnóstico oncológico.
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RESUMO
Título:
Intervenções da Psicologia Hospitalar na Unidade Neonatal em tempos de Covid-19.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Em 2020, a intensa propagação do coronavírus por todo o mundo fez com que equipes
de psicólogos hospitalares se readaptassem e pensassem em novas propostas de
atendimento para dar vasão à necessidade de acolher pacientes e familiares. Diante da
necessidade de isolamento social e do temor coletivo de enfrentar os riscos do contágio,
deparamo-nos com a situação de puérperas que se encontravam com a realidade de não

poderem entrar na UTI Neonatal e no Berçário Médio Risco para acompanharem seus
filhos. É importante compreendermos que a grande maioria dos pais, quando descobrem
a gravidez, constroem um bebê imaginário sadio e idealizam como se dará seu
nascimento e as fases seguintes. Raramente imaginam que o bebê irá necessitar de
cuidados intensivos. O nascimento do bebê prematuro, doente ou com alguma síndrome
que necessite de maiores cuidados médicos geralmente desestabiliza emocionalmente os
pais e sua família, que passam a ter que enfrentar esse desafio em um ambiente que
consideram ameaçador e assustador: a UTI Neonatal. Quanto mais distante for o bebê
idealizado do bebê real, maiores os impactos emocionais para os pais. E o fato da UTI
estar isolada, impedindo que acompanhem seus filhos, aumenta os medos e incertezas
sobre a recuperação e sobre a vida do bebê, que resulta muitas vezes em alterações de
humor e crises de ansiedade. Este trabalho de natureza qualitativa foi desenvolvido pela
Equipe de Psicologia Hospitalar de um hospital filantrópico de Fortaleza – CE, com o
objetivo de descrever, por meio de um relato de experiência, as estratégias
desenvolvidas de suporte psicológico em tempos de pandemia do COVID-19, nessas
unidades neonatais. Foram desenvolvidas algumas atividades, dentre elas a realização
de atendimentos psicoterapêuticos por telefonemas ou presenciais, quando vinham
desmamar no lactário, para as puérperas e familiares que desejassem. Também foram
entregues cartas afetivas acolhedoras para as mães, que continham informações da nova
rotina na Unidade Neonatal, e realizada a comemoração de datas celebrativas com envio
de fotos e vídeos personalizados para os pais; dentre outras atividades. Durante os
atendimentos, muitas mães traziam o discurso de compreensão sobre a necessidade de
isolamento, mas que estavam apresentando intensa tristeza e ansiedade por estarem
longe dos recém-nascidos. Além da escuta ativa e do acolhimento, foram trabalhadas
estratégias de enfrentamento de situações de crise e realizada psicoeducação sobre
diversos temas como estratégias de autocuidado, puerpério, amamentação e vinculação
materno-infantil. Ao receberem as cartas, as fotos temáticas e os vídeos personalizados,
os familiares expressavam gratidão e felicidade pelo mimo. As ações possibilitaram a
ressignificação das experiências ameaçadoras trazidas pelo COVID-19 e a
transformação destas em superação e esperança.
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RESUMO
Título:
O processo de estruturação da violência entre casais não heteronormativos: uma revisão
integrativa da literatura
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A violência por parceiro íntimo é ainda debatida quase sempre sob a ótica
dos

casais heterossexuais e cisgêneros (pessoas cuja identidade de gênero coincide com o
sexo
biológico), o que muitas vezes negligencia as minorias sexuais e de gênero (casais não
heteronormativos) que atravessam as mesmas problemáticas, acabando por invisibilizar
um
grupo que já sofre com outras formas de exclusão social. A literatura tem mostrado que
a
violência entre casais não heteronormativos é uma realidade preocupante, porém ainda
negligenciada nos âmbitos acadêmico, da saúde e da justiça. Objetivo: Compreender
como se
estrutura a violência por parceiro íntimo entre casais não heteronormativos. Método:
Trata-se
de um estudo de revisão integrativa da literatura acerca da violência entre casais não
heteronormativos dos últimos 10 anos. Para a busca foram utilizados os descritores
“violência
doméstica”, “violência por parceiro íntimo”, “homossexualidade”, “pessoas
transgênero” e
“minorias sexuais e de gênero” nas bases de dados SciELO, BVS e LILACS. Por se
tratar de
um estudo de revisão, não houve a necessidade de aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa
com Seres Humanos. Discussão: Os achados quantitativos apontam para um alto índice
de
violência nos relacionamentos homoafetivos, que percentualmente se mostra tão
frequente
quanto a violência entre casais heterossexuais, e em alguns estudos, ainda mais
frequentes.
Muitos autores acreditam que esses números se justificam em parte pela “dupla
invisibilização”
ou “duplo armário” das vítimas, pois estas encontram na homofobia mais um obstáculo
no
enfrentamento da violência, dificultando a denúncia, por exemplo. A literatura aponta
também
que muitas vítimas desconhecem os poucos serviços voltados para elas, quando existem,
ou
temem que as autoridades competentes as descredibilizem, o que provoca um
isolamento ainda
maior. Em relação a outras minorias sexuais e de gênero, como as pessoas transgênero,
a
literatura revela uma realidade semelhante e também preocupante, embora os estudos
sobre
esse grupo ainda sejam bastante escassos. Considerações finais: Embora existam
pesquisas a
respeito do tema, estas ainda são majoritariamente quantitativas, faltando na literatura
uma
maior compreensão qualitativa sobre o tema, explorando os motivos que levam à
experiência
abusiva, dinâmicas nas relações, estratégias e dificuldades no enfrentamento da
violência,
principalmente no que se refere a outras minorias sexuais e de gênero, como as pessoas

trans.
Os achados sinalizam facetas de um problema complexo que requer um maior
aprofundamento
científico.
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RESUMO
Título:
Perfil do paciente hospitalizado em enfermaria oncológica: solicitações de interconsulta
psicológica
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A interconsulta psicológica é caracterizada como uma possibilidade de promover o
atendimento psicológico ao paciente com câncer em hospital geral. O objetivo dessa
pesquisa foi identificar o perfil de pacientes hospitalizados em uma Enfermaria
Oncológica de um Hospital Escola, no qual foram realizadas solicitações de
interconsulta por profissionais médicos. Foram analisados 271 prontuários de pacientes

internados entre os anos de 2020 e 2021. Os sujeitos eram majoritariamente do sexo
feminino (n=151; 55,72%), com idades entre 20 e 93 anos (M= 60,42; DP = 12,41),
procedentes do Estado de São Paulo. As equipes solicitantes da interconsulta
psicológica foram Oncologia Clínica (n = 258; 95,2%), Mastologia (n = 11; 4,06%),
Clínica Geral e Neurocirurgia (n = 1; 0,37%). Foram identificados indicadores de saúde
mental, sendo que 87 (32,1%) dos pacientes fazem uso de pelo menos um psicotrópico,
25 (9,2%) estão ou já estiveram em acompanhamento psiquiátrico, e 28 (10,3%) estão
ou já estiveram em psicoterapia. Para melhor compreensão dos indicadores de saúde
mental, foi realizada correlação de Person, sendo identificado correlação positiva entre
acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico e uso de medicação (p
<0,001), além de correlação positiva entre o sexo feminino e uso de medicação
psicotrópica (p 0,02). Os dados demonstram comprometimentos importantes na saúde
mental dos pacientes, ressaltando a importância da solicitação de interconsulta
psicológica, para que os pacientes sejam assistidos durante a hospitalização e
devidamente encaminhados para psicoterapia e avaliação psiquiátrica, quando
necessário. Diante do exposto, sugere-se a realização de treinamentos para as equipes
médicas sobre os critérios para solicitação da interconsulta psicológica em ambiente
hospitalar.
Palavras-chave: Psicologia da Saúde, Psico Oncologia, Hospital Geral.
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RESUMO
Título:
Intervenções em psicologia hospitalar durante a pandemia de COVID-19: um relato de
experiência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: a psicologia hospitalar consiste em um campo de estudo situado como
especialidade da psicologia que tem como objeto de estudo os aspectos psicológicos
implicados no processo de adoecimento. Uma condição nosológica que abalou o mundo
e o Brasil, iniciou em 2020 Esta foi denominada COVID 19, provocada pelo novo

coronavírus, gerando uma diversidade de inquietações e situações que não estavam
previstas. Dentre as diversas ações para minimizar a disseminação deste vírus, medidas
de higiene e isolamento das pessoas infectadas fizeram-se necessárias. Dessa forma,
pessoas hospitalizadas em decorrência desta infecção necessitaram ficar longo período
isoladas de suas famílias, muitas vezes sem informações, sem nenhum contato com
essas pessoas significativas. Nesse contexto, é fundamental que o psicólogo desenvolva
ações e intervenções terapêuticas, pois, além de testemunhar o sofrimento pelo processo
de adoecimento, também pode acompanhar um tipo de abandono beirando a solidão do
paciente internado decorrente do distanciamento de familiares e pessoas próximas.
OBJETIVO: trata-se de um estudo que tem como objetivo descrever o testemunho de
psicólogas na experiência de adoecimento pela COVID em paciente internados em
hospital de referência em Doenças Infecciosas. MÉTODO: trata-se de um relato de
experiência de cinco psicólogas de um hospital da rede pública de referência em
doenças infecciosas. Os dados foram registrados pelas próprias psicólogas com apoio da
técnica de diário de campo ao qual anotava-se as intervenções realizadas a partir da
escuta e demanda de cada paciente. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS: Foi
possível perceber que o uso de recursos como visitas virtuais, de atividades criativas
com desenhos, música, além de intervenções terapêuticas baseadas em escuta ativa e
acolhimento fez grande diferença durante a internação do paciente. Além da avaliação
da necessidade de visitas presenciais com a pactuação da equipe, diminuiu
consideravelmente as queixas de ansiedade e os relatos de mal estar durante a
internação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O adoecimento é um acontecimento na vida
de um sujeito que pode trazer diversos sentidos e afetos e somente o caso a caso pode
ser analisado. No caso da COVID 19 o isolamento e o afastamento de pessoas
significativas para o paciente reverberou em afetos negativos e relato de muito
sofrimento. A práxis da psicologia com o olhar atravessado pela singularidade e
subjetividade, pode contribuir com estratégias e intervenção que podem melhorar a
qualidade do tempo de internação e minimização do sofrimento psíquico.
Palavras-chave: hospitalização; COVID-19; intervenção; psicologia
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RESUMO
Título:

PSICOLOGIA INTENSIVISTA: REFLEXÕES A PARTIR DA EXPERÊNCIA DA
PRÁTICA SUPERVISIONADA NA UNIDADE TERAPIA INTENSIVA DE UM
HOSPITAL GERAL
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Historicamente a inserção da psicologia na instituição hospitalar, iniciou-se
em 1954, sendo as primeiras atividades desenvolvidas por Malthider Neder, no Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. No
entanto, o reconhecimento da Psicologia Hospitalar como especialidade, só foi
instituída em 2000, pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), através da resolução nº
014/00, se tornando um espaço de constante construção para uma prática especializada e
humanizada. O Psicólogo atua em todos os settings do hospital, atendendo os pacientes,
familiares e assessoramento da equipe multiprofissional. Todavia, observou-se que as
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é um local de alta complexidade, destinada a
pacientes de risco que requerem cuidados intensivos. Considerando o cenário exposto, a
psicologia intensiva surge no intuito de minimizar o sofrimento psíquico do paciente
decorrente da hospitalização e suas implicações na sua vida, considerando este, como
um sujeito biopsicossocial espiritual. A importância desse profissional na unidade foi
reconhecida pela portaria Ministerial nº 1.071 de 04 de julho de 2005 que regulamentou
a obrigatoriedade do psicólogo nas UTIs e a Associação Brasileira de Psicologia
Intensiva (ABRAPI) surge para validar a importância dessa área de conhecimento.
Objetivo: Esse estudo versa sobre os aspectos psicológicos dos pacientes e familiares na
UTI e o trabalho do psicólogo junto a equipe de saúde de um Hospital geral. Método:
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de caso, desenvolvido através da
experiência dos psicólogos em uma UTI, enquanto alunos de pós-graduação Lato Sensu
em Psicologia Hospitalar. Resultados: A partir da rotina da assistência dos psicólogos
na unidade foi possível perceber durante as visitas diárias dos familiares, a significação
que eles possuem sobre a unidade, reverberando aspectos psicológicos, negativos. Em
relação aos pacientes, durante a internação, foi observado sentimentos de medo e
impotência, quanto à recuperação e da constante ameaça da morte iminente, a falta de
independência e autocontrole frente aos procedimentos. Também, foi identificado a
dificuldade que estes sentem em está distante da família, o que pode ser um
potencializador de ansiedade, preocupação e angústia. Junto a equipe de saúde, os
psicólogos atuaram ajudando a compreender os sentimentos e as dificuldades dos
pacientes fazendo discussões de casos, assim como fazendo mediação entre família e os
médicos para suscitar dúvidas e fantasias para compreensão do diagnóstico e
prognóstico. Discussão: A chegada do paciente na UTI geralmente acontece de forma
abrupta decorrente da urgência pela vida, diante disso é importante o psicólogo, permitir
as expressões destes e dos familiares, dando espaço para acolhimento e escuta,
proporcionando expressões de sentimentos e emoções com o objetivo de minimizar o
sofrimento emocional e favorecer recursos de enfrentamento diante hospitalização.
Conclusão: O profissional de psicologia nas instituições de saúde é uma realidade
desafiadora, no entanto, vivenciar, perceber e compreender a importância da figura
desse profissional nesse contexto, é de extrema importância para nos debruçarmos ainda
mais nesse campo de atuação, buscando se tornar um profissional agente efetivo de
transformação, atuando com ética, respeito e empatia.
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RESUMO
Título:
Constribuições da psicologia no manejo da dor oncológica: Um relato de experiência na
residência multiprofissional
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: A dor se caracteriza como uma das principais queixas de pacientes
oncológicos. De todos os pacientes em tratamento, acredita-se que 40% a 70% terão
dor, de moderada a intensa em alguma fase do tratamento. Com o crescimento deste tipo

de adoecimento na sociedade contemporânea, seja pelo estilo de vida ou aumento da
expectativa de vida, percebe-se a necessidade do aprimoramento dos profissionais que
lidam com essa demanda no que tange a compreensão do quadro e uso intervenções que
auxiliem os pacientes no controle e tratamento da dor, e consequentemente promovam
maior qualidade de vida ao paciente. Objetivo : Relatar recursos teóricos e práticos da
psicologia como fundamento para a assistência a pacientes internados que apresentam
queixas de dor. Trata-se da percepção de uma psicóloga residente em seu campo de
prática, trazendo também reflexões críticas acerca das observações e vivências.
Metodologia: Trata-se de pesquisa qualitativa, no modelo de relato de experiência
vivenciada na residência multiprofissional de saúde em oncologia, levando em
consideração as impressões pessoais, porém embasadas na literatura. Este trabalho
encontra-se apoiado na Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, em seu
parágrafo único do artigo 1º que dispõe sobre as pesquisas que não precisam ser
registradas no sistema. Discussão: A dor é um fator de risco para o sofrimento
emocional, e o cuidado com o paciente precisa considerar sua integralidade. Para tanto,
é imprescindível a atuação de uma equipe multiprofissional, na qual também se insere o
psicólogo. Na prática da residência de oncologia, a dor é uma queixa vivenciada
diariamente, seja ela fraca, moderada ou intensa, aguda ou crônica, São os manejos
possíveis: uso de escalas para medição subjetiva da intensidade da dor, identificação das
demandas físicas e emocionais do paciente, facilitação do diálogo com equipe em busca
de um plano individualizado de cuidado, realização de psicoeducação acerca dos
mecanismos e tratamento da dor, uso recursos cognitivos e técnicas corporais de
distração e relaxamento bem como o suporte psicológico diante das manifestações
emocionais decorrentes do enfrentamento ao adoecimento e das sensações dolorosas.
Considerações finais: Garantindo um tratamento individualizado e integral, cerca de
80% dos casos de dor oncológica podem ser resolvidos, garantindo melhor qualidade de
vida aos pacientes e rede de apoio. Ao contrário, a dor quando não adequadamente
tratada contribui para o aumento da morbidade, prejudica a recuperação e atrapalha a
alta hospitalar. Entretanto, muitos profissionais que lidam com esse tipo de adoecimento
ainda não estão capacitados para tal. É, portanto, imprescindível que a temática seja
mais estudada e debatida nos espaços de formação e compartilhamento de
conhecimento
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RESUMO
Título:
LIGA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA HOSPITALAR E DA SAÚDE - LAPHS:
ACESSO A QUALIFICAÇÕES EM PSICOLOGIA HOSPITALAR E DA SAÚDE
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A Liga Acadêmica de Psicologia Hospitalar e da Saúde - LAPHS foi fundada em
novembro de 2018, por alunos, ex-alunos e professores do curso de graduação em

Psicologia da Universidade Católica de Minas Gerais, Campus Betim - PUC Minas
Betim, por meio do desejo de proporcionar o acesso aos conhecimentos sobre atuação
do psicólogo no contexto hospitalar e nos diferentes campos da saúde, uma vez que
percebeu-se uma escassez de conteúdos voltados para essa temática durante a graduação
em Psicologia. A LAPHS é uma associação laica e sem fins lucrativos, da qual possui
uma gestão composta majoritariamente por estudantes de graduação, entretanto conta
também com estudantes de pós-graduação e psicólogas formadas pela PUC Minas.
Atualmente, a gestão possui 13 cargos, sendo eles: Presidente; Vice-Presidente;
Secretário; Vice Secretário; Diretor Financeiro; Vice Diretor Financeiro; Diretor
Cultural/ Eventos; Vice Diretor Cultural/ Eventos; Diretor de Marketing/ Divulgação;
Vice Diretor de Marketing/ Divulgação; Diretor de Ensino; Diretor de Pesquisa; Diretor
de Extensão.
A inserção dos alunos de Psicologia na LAPHS se dá através das vagas de ligantes, que
são preenchidas por meio de processos seletivos semestrais. Esses processos se dão por
meio do preenchimento de uma ficha de cadastro, histórico acadêmico, currículo
profissional, carta de intenção e/ou entrevista. O mesmo também poderá ser feito
mediante a processo avaliativo, classificatório e/ou qualificatório, que garanta
impessoalidade, realizado sob a supervisão da gestão. A LAPHS é baseada em três
pilares fundamentais que são: O ensino, do qual complementa aos estudantes
conhecimentos técnico-científicos relacionados à Psicologia em seu contexto hospitalar
e da saúde, desenvolver cursos, aulas expositivas, seminários e discussões de casos
clínicos interdisciplinares. As temáticas e os palestrantes são escolhidos de acordo com
os interesses dos ligantes no início de cada semestre. A pesquisa que acontece por meio
da promoção e do desenvolvimento de investigações relevantes e pertinentes na atuação
do psicólogo hospitalar e da saúde. E a extensão que é o planejamento, a programação, a
organização e a coordenação de programas educativos sobre o tema “Psicologia
Hospitalar e da Saúde”, a serem ministradas pelos membros da LAPHS junto à
comunidade, e, também, proporcionando aos ligantes atividades práticas como visitas
aos locais de atuação. Com o advento da pandemia da COVID-19, os encontros que
anteriormente aconteciam presencialmente no campus da PUC Minas Betim, passaram a
ocorrer de forma remota, utilizando a plataforma Google Meet e possuem duração de
1h30minutos.
A mudança na forma de realização dos encontros da LAPHS proporcionou observa-se
uma melhor adesão da comunidade acadêmica aos encontros, além da possibilidade de
participação de alunos de outras instituições até mesmo localizadas em outras cidades e
estados, o que, consequentemente, tornou os processos seletivos mais concorridos e
uma melhor participação dos alunos, contando atualmente com 62 ligantes ativos. Após
quase três anos de criação da LAPHS é possível observar que ela proporcionou
oportunidades significativas para qualificação e melhora nos currículos acadêmicos e
profissionais dos seus membros, tanto que há casos de ligantes que começaram a atuar
em diferentes setores do SUS como na gestão e em residências multiprofissionais.
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RESUMO
Título:
Apoio social como fator de proteção ao ajustamento psicológico de pacientes em
tratamento oncológico
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O diagnóstico e tratamento do câncer expõe o indivíduo à tarefa de lidar com uma série
de estressores que acarretam impactos físicos, psíquicos e sociais. A utilização de
estratégias de enfrentamento, esforços cognitivos e comportamentais implementados
para resolver problemas, são essenciais para reduzir o estresse que essas adversidades
podem causar e promover o ajustamento psicológico. Por sua vez, os aspectos
psicossociais desempenham papel fundamental para essa adaptação, visto que, a

maneira como os pacientes percebem o convívio social afeta diretamente os processos
de regulação emocional. Objetivo: Verificar se o apoio social atua como fator de
proteção para o ajustamento psicológico de pacientes oncológicos e correlacionar ao
apoio social as variáveis: ansiedade, depressão, indicadores de ajustamento, esperança,
resiliência e sentido de vida. Método: Estudo descritivo, exploratório, de corte
transversal e abordagem quantitativa, realizado em um hospital geral do noroeste
paulista. Para a avaliação psicológica foram utilizados: Questionário Sociodemográfico,
Questionário de Sentido de Vida, Escala de Ajustamento Mental para o Câncer, Escala
de Ansiedade e Depressão Hospitalar, Escala de Apoio Social, Escala de Resiliência de
Connor-Davidson, Escala de Esperança de Herth. Os dados foram analisados através de
estatística descritiva e Teste de Spearman, nível de significância de p<0,05. Resultados:
Participaram 144 pacientes, idade média de 54,7 anos (±1,049), com prevalência do
sexo feminino (63,19%), casados ou com companheiro (68,05%); residentes com uma
ou duas pessoas (67,35%); ensino fundamental incompleto (43,05%); católicos
(54,86%). O apoio social apresentou correlações negativas com as variáveis: ansiedade,
depressão, desamparo e preocupação ansiosa, demonstrando que melhores resultados de
apoio social estão relacionados a menores índices de transtornos mentais e ajustamento
psicológico desadaptativo. Ainda, apresentou correlações positivas com as variáveis:
esperança, resiliência e sentido de vida, indicando que quanto maior a presença de apoio
social, maior índice de fatores protetivos, que sugerem melhor ajustamento psicológico
ao adoecimento. Conclusão: O apoio social apresenta-se como um fator protetivo ao
ajustamento psicológico, em virtude de contribuir para menores índices de transtornos
mentais e sentimentos disfóricos, favorecer o desenvolvimento de estratégias de
enfrentamento adaptativas e ajustamento psicossocial.
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RESUMO
Título:
As afetações e enfrentamentos, psíquicos e emocionais, dos responsáveis de crianças e
adolescentes hospitalizadas na oncologia pediátrica.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

O câncer é uma doença que carrega um estigma social diretamente relacionado com a
morte, com o medo da dor, do sofrimento e principalmente, com o medo da incerteza do
futuro. Devendo ser tratada em equipe multiprofissional, no qual o psicólogo se envolve
desde a prevenção aos cuidados paliativos. É de extrema importância observar as
alterações que esse diagnóstico provoca na dinâmica familiar, diante da hospitalização
do paciente. O encontro com a finitude, o entendimento de que a vida pode acabar a
qualquer momento, pode intensificar sentimentos de ansiedade e tristeza, que também
atingem os responsáveis. O
adoecimento de crianças e adolescentes, envolve a família como um todo, já que seus
cuidados estão diretamente ligados aos seus responsáveis e o sentimento de impotência
frente a essa doença, provoca diversos sofrimentos emocionais e psíquicos.
Pretende-se neste trabalho, sob à luz de relato de experiências vivenciadas por
psicólogas hospitalares ao longo do seu trabalho no Hospital IPSEMG, operando
atualmente no Hospital da UnimedBH, em companhia da revisão integrativa de
literatura, compreender os impactos emocionais e as estratégias de enfrentamento,
utilizadas para lidar com o diagnóstico, a internação, o prognóstico e a inserção nos
cuidados paliativos, de crianças e adolescentes, em tratamento oncológico.
Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com busca nas bases de dados Scielo e
Pepsic. Foram utilizados os descritores “oncologia pediátrica” “cuidados paliativos” e
“estratégias de enfrentamento dos responsáveis”. Os critérios de inclusão foram: artigos
em português, relacionados ao tema e publicados no período de 10 anos. Além do
relato de experiência, de maneira geral, vivenciada por uma profissional de psicologia
hospitalar.
Foi possível observar que os responsáveis tendem a adotar diversas estratégias de
enfrentamento, entretanto, a religiosidade, a negação, a fuga e a criação de redes de
apoio entre eles, aparecem com uma grande frequência, sendo importantes recursos
adaptativos de expressão dos sentimentos.
Os responsáveis experienciam diversas tribulações ao longo do processo de
adoecimento da criança e do adolescente, enfrentando dificuldades, seja na mudança de
rotina, na maneira como lidam com as suas emoções e o medo da morte, relacionadas à
nova realidade a qual estão inseridos. A demanda de atenção da equipe
multiprofissional e de cuidados paliativos, se torna constante como fonte de apoio. Uma
intervenção multiprofissional, com suporte da psicologia, propicia maior conforto frente
ao adoecimento, tratamento e prognóstico. Estudos voltados para os responsáveis pelo
adoecimento infanto-juvenil mostram que estes se encontram desamparados,
evidenciando a necessidade de ampliar os cuidados prestados a esses pacientes
envolvendo também seus familiares.
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RESUMO
Título:
EXPERIÊNCIA NO SETOR DE PSICOLOGIA EM HOSPITAL COM
ASSISTÊNCIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O psicólogo iniciou sua atuação no ambiente Hospitalar na década de 70, mas foi
apenas com o Decreto de n° 53.462/64 que a Psicologia foi oficializada no contexto de
saúde. A conquista de espaço desse saber nas instituições de alta complexidade foi se
dando ao longo dos anos, e atualmente é percebida como parte integrante fundamental

para a atenção à saúde sob uma perspectiva integral de sujeito, enquanto ser bio-psicosocial. De maneira que a Psicologia vem a se configurar, no hospital, uma prática
assistencial de suporte emocional perante a situação de adoecimento. Diante do cenário
atual pela pandemia da Covid-19, toda a dinâmica de funcionamento hospitalar passou
por uma série de mudanças, consequentemente, uma nova rotina de trabalho para a
equipe de saúde inserida na linha de frente a fim de lidar com os casos de COVID de
maneira a prestar uma assistência que seja efetiva para os pacientes e mais segura
possível para a própria equipe. A atuação dos profissionais da psicologia acompanhou
esse movimento, precisando reorganizar o manejo de suas atividades dentro do campo.
Nesse novo cenário, recursos tecnológicos antes não imaginados passaram a ser mais
presentes, na perspectiva de encurtar distâncias entre familiar e equipe, promover bemestar e colaborar com a produção de recursos emocionais de enfrentamento a esse
período de crise. Neste relato de experiência, tem como foco apresentar a atuação do
psicólogo como profissional da saúde trabalhando na linha de frente, a partir de uma
atuação multiprofissional no acolhimento a pacientes, suporte dos familiares e equipe da
Clínica Médica 01 que é composta por 10 leitos UTI, 6 leitos de semi-intensivo e 14
leitos de enfermaria, no Hospital Colônia Dr. João Machado, na cidade de Natal, no Rio
Grande do Norte - RN. Dentre as atividades desenvolvidas foram acolhimento ao leito,
plantão psicológico, televisita, jornal, prontuário afetivo, diário de homenagens, carta de
condolência dentre outras formas de intervenção que foram utilizadas como recurso
para minimizar o sofrimento no período de hospitalização, no qual, esses métodos são
realizados por 5 estagiários e uma psicóloga do setor. Essas produções revelam as
múltiplas necessidades de suporte emocional que os sujeitos envolvidos direta e
indiretamente com a rotina hospitalar podem vir a ter, sobretudo diante das restrições
relacionadas à lógica de Covid- 19, bem como apresenta também as potencialidades dos
recursos de comunicação como ferramentas de cuidado, de promoção de saúde e de
manutenção de qualidade de vida.
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RESUMO
Título:
Um pensar sobre as possibilidades de intervenção a partir da hospitalização por
COVID-19: Atuação do psicólogo hospitalar no fortalecimento e co-participação dos
familiares na internação.

Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O presente estudo relata a experiência de intervenção das psicólogas residentes em uma
Unidade de Isolamento Respiratório da Covid-19, no interior da região Norte, à luz do
referencial teórico da psicologia hospitalar. Este trabalho tem por finalidade traçar um
olhar, a
partir da vivência das residentes, para a tríade de atuação do psicólogo hospitalar
(paciente,
família e equipe), visando contribuir e aflorar a discussão sobre as possibilidades de
intervenção frente ao sofrimento ocasionado aos familiares em tempos de isolamento e
impotência durante o processo de hospitalização. Apresenta-se assim, as medidas
adotadas
pelo serviço de psicologia em uma Central de Atendimento a Covid-19, na cidade de
Vilhena- RO. Para tanto, utilizou-se como método o relato de experiência, uma vez que
falar
da experiência é uma forma de socialização e produção de saberes. O registro das
atividades
desenvolvidas por meio dos relatórios, projetos e também a observação consistiu em
material
fonte de estudo. O isolamento físico, aparelhos, os sintomas da própria patologia são
adversidades encontradas, e que podem trazer à tona uma diversidade de reações
emocionais,
não só ao paciente, mas aos familiares, que se tornam aflitos por não participar
presencialmente deste momento. Destaca-se a importância da assistência aos familiares
durante este processo, facilitando a aproximação da hospitalização do seu ente,
acolhendo as
angústias da separação, da falta de explicações e participação dos processos decisórios
do
tratamento do seu ente. Assim, é emergente olhar além do corpo que adoece, mas para
sujeito com suas dimensões sócio afetivas. Considera-se que a atuação frente à
pandemia é
cercada de contingências, sendo necessária uma postura criativa e crítica, a utilização de
tecnologias contribui para o estabelecimento do contato entre o paciente e seus
familiares,
podendo ocorrer por meio de visitas virtuais, ligação e gravações, buscando minimizar a
sensação de desamparo e a ausência do concreto imposta pelo distanciamento. Além de
se
fazer pertinente na evitação de lutos complicados. Ressalta-se a indispensabilidade em
acompanhar o trabalho realizado por outros psicólogos hospitalares, uma vez que ainda
estamos vivendo o contexto de pandemia e as práticas estão sendo testadas e
atualizadas.
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RESUMO
Título:
Perfil das estratégias de coping no cotidiano de mães com filhos em remissão oncohematológica
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Rayssa Martins Morais¹ (rayssa_martins@live.com) / Universidade Federal do
Triângulo Mineiro – UFTM
Beatriz Oliveira Valeri (beatriz.valeri@uftm.edu.br) / Universidade Federal do
Triângulo Mineiro – UFTM

Fabiana Pinheiro Ramos (fabiana.ramos@ufes.br) / Universidade Federal do Espírito
Santo – UFES
¹ Agência de Fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq (apoio financeiro por meio do Edital PIBIC/UFTM
n.°08/2019/PROPPG de 15 de Abril de 2019).
Introdução: Ter um filho com câncer é experienciar mudanças e desafios, mesmo após a
conclusão do tratamento. A criança que convive com o adoecimento oncológico se
depara com a sua saúde debilitada, tanto pela doença quanto pelo tratamento. Tal fator
faz com que ela precise de constante ajuda, o cuidador primário, sendo esse na maioria
dos casos a mãe, necessita estar sempre disponível, mudando seu dia a dia e lidando
com altos níveis de estresse para ofertar os cuidados demandados. A Teoria
Motivacional do Coping (TMC) entende o enfrentamento como uma ação regulatória
em situações de estresse. As estratégias de enfrentamento, quando são adaptativas,
colaboram para o desenvolvimento eficaz da rotina das cuidadoras. Objetivo: Descrever
a respeito das estratégias de enfrentamento de cuidadoras de crianças com diagnóstico
onco-hematológico em remissão. Método: Pesquisa descritiva quali-quantitativa, de
corte transversal, na qual seis cuidadoras responderam a entrevista semiestruturada e ao
Inventário de Estratégias de Coping. Para a análise dos dados que serão apresentados,
foi realizada uma reclassificação dos itens originais do inventário para as categorias de
famílias de coping da TMC. As respostas obtidas por escala likert foram registradas em
um banco de dados e a frequência de utilização de cada família de coping foi calculada
por estatística descritiva (média e desvio padrão). Resultados e Discussão: Os dados
aqui pontuados são um recorte de um estudo mais amplo que investigou o contexto de
vida e as estratégias de enfrentamento de mães de crianças com diagnóstico de leucemia
linfoide aguda na fase de remissão. Os resultados obtidos evidenciaram que o
enfrentamento possui um caráter processual, uma vez que diferentes estratégias são
usadas ao longo das constantes mudanças vivenciadas pelas cuidadoras no percurso de
adoecimento do filho. Identificou-se que na fase de remissão oncológica dos filhos, as
mães adotaram, em sua maioria, estratégias de enfrentamento com desfecho adaptativo,
como as das famílias delegação, negociação e busca de suporte, além do coping
religioso. Considerando a fase de remissão como um momento de transição é esperado
que conteúdos que remetam a um enfrentamento mais negativo também estejam
presentes, como a autoculpa e a lamentação. É importante promover a saúde psicológica
das cuidadoras e ofertar apoio social para que elas possam prover um cuidado eficiente
para seus filhos, uma vez que o coping com desfecho positivo é associado com a melhor
qualidade de vida e bem-estar psicológico.
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RESUMO
Título:
A Inovação no tripé da Psicologia Hospitalar: assistência, ensino e pesquisa e os
recursos tecnológicos.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O Hospital configura-se como um cenário de convergência da ciência e da tecnologia,
afetando as práticas de todos os profissionais inseridos nesse contexto. Enquanto
profissional inserido(a) nessa instituição, o(a) psicólogo(a) hospitalar também se
defronta com o desafio da integração (ou não) de recursos tecnológicos em seu
cotidiano. A Pandemia da COVID-19 e seus desdobramentos sociais e sanitários
colocaram essa temática em foco em decorrência das medidas de restrições e isolamento
que inviabilizavam a continuidade dos cuidados psicológicos no campo presencial,

revitalizando as discussões sobre a Telepsicologia, seus limites e alcances. A presente
mesa objetiva discutir os aspectos práticos da inovação no cotidiano a partir do tripé da
Psicologia Hospitalar: a assistência, a pesquisa e o ensino. No campo assistencial, serão
discutidas as utilização de recursos tecnológicos nos cuidados aos pacientes internados e
seus familiares, permitindo o contato entre ambos por meio de visitas virtuais, bem
como o acolhimento aos últimos após o óbito. Da perspectiva da pesquisa, serão
discutidas apresentadas as experiências de utilização das tecnologias de informação e
comunicação (TIC) para o desenvolvimento de estudos, tanto no recrutamento e
aplicação de instrumentos/entrevistas aos participantes, quando no gerenciamento de
dados de pesquisa. Por fim, a utilização de recursos tecnológicos no campo do ensino
será abordada pela perspectiva das Sessões de Aprendizagens Virtuais (SAVs) enquanto
espaço de construção de saber e práticas dos psicólogos hospitalares durante a
pandemia.
Nome - Autor 1:
Psic. Juliana dos Santos Batista
Título da Fala - Autor 1:
Cuidado ao luto na era digital
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
Introdução: A Covid-19 propiciou o impulso ao uso de tecnologias, que se alastrava nos
últimos anos com o avanços em saúde e agora se depara com impossibilidades, devido
às medidas sanitárias. Neste sentido, o enfrentamento das perdas e o cuidado ao luto
também foi atravessado em um momento da sociedade que se entrelaça com o mundo
digital. Objetivos: Apresentar possibilidades de assistência intermediadas pelo uso de
tecnologias e refletir sobre os reflexos de tais práticas no cuidado ao enlutado,
considerando a potencia do espaço digital para expressões de luto e suporte Método:
Apresentar um relato de experiência e reflexão crítica sobre as intervenções na
pandemia intermediadas por dispositivos digitais. Resultados e discussão: No HSL
destacou-se a oferta de cuidado ao enlutado na UTI a visita virtual e o monitoramento
telefônico pós óbito. Ambas ações, para além de um momento de conexão, constituemse como um espaço de cuidado ao enlutado, com ações que garantem ao psicólogo
identificar necessidades considerando as cinco dimensões do luto e realizar triagem
interventiva quando necessário. Considerações finais: A pandemia exigiu do psicólogo
novas articulações de cuidado e evidenciou a potencia de outras formas de acesso ao
paciente, que podem ser transportadas para o espaço digital, uma vez que o sujeito em
questão é o mesmo, mas agora, impedido da aproximação física. Trata-se de uma
adaptação de recursos ao setting no cenário hospitalar e considera-se pertinente discutir
sobre a relação do homem com a morte frente os avanços tecnológicos, bem como as
questões éticas e bioéticas envolvidas.
Nome - Autor 2:
Rafael Trevizoli Neves
Título da Fala - Autor 2:

Experiências de utilização de recursos tecnológicos na pesquisa em Psicologia
Hospitalar
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
Introdução: A Pesquisa em Psicologia Hospitalar e da Saúde é um elemento
fundamental para sua expansão e afirmação como disciplina essencial no cuidado à
saúde. Ao mesmo tempo em que alicerça a prática, a pesquisa amplia seu alcance
teórico e sua aplicabilidade por meio de uma pluralidade técnica e metodológica além
de permitir articulações e debates com as Psicologias e com outras áreas do
conhecimento. Objetivos: Discutir o uso dos recursos tecnológicos no desenvolvimento
de pesquisas em Psicologia Hospitalar. Método: Relato de experiência de um
filantrópico em São Paulo na utilização de tecnologias da informação e comunicação no
desenvolvimento de pesquisas no campo da Psicologia Hospitalar. Resultados: Os
recursos tecnológicos podem contribuir tanto como via para acesso aos participantes,
como a experiência da Pandemia tem revelado, por exemplo, por meio de surveys
enviadas por e-mails e entrevistas realizadas por videoconferências, como também
como gerenciamento dos dados de pesquisa, tendo em vista a experiência com a
utilização do Research Eletronic Data Capture (REDCAP) tem demonstrado. Permanece
como desafios a apropriação dos profissionais de tais recursos, a familiaridade com seus
usos e as questões éticas inerentes à pesquisa com seres humanos. Considerações finais:
Os recursos tecnológicos podem colaborar para a ampliação da produção científica em
psicologia hospitalar, contudo é necessário reflexões críticas sobre seus limites e
possibilidades.
Nome - Autor 3:
Adriana Aparecida Fregonese
Título da Fala - Autor 3:
Sessões de aprendizagem virtual como rede de apoio teórico prático em Psicologia
Hospitalar
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
Introdução: A pandemia pelo Covid-19 trouxe para o psicólogo hospitalar uma carga de
situações diversas no contexto de trabalho, envolvendo pacientes, familiares a aos
próprios profissionais de saúde, com enorme potencial de sofrimento. O saber
psicológico foi convocado diante das medidas de enfrentamento, solicitando do
profissional sua atenção para medidas de prevenção e planejamento de intervenções
diferenciadas. Os recursos tecnológicos diminuíram as dificuldades existentes entre
distância física e profissionais da saúde no Brasil, possibilitando a troca de experiências
e instrumentalização para atuação em tempo real durante a pandemia.
Objetivos: apresentar o compartilhamento de experiências teórico-práticas do psicólogo
hospitalar mediadas por sessões de aprendizagem virtual (SAVs) com psicólogos do
Brasil.
Método: relato de experiência com reflexões acerca das sessões de aprendizagem virtual
realizadas semanalmente com psicólogos de diversas regiões do Brasil, entre os meses
de Abril à Dezembro de 2020.

Resultados e discussão: As SAVs promoveram em tempo real a aproximação de
profissionais de psicologia atuantes na rede SUS e suas diversas experiências no
cuidado com pacientes, familiares e equipes de saúde. O canal virtual operou como
espaço de compartilhamento das dificuldades de atuação do psicólogo, com discussões
que permitiram a construção em conjunto de possibilidades e caminhos para atuação do
psicólogo diante das diferente demandas e contextos.
Considerações finais: As SAVs permitiram o aprendizado compartilhado e colaborativo
para profissionais com desafios e circunstâncias diferentes de atuação, expandindo
conhecimentos psicológicos e produzindo discussões mútuas sobre manejo das
situações de crise instalada.
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RESUMO
Título:
PSICO-ONCOLOGIA E ESTÁGIO CURRICULAR: COMO ESTAGIÁRIOS
AVALIAM SUAS EXPERIÊNCIAS
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: Diante do número crescente de pacientes acometidos por câncer no
Brasil, observa-se uma importância cada vez maior da Psico-Oncologia, uma vez que o
acompanhamento psicológico é indispensável para os pacientes e familiares nas diversas
fases de tratamento do câncer. OBJETIVO: O presente estudo objetivou identificar
quais as percepções de estagiários de Psicologia acerca do estágio supervisionado em
Psico-Oncologia. MÉTODO: Tratou-se de um estudo qualitativo, realizado através de
entrevistas semiestruturadas, e tiveram como participantes cinco estudantes de

Psicologia de uma universidade privada da região do Cariri. RESULTADOS: Os
resultados apontaram que o estágio em Psico-Oncologia possibilitou o desenvolvimento
de uma escuta clínica mais atenta, bem como uma sensibilidade para acolher o paciente.
Proporcionou ainda, a humanização no trato com os pacientes e o aumento da empatia,
bem como o crescimento pessoal dos estagiários. No tocante às dificuldades
encontradas, estar diante da morte causou abalo para os estagiários, e um sentimento de
impotência diante dela. E ainda, atender no contexto hospitalar foi um desafio, visto que
ao longo da graduação as práticas são ensinadas em um molde clínico. Acerca das
estratégias de coping utilizadas pelos estagiários, notou-se a importância de amigos e
familiares, da supervisão, do preceptor e do trabalho pessoal de psicoterapia.
DISCUSSÃO: Diante da análise dos dados, percebeu-se a importância de um olhar
atento para a formação acadêmica, de forma a contemplar as competências necessárias
para cada área, visto que os ambientes de trabalho esperam do profissional preparo
técnico e humano para realizar os trabalhos que lhes são atribuídos. Ainda, notou-se a
relevância de se ter suporte psicológico para os estagiários buscarem estratégias de
enfrentamento satisfatórias para lidar com o momento vivenciado, assim como a
relevância do apoio prestado pelos preceptores. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Compreender acerca do processo de formação dos estagiários em tal área se torna
relevante, visto que na graduação pouco se é falado sobre o tema, sendo crucial um
suporte adequado na supervisão e ainda no próprio campo de estágio, por meio da
presença de um preceptor da área. Todavia, deve ser salientado acerca da escassez na
literatura de trabalhos que abordam sobre o estágio em Psico-Oncologia, o que fomenta
a necessidade de haver mais pesquisas acerca do tema, para que assim, seja oferecido
um suporte adequado aos estagiários durante seus estágios curriculares.
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RESUMO
Título:
Relato de experiência do estágio em psicologia nos leitos integrais para idosos: desafios
e potencialidades
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A Reforma Psiquiátrica foi um processo de construção no Brasil e no
mundo, que teve seu início no ano de 1970. A partir disso, passou-se a privilegiar a
criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), levando em consideração os serviços

substitutivos e, com isso, a internação psiquiátrica tornou-se mais criteriosa. Atualmente
é pensada de maneira para que o paciente tenha um curto tempo de permanência,
podendo acontecer também em Hospitais Gerais. Se apoiando nesse contexto, os leitos
integrais de psiquiatria dentro de um hospital geral se apresentam como campo de
estágio curricular obrigatório dentro do curso de Psicologia, sendo, portanto, o estágio
curricular profissional uma atividade de cunho obrigatório que vai possibilitar ao aluno
ocupar o espaço de psicólogo ainda no processo de formação de sua graduação.
Objetivo: Relatar a experiência do estagiário de psicologia nos leitos integrais. Método:
O presente estudo consiste em um relato de experiência, no qual contém a descrição dos
aspectos vivenciados pelos estagiários de psicologia, na oportunidade de um estágio
curricular obrigatório durante o período de fevereiro de 2020 a junho de 2021, realizado
no Hospital Geral de Areias, situado na cidade do Recife – PE. Resultado: O Estágio
Curricular Obrigatório em Psicologia no Hospital Geral de Areias se apresentou a partir
de uma dinâmica específica, tendo em vista que os leitos integrais são referência em
atendimento de idosos, único desta modalidade no Brasil, apresentando-se assim
potencialidades e desafios dentro desse cenário. Discussão: Enquanto potencialidades é
possível explicitar que o HGA possui a única enfermaria com atendimento exclusivo de
idosos, logo, o estágio em psicologia se apresentou como uma perspectiva de projeto
inovador no que tange à experiência de formação num cenário ainda em
desenvolvimento e qualificação para o cuidado específico de idosos com demanda para
o cuidado em saúde mental no momento do internamento psiquiátrico, assim como a
inserção ainda na graduação e a possibilidade de articulação com toda a RAPS por conta
dos leitos integrais. Além disso, quando se é pensado em desafios presentes foram
vistos a descontinuidade no processo de estágio por conta da COVID-19, os “furos” na
articulação com a rede de atenção psicossocial, principalmente no interior do estado,
dificultando em alguns momentos a possibilidade da alta ser manejada com maior
brevidade e, também, o manejo de casos de pacientes com histórico de não adesão ao
tratamento e de invisibilidade diante de seu território de cuidado. Considerações finais:
A partir do explicitado, se entende como necessária, ainda no processo de formação em
Psicologia, uma vivência comprometida com a realidade. Então, a vivência dentro da
rede ainda na graduação se apresenta como complexa uma vez que o cenário ainda está
em desenvolvimento, sendo, portanto, percebidas potencialidades e obstáculos dentro
desse percurso.
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RESUMO
Título:
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO EM PSICOLOGIA EM UMA
UNIDADE DE APOIO A CUIDADOS DE TRANSIÇÃO DE UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O estágio em Psicologia hospitalar proporciona ao estudante do curso de Psicologia a
oportunidade de colocar em prática o aprendizado teórico, estimulando o

desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade empírica. Essa atividade
contribui para a formação do/a discente, e oportuniza a capacitação e qualificação
pessoal e acadêmica, possibilitando atuar efetivamente de forma individual e coletiva. O
objetivo deste estudo é relatar a experiência de estágio curricular em uma Unidade de
Apoio a Cuidados de Transição (UACT) de um Hospital Universitário. Trata-se de um
estudo descritivo, do tipo relato de experiência, construído a partir da vivência da autora
enquanto estagiária de Psicologia. Os resultados do presente trabalho são decorrentes do
período de março a junho de 2021 das atividades realizadas no estágio em um Hospital
Universitário, no interior do Rio Grande do Sul, o qual ainda está em andamento. As
principais ações desenvolvidas na prática do estágio são: visitas domiciliares a pacientes
em tratamento prolongado e seus familiares, atendimento psicológico, participação das
reuniões de equipe multiprofissional para discussões de casos, acompanhamento de
atividades desenvolvidas por diferentes profissionais da instituição, discussão de textos
teóricos para embasar a prática e participação de momentos de supervisão, nas
subunidades: Serviço de Atenção Domiciliar (SAD); Ambulatório de Cuidados
Paliativos; Ambulatório de Psicologia da UACT. A partir disso, essas vivências
possibilitaram a compreensão da atuação do/a Psicólogo/a no âmbito hospitalar e,
principalmente, em um contexto domiciliar. Observou-se que a experiência do
adoecimento e do processo de hospitalização emergem sofrimento psíquico nos sujeitos.
Com isso, evidencia-se a importância da prática da Psicologia no hospital. Foi possível
perceber que toda a prática do/a psicólogo/a hospitalar é orientada pela humanização do
cuidado. Nesse sentido, a psicologia hospitalar constitui um importante campo de
estágio teórico-prático, já que possibilita uma maior aproximação dos aspectos
psicológicos que envolvem no sofrimento que o processo de hospitalização provoca no
paciente. Vale ressaltar que o processo de formação na graduação apresenta
fragilidades, considerando articulações entre teoria e prática.
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RESUMO
Título:
EFEITOS DA ESCUTA PSICANALÍTICA NO HOSPITAL: UM SUJEITO PARA
ALÉM DA DOENÇA
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Este estudo trata-se de um relato de experiência do Estágio Supervisionado em
Psicologia, pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), desenvolvido no hospital da
FAP (Fundação Álvares Penteado) na área de oncologia, localizado em Campina
Grande/PB. O objetivo da prática voltou-se para o acolhimento às demandas dos
pacientes e acompanhantes, através da escuta psicanalítica e dos fundamentos da
Psicologia Hospitalar, a fim de promover saúde e minimizar os sofrimentos atrelados à

hospitalização e ao adoecimento. Nesse sentido, foram realizadas visitas semanais ao
hospital da FAP, ao longo de dois meses, totalizando oito encontros. A atuação foi
desenvolvida nos setores de quimioterapia, nos leitos individuais e coletivos, e na sala
de espera. A promoção de saúde foi viabilizada pelo lugar de fala e escuta ofertado aos
pacientes e acompanhantes, que puderam elaborar, de forma pontual, suas experiências
e angústias. Esses sujeitos, por meio da fala e escuta, puderam se deslocar do lugar
biomédico e da doença para o de sujeito de desejo. Escuta esta que proporciona uma
oportunidade singular ao sujeito para lidar com essas condições e fazer desta limitação
uma possibilidade de reconstrução do sentido da vida. Em seus discursos, emergiram
questões para além das enfermidades, ligadas à história pessoal de cada um e as
vivências subjetivas e singulares da doença, no caso o câncer. Nota-se, que ao longo das
falas dos pacientes e acompanhantes, há conteúdos que se repetem, evidenciando,
assim, uma extração de gozo, ou seja, o surgimento de sentimentos de satisfação,
fenômeno esse denominado de ganhos secundários. Além disso, a psicanálise, por sua
vez, tem como regra fundamental a associação livre, em que o sujeito fala livremente o
que vem a sua mente, permitindo elaborações de si e do seu sintoma. Sendo importante
destacar, uma ferramenta técnica fundamental, que se faz presente também nesse
contexto e permite reflexões de grande valia para o sujeito: a transferência, que se situa
além da palavra escutada. Desse modo, a práxis da psicanálise mostrou-se possível de
ser articulada com os objetivos da Psicologia Hospitalar, por promover reflexões frente
às vivências do período de internação, elaboração de angústias e lutos, e atenuação de
sofrimentos. Assim, embora o ambiente hospitalar disponha de elementos distintos de
um setting terapêutico, como a intrusão de outras pessoas no momento da escuta,
interrupções para realização de procedimentos médicos invasivos, tempo reduzido, a
escuta psicanalítica foi viabilizada neste espaço a partir da aposta em um sujeito do
desejo. Por fim, através da escuta psicanalítica dentro do hospital, observou- se a
necessidade olhar o paciente e acompanhante como sujeitos, ocupando, assim, o
psicólogo, o lugar de suporte.
Palavras-chave: Escuta psicanalítica; Psicologia hospitalar; Sujeito do desejo.
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RESUMO
Título:
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM
CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: Os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, além dos desafios
relacionados ao tratamento, na maioria das vezes invasivos, podem ainda precisar lidar
com questões relacionadas à autoimagem e ao comprometimento de funções

importantes, como a fala e deglutição. Nesse sentido, a psicologia pode atuar no sentido
de favorecer o enfrentamento do tratamento oncológico e após sua conclusão, visando a
melhora na qualidade de vida, auxiliando no resgate da autonomia, da autoestima e do
autocuidado. OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada durante os atendimentos
psicológicos de pacientes diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço, enquanto
psicólogas residentes em cancerologia em um serviço no Nordeste Brasileiro.
MÉTODO: Os atendimentos são realizados na modalidade de Psicoterapia Breve (PB),
esta que se utiliza da técnica focal, em que é traçado um objetivo e um campo a ser
tratado, tendo em vista as particularidades do contexto hospitalar. A forma de acesso
dos pacientes ao serviço se dá por meio de demanda espontânea, busca ativa ou
encaminhamentos. Os atendimentos ocorrem no leito, ambulatório e nas extremidades
da casa de apoio da instituição, respeitando o artigo 9º do Código de Ética Profissional
do Psicólogo que ressalta a importância do sigilo profissional enquanto dever do
psicólogo, preservando a confidencialidade das informações trazidas pelos pacientes.
RESULTADOS: Os pacientes com câncer de cabeça e pescoço precisam ser
acompanhados por diversos profissionais, sendo ressaltada, assim, a importância de um
trabalho multiprofissional. Ao longo dos atendimentos psicológicos, percebeu-se que
demandas relacionadas à autoestima se faziam presentes com frequência, visto que
alguns pacientes eram submetidos a traqueostomia, laringectomia ou implantação de
sonda nasogástrica. Com isso, os prejuízos psicossociais são observados, tendo o
paciente que lidar com sequelas estéticas, além do comprometimento da voz ou até
mesmo a perda, impossibilitando a comunicação verbal. DISCUSSÃO: Diante dos
achados, foram buscadas algumas estratégias de facilitação da comunicação durante os
atendimentos psicológicos. Por vezes, o acompanhante mediava a comunicação, visto
que compreendia melhor o paciente, todavia não era suficiente. Tendo em vista a
ausência de alfabetização de alguns pacientes com perda da voz, alguns recursos
terapêuticos se tornavam inviáveis, visto a necessidade de leitura. Buscou-se pensar
sobre recursos visuais, de forma a facilitar a comunicação dos anseios, medos e
necessidades dos pacientes, uma vez que seu sofrimento pode assumir grandes
proporções, com impactos em sua qualidade de vida. A experiência possibilitou
repensar estratégias de atendimento para além do que se utiliza na clínica convencional,
especialmente a comunicação verbal, produzindo no profissional residente outras
escutas sensíveis. Assim, adaptar o fazer profissional de acordo com o cenário e o
contexto demandados torna-se urgente, especialmente considerando a escassez de
preparo durante a formação acadêmica.
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RESUMO
Título:
ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: A
ESCUTA PSICOLÓGICA COMO FERRAMENTA DE ACOLHIMENTO
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O presente trabalho retrata a experiência em Estágio Supervisionado, na graduação de
Psicologia, com ênfase em Psicologia Hospitalar. De início, a primeira questão que se

colocou diante dessa experiência foi: como sustentar a escuta psicanalítica, seguindo a
ética da psicanálise e seus fundamentos, dentro de um espaço hospitalar. Vislumbrando
uma prática possível, o estágio teve como objetivo geral propiciar escuta psicológica
com viés psicanalítico, juntamente a fundamentos da Psicologia Hospitalar, a pacientes
oncológicos e seus acompanhantes. Com isso, pretendia-se a abertura de um espaço para
que, a partir da fala, esses sujeitos pudessem se posicionar e externar, como seres
singulares, aquilo que era da ordem da queixa, mas também do desejo. O método
utilizado durante a prática de estágio foi a atividade de campo, via busca e escuta ativa e
associação livre, tal qual preconizado na psicanálise, em que o sujeito é convidado a
falar livremente. Após esse processo, que se desenvolveu nos leitos, nas salas de
quimioterapia e na sala de espera, eram realizadas supervisões para o estudo dos casos.
A partir das escutas realizadas, pôde-se perceber o desenvolvimento de estratégias que
geram efeito benéfico para o enfrentamento do processo de adoecimento e as vivências
da internação hospitalar. Assim, mostrou-se comum, tanto em pacientes como em
acompanhantes, o uso da religiosidade e da espiritualidade como recursos de resiliência
e manejo da ansiedade, da incerteza e do medo diante da possibilidade de morte. Dessa
forma, as crenças religiosas e espirituais apareciam como estratégia de enfrentamento
das experiências vivenciadas e como forma de não reduzir a caminhada apenas ao
diagnóstico. Além disso, observou-se também, a família importante suporte para
descarga e estabilização emocional, ocupando, portanto, um lugar de suporte
psicológico que contribuía para o melhor engajamento no tratamento. Diante dessas
observações, porém, observou-se também que os recursos religiosos nem sustentam
todo o processo, assim como a família tem suas fragilidades. Neste ponto, então, a
psicologia hospitalar e, em específico, a psicanálise, apareceram, também nas falas e nas
demandas, como um importante recurso de estabilização. Vê-se, por fim, que o uso da
escuta psicanalítica dentro desse contexto é uma importante ferramenta por ser, antes de
tudo, um lugar de acolhimento e suporte às angústias que cercam o paciente
diagnosticado ou em tratamento de câncer e seu entorno.
Palavras-chave: Escuta psicanalítica; Psicologia hospitalar; Oncologia; Estratégias de
enfrentamento.

MINHA BONECA DE LATA: A
UTILIZAÇÃO DO LÚDICO COMO UM
RECURSO COMUNICACIONAL EM
PEDIATRIA
Comunicação Oral
A Clínica no Hospital
Submetido em: 25/06/2021 18:37:11
Número Sequencial: CO291

Aprovado

APRESENTADOR
CAMILA CORTELLETE PEREIRA DA SILVA
AUTOR PRINCIPAL
CAMILA CORTELLETE PEREIRA DA SILVA
COAUTORES:
INSTITUIÇÃO
UNICESUMAR

RESUMO
Título:
Minha boneca de lata: A utilização do lúdico como um recurso comunicacional em
pediatria
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Na perspectiva psicanalítica, a dramatização constitui uma forma de externar e evacuar
o que a criança não suporta dentro de si, e com isso, tenta elaborar vivências
traumáticas, além disso, o setting deve ser visto como um objeto continente e de
sustentação primária, provedor e delimitador. Entretanto, promover este ambiente
seguro se torna um desafio ainda maior quando a criança se encontra hospitalizada,
onde o lugar em que se encontra é muitas vezes visto como hostil e ameaçador,
passando por diversos procedimentos invasivos, rotinas diferentes do habitual e ainda é

retirada do seu convívio familiar. Dessa forma, uma das funções do psicólogo numa
Pediatria é a de possibilitar que a criança elabore sua enfermidade a partir do lúdico,
para que ela possa dar um significado ao momento que está vivendo, tentando
compreender sua situação e evitando assim que haja, concomitantemente, adoecimento
psíquico. Este trabalho tem como objetivo geral analisar o atendimento psicológico
realizado com uma criança hospitalizada em decorrência de um politrauma facial. Como
objetivos específicos, busca-se identificar as ferramentas de comunicação em saúde
utilizadas nos atendimentos junto à criança e por fim, analisar a experiência traumática e
as formas encontradas pela paciente através do lúdico para simbolizá-las. Sendo assim,
trata-se de um estudo de caso realizado com uma criança de 5 anos hospitalizada em
decorrência de um politrauma facial, onde a mesma precisou passar por uma cirurgia de
reconstituição facial sendo necessário uma internação de longo período, no qual,
durante meses ficou impossibilitada da fala por consequência de uma traqueostomia.
Foram realizadas sessões a cada dois dias, podendo ser no próprio leito ou na sala da
psicologia, dependendo do estado físico e disposição da mesma. Nos atendimentos
foram utilizados diversos recursos lúdicos, dentre eles a menina se identificou com uma
boneca, trazida pelos pais, na qual foram colocados todos os aparelhos e acessos que a
mesma possuía, além da traqueostomia. Desta forma, a boneca passou a ser um
importante recurso no atendimento da psicologia e nos procedimentos da equipe de
saúde, no qual a paciente submetia-lhe a todos os procedimentos dos quais passava.
Com isso, entende-se que a boneca passou a ser o depositário de todas as suas angustias
e medos que não conseguia ser pronunciado.
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RESUMO
Título:

Possibilidade e assertividade da realização do psicodiagnóstico interventivo de
orientação psicanalítica na intervenção pré-cirúrgica de pacientes cardiopatas
hospitalizados em um hospital de urgências - um ensaio preliminar.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica procura esclarecer
o significado latente do sintoma, evidenciando a dinâmica inconsciente do indivíduo
com o objetivo de entender o paciente integralmente. Nesse método procura-se realizar
intervenções durante a aplicação das técnicas de avaliação psicológica no intuito de dar
significado à vivência do paciente. A intervenção psicológica em pacientes précirúrgicos tem como objetivo a profilaxia cirúrgica. Seu foco principal se dá nas
dificuldades emocionais enfrentadas por pacientes na elaboração da nova realidade.
Nesse sentido, a intervenção pré-cirúrgica busca a redução de sintomas ansiosos e a
resolução de conflitos desencadeados pela necessidade da abordagem cirúrgica.
Objetivo- Discorrer sobre a possibilidade e assertividade da realização do
psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica na intervenção pré-cirúrgica de
pacientes cardiopatas hospitalizados em um hospital de urgências. Método- O método
utilizado foi o psicanalítico. As técnicas de avaliação utilizadas foram a entrevista livre
e o Teste de Apercepção Temática (TAT). O TAT foi escolhido por sua possibilidade de
estabelecer estratégias de comunicação entre o paciente e o avaliador. Ademais o TAT
expõe o sujeito a situações sociais específicas que o
permitem expressar sentimentos, imagens, ideias e memórias vividas em cada uma
delas. Foram selecionadas 10 pranchas do teste sendo 7 para ambos os sexos e 3
específicas para sujeitos femininos e masculinos. As pranchas foram selecionadas de
acordo com os temas evocados que comumente remetem a situações de passividade,
incerteza, medo, morte, perigo e atitudes diante dessas situações. Foram abordados 28
pacientes que aguardavam programação para realização de cirurgia cardíaca em um
hospital de urgências de Goiânia. Os pacientes eram levados para uma sala do hospital
que permitia a privacidade e a condução do atendimento sem interrupções. Os pacientes
foram abordados uma única vez, em sessões que duraram de 40 a 90 minutos.
Discussão- Sabe-se que intervenção psicológica pré-cirúrgica é capaz de reduzir
prejuízos físicos e psíquicos antes, durante e após procedimentos cirúrgicos. A cirurgia
cardíaca é caracterizada pelo alto risco e, como na maioria dos casos abordados, pela
impossibilidade de substituição por outras condutas médicas menos invasivas. A
intervenção psicológica pré-cirúrgica dentro do ambiente hospitalar possui por si só
algumas limitações, como setting terapêutico e força de
trabalho insuficiente. No contexto de urgência cardíaca, à essas limitações são
acrescidas o tempo muito reduzido, diante da necessidade de celeridade da realização
das cirurgias, e a fragilidade do paciente cardiopata que pode se desestabilizar
hemodinamicamente a mínimos esforços. Com psicodiagnóstico interventivo de
orientação psicanalítica foi possível superar a limitação do tempo e observar a redução
dos sintomas ansiosos dos pacientes que se manifestavam em atitudes como hostilidade
e recusa ao tratamento. Algo recorrente durante as intervenções foi a identificação de
conflitos e pendências que os pacientes desejavam resolver antes de serem
encaminhados ao centro cirúrgico e possibilitar a resolução da maioria desses conflitos.
Considerações finais- A intervenção psicológica pré-cirúrgica tem se mostrado eficaz
segundo vários estudos. Em contextos de urgência
cardíaca o psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica se mostrou uma
alternativa viável e assertiva para a realização da intervenção psicológica pré-cirúrgica.
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RESUMO
Título:

UTILIZAÇÃO DE AUXÍLIO AUDIOVISUAL INFORMATIVO NA ANSIEDADE
PRÉ-OPERATÓRIA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES ESCOLARES
SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS SOB ANESTESIA GERAL:
ARTIGO DE REVISÃO.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: O período perioperatório em anestesia pediátrica pode desencadear
respostas fisiológicas nos pacientes e nos seus acompanhantes, envolvendo sentimentos
de medo e estresse1. Os tutores são os grandes responsáveis por explicar os processos
anestésico e cirúrgico às crianças antes dos procedimentos, sendo um importante
instrumento para minimizar níveis elevados de ansiedade na criança e, assim, evitar
eventos adversos no momento da indução anestésica e promover melhores desfechos
pós-operatórios2. Devido a esse impacto, se torna de suma importância o diálogo claro
para o entendimento do procedimento, objetivando desencadear quadros mais brandos
de ansiedade nos pais3,4. Dentre tantas estratégias possíveis de repassar essas
informações, recursos audiovisuais possuem grande eficácia e são bem avaliados nesse
contexto5. A ferramenta audiovisual voltada para os tutores se destaca por auxiliar o
médico na orientação acerca do procedimento e, devido ao seu poderio informativo,
descontraído e lúdico, tem o poder de facilitar o entendimento e mitigar o nível de
ansiedade dos pais6. Esse método atende as individualidades dos acompanhantes e
reflete em uma maior satisfação geral com a experiência hospitalar, corroborando com
cuidados perioperatórios mais cautelosos7. OBJETIVO: Revisar a literatura quanto à
eficácia da utilização de ferramentas audiovisuais informativas para a diminuição da
ansiedade dos acompanhantes de pacientes pediátricos escolares no período
perioperatório. MÉTODO: Foi realizada uma revisão de literatura sobre o uso da
ferramenta audiovisual para a diminuição da ansiedade dos acompanhantes de pacientes
pediátricos escolares no período perioperatório sob anestesia nos bancos de dados
SCIELO, MEDLINE e Cochrane Database of Systematic Reviews. DISCUSSÃO:
Foram incluídos nesta revisão, 20 artigos que avaliam a utilização de ferramentas
audiovisuais em tal contexto, sendo 3 ensaios clínicos que comparam cenários com a
presença ou não dessa estratégia informativa. Os estudos compararam a ansiedade
parental antes, durante e depois da intervenção cirúrgica da criança em grupos
submetidos à ferramenta informativa audiovisual, quanto a eficácia desse método.
Ensaio clínico realizado com 80 pais apresentou eficácia mediante a observação do
comportamento, da frequência cardíaca e respiratória, do pulso e da opinião pessoal de
cada integrante da pesquisa. Estudo realizado no The Royal Alexandra Hospital for Sick
Children, avaliou 111 pais nesse contexto e também apresentou um resultado
satisfatório de redução da ansiedade. Da mesma forma, estudo realizado com 60 pais
submetidos à ferramenta audiovisual e avaliados por meio do Inventário de Ansiedade
Traço-Estado de Spielberger e da Escala de Ansiedade e Informação Pré-operatória de
Amsterdã (APAIS). CONCLUSÃO: O recurso audiovisual no contexto operatório
pediátrico é satisfatório na diminuição da ansiedade dos pais, por meio do seu poderio
informativo acerca da dinâmica hospitalar e do procedimento realizado. O impacto
dessa redução também proporciona, por consequência, um bom prognóstico do escolar e
é facilmente aplicado devido ao baixo investimento de tempo e recursos que exige. Esse
tema, por possuir tal impacto positivo na dinâmica hospitalar, exige maior
aprofundamento do estudo e disseminação do seu uso.
1. Montoro-Pérez N, Rodríguez-Herrera M, Solaz-García Á, Aranda Colomar R, Arrué

Zarzo M, Montejano-Lozoya R. Ansiedad parental y fatores asociados en urgências
pediátricas hospitalarias, un estudio descriptivo transversal. Rev. Esp. Salud Publica.
2020; 94: 1-16.
2. Kumar A, Das S, Chauhan S, Kiran U, Satapathy S. Perioperative Anxiety and Stress
in Children Undergoing Congenital Cardiac Surgery and Their Parents: Effect of Brief
Intervention—A Randomized Control Trial. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. 2019; 33:
1244-1250.
3. Zuwala R, Barber KR. Reducing anxiety in parents before and during pediatric
anesthesia induction. AANA J. 2001; 69: 21-25
4. Gama M, Moura G, Araújo R, Teixeira-Silva F. Ansiedade-traço em estudantes
universitários de Aracaju (SE). Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul. 2008; 30: 19-24.
5. Wisselo T, Stuart C, Muris P. Providing parents with information before anaesthesia:
what do they really want to know?. Paediatr Anaesth. 2004; 14: 299-307.
6. Braga M, Queiroz F, Arantes L, Costa P, Ruzzi R, Mandim B. Preoperative
evaluation in pediatric anesthesia. Revista Médica de Minas Gerais. 2017; 27: 11-20.
7. Kain ZN, Mayes LC, O&#39;Connor TZ, Cicchetti DV. Ansiedade pré-operatória em
crianças : preditores e resultados . Arch Pediatr Adolesc Med. 1996; 150: 1238–1245.
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RESUMO
Título:
O LUTO MATERNO PERINATAL A PARTIR DA COMPREENSÃO
FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A psicologia da tradição compreende diferentes visões sobre a relação da mulher com o
feminino. Ao adentrar a maternidade, assume-se uma vivência ligada à cultura, com
diversas representações que remetem à mãe, e um modo de existir significativo, que
coloca sobre a mulher uma responsabilização que se baseia em sua função social,

intrínseca à função materna. A morte nos abre para a angústia diante da impotência que
é vivenciada pela perda irreversível. O luto é um processo de vida que faz parte da
condição existencial. Nesse contexto, o luto materno perinatal carrega uma
especificidade, sendo um luto não reconhecido, socialmente não se entende o objeto
perdido, sendo vivido como um tabu e não havendo permissão para o contato com a
angústia. Este artigo teve como objetivo compreender os fenômenos e sentidos que
perpassam as diferentes situações de perda, referentes ao luto gestacional, luto do filho
natimorto e a morte neonatal, considerando o horizonte histórico em que estamos
inseridos, a partir da análise na visão fenomenológico-existencial do seriado “This Is
Us” em união ao mito grego de Deméter e às publicações encontradas na literatura.
Concluiu-se a partir do estudo que a negligência social perante a dor do luto materno
perinatal dificulta a vivência da morte do filho, o reconhecimento e a apropriação da
mãe sobre o seu lugar de mãe e mulher, visto que, culturalmente, o outro perdido não é
tido como alguém que existiu. Destaca-se a relevância de estudos que provoquem
reflexão e o conhecimento sobre a importância dos cuidados a essa mulher por parte da
equipe de saúde e da sociedade, ressignificando os valores e sentido de vida e morte.
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RESUMO
Título:
Fraternidade à flor da pele: Visita de irmãos na UTI Pediátrica
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A hospitalização de uma criança enferma gera um grande impacto na dinâmica da
família, ainda mais quando se dá em uma Unidade de Terapia Intensiva. Por vezes, os
irmãos dos pacientes passam a apresentar sintomas associados à internação, como
alterações de sono, de comportamento, agressividade, tristeza ou regressão. Frente a
estes fatores e na intenção de um atendimento mais humanizado, alguns hospitais
implantaram o Programa Visita de Irmãos na UTI. A presente pesquisa foi realizada na
UTI Pediátrica de um hospital público da cidade de São Paulo com o objetivo de
investigar os aspectos emocionais dos irmãos que visitam os pacientes ali internados. A

amostra foi composta por quatro irmãos de pacientes internados na UTI Pediátrica, na
faixa etária de 05 a 12 anos de idade, de ambos os sexos. Neste trabalho será
apresentado apenas o caso de um participante, em função do tempo. Os instrumentos de
pesquisa utilizados foram: entrevista, prontuário do paciente, observação da visita à UTI
Pediátrica e Procedimento de Desenhos-Estórias de Walter Trinca. Foi aplicado o
Procedimento de Desenhos-Estórias sendo duas unidades antes da realização da visita
(de 20 minutos), e três após. A análise foi pautada na teoria psicanalítica, considerando
os aspectos formais e de conteúdo. Os resultados mostraram que a doença e a
hospitalização apresentaram-se como situação difícil e angustiante para todos os
participantes, que expressaram sentimentos como medo da morte do irmão internado e
desejo de cura deste; sentimento de desproteção e abandono pela ausência dos pais.
Observou-se também solidariedade e cumplicidade com relação ao irmão doente e
internado, assim como a rivalidade fraterna, porém de forma mais velada diante da
situação de internação. Foi possível constatar a grandiosidade e o poder das relações
fraternas, sendo que o irmão internado se apresentou como figura significativa,
constituindo-se como objeto de afetividade. Concluindo foi possível conhecer os
sentimentos dos irmãos que visitam os pacientes na UTI Pediátrica e compreender que a
vivência da doença e da hospitalização é muito impactante para os irmãos dos pacientes,
uma situação promovedora de muito sofrimento e estresse. De forma secundária os
dados da pesquisa puderam sugerir que o Programa Visita de Irmãos se mostrou
benéfico na situação de hospitalização de um irmão doente.
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RESUMO
Título:
Identificando em pacientes submetidas a histerectomia: percepção, crenças, experiências
pré-cirurgia
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A histerectomia é o procedimento cirúrgico não obstétrico de retirada do útero em
consequência de algumas patologias. É uma das cirurgias femininas mais realizadas nos
países ocidentais. A presente pesquisa buscou identificar a percepção, as crenças e as
experiências das mulheres sobre a histerectomia no pré-operatório. Realizou-se um

estudo qualitativo, exploratório-descritivo em amostra de trinta mulheres, entre 36 a 50
anos, que estavam internadas em dois hospitais no período compreendido entre julho e
setembro de 2018, no pré-operatório com indicação cirúrgica de histerectomia. Utilizouse uma ficha de caracterização contendo informações pessoais e um roteiro semiestruturado com perguntas de aprofundamento para as entrevistas, e tratados pela
análise de conteúdo temática, que foram gravadas e transcritas, mediante autorização
das pacientes. As respostas foram agrupadas em tópicos de experiências pré-cirurgicas e
informações que todas as mulheres deveriam saber. Temas derivados das respostas: 1)
tomada de decisão; 2) o procedimento (experiência cirúrgica); 3) recuperação; 4)
aconselhando o eu passado (crenças); e 5) recomendações para outras mulheres. Nas
intervenções na abordagem psicológica em terapia cognitivo-comportamental foram
observadas alterações de humor, irritabilidade, tristeza, ansiedade, tendência a chorar
facilmente, comportamento irritadiço e autoconfiança reduzida. No entanto, em alguns
casos, foi relatado que imaginar o pós-cirúrgico faz pensar na perda da libido e falta de
interesse por sexo. Foram relatados também problemas físicos como secura vaginal,
dor, etc. Esses dados analisados sugerem a necessidade de maior educação e capacitação
no processo de tomada de decisão da histerectomia, juntamente com a expansão das
informações fornecidas para as expectativas pós-operatórias e mudanças somáticas que
podem ocorrer após a histerectomia. Ao fornecer cuidados centrados no paciente, a
equipe médica deve considerar os objetivos e expectativas de cada paciente em relação
ao conhecimento cirúrgico, tratamento cirúrgico, apoio social, tomada de decisão,
imagem corporal, gravidade e fluxo de trabalho operatório. As intervenções
psicológicas podem se concentrar em psicoeducação, apoio social e capacitação
decisória.
Palavras-chave: Histerectomia; Percepção; Crenças; Experiências; Pré-operatório.
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RESUMO
Título:
O luto em diferentes contextos e intervenções do psicólogo
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O luto é uma vivência ampla e complexa, decorrente de perdas reais, como o
falecimento de entes queridos, ou simbólicas, como fim de um relacionamento ou a
perda da saúde. Toda perda carrega consigo uma história e significado únicos para o
sujeito, que reage e expressa de diferentes maneiras os sentimentos e emoções
despertados a partir dela. A psicologia dispõe de várias abordagens de cuidado aos
diferentes tipos e circunstâncias de luto. A presente mesa tem a proposta de refletir
sobre as diversas possibilidades de atuação frente ao luto, na qual contemplará a

apresentação de três experiências de cuidado no contexto hospitalar e virtual. O
primeiro trabalho será sobre a atuação da psicologia inserida em uma equipe de
medicina fetal no atendimento psicológico às mulheres, casais e famílias frente ao
diagnóstico de malformação fetal incompatível com a vida e a possibilidade de
interrupção de gestação. O acompanhamento psicológico do processo de luto acontece
logo após o diagnóstico e continua no puerpério. A partir da escuta, busca compreender
a experiência da perda para cada mulher, identificando os aspectos que envolvem seu
processo de decisão a respeito da interrupção, ambivalências, fantasias, e mecanismos
de defesa presentes, auxiliando-a na elaboração e manejo destas vivências. O segundo
trabalho apresentará uma pesquisa qualitativa que objetivou analisar e compreender os
comportamentos dos profissionais paliativistas na assistência à unidade de cuidado e o
quanto aqueles podem ser protetores para um processo de luto complicado. Nesse
sentido, compreende-se que a equipe, na medida que apresenta comportamentos de
apego, pode representar uma base segura para paciente e família e também favorecer o
processo de luto antecipatório. E o terceiro trabalho apresentará a reflexões sobre o
grupo reflexivo e de apoio online como ferramenta de cuidado aos enlutados. Trata-se
de um relato de experiência de um projeto de extensão universitária, no qual os grupos
foram disponibilizados às pessoas enlutadas da comunidade. Os grupos reflexivos e de
apoio ao luto visam o compartilhamento da vivência de luto, a psicoeducação, o
reconhecimento e legitimação dos sentimentos experienciados durante o processo de
luto. O uso da tecnologia possibilitou a realização dos grupos de forma online durante a
pandemia. Após as três apresentações pretende-se discutir sobre as interrelações nas
formas de cuidado apresentadas, os desafios encontrados nas práticas, a identificação de
possibilidades, avanços e novas propostas.
Nome - Autor 1:
Elenice Bertanha Consonni /Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP / Paula
Marinho Antunes / Hospital das Clínicas de Botucatu da Faculdade de Medicina de
Botucatu / Gimol Benzaquen Perosa / Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP
Título da Fala - Autor 1:
O luto nos processos de interrupção da gestação por malformação fetal letal – a atuação
da psicologia
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
A perda de um bebê por abortamento, morte fetal ou neonatal é reconhecida na
literatura como um acontecimento traumático e de risco para o desenvolvimento do luto
complicado, especialmente após a interrupção da gestação por alguma anomalia fetal. O
objetivo deste trabalho é apresentar a experiência do serviço de psicologia do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu no atendimento de mulheres que
decidem pela interrupção da gestação, frente o diagnóstico de malformação fetal
incompatível com a vida após o nascimento. Quando o diagnóstico é confirmado, a
equipe médica apresenta a possibilidade de interrupção da gestação sob autorização
judicial, assim como a possibilidade de acompanhamento pré-natal especializado até o
desfecho natural da gravidez. O atendimento psicológico nesse momento busca
identificar, no discurso da gestante, seu entendimento sobre todas as informações
recebidas pela equipe médica, conhecer expectativas e possíveis fantasias a respeito do

diagnóstico, prognóstico e condutas clínicas, além de avaliar as condições sociais e
familiares que interferem no processo de compreensão do diagnóstico e da tomada de
decisão. É também oportunidade que favorece a expressão e compreensão dos
sentimentos ligados à situação vivida, possibilitando escolhas mais conscientes e
facilitando o processo e prevenindo um luto complicado.
Nome - Autor 2:
Mariana Sarkis Braz / PUC SP/ Maria Helena Pereira Franco/ PUC SP
Título da Fala - Autor 2:
Profissionais paliativistas e suas contribuições para prevenção de luto complicado
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
Os cuidados paliativos buscam qualidade de vida baseada principalmente na prevenção
e alívio do sofrimento de pacientes que possuem doenças ameaçadoras de vida,
englobando as esferas de ordem física, psicossocial e espiritual. Além disso, estende-se
ao pós-morte do paciente, oferecendo suporte à família no processo de luto. Esta
pesquisa qualitativa teve como objetivo analisar e compreender os comportamentos dos
profissionais paliativistas na assistência à unidade de cuidado e o quanto aqueles podem
ser protetores para um processo de luto complicado. A Teoria do Apego fundamentou
teoricamente este estudo. Participaram voluntariamente profissionais de saúde que
integram formalmente equipes de cuidados paliativos. Foi utilizado um questionário
autoaplicativo para obtenção de dados acadêmicos, profissionais, e uma entrevista
semiestruturada sobre a atuação na assistência. A análise das informações colhidas nas
entrevistas foi realizada através de transcrição e categorização das mesmas, seguida de
análise de conteúdo. Os resultados demonstraram que os profissionais de saúde que
trabalham em cuidados paliativos possuem comportamentos de apego, tais como
disponibilidade, continência e preocupação com o que é importante para o outro. Diante
desses resultados, a presente pesquisa trouxe compreensão sobre como a equipe de
saúde pode favorecer o processo de luto antecipatório do paciente e família e também
representar uma base segura para ambos, o que pode ser protetor para um processo de
luto complicado.
Nome - Autor 3:
Letícia Macedo Gabarra/Hospital Universitário da UFSC/ Ivânia Jann Luna/Professora
do Curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do
LAPPSILu do Departamento de Psicologia da UFSC/ Luciana Muzzi Muñoz
Correia/Graduanda do curso de Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina,
UFSC/Maria Laura Kellermann Marcellino/Graduanda do curso de Psicologia pela
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC.
Título da Fala - Autor 3:
O grupo reflexivo e de apoio online como ferramenta de cuidado ao enlutado
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:

O luto é uma vivência individual e coletiva, cuja experiência tende a ser mantida na
individualidade e privacidade, intensificando sentimentos de solidão e falta de suporte.
A literatura sugere que os espaços grupais favorecem a sociabilidade no luto e
minimizam a precarização do compartilhamento do sofrimento. Assim, pretende-se
apresentar e refletir sobre o grupo reflexivo e de apoio ao luto (GRAL) como ferramenta
de cuidado ao enlutado. Apresenta-se o relato de experiência com os GRALs
desenvolvidos pelo projeto de extensão universitária do Laboratório de Processos
Psicossociais e Clínicos do Luto (LAPPSILu) da UFSC, no qual participam a professora
coordenadora do LAPPSILu, extensionistas, psicólogas. Os GRALs visam promover
espaços de escuta e compartilhamento das vivências do luto, sociabilidade,
psicoeducação, legitimação das emoções. Utilizou-se a literatura sobre perda, luto e a
Terapia Narrativa. A formação dos grupos ocorre através de inscrição, entrevistas e
organização dos participantes por similaridades no tipo de morte ou vínculo com o
falecido. O grupo é fechado, com 10 encontros virtuais. Os facilitadores auxiliam nas
conversações a partir de temas emergentes, tais como rituais de despedida, autocuidado,
medo de novas perdas, diferenças nas expressões dos lutos, mudanças da dinâmica
familiar, reconhecimento de sentimentos comuns em enlutados, o significado da perda,
memórias e homenagens. Observa-se que conhecer outros enlutados auxilia no
enfrentamento, proporciona sentimento de empatia e compreensão sobre a experiência
de luto. Considera-se que a experiência de grupo favorece o enfrentamento do luto, o
formato online foi acolhedor, apesar da ausência de contato físico.
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RESUMO
Título:
Experiências de Estágio no Sistema Remoto: ampliando as práticas acadêmicas e
psicoeducativas em Psicologia da Saúde
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: Com a Pandemia da COVID-19, o dia a dia, trabalho, relações sociais e
diversos outros aspectos do cotidiano foram modificados. O isolamento social e os
cuidados necessários exigiram mudanças na rotina, nas formas de comunicação, atuação
e convivência. No campo da Educação, foi preciso rever formas de ensino e
aprendizagem, um grande desafio, principalmente em atividades práticas e de estágios.
Um desses desafios é como possibilitar o contato com o campo de atuação, a
experiência prática do estágio em uma situação de isolamento? Fez-se necessário
repensar e rearticular as práticas e formas de condução dessas atividades. Assim, foi
proposta uma nova forma de se realizar a disciplina de Estágio Básico Supervisionado
na área de Psicologia da Saúde e Hospitalar, que compõe a grade curricular do curso de
Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, possibilitando aos acadêmicos
uma proximidade com a realidade da atuação na Psicologia da Saúde e Hospitalar.
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo apresentar as possibilidades de ensino,
reflexão e aproximação da prática da Psicologia da Saúde e Hospitalar, na disciplina de
Estágio Básico Supervisionado, diante da impossibilidade de atuação no campo, devido
à Pandemia. Método: Com a impossibilidade de ir a campo, as atividades foram
realizadas no sistema remoto on-line institucional e os alunos foram acompanhados pela
professora e pelos monitores por todo semestre. As atividades se desenvolveram em
duas etapas: a primeira, uma entrevista com um profissional da área da saúde e a
segunda a elaboração de uma cartilha informativa/psicoeducativa sobre um tema que se
destacou na entrevista com o profissional. As entrevistas precisavam conter dois
aspectos necessariamente: as mudanças na rotina de trabalho devido a Pandemia e um
direcionamento para levantamento de condutas em situações de perdas, óbitos e luto.
Foram realizadas em duplas e/ou trios. Resultados e Discussão: Sabemos da carência da
abordagem do tema morte e luto na graduação na Universidade, e trata-se de uma
temática de grande importância, principalmente na atual realidade, assim, fez-se
necessário um foco especial ao tema. As redes sociais têm sido um espaço de
possibilidades, comunicação, informações e aprendizado, crescendo muito nos últimos
anos, com isso, após a entrevista, os alunos escolheram um tema principal,
confeccionaram uma cartilha informativa e realizaram uma live abordando a temática.
As cartilhas foram disponibilizadas nas redes sociais e as lives realizadas no Instagram,
abertas ao público, abordando temas importantes como: Autocuidado e acolhimento dos
profissionais de saúde na Covid-19; Luto dos profissionais de saúde; Rituais de
despedida; entre outros. Essa proposta de trabalho, inicialmente, gerou incerteza nos
acadêmicos, porém, no decorrer do semestre, houve muito crescimento, ampliaram o
senso crítico e perceberam a importância do Psicólogo Hospitalar e o quanto esse
trabalho se valorizou e reafirmou sua importância na Pandemia. Muitos alunos
pontuaram ansiedade e medo de realizar Lives, mas, ao final, constataram a
possibilidade desta prática fortalecer os aspectos primários de prevenção em saúde por
meio de condutas virtuais, permitindo a atuação em Psicologia da Saúde fora dos
espaços físicos hospitalares e com grande alcance social.
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RESUMO
Título:
Grupos de Estudo sobre Luto: Promovendo reflexões e ressignificações na Universidade
em tempos pandêmicos
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Entende-se o luto como processo de construção de significados após a
quebra de um vínculo (Franco, 2021), seja por morte real ou uma perda simbólica,

permeando os vários estágios do ciclo vital e diferentes espaços psicossociais: família,
escola, trabalho, unidades de saúde e instituições de toda ordem. O processo pode ser
elaborado de forma individual ou coletiva, durando meses ou anos, afetando cada
pessoa de diferentes formas, pois ele é um processo singular. Exatamente por ser
subjetivo, complexo, universal e por ser, ainda, considerado um tabu, as conversas e a
desmistificação sobre morte e luto são imprescindíveis. A pandemia de Covid-19 tornou
esta necessidade de debate ainda mais urgente, em específico no âmbito acadêmico de
graduação, visando uma formação integral e integrada, além de promover saúde no
âmbito institucional. Assim, o Laboratório de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Luto
(LEPILU) da PUC Goiás promoveu três grupos de estudos: Grupo de Estudos sobre
Luto e Cuidados Paliativos (GELCP), Grupo de Estudos sobre Luto dos Profissionais de
Saúde (GELPS) e Grupo de Estudos sobre Luto e Desenvolvimento Humano (GELDH).
Objetivo: Evidenciar o espaço do Grupo de Estudo como promotor de reflexão e
conhecimento, saberes e transformação na temática do luto. Método: Os grupos
ocorreram semanalmente, de modo remoto, pela Plataforma Microsoft TEAMS,
intercalando atividades síncronas e assíncronas, no 1º semestre de 2021. O GELCP teve
a participação de 24 voluntários, 6 atividades assíncronas e 6 encontros síncronos
mediados por uma acadêmica do 10º período do curso de Psicologia. O GELPS e o
GELDH tiveram, respectivamente, 10 e 18 voluntários, 5 atividades assíncronas e 5
encontros síncronos mediados por um psicólogo e uma acadêmica do 9º período de
Psicologia. Utilizou-se metodologias ativas, como sala de aula invertida, em que os
voluntários, após a leitura dos textos, poderiam debatê-los, proporcionando momentos
reflexivos de integração teórica, técnica e vivencial. Ao final de cada encontro
respondiam um formulário online de avaliação acerca da atividade proposta. Resultados
e Discussão: Os grupos ocorreram durante um contexto permeado por diversos tipos de
perdas decorrentes da pandemia de Covid-19 e, como reflete Franco (2021), ao lidarmos
com o fenômeno do luto, é necessário ter-se uma comunicação empática. Direcionado
pela comunicação empática como essência do cuidar, no decorrer dos encontros as
discussões dos textos atravessaram os voluntários de forma que as trocas
encaminharam-se para além do fenômeno, sendo possível construir e reconstruir
significados, como descreve uma das voluntárias: “Se distanciar do assunto de morte
não é o caminho para conseguir falar sobre, como muitos pensam, mas sim sensibilizarse sobre o tema para assim, conseguir ajudar e acolher o outro”. Foi possível confirmar
como os grupos agregaram na vida dos voluntários, não apenas profissionalmente, mas
também em seus aspectos pessoais. Os momentos de relatos sobre experiências vividas
foram os que mais impactaram os participantes, quando foi possível reiterar a
singularidade de cada processo e promover espaços de acolhida e ressignificação.
Assim, confirmamos que falar sobre a temática do luto, mesmo sendo desafiador, é
necessário e fundamental no processo de ensino-aprendizagem.
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RESUMO
Título:
Adaptações e demandas do Atendimento psicológico ambulatorial na Pediatria diante da
Pandemia do Covid-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O ambulatório geral de Psicologia de crianças e adolescentes da Santa Casa
de São Paulo recebe pacientes de todas as clínicas médicas, com demandas variadas e os
atendimentos sempre foram nos moldes mais clássicos: presenciais, individualizados ou
em família, com uso de materiais lúdicos, testes psicológicos e escalas. Durante a
pandemia da Covid-19, a atuação do Psicólogo Hospitalar precisou se adaptar, fazendo
com que o profissional pensasse novas estratégias de atendimento diante do isolamento
social e das possíveis novas demandas. O setor ambulatorial do hospital como um todo

precisou ser repensado, uma vez que era mais seguro para esses pacientes ficarem em
casa, com isso foi-se necessário fazer uso de tecnologias nunca antes pensadas para esta
modalidade de atendimento, que sempre foi presencial. O hospital e seus profissionais
começaram a fazer uso de tele atendimento, tanto na modalidade telefônica quanto por
vídeo-chamada. Objetivo: Relatar as adaptações realizadas pela Psicologia no setor de
Pediatria durante a pandemia e as principais demandas trazidas pelos pacientes
atendidos. Método: entrevista clínica, avaliação psicológica, escuta qualificada e uso de
tecnologias para atendimento remoto. Resultado: Foi percebido que no atendimento
ambulatorial, os pacientes se adaptaram relativamente bem ao atendimento telefônico,
sendo este considerado suficiente para monitoramento e expressão de sentimentos. O
medo do contágio foi a principal razão pela qual essa modalidade foi facilmente aceita e
utilizada. Discussão dos resultados: Para os pacientes ambulatoriais, foi percebido que
houve um alívio diante da possibilidade de atendimento remoto, devido ao medo
desencadeado pela pandemia. Os pacientes com queixas de prejuízo na socialização ou
vida escolar apresentaram uma diminuição importante ou até ausência de queixas e
sintomas. Já os pacientes os quais as queixas e sintomas estavam vinculados à dinâmica
familiar, trouxeram uma piora nas demandas e necessitaram de intervenções mais
frequentes e intervenções com a família. No setor da pediatria, mais do que em qualquer
outro, a família se faz presente e participante nas decisões dos cuidados e condutas e
todas ficaram muito satisfeitas e sentiram-se cuidadas ao ser oferecido uma modalidade
alternativa de atendimento. Diante do exposto e do fato que a Pandemia da Covid-19
trouxe impacto não só nos estados emocionais dos pacientes, familiares e equipe, mas
também modificou as metodologias de trabalho em todos os setores em que o psicólogo
atua, pode-se concluir que as adaptações realizadas foram fundamentais para uma
efetiva continuidade não só do cuidado psicológico, mas do cuidado e atenção
biopsicossocial que todos os pacientes precisam.
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RESUMO
Título:
Desafios e adaptações do atendimento psicológico nos setores de internação pediátrica
durante a Pandemia da Covid-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: O Psicólogo Hospitalar precisou reformular suas estratégias de atendimento
durante a pandemia da Covid-19, principalmente no setor de internação, que condensa
os atendimentos psicológicos em enfermaria e UTI´s. A principal mudança nestes
setores, especialmente na pediatria, foi com relação à permanência dos acompanhantes
dos pacientes, que nos casos de confirmação ou suspeita de Covid-19 foi proibida,

assim como visitas gerais. Essa proibição foi fonte de um sofrimento importante nos
familiares de todos os pacientes, mas na pediatria, setor no qual era praticamente
impensável o familiar ou responsável não estar presente durante a internação, foi motivo
de reações a atuação foi extremamente desafiadora para toda equipe envolvida. Além de
fonte de sofrimento exacerbada, também foi fonte de atritos, além de modificar toda a
rotina do setor e funcionários. Objetivo: Relatar as adaptações realizadas pela Psicologia
no setor de Internação da Pediatria durante a pandemia e as principais demandas
trazidas pelos pacientes atendidos e seus familiares. Método: entrevista clínica,
avaliação psicológica, escuta qualificada, discussão de caso com equipe interdisciplinar.
Resultados: A principal adaptação realizada na UTI Pediátrica foi a participação do
psicólogo no boletim médico, nos quais aconteciam com hora marcada e os
atendimentos aos familiares eram realizados em seguida. Com os pacientes, os
atendimentos se mantiveram nos moldes tradicionais e a única adaptação foi com
relação aos materiais lúdicos, que ficaram mais restritos e a necessidade de incluir uma
psicoeducação acerca da paramentação. Discussão dos resultados: Foi percebido que os
pacientes que já apresentavam histórico de internações anteriores se mostraram
adaptados à rotina hospitalar e a possibilidade de ficarem sem acompanhantes. Devido
um autoconhecimento acerca dos sintomas de sua doença de base, a maioria não
acreditava estar com sintomas de Covid-19, não demonstrando medo ou fantasias diante
desta possibilidade. Já aqueles sem este histórico, por estarem desacompanhados,
apresentaram aumento de sintomas ansiosos e angústia de separação. Já os pais que não
podiam acompanhar seus filhos durante a internação, apresentavam inicialmente muitos
questionamentos e dúvidas sobre a fonte do contágio, também uma descrença no
diagnóstico. Após choque inicial e entendimento das regras institucionais, a família
apresentava sentimentos de raiva, revolta e indignação, que só eram tolerados quando
havia a reflexão acerca do cuidado e proteção para com os outros membros da família.
Conclusão: a estrutura física do hospital foi fator determinante para a permanência dos
acompanhantes nos setores de internação e na pediatria também contribuiu para
mudança das rotinas e possível existência de atritos entre familiares e equipe. O
atendimento psicológico atuou diretamente na mediação dos conflitos existentes e no
apoio emocional aos pacientes e famílias neste novo cenário e precisou fazer uso de
estratégias diferenciadas no contexto do distanciamento imposto no momento de maior
necessidade de cuidado às crianças.
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RESUMO
Título:
Especialização em Psicologia na Perinatalidade do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Botucatu - relato de experiência.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A psicologia perinatal é um campo relativamente novo, que se dedica às questões
psíquicas referentes à perinatalidade e parentalidade. Compreende período que vai

desde o planejamento e a concepção de um filho, bem como gestação, parto e puerpério,
além de situações inerentes a esse contexto como infertilidade, reprodução assistida,
malformação fetal, abortamento, óbito neonatal, prematuridade, entre outras. O objetivo
deste relato é apresentar a experiência da especialização em Psicologia na
Perinatalidade, dentro do Curso de Especialização Multiprofissional em Saúde do
Adulto e Idoso, oferecido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Botucatu - HCFMB, em conjunto com a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo.
Implementada no ano de 2020, a especialização visa capacitar e instrumentalizar o
psicólogo para atuar em diversos momentos do período perinatal e em diferentes
cenários, como maternidades, centros de saúde, hospitais ou mesmo na clínica. Durante
12 meses, o aluno recebe bolsa de estudos para se dedicar integralmente à sua formação,
que prevê 720 horas de atividades teóricas e 1.000 horas de prática. Os conteúdos
teóricos são direcionados para o trabalho na área da saúde e para as especificidades da
psicologia na perinatalidade. O especializando realiza atendimentos psicológicos de
gestantes, parturientes e puérperas, assim como seus companheiros e familiares, nos
diversos cenários do HCFMB: ambulatórios, maternidade, berçário e UTI neonatal.
Além dos atendimentos, o aluno participa de discussões clínicas com equipes de saúde e
interage com diversos profissionais, o que permite ampliar e diversificar seu olhar para
as possibilidades de atuação em serviços de atendimento à saúde da mulher. Mediante
as discussões de equipe e a supervisão direta dos casos atendidos, o aluno tem a
oportunidade de integrar os conhecimentos adquiridos, fundamentando sua experiência
prática com a reflexão teórica. Durante a especialização o aluno também elabora um
trabalho de conclusão de curso, cujo tema é escolhido a partir das diversas
problemáticas observadas durante a prática, desenvolvido com orientação e discussão
embasada nos referenciais teóricos que dão suporte à área da psicologia perinatal. O
desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso enriquece o processo de
aprendizado do aluno, pois promove a articulação de demandas observadas na prática,
com a promoção de reflexão crítica e teórica que permite a formação de um profissional
capacitado e qualificado para atuar na psicologia clínica ou hospitalar, na área da
psicologia perinatal.
Palavras-chaves: psicologia hospitalar, perinatalidade, parentalidade, especialização.
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RESUMO
Título:
Diagnóstico, tratamento e reabilitação de câncer: uma reflexão sobre perdas e lutos
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A vivência da ruptura de um vínculo importante desencadeia sensações de
pesar e um processo de luto. Considera-se o luto como uma experiência universal,
porém subjetiva, única e árdua para o enlutado. Com isso em mente, podemos observar
o luto pela perspectiva daquele que adoece por câncer, visto que o diagnóstico de uma
doença crônica grave acarreta diversas mudanças na vida da pessoa e de seus familiares,
direcionando-os, muitas vezes, a experienciarem rotinas médicas exaustivas e mudanças
de autoimagem desencadeadas pelos tratamentos específicos. O câncer ainda é
associado à morte, sofrimento, perdas, angústia e dor, e seu impacto depende da

personalidade, experiências pregressas, história de vida, expectativas existenciais,
momento atual de vida e projetos futuros. Objetivos: compreender como pessoas com
câncer significam os processos de perdas e lutos após o diagnóstico, explorando as
vivências dessas experiências desencadeadas pelo adoecimento. Método: trata-se de
uma pesquisa clínico-qualitativa. Participaram do estudo onze mulheres diagnosticadas
com câncer, com idade média de 57 anos, provenientes dos estados de São Paulo, Minas
Gerais e Distrito Federal. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, no formato
online, pela plataforma Google Meet. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
foi enviado as participantes em momento prévio e a concordância ocorreu verbalmente
durante a entrevista. As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra para análise.
Resultados: após análise criteriosa das entrevistas e a fim de aprofundar na discussão,
foram selecionados dois eixos temáticos: (1) perdas e lutos advindos do diagnóstico; (2)
perdas e lutos vivenciados ao longo do tratamento e reabilitação. Discussão: As
entrevistas mostraram que o impacto do diagnóstico sobre a vida das mulheres
participantes está em consonância com a literatura científica, verbalizado como um
momento de angústias e inseguranças. Sete das entrevistadas haviam perdido algum
familiar por câncer e esta experiência demonstrou influenciar em como receberam e
enfrentaram o seu próprio diagnóstico. Quando questionadas sobre as perdas e lutos que
vivenciaram, os relatos incluíram o luto por pessoas amadas e pelas perdas advindas
com o tratamento (modificações corporais, mudanças na rotina e relações afetivas,
confronto com a finitude). Entretanto, demonstraram dificuldade em reconhecer o
processo de enlutamento por certas perdas vivenciadas, podendo estar relacionado ao
não reconhecimento social dessas perdas e pelo tabu imposto a esse respeito, o que
implica dificuldade para a pessoa em validar essa experiência. Considerações finais:
Esta pesquisa, apesar das limitações, demonstra as similaridades e particularidades que
cada mulher vivenciou frente a experiência do adoecimento e suas perdas, com
impactos que independem do tempo de diagnóstico. Concluímos que os impactos na
vida e saúde mental das pessoas acometidas pelo câncer requer de instituições de saúde,
de seus profissionais e da sociedade, atenção e investimentos continuados.
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RESUMO
Título:
A saúde emocional do psicólogo hospitalar residente em tempos de COVID-19: um
relato de experiência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O mundo encontrou-se diante de uma ameaça causada por um vírus conhecido como
“COVID-19”. Em março de 2020, com a proliferação em dimensão global da doença, a
Organização Mundial de Saúde declarou emergência de saúde pública de interesse
internacional e a caracterizou como uma pandemia. O contágio pelo vírus, o isolamento
e a necessidade de distanciamento social tem provocado a necessidade de intensas
adaptações em relação ao ambiente hospitalar e tais medidas trazem impactos
emocionais e psicológicos não apenas aos pacientes e familiares, mas também aos

profissionais da saúde. O presente trabalho tem como objetivo discutir os impactos da
atuação hospitalar em contexto de pandemia na saúde mental de uma psicóloga
residente em um hospital universitário e público da região sul do Brasil. Trata-se de um
estudo qualitativo, na modalidade de relato de experiência, que visa descrever e refletir
a atuação de uma psicóloga hospitalar residente em contexto de pandemia. A pandemia,
diferente de outras doenças e condições de saúde no âmbito hospitalar, não acomete
apenas os pacientes hospitalizados, ao contrário, é um problema de saúde pública que
está como plano de fundo de todos os pacientes em suas mais variadas enfermidades,
familiares e inclusive, dos profissionais de saúde dentro e fora do hospital. Nesse
sentido, o profissional se depara oferecendo assistência em saúde para um problema
pelo qual também sofre e o seu sofrimento pode mesclar-se ao do paciente atendido. Os
profissionais sofrem constantes pressões psicológicas, principalmente pelo medo diante
da incerteza das condições futuras, tendo em vista a dimensão e extensão da pandemia.
Pode-se concluir que é primordial para a melhor assistência ao paciente e o bem estar
dos profissionais residentes da linha de frente, que estes recebam maiores cuidados com
a saúde psicoemocional, no qual possam ser atendidos em suas inquietações, medos,
inseguranças e desamparos.
Palavras-Chaves: Psicologia; Residência; COVID-19.
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RESUMO
Título:
Intervenções Psicológicas Breves: contribuições Logoterapêuticas para atuação
hospitalar.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: A presente pesquisa buscou compreender a amplitude do que se diz respeito
da atuação do psicólogo hospitalar, através das intervenções psicológicas breves, sob a
ótica da Logoterapia, frente às possibilidades interventivas de situações de crise e o
mais complexo resquício psíquico transcorrido de eventos traumáticos. Objetivo geral
desta pesquisa foi de estudar as intervenções psicológicas breves e sua aplicabilidade
Logoterapêutica, para subsidiar o objetivo geral, os objetivos específicos são: investigar
as atribuições do Psicólogo(a) Hospitalar, discutir as possibilidades de intervenções
psicológicas breves no contexto hospitalar e compreender a aplicabilidade
Logoterapêutica para as intervenções psicológicas breves, no contexto hospitalar. Para
isso, nossa metodologia de pesquisa foi descritiva bibliográfica, buscando em artigos,
livros e periódicos embasamento científico que pudesse subsidiar a nossa busca sobre a
temática proposta. Os Resultados da pesquisa indicaram que as intervenções
psicológicas breves compõem um repertório variado e em situações de emergência, tem
como base o acontecimento situacional e o tempo de atuação, assim, o(a) psicólogo(a)
trabalhará o sofrimento, estudando as demandas, conhecendo as demais áreas que
possam vir a contribuir na assistência dos indivíduos, provendo a autonomia e um novo
caminho de possibilidades, em um tempo determinado. Nessa perspectiva, a visão de
pessoa na Logoterapia, implicará numa demanda de tomada de decisão consciente e
responsável da pessoa. Nesse contexto, ressaltamos a noção de totalidade e
possibilidade integrativa em dimensões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais,
compondo assim a amplitude do Ser de possibilidades lançado na concretude
existencial. Além disso, técnicas Logoterapêuticas como apelação, derreflexão,
denominar comum, diálogo socrático e intenção paradoxal, utilizadas no contexto das
intervenções psicológicas breves, podem otimizar e maximizar o leque interventivo de
tratativas da psicologia hospitalar. Discussão dos resultados: a sensibilidade e a
humanização são enfoques, principalmente nas questões sociais, como saúde,
segurança, e até mesmo a alimentação para os indivíduos que se encontram em maior
situação de vulnerabilidade sócio econômico, pois até essa singularidade no olhar dos
que estão em sofrimento, comprometem a evolução das intervenções logoterapeuticas
breves. Conclusão: Espera-se que a investigação da presente pesquisa possa agregar
valor nos procedimentos didáticos e metodológicos em espaços acadêmicos,
possibilitando caminhos de reflexão para a atuação do(a) psicólogo (a) hospitalar,
proporcionando um maior conhecimento das contribuições Logoterapeuticas em
intervenções psicológicas breves e sua aplicabilidade no contexto hospitalar.
PALAVRAS-CHAVE: Intervenções Psicológicas Breves. Contribuições
Logoterapêuticas. Psicólogo(a) Hospitalar.
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RESUMO
Título:
Psico-oncologia: Um olhar para a atuação do psicólogo no contexto da pandemia da
COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: A palavra câncer dá nome a um grupo de patologias heterogêneas
socialmente estigmatizadas. Os indivíduos acometidos pelo diagnóstico oncológico, por
si só, já desenvolvem comprometimentos nas esferas física, psicológica e espiritual
gerando, portanto, repercussões importantes em suas relações consigo e com os espaços

sociais que os cercam. OBJETIVOS: Descrever os novos desafios enfrentados pela
psicologia em um centro oncológico durante o período de pandemia da COVID-19.
MÉTODO: O presente resumo trata-se de um relato de experiência de psicooncologistas e residentes em saúde, atuantes no contexto da pandemia de COVID-19,
em uma instituição de referência no tratamento oncológico, na cidade de Fortaleza - CE.
DISCUSSÃO: Nesse contexto de adoecimento e instabilidades, em decorrência do
diagnóstico e do tratamento, a pessoa acometida pela neoplasia maligna tem de lidar
com o aparecimento repentino e súbito do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Dessa
forma, as complicações que a pandemia trouxe acompanham os pacientes a partir da
investigação clínica, muitas vezes tardia em virtude do colapso do Sistema Único de
Saúde. As implicações desse atraso são vividas por diversos pacientes que deram início
ao tratamento com prognósticos desfavoráveis, criando uma demanda reprimida que
superlota o serviço e compromete a qualidade do atendimento. Ademais, o medo da
contaminação e da vacina, além da dificuldade de acessar informações seguras e
atualizadas sobre a prevenção à COVID-19, e o encontro impetuoso do paciente
oncológico com a morte repentina e prematura de entes queridos próximos tornaram-se
parte da rotina nos acolhimentos, psicoeducações e atendimentos psicoterápicos breves.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A pandemia da COVID-19 colocou em evidência os
obstáculos para acessar a rede oncológica do SUS e expôs ainda mais os obstáculos que
as condições socioeconômicas impõem aos usuários. Todas as questões supracitadas
intrincam e desafiam a atuação do psicólogo no ambiente hospitalar. Compelem o
profissional a repensar estratégias de cuidado e o lugar que a psicologia ocupa nesse
espaço, tanto em relação ao paciente, quanto no que diz respeito aos limites que o
campo hospitalar institui.
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RESUMO
Título:
VIVÊNCIAS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA IINTENSIVA NEONATAL:
CHAMADAS DE VÍDEO COM MÃES DIAGNOSTICADAS COM COVID-19 E
SEUS BEBÊS.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A gestação é um período em que o casal cria expectativas, planos e fantasias do bebê
que irá nascer. Já neste momento é criado o vínculo entre pais e bebê. Após o

nascimento, a necessidade de internação em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal gera grande sofrimento emocional para o casal, que precisa adaptar a fantasia
do bebê perfeito para o bebê real. Pesquisas na área das neurociências mostram que a
vinculação entre pais e bebê é fundamental para o desenvolvimento do bebê, exercendo
até mesmo uma função protetiva. Portanto o afeto no ambiente de UTI, promovido pela
fala, toque e olhar dos pais é essencial para que o bebê fique menos estressado aos
constantes procedimentos que é submetido e, assim possa apresentar menos falhas na
respiração, aumento no ganho de peso diário e redução no período de hospitalização.
Com o surgimento do Coronavírus no ano de 2019 a presença das mães no setor de
Terapia Intensiva Neonatal ficou comprometida. Gestantes diagnosticadas com a Covid
-19 passaram a ser internadas no setor do isolamento ou então, tiveram que manter o
isolamento domiciliar, sendo assim, impossibilitadas de estarem com seus bebês. Neste
contexto este trabalho tem por objetivo apresentar um fluxo criado pelo serviço de
Psicologia Hospitalar de um Hospital Geral Particular, do interior do Estado de São
Paulo, com o intuito de favorecer/fortalecer o vínculo entre mãe/bebê quando a puérpera
estava restrita ao isolamento social. Na UTI Neonatal deste Hospital existem 6 leitos
para bebês prematuros e 1 leito para isolamento. Através da comunicação com a equipe
de Enfermagem, que informava sobre a internação do recém nascido no setor e a
ausência da mãe, diagnosticada com a Covid-19, a equipe de Psicologia entrava em
contato com a puérpera para apresentar o Serviço e ofertar a chamada de vídeo da mãe
para o bebê. As chamadas de vídeo eram previamente agendadas, de acordo com a
disponibilidade da mãe e rotinas do setor. Nos meses de Março de 2021 a Junho de
2021 três mães diagnosticadas com o Coronavírus tiveram seus bebês internados na UTI
Neonatal. Foram realizadas 10 chamadas de vídeo durante o período relatado. Desta
forma, com as restrições impostas pela pandemia, foi possível estimular o vínculo
afetivo entre mãe/bebê e mesmo de forma virtual, possibilitar a presença da mãe para o
bebê através da fala, garantindo o estímulo necessário para uma evolução favorável do
quadro clínico do recém nascido. Com a realização das chamadas de vídeo foi possível
então aproximar a mãe do bebê, durante período de isolamento, possibilitando que o
vínculo afetivo fosse estabelecido e/ou mantido.
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RESUMO
Título:
ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO PSÍQUICO DE PUÉRPERAS ATRAVÉS
DE VIDEOCHAMADA ENTRE BEBÊS INTERNADOS NA UTI NEONATAL E
DEMAIS ENTES QUERIDOS
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O puerpério é um período de intensas transformações psíquicas para a mulher e quando
o bebê em questão necessita de cuidados de UTI, o impacto psíquico disto, pode levar a

mãe a experienciar sentimentos de impotência, culpa, medo, angústia e desamparo.
Aliada a essa complexidade, a pandemia causada pelo coronavírus culminou na
necessidade de limitar ou até restringir visitas de familiares nos setores de UTI,
contribuindo para um distanciamento afetivo e muitas vezes na potencialização do
sofrimento psíquico. Neste contexto, este trabalho objetiva apresentar o fluxo criado
pelo serviço de Psicologia Hospitalar de um Hospital Geral Particular do interior do
Estado de São Paulo com o intuito de favorecer o contato entre mães e demais
familiares com o recém nascido; criar um espaço de inclusão dos mesmos e de
compartilhar a vivência da mãe e do bebe no setor, além de propiciar e fortalecer os
vínculos afetivos. Assim, desenvolve-se, neste novo fluxo, um Projeto no qual são
agendadas ligações por ligações por vídeo, conforme disponibilidade da mãe e da rotina
do setor. De fevereiro de 2021 a maio de 2021 foram realizadas 90 ligações por vídeo,
entre as mães, os demais entes queridos e os 23 bebês internados na UTI Neonatal.
Nestas, verificou-se que as mães apresentaram recursos de enfrentamento psíquico mais
favoráveis através do compartilhamento de suas vivências com os demais familiares;
maior receptividade ao receberem apoio emocional da equipe de psicologia e dos
demais familiares em situações de agravamento do quadro clínico dos bebês e até em
caso de falecimento do recém-nascido. Também foi constatado que ao ver o bebê por
vídeo, os familiares se fortaleceram enquanto rede de apoio para as mães, pois
visualizavam os suportes necessários aos cuidados do recém-nascido, tornando-se assim
mais empáticos. Com isso, foi possível concluir que a pandemia exigiu cada vez mais
dos serviços de saúde a necessidade de novas formas de cuidado, que possibilitem com
segurança e em conformidade com as recomendações de isolamento social, a criação
desse espaço de acolhimento e suporte emocional às puérperas, mesmo que de forma
virtual.
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RESUMO
Título:
A PANDEMIA DA COVID-19 E SUAS FACES DENTRO DE UM HOSPITAL
PÚBLICO: Um relato de experiência de estágio em Psicologia Hospitalar
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O presente trabalho deriva de um relato de experiência vivenciado junto ao estágio
curricular de psicologia hospitalar vinculado à graduação de psicologia de um Centro
Universitário Católico em uma cidade do interior do estado de São Paulo. A experiência

em questão se desenvolveu em um hospital público durante a pandemia da COVID-19,
sendo desempenhada por estagiárias do último ano do curso durante o primeiro
semestre de 2021. Desde o início da pandemia a psicologia hospitalar precisou se
reinventar e dar lugar à experiência de pacientes acometidos pelas consequências de um
vírus que escancara a incerteza e a fragilidade humana, assombrando o imaginário dos
pacientes e profissionais da saúde dentro do contexto hospitalar. Objetivos: Vivenciar a
realidade de um hospital público e o aprofundamento de suas peculiaridades frente a
covid-19, trazendo à tona os desafios e contribuições que envolvem o adoecimento e
suas manifestações, ressaltando a importância da tríade paciente, família e equipe.
Método: Trata-se de um relato de experiência de estágio curricular em Psicologia
Hospitalar desenvolvido, a princípio, de maneira remota, priorizando assim, pela
segurança das estagiárias e dos pacientes, a demanda foi captada a partir dos
encaminhamentos da equipe de enfermagem e da psicóloga do hospital; para o
atendimento utilizou-se como técnica a escuta ativa e um telefone celular. Em maio foi
liberada a presença das estagiárias a campo. Os atendimentos ocorriam após a chegada
das estagiárias na unidade hospitalar e estas se direcionavam à sala da psicóloga afim de
captar possíveis encaminhamentos baseados em sua percepção, após, caminhava-se para
a enfermaria e unidade de terapia intensiva (UTI) aonde haviam pacientes contaminados
com CoronaVírus (SARS-Cov-2), os atendimentos se direcionavam, a maioria, neste
ambiente; para o aumento da proteção, ocorria a paramentação das estagiárias antes de
adentrar ao local, os atendimentos ocorriam beira-leito, utilizando como ferramenta a
terapia breve e a escuta qualificada. Resultados: As intervenções se direcionaram a dar
vasão aos discursos dos pacientes que estão em contato direto com a possibilidade de
morte, que se caracteriza como perda de sentidos, de projetos, de luto em suas mais
diversas manifestações, tendo em vista que estes pacientes vivenciam o processo do
adoecimento isolados e a desesperança e esperança se tornam palco deste processo
hospitalar, desta forma, foi possível intervir colaborando para a amenização do
sofrimento deste público. Discussão dos resultados: Algumas questões se tornaram
evidentes, um exemplo seria a própria paramentação que impossibilitavam o toque
humano, porém, estes equipamentos não interferiram na manifestação do sofrimento e
dos sentidos que se revelam muitas vezes, ambíguos quando há o contato do paciente
com a possibilidade de morte pela covid-19, esta percepção se evidenciou através dos
discursos dos pacientes que revelaram a importância da psicologia hospitalar neste
espaço e o olhar se mostrou como uma ferramenta importante para as intervenções,
priorizando pela humanidade neste espaço. Conclusões: A atuação colaborou para a
abertura da disseminação da psicologia hospitalar em uma equipe multiprofissional,
além da atuação descrita estar permitindo abrir um caminho para a compreensão da
existência humana atravessada pelo adoecimento da covid-19.
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RESUMO
Título:
PRÁTICAS PSICOLÓGICAS NA PANDEMIA: SUPORTE E ACOLHIMENTO
EMOCIONAL FRENTE A COVID19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O COVID 19 provocou, e ainda provoca, drásticas mudanças na saúde pública mundial.
Devido a rápida transmissão e alto contágio deste vírus, o isolamento social foi adotado
desde o início como a principal forma de contenção do surto. Desta forma, os hospitais
têm restringido as visitas familiares aos pacientes com diagnóstico positivo na Unidade
de Terapia Intensiva, o que impacta negativamente e diretamente o estado psicológico

deles e de seus familiares e pode, inclusive, repercutir em complicações no processo de
luto. Neste contexto, objetivou-se com o presente trabalho apresentar um Fluxo
Assistencial desenvolvido pelo Serviço de Psicologia Hospitalar de um Hospital Geral
Particular, no interior de São Paulo, em três Unidades de Terapia Intensiva Covid, com
total de 39 leitos. Através de discussão de casos com a equipe multidisciplinar,
classificação de gravidade do quadro clínico do paciente, bem como busca ativa
realizada pelo Setor de Psicologia, era desenvolvido um plano de cuidado
individualizado que contemplava ligações por videochamada entre pacientes na UTI e
seus familiares; agendamento e acompanhamento de visitas conforme normas de
segurança da instituição e uso de equipamentos de segurança individual; criação de
paineis personalizados com fotos e mensagens dos familiares para o paciente e reunião
familiar presencial com Equipe Médica e de Psicologia. A criação deste fluxo
assistencial, realizado desde de Maio de 2020, resultou na participação mais ativa dos
pacientes e de seus familiares no processo de hospitalização, fortaleceram os vínculos
afetivos e favoreceram rituais de despedidas, viabilizando maior fluidez no processo de
elaboração do luto, proporcionando assim, acolhimento do sofrimento psíquico, suporte
emocional e humanização aos pacientes e seus familiares.
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RESUMO
Título:
Primeiros Socorros Psicológicos: guia para abordagem a usuários com tentativa de
suicídio em hospitais gerais.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Nas últimas décadas observou-se o aumento significativo do número de suicídios em
todo mundo, configurando este fenômeno como um grave problema de saúde pública

que afeta pessoas de diferentes origens, classes sociais e grupos etários. No entanto,
considera-se que uma parcela dessas mortes podem ser prevenidas mediante o esforço
integrado entre diferentes setores da sociedade por meio da utilização correta de
estratégias de prevenção. Dentre os métodos apresentados, encontra-se a educação
permanente dos profissionais de saúde em todos os níveis de atenção. No caso desta
pesquisa, interessa-nos um dispositivo em específico, que se refere ao hospital geral,
considerado um local estratégico para o atendimento à crise suicida. Frequentemente, a
condução das demandas emocionais relacionadas ao comportamento suicida é
direcionada aos psicólogos e psiquiatras. Entretanto, o suicídio extrapola os limites
dessas profissões de tal forma que outros profissionais de saúde são essenciais para sua
prevenção. Existem estratégias passíveis de utilização por outros trabalhadores da saúde
e conhecê-las poderá contribuir para uma assistência humanizada e mais adequada às
necessidades desses usuários, que ultrapassam as demandas físicas, possibilitando a
diminuição das mortes autoinfligidas. A reflexão em torno do atendimento dispensado a
pessoas com comportamento suicida, originou o objetivo desse estudo: qualificar a
assistência profissional ao usuário atendido com tentativa de suicídio em hospitais
gerais. A pesquisa foi desenvolvida com base na abordagem qualitativa, e se valeu de
três instrumentos de coleta de dados: questionário semiestruturado, diário de campo e
prontuários de pacientes. Para análise dos dados, lançou-se mão do método de Análise
Temática. Os resultados encontrados fundamentaram a elaboração de um manual
proposto, intitulado “Primeiros Socorros Psicológicos: guia para abordagem a usuários
com tentativa de suicídio em hospitais gerais”. A ideia central relativa à produção deste
material é favorecer a reflexão sobre o processo de cuidado e proporcionar subsídios
para atuação profissional, com base na construção de novos saberes e fazeres em saúde,
de acordo com as necessidades e realidades singulares de pessoas com tentativa de
suicídio.
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RESUMO
Título:
Avaliação emocional e cognitiva de pacientes em programa de reabilitação intensiva
pós-COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
As complicações relacionadas à COVID-19 envolvem alterações orgânicas, cognitivas e
emocionais. Os sintomas comumente presentes são os neuropsiquiátricos, como
depressão, ansiedade, distúrbios do sono, transtorno do estresse pós-traumático (TEPT),
além de alterações cognitivas como déficit atencional e de memória. Estas alterações

estão relacionadas à própria infecção viral do sistema nervoso central e à resposta imune
desencadeada por ela [1], bem como à experiência de adoecimento, que pode acarretar
no desenvolvimento de psicopatologias e diversos estados de sofrimento. Objetivos:
Avaliar o estado emocional e cognitivo de uma amostra de pacientes em tratamento de
reabilitação em fase de cuidados de transição intra-hospitalar ou subaguda devido a
sequelas da COVID-19. Método: Foram avaliados 36 pacientes internados para
programa de reabilitação intensiva no Instituto de Reabilitação Lucy Montoro (São
Paulo), no período entre junho de 2020 e abril de 2021, por meio de um protocolo
composto pelo rastreio cognitivo MoCA (Montreal Cognitive Assessment - versão
blind) [2], as escalas DASS-21 (Teste de Ansiedade, Depressão e Estresse - forma
abreviada) e IES-R (Escala de Impacto do Evento - Revisada). Os dados obtidos foram
sistematizados e analisados estatisticamente através do software IBM® SPSS®
Statistics. Resultados: A maioria dos pacientes (66,7%) era do gênero masculino. A
média de idade foi de 53,86 anos de idade. Os sujeitos foram divididos entre os
seguintes diagnósticos etiológicos: lesão encefálica (8,3% dos pacientes),
sarcopenia/polineuropatia (86,1%) e Síndrome de Guillain-Barré (5,6%). De acordo
com a nota de corte do MoCA (19 pontos), observou-se indícios de algum grau de
comprometimento cognitivo em 69,4% dos participantes. Dentre os 34 pacientes que
apresentaram condições cognitivas para responder às escalas de humor, se observa que,
de acordo com a escala DASS-21, 50% apresentaram sintomas de ansiedade, 17,6% de
depressão e 26,5% de estresse em graus diversos. Já na escala IES-R, 11,8% dos
respondentes referiram sintomas sugestivos de TEPT. Discussão: Em concordância com
outros estudos [3,4], os resultados indicaram a presença considerável de déficits
cognitivos nos pacientes avaliados, sendo que a prevalência de sujeitos com indícios de
comprometimento cognitivo se manteve alta, mesmo quando considerados apenas os
pacientes que não tiveram uma lesão encefálica (63,63%). A baixa prevalência de
sintomas sugestivos de TEPT pode estar relacionada à proximidade do evento estressor
no momento em que a escala foi aplicada, o que vai de encontro aos achados de estudos
que encontraram níveis mais elevados de TEPT em pacientes em tratamento
reabilitacional pós COVID-19 do que naqueles que estavam em vigência da infecção
[3]. Considera-se, portanto, que os impactos cognitivos e emocionais da COVID-19
devem ser devidamente considerados, avaliados e tratados em todas as fases de
cuidados com os pacientes acometidos pela doença, de modo a se promover um
tratamento integrado, humanizado e planejado tanto para as complicações agudas da
enfermidade quanto para aquelas que podem se manter a médio e longo prazo.
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RESUMO
Título:
A ressignificação do vínculo afetivo com o cuidador familiar durante o processo de
hospitalização do paciente oncológico
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O papel assumido pelas relações entre pacientes e cuidadores durante o processo de
saúde doença se torna cada vez mais visível, sobretudo no contexto da Oncologia.

Assim, a presente pesquisa teve por objetivo identificar as transformações ocorridas no
vínculo afetivo com o cuidador familiar durante o período de hospitalização, estratégias
de enfrentamento mais utilizadas e sintomas de ansiedade e depressão. Trata-se de um
estudo transversal, do tipo exploratório descritivo, com análise quantitativa e
qualitativa. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, Escala de
Ansiedade e Depressão Hospitalar (HAD) e Entrevista de Coping Motivacional
adaptada para o contexto oncológico. Participaram da pesquisa 20 pacientes com idades
entre 45 e 85 anos (M = 61,5; DP = 10,8), majoritariamente do sexo feminino (65%),
casados (70%), católicos (50%) e que estavam realizando o tratamento oncológico em
média há 12 meses. E 20 acompanhantes que tinham idade entre 18 e 74 anos (M =
43,1; DP = 17,4), em sua maioria do sexo feminino (75%), casados (90%), católicos
(50%) e estavam realizando os cuidados em média há 15 meses. Na análise quantitativa
dos dados, foram identificados que os pacientes apresentaram como principais
estratégias adaptativas a busca de apoio, resolução de problemas, busca de informações
e acomodação; e mal adaptativas a negociação, delegação, desamparo e fuga. Já os
acompanhantes apresentaram como principais estratégias adaptativas a resolução de
problemas, autoconfiança, busca de apoio e busca de informações; e mal adaptativas
foram desamparo e oposição. As estratégias de enfrentamento são diferentes quando
comparados os pacientes e acompanhantes, em decorrência do papel assumido neste
contexto. Com relação aos sintomas de ansiedade e depressão, foram identificados nos
pacientes 35% de sintomas de ansiedade e depressão, e nos acompanhantes 50%
ansiedade e 25% de depressão, o que reforça o comprometimento emocional dos
cuidadores, já consolidado na literatura vigente. Para análise qualitativa dos dados, foi
utilizada a análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011), sendo identificadas as
seguintes categorias: experiência de hospitalização, transformações no vínculo do
paciente e cuidador familiar, sentimentos que mantém o vínculo e o processo de
cuidado, e vivências sobre ser cuidado e cuidar. Por fim, foi possível identificar que há
transformações nos vínculos entre os familiares a partir do processo de adoecimento do
indivíduo hospitalizado, sendo a aproximação física e afetiva, devido aos sentimentos
de amor, carinho e gratidão potencializados pelo processo de saúde-doença. Para
estudos futuros, sugere-se ampliação da amostra para melhor compreensão da relação
entre as estratégias de enfrentamento e vínculo afetivo entre pacientes e cuidadores.
Palavras-chaves: Vínculo afetivo; Cuidador familiar; Hospitalização; Psiconcologia.
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RESUMO
Título:
Por trás da máscara: relato de experiência da atuação da Psicologia Hospitalar com
idosos no contexto da COVID-19.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Adoecer por SARS-COV2 se caracteriza como uma vivência
potencialmente traumática, tornando-se ainda mais evidente quando se faz necessária a
hospitalização em UTI. Além dos sintomas físicos, pacientes idosos podem ser
atravessados por inúmeras repercussões emocionais, como o aumento da prevalência de

estresse, ansiedade, humor deprimido, desesperança, medo, irritabilidade, insônia,
apatia, agitação, sensação de isolamento, entre outros. Estes sintomas podem acentuar a
dificuldade de compreensão do diagnóstico e prognóstico, impactar na adesão
terapêutica, bem como agravar os desfechos de saúde. Objetivo: Promover reflexão a
respeito da atuação da Psicologia Hospitalar com os idosos acometidos pela COVID-19
internados em UTI de um hospital geral de Salvador-Ba. Método: Trata-se de um estudo
descritivo, do tipo relato de experiência. Resultados e Discussão: Pacientes idosos
correspondem uma significativa parcela na UTI, considerando-se o aumento da
expectativa de vida, sendo importante alvo para infecção por COVID-19. O
envelhecimento, que ocorre também na dimensão psíquica, contribui para rigidez de
pensamento e dificuldade de adaptação. A Psicologia Hospitalar busca contribuir para a
humanização nos processos técnicos, que seguem as orientações e definições do
Ministério da Saúde. Deve proporcionar, dentro das possibilidades, o contato virtual
entre paciente e família, visando minimizar o desamparo, e estar disponível para
acolhimento psicológico após as visitas virtuais. Além disso, visa trabalhar os
pensamentos e sentimentos decorrentes desta vivência, especialmente os pensamentos
catastróficos, comuns em situações de adoecimento, em especial às vítimas da
pandemia. Tratando-se de pacientes idosos em ventilação mecânica, busca-se, ainda,
realizar estimulação sensorial e orientação alopsíquica e autopsíquica. Ademais,
considera-se relevante, as discussões dos casos em equipe e realização de abordagens
em conjunto. Considerações finais: A reestruturação da práxis assistencial foi essencial
diante do contexto atípico e desafiador. Observa-se que as intervenções da Psicologia
auxiliam na redução da prevalência de delirium, sintomas ansiosos, depressivos e
estresse pós-traumático, bem como no aumento da satisfação e adesão ao tratamento.
Portanto, o conhecimento voltado para esta faixa etária enseja melhoria na assistência
prestada, considerando todas as particularidades que envolvem a experiência de adoecer
na terceira idade.
Palavras chave: Psicologia Hospitalar; Idoso; UTI; COVID-19.
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RESUMO
Título:
A Gestação na Negritude e o Racismo Institucional: um olhar sobre a prática clínica
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
No Brasil, a crença de que brancos e negros convivem harmonicamente, sem distinção
entre as raças, é amplamente difundida. O mito da democracia racial, ancorado na
romantização da miscigenação feita por figuras como Gilberto Freyre, perpassa
gerações e cria a ilusão de que não existe racismo no país. Entretanto, a experiência da
população negra, marcada pela escravização e por uma ideia de superioridade branca,
que se estende até os dias atuais, nos conta outra história (BENTO, 2014). Essa

realidade incide diretamente sobre a vida de mulheres negras e irá determinar o seu
nível de acesso à saúde, principalmente em um momento tão importante quanto o ciclo
gravídico e puerperal (ASSIS, 2018). Além de terem representado 67,2% das mortes
maternas entre os anos de 2017 e 2018 e terem menos chances de obter um pré-natal
adequado (BRASIL, 2020), pesquisas apontam que mulheres negras recebem menos
analgesia durante o parto quando comparadas às brancas, o que evidencia as diferentes
dinâmicas proporcionadas pela gravidez na negritude (LEAL ET AL, 2017). Baseado na
hipótese de que o racismo institucional é um dos aspectos responsáveis pelas
disparidades raciais no atendimento obstétrico com impacto para vulnerabilidade de
gestantes negras, o presente trabalho teve por objetivo propor uma revisão sistemática
de literatura para responder à pergunta: “A disparidade de atenção no atendimento
obstétrico de mulheres negras está ligada ao racismo institucional na prática clínica?”. A
revisão sistemática da literatura foi realizada com busca de produções científicas sobre o
tema nas plataformas Capes, (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Google Acadêmico,
realizadas nos último cinco anos. Para isso foram adotados os descritores: gestação,
negritude, gestantes, mulheres negras, violência obstétrica, racismo institucional e a
clínica. Ao analisar a produção científica brasileira acerca das relações entre o racismo
institucional e a experiência da gestante negra no atendimento clínico durante o prénatal e o parto, foi identificado que esse é um dos responsáveis pelo descaso dos
serviços de saúde com as pautas étnicos-raciais ao pensar em políticas públicas, bem
como pela comissão no meio acadêmico médico no que tange a violência obstétrica.
Essa realidade inviabiliza o acesso de mulheres negras a um atendimento clínico de
qualidade, o que se agrava no momento gravídico e a coloca em um lugar de
vulnerabilidade durante a gestação, podendo ocasionar desfechos desfavoráveis
(BRASIL, 2017; CRUZ E FARIA, 2017; NASCIMENTO, 2018; WERNECK, 2016).
Destaca-se que esta pesquisa faz parte do projeto de extensão "Promoção de saúde
materno-infantil: uma proposta interdisciplinar de extensão e formação em recursos
humanos", conduzido pelo Laboratório de Estudos, Pesquisa e Intervenção em
Desenvolvimento em Saúde – LEPIDS, da ME-UFRJ.
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RESUMO
Título:
Promovendo saúde e qualidade de vida acadêmicas em tempos de Covid-19: Projeto
SouPUC
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: São perceptíveis os fatores de risco em relação ao impacto da pandemia de
COVID-19 na saúde mental de acadêmicos: isolamento físico, perda de vínculo/contato
com outras pessoas, desaceleração econômica, vulnerabilidade a situações de violência

doméstica, informações acerca dos óbitos, incerteza sobre a situação da doença,
preocupação com a formatura, preocupação com o futuro mercado de trabalho e
ingresso na residência, medo de transmissão do vírus para familiares, oportunidades
reduzidas de aprendizagem prática, efeitos negativos econômicos e adoção de novas
metodologias de ensino universitário. De forma análoga, percebem-se alguns fatores de
proteção: relações mediadas pela internet, apoio psicológico online, interações
familiares, elucidar sobre a importância das medidas sanitárias, ações de promoção de
saúde, desenvolvimento da responsabilidade social, manutenção do estilo de vida
saudável, apoio através de tecnologias, estratégias para lidar com situações adversas,
criação ou aprimoramento de núcleos de apoio psicossocial ao discente (Mata et al.,
2021). Qualidade de vida consiste em um conceito multidimensional, sendo, portanto,
de definição única complexa, entretanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
define como a “percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e
sistemas de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações” (WHO, 1998, p. 3). No âmbito de saúde, Seidl e Zannon
(2004) reforçam a multifatorialidade e a complexidade dos determinantes e
condicionantes do processo saúde-doença, como continuum. E, em decorrência do
paradigma de saúde como completo bem estar biopsicossocioespiritual, qualidade de
vida passou a ser um resultado esperado das intervenções em saúde, assim como das
políticas públicas deste âmbito. Objetivo: Compreender e implementar aspectos de
promoção de saúde e qualidade de vida no contexto acadêmico. Método: Foram
realizados 38 grupos reflexivos acerca das vivências acadêmicas, buscando favorecer o
espaço de co-construção, a sensação de pertença institucional e a promoção de bemestar subjetivo e qualidade de vida, de modo remoto, via Plataforma Microsoft TEAMS,
no primeiro semestre de 2021, no âmbito das 10 Escolas da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás, totalizando 1971 participações de acadêmicos. Ao término de cada
encontro os acadêmicos preenchiam um formulário de avaliação da atividade realizada.
Resultados e Discussão: O espaço universitário vem sendo caracterizado como um
ambiente propício à aquisição ou manutenção de comportamentos de risco (uso e abuso
de substâncias; alimentação e padrões de sono inadequados; violência interrelacional;
adoecimento psíquico, como ansiedade, depressão, ideação suicida e Burnout
acadêmico, dentre outros), que têm se tornado cada vez mais naturalizados neste
contexto (Andrade Neto, 2016; Gómez & Gudín, 2018), centralizando nesse espaço
social um lócus também propício à intervenção em saúde, visando acolher tais
demandas e construir, coletivamente, estratégias coletivas e individuais de construção
de saúde e de qualidade de vida. O Projeto SouPUC, a partir dos resultados
demonstrados, tem conseguido ampliar os espaços de escuta e ressignificação das
vivências universitárias, promovendo qualidade de vida acadêmica.
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RESUMO
Título:
Internação neonatal: experiências parentais e estratégias de cuidados da equipe na
perspectiva da psicologia
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A unidade neonatal é sustentada por uma realidade multiversa, complexa, instável,
imprevisível e carregada de intersubjetividades. A interposição da diversidade de

saberes, da alta densidade tecnológica, da fragilidade do recém-nascido e da sua família,
junto à tensão da equipe de saúde, coloca em evidência a complexidade das inter
relações que ali se estabelecem. A internação de um recém-nascido nesse contexto de
alta complexidade, é um evento potencialmente traumático para os pais e também para o
recém-nascido. Diante da separação, dada a necessidade de internação, há um corte
abrupto que ameaça a continuidade da construção subjetiva da relação pai-mãe-bebê.
Nesse sentido, existe uma intersecção de crises, pois tornar-se pai ou mãe, naturalmente
envolve uma crise transitória normativa, que somada à crise circunstancial pelo
adoecimento do filho, transforma-se em uma crise dupla e por isso, agudizada. Já para o
recém-nascido, a internação, ao mesmo tempo que lhe subsidia condições de
sobrevivência, também coloca o seu desenvolvimento em risco, em função das
adversidades que são inerentes ao tratamento. Diante desse contexto de crise, que
evidencia um potencial risco para o desenvolvimento infantil e familiar, estratégias de
intervenções multiprofissionais são necessárias para minimizar os impactos causados
pela internação em uma unidade neonatal. O Método Canguru, considerado novo
paradigma do cuidado neonatal, é um modelo de assistência ao recém-nascido e a sua
família voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção
biopsicossocial. A equipe deve favorecer a aproximação do recém-nascido com a sua
família minimizando os impactos da separação e favorecendo a formação e o
fortalecimento do vínculo afetivo. Atualmente, o cuidado neonatal tem passado por
intensas mudanças, afetando práticas de humanização por conta da pandemia de
COVID-19. O livre acesso e a permanência dos pais na unidade estão prejudicados, o
que tem exacerbado o sofrimento emocional parental. Nesse sentido, pode-se dizer que
os pais estão vivenciando uma intersecção de crises, ou seja, a experiência da
parentalidade, a internação do filho em uma UTIN e ainda, a vivência da pandemia de
COVID-19 que restringe o contato social, tão necessário e estruturante nesse momento
do ciclo vital familiar. Assim, torna-se necessário refletir sobre as experiências parentais
e as estratégias de intervenção utilizadas pelas equipes de saúde multiprofissionais
direcionadas à promoção e proteção do desenvolvimento infantil e familiar. Assim, o
objetivo desta mesa redonda, é compreender as experiências parentais vivenciadas nos
diferentes contextos de internação em unidade neonatal e as estratégias de cuidado
utilizadas pela equipe de saúde multiprofissional sob o olhar da psicologia. Serão
apresentados os seguintes trabalhos: 1. Compreendendo a depressão saudável em mães
de recém-nascidos pré-termo | Um desafio para a equipe interprofissional ; 2. Vínculo
afetivo entre mãe e recém-nascido pré-termo em Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal: o olhar de uma equipe multiprofissional; 3. COVID-19 e internação neonatal:
qual o espaço para a paternidade?
Nome - Autor 1:
Zaira Aparecida de Oliveira Custódio
Título da Fala - Autor 1:
Compreendendo a depressão saudável em mães de recém-nascidos pré-termo | Um
desafio para a equipe multiprofissional
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:

O nascimento pré-termo é um evento normalmente inesperado que evidencia nas mães a
vivência de um puerpério agudo de alto risco. Essas mulheres, vivem o impacto entre o
filho real e o idealizado, ou seja, o luto pelo filho “perdido”. Este processo pode levá-las
a um distanciamento nos primeiros dias pois necessitam de um “tempo” interno para
assimilar esse cenário adverso. Esses movimentos de retraimento e introspecção,
confundidos com depressão, são um estado “depressivo saudável” que surgem como
uma depressão de caráter reativo. Ao se “deprimir” diante de uma situação de crise e
frustração a mãe tende a abandonar suas idealizações e a entrar em contato com a
realidade, iniciando o desempenho da função materna e o investimento afetivo no bebê
real. O acolhimento à mãe e o respeito às individualidades estão entre os pilares da
atenção humanizada ao recém-nascido e sua família - Método Canguru. As intervenções
da equipe multiprofissional, proposta por este método, facilitam a aproximação materna
e o investimento no bebê. Diferentes estratégias de intervenção podem ser utilizadas
como: rodas de conversas mediadas pelo psicólogo com o intuito de fortalecer as
estratégias de enfrentamento materno; Práticas integrativas e complementares em saúde
com técnicas com fins terapêutico, promocional e preventivo. O acompanhamento
sistemático individual do psicólogo às mães é imprescindível, assim como a
sensibilização da equipe para compreender o recolhimento materno, que longe de uma
depressão patológica, é uma oportunidade para elaboração de suas perdas e dores
emocionais e denota a capacidade de integração e amadurecimento emocional que a
ajudará a investir no bebê e na maternidade possível.
Palavras-Chave: recém-nascido pré-termo, mães, unidade neonatal, equipe
multiprofissional.
Nome - Autor 2:
Marilia Borba Candaten
Título da Fala - Autor 2:
Vínculo afetivo entre mãe e recém-nascido pré-termo em Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal: o olhar de uma equipe multiprofissional
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
A prematuridade é considerada um problema mundial de saúde. O método canguru é um
modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado, reunindo
estratégias de intervenção biopsicossocial que visa facilitar a aproximação afetiva entre
o recém-nascido e sua família. O objetivo do presente estudo é compreender as
intervenções multiprofissionais para promover a vinculação afetiva entre a mãe e
recém-nascido pré-termo em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN). É uma
pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória que utilizou como instrumento uma
entrevista semi-estruturada direcionada a oito profissionais de saúde de diferentes áreas
(médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista,
fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social). As entrevistas foram gravadas, transcritas
e analisadas conforme a análise categorial temática de Bardin. Os resultados apontam
que as intervenções multiprofissionais realizadas em UTIN para estimular a vinculação
afetiva entre mãe e recém-nascido pré-termo estão fundamentadas nos princípios do
método canguru. Englobam o acolhimento, a participação materna nos cuidados com o
recém-nascido,comunicação entre equipe-gestão, equipe-equipe e equipe-família e a

capacitação profissional. Identifica-se a necessidade de qualificar as intervenções
multiprofissionais voltadas para o estímulo da vinculação afetiva, condição fundante da
subjetividade do indivíduo em desenvolvimento, visto que por ser um ambiente de
cuidados intensivos, a condição biológica ainda fica em evidência em detrimento das
condições psicoafetivas.
Palavras-Chaves: recém-nascido pré-termo e de baixo peso, unidade de terapia intensiva
neonatal, relações profissional-família, relação mãe-filho.
Nome - Autor 3:
Mayara Floriani
Título da Fala - Autor 3:
COVID-19 e internação neonatal: qual o espaço para a paternidade?
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
As funções de cuidado vêm sendo assumidas, cada vez mais, também por homens,
possibilitando novas perspectivas em seu papel na sociedade. A pandemia tem
provocado adaptações no contexto hospitalar e no cuidado neonatal, afetando práticas
facilitadoras de vínculos entre Recém Nascido e família. O presente artigo objetivou
compreender os significados da paternidade para homens, pais de recém-nascidos
internados em uma Unidade Neonatal, no contexto da COVID-19. É uma pesquisa
qualitativa, exploratória e descritiva por meio de estudos de casos múltiplos, analisados
na perspectiva epistemológica do Ciclo de Vida Familiar. A entrevista semiestruturada
foi realizada com três homens com filhos internados em uma Unidade Neonatal a
análise foi realizada por meio de estratégia de estudo de casos múltiplos. Os resultados
apontam que na perspectiva dos entrevistados, a compreensão do que é ser pai está além
de proteger e prover a família, implica também cuidado e afeto com o bebê, e suporte
para a mãe. Também revelaram a importância das tecnologias de comunicação
adaptadas às normas hospitalares em tempos de COVID-19, para promover a
aproximação e interação entre pai-mãe-bebê, contribuindo para a vinculação. Em
relação às expectativas após alta hospitalar, os participantes apresentaram o desejo de
passar mais tempo com o bebê e a necessidade de planejamento de uma rotina familiar,
incluindo o filho recém-nascido. Estas intervenções mostraram-se viáveis para
promover a assistência à saúde integral e humanizada, que poderão ser implantadas em
outros momentos de crise.
Palavras-chave: Paternidade; Recém-Nascido; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal;
COVID-19; Pandemia.
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RESUMO
Título:
Psicologia e Saúde mental: tecendo redes de cuidados.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O município de Resende conta com uma ampla Rede de Atenção Psicossocial (RAPS),
na qual encontra-se inserido o Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio
Gregori. Assumindo a posição de principal porta de entrada da Rede de Atenção à
Saúde, este dispositivo é responsável pela assistência a situações de urgências e
emergências, situando-se as demandas de saúde mental como parcela significativa
destes atendimentos. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi descrever o
desenvolvimento de um protocolo de atendimento em saúde mental pela equipe
hospitalar, no qual a psicologia tornou-se parte essencial desse processo. Trata-se de um
relato de experiência, ocorrido entre o período de abril de 2019 a junho de 2021. Diante
da constatação do aumento de solicitações de avaliações internas para equipes
ambulatoriais de saúde mental, da dificuldade de atendimentos ágeis por parte destes
dispositivos, do aumento de tempo para resolutividade dos casos e consequente impacto

na qualidade da assistência hospitalar, o setor de psicologia iniciou reflexões acerca
deste fluxo de atendimento ao observar que muitas demandas poderiam ser resolvidas
pela própria equipe hospitalar, desde que garantida a articulação com a RAPS. Dessa
forma, foram iniciadas reuniões internas pelo setor de psicologia, buscando seu
fortalecimento por meio da construção de estratégias de avaliações e atendimentos que
pudessem direcionar as diversas situações relacionadas ao campo da saúde mental.
Posteriormente, as discussões foram ampliadas para os demais setores hospitalares
(direção e coordenação médica) e, por fim, alcançou-se as equipes de saúde mental
(coordenações dos CAPS, sobreaviso médico psiquiátrico e Superintendência de saúde
mental), o que possibilitou o estabelecimento de estratégias coletivas de cuidado. A
partir desses diálogos, foi possível elaborar um protocolo articulado entre o hospital e os
dispositivos de saúde mental, envolvendo os diversos atores desse processo (psicologia,
médicos e equipe de saúde mental). Dessa forma, a equipe de psicologia hospitalar
passou a funcionar como ponto de interlocução entre os diferentes níveis de atenção em
saúde mental (hospitalar x ambulatorial), afirmando seu papel de profissional de saúde
mental. Como resultados, observa-se que o fortalecimento da psicologia hospitalar ao
compartilhar o lugar central no processo de cuidado em saúde mental; maior
resolutividade dos casos pela equipe hospitalar, o que favorece o usuário, a equipe
hospitalar e as equipes de saúde mental; qualificação do cuidado, contribuição para
continuidade do tratamento após alta hospitalar e constituição permanente de uma rede
de cuidados estratégica e eficaz.
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RESUMO
Título:
A Residência Multiprofissional e a psicologia na pandemia COVID-19: uma formação
em ato pela defesa do SUS e pela clínica do sujeito
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A pandemia de COVID-19 engendrou mudanças sociais profundas e produziu
transformações nos serviços de saúde, nos modos de gerir, cuidar e formar recursos
humanos. Apesar da pandemia se configurar como uma crise sanitária e humanitária,
esse evento crítico trouxe consigo um potencial pedagógico diante da necessária
formação de profissionais de saúde que possam atuar frente aos desafios enfrentados

pelo SUS em um contexto político de desmontes e aumento das iniquidades em saúde.
Faz mister debater os rumos da Residência Multiprofissional, sobretudo na atenção
terciária, em tempos em que as condições materiais para a sua existência demandam
uma atuação contra-hegemônica da psicologia que produza reinvenções e a defesa de
um cuidado integral, democrático e advertido das singularidades dos sujeitos. O
objetivo desse trabalho é construir um exercício reflexivo sobre os desafios impostos à
formação em psicologia, especificamente na Residência Multiprofissional na pandemia
COVID-19. Trata-se de um estudo descritivo, no formato de relato de experiência,
acerca das ações promovidas na pandemia pela psicologia na Residência
Multiprofissional em Saúde atuante no Hospital Universitário Professor Edgard Santos
UFBA, no período de março de 2020 a maio de 2021. A construção da prática entre
vários nas sessões multiprofissionais, que partiu do compromisso com a transmissão de
algo sobre a subjetividade em um cenário tão marcado pelas limites e restrições
impostos pelas recomendações sanitárias; a participação em projetos de humanização
dirigidos à saúde do/da trabalhador/a, que funcionaram como dispositivos de
acolhimento das urgências subjetivas mobilizadas pelo contexto pandêmico; e as
discussões coletivas sobre os desafios do SUS e da psicologia diante das questões do
seu tempo, favoreceram a construção de uma formação ética-técnica e política atenta às
demandas sanitárias, mas também à aposta na clínica do sujeito no hospital.
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RESUMO
Título:
O acesso da população a informações sobre saúde por meio de recursos midiáticos.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A internet trouxe para a atualidade diversos benefícios, como a facilidade de acesso a
informações e agilidade na comunicação, estando presente na vida de grande parte da
população mundial. Ela possibilitou a existência das chamadas redes sociais, onde
grupos de pessoas podem se conectar e se relacionar, mesmo que não haja contato
físico. Uma das redes sociais mais famosas nos dias atuais é chamada Instagram, um
aplicativo gratuito voltado para o conteúdo visual, onde é permitido compartilhar fotos e
vídeos, assim como interagir com as publicações de outras pessoas, seja curtindo,

comentando, compartilhando ou salvando. Como esta mídia social tornou-se muito
conhecida, adquirindo grande quantidade de usuários, passou a ser utilizada também
para divulgações de empresas, serviços, projetos, entre outros. Por isso, o próprio
aplicativo disponibiliza uma ferramenta denominada Insights. Por meio dela é possível
acessar os dados relacionados ao engajamento da conta e características do público,
assim como acompanhar o desempenho da página e melhor direcionar o conteúdo
publicado para o interesse popular. O Projeto Suporte Psicológico Covid-19 está
voltado para a promoção de saúde mental, tendo como objetivo oferecer suporte
psicológico gratuito a pessoas maiores de 18 anos que foram afetadas direta ou
indiretamente pela Covid-19 e que possam se beneficiar de um atendimento breve e
remoto, além de utilizar as redes sociais para transmitir conhecimento. O projeto foi
criado em março de 2020 e também aderiu ao Instagram como forma de divulgação,
uma vez que as mídias sociais permitem acessar pessoas que não poderiam ser atingidas
de forma impressa ou presencial. O presente trabalho objetiva, portanto, apresentar uma
análise do engajamento no Instagram do Projeto Suporte Psicológico Covid-19. Para
isso, foi realizado um levantamento através da ferramenta Insights. Para a pesquisa,
foram consideradas todas as publicações realizadas nos períodos de abril de 2020 a
maio de 2021 relacionadas à saúde mental e ambiente hospitalar. Os dados coletados
nesta pesquisa evidenciam que a postagem com maior engajamento conta com 932
contas alcançadas, 203 compartilhamentos, 138 curtidas, 1.191 impressões, 31
interações com a publicação e 16 salvamentos. A postagem é referente a opções de
atendimento psicológico gratuito, o que revela o interesse principal do público.
Ademais, por meio de tais dados foi possível observar que pessoas foram acessadas
através dos recursos midiáticos. Desta forma, pode se afirmar que o projeto tem surtido
efeito, levando o público a interagir com as publicações. Conclui-se que o objetivo
principal do projeto tem sido alcançado, pois o uso das redes sociais tem favorecido seu
andamento e mostrado resultados, como tem sido observado através de recursos
oferecidos pela própria plataforma digital.
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RESUMO
Título:
A importância do psicólogo no processo de elaboração do luto dos familiares de
pacientes em cuidados paliativos
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A comunicação de um diagnóstico de cuidados paliativos aos cuidadores de
um paciente exige um trabalho intenso de toda a equipe de saúde dentro de uma

instituição hospitalar. Desde a comunicação do diagnóstico até o momento da morte, o
cuidador passa a ser um integrante importante no processo. Neste processo, a psicologia
passa a ter extrema importância para que possa trabalhar com os familiares o processo
de elaboração de luto e as suas estratégias de enfrentamento frente ao contexto.
Objetivo: Salientar a importância da inserção do psicólogo na equipe de cuidados
paliativos para a amenização do sofrimento emocional de familiares em processo de
elaboração do luto.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência na área de
oncologia, embasado na literatura relacionada ao tema.
Discussão: Com os avanços tecnológicos na medicina, o prolongamento da vida tornase muitas vezes uma opção, mesmo que neste contexto não seja considerada a qualidade
de vida do paciente. A morte passa a ser incogitável quando se fala sobre planos de
tratamento, utilizando-se por vezes de procedimentos invasivos para garantir maior
sobrevida aos pacientes. O trabalho do psicólogo é essencial para iniciar com o familiar
o trabalho de elaboração de luto antecipatório, processo que antecede a perda. Este
processo possui as mesmas manifestações e etapas que um processo de luto normal e
pode ser trabalhado logo após o momento de comunicação do quadro clínico do
paciente, proporcionando ao familiar uma melhor preparação e aceitação do luto no
momento do óbito.
Conclusão:
Um paciente em cuidados paliativos, em fase final de vida ou não, precisa do suporte de
uma equipe multiprofissional, que considere suas dimensões biopsicossociais. A
inserção do psicólogo hospitalar na equipe de cuidados paliativos é essencial para a
mediação entre paciente, família e equipe. O trabalho visa auxiliar no processo de
ressignificação da vida e da morte, esclarecendo aspectos emocionais envolvidos, além
de auxiliá-los no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. Os cuidados
paliativos devem ser incorporados cada vez mais nas instituições hospitalares para
facilitar a comunicação entre paciente, familiares e equipe, já que sua abordagem
integra o contexto físico, psicológico e espiritual .
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RESUMO
Título:
Práticas do psicólogo na alta hospitalar pediátrica: uma revisão integrativa
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A alta hospitalar possui relevância entre as práticas da equipe de saúde, visto que
implica na adequada continuidade do tratamento proposto e pode evitar a reinternação.
A estruturação desta ação requer um cuidado multiprofissional e interdisciplinar da
equipe que atuou com o paciente durante sua estadia hospitalar, sendo essencial que a
família seja convocada a participar deste processo. O objetivo deste estudo foi reunir e
descrever o estado da arte de publicações recentes (2010-2021) sobre as intervenções,
atendimentos e práticas do psicólogo durante a alta ou no período pós-alta em pediatria.

Para tanto, realizou-se uma revisão integrativa em 11 bases de dados nacionais e
internacionais, considerando os descritores previamente escolhidos e suas traduções nos
idiomas inglês e espanhol. A partir de critérios de inclusão e exclusão, 9 artigos foram
selecionados. Os estudos foram divididos em cinco categorias de análise considerando
os locais de intervenção e o público atendido: (1) Atendimento Pediátrico Geral; (2)
UTI Pediátrica; (3) UTI Neonatal; (4) Doenças Crônicas; e (5) Internação Psiquiátrica.
Diversas intervenções possíveis para o momento da alta e acompanhamento após-alta
nestes contextos foram encontradas, destacando-se a psicoeducação de pais e crianças e
o acompanhamento da equipe multiprofissional via telefone ou tecnologias de
videochamada. De maneira geral, as intervenções apresentaram resultados satisfatórios
na redução da taxa de readmissões hospitalares e no nível de sofrimento experienciado
pelas crianças e suas famílias. Sugere-se que mais pesquisas com este tema específico
sejam realizadas na área de pediatria geral, visto os benefícios e a lacuna identificada na
literatura sobre o tema, principalmente no Brasil.
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RESUMO
Título:
Ser mãe com câncer: implicações do adoecimento oncológico no exercício das funções
maternas.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Este trabalho foi idealizado e desenvolvido a partir da experiência com atendimentos
psicológicos de mulheres, pacientes de um hospital oncológico, que traziam
informações acerca da sua vida familiar, rotina diária e cuidados com seus filhos
durante o tratamento. enfatizam que o câncer e seu tratamento resultam em mudanças na
aparência, nas habilidades e no desempenho das funções diárias do paciente*. Muitas

mulheres estão enfrentando o desafio de viver com o câncer**. Este diagnóstico exige
grande adaptabilidade para que o indivíduo consiga continuar com sua vida, dando
atenção para o seu bem-estar físico enquanto continua executando suas
responsabilidades familiares*** ****. Os autores apontam que muitas vezes as mães
colocam o cuidado com a criança como prioridade frente as suas necessidades como
paciente, com medo de não serem “boas mães” ***. A paciente sofre para conciliar suas
próprias necessidades com as de sua família. Esta pesquisa teve como objetivo
investigar a percepção de mulheres sobre o exercício de suas funções maternas a partir
do seu adoecimento oncológico****.
Foi realizado um estudo qualitativo, a partir de uma coleta de dados, realizada através
de um questionário sociodemográfico seguido de entrevista semiestruturada.
Participaram da pesquisa oito mulheres, acima de 18 anos, em tratamento pelo SUS, há
no mínimo 6 meses, com o serviço de oncologia clínica de hospital oncológico de
referência no sul do Brasil. Foram selecionadas as mulheres com filhos entre 0 e 6 anos,
e excluídas as que tivessem outros filhos fora da faixa etária preconizada. Os dados
foram posteriormente analisados a partir da metodologia de análise do conteúdo.
A partir da análise dos dados obtidos com as entrevistas, evidenciaram-se quatro
categorias temáticas. Quanto ao entendimento das participantes acerca do maternar,
assim como a imposição da sociedade para o papel de mãe e as manifestações do amor
materno. As participantes relataram mudanças repentinas na rotina familiar, assim como
repercussões do adoecimento em suas vidas e na relação com os filhos.
Majoritariamente, as participantes apontaram tentativas de minimizar o impacto das
mudanças na vida da criança. Relataram a reação dos filhos frente as mudanças físicas
desencadeadas pelo tratamento, como também a preocupação em manter o vínculo com
a criança. Acerca das estratégias de enfrentamento utilizadas pelas participantes, foram
observados o uso da fé, espiritualidade e religiosidade, filho como fonte de suporte, rede
de apoio familiar para o cuidado com a criança, inserção da criança na escola e uso da
tecnologia. As mulheres que são mães com câncer relataram dificuldade em balancear
suas necessidades com as necessidades da criança, demonstrando o conflito existente
entre a idealização de ser mãe e o enfrentamento da realidade de se reconhecer como
alguém que também necessita de cuidados.
Salienta-se a importância do trabalho da psicologia frente a uma paciente oncológica
que se encontra vivenciando a maternidade. Com a riqueza de informações coletadas
nesta pesquisa, percebem-se os inúmeros fatores envolvidos neste contexto, assim como
a importância de pesquisas futuras para contribuir com o cuidado integral deste público.
* RODRIGUES, F. S. S.; POLIDORI, M. M. Enfrentamento e resiliência de
pacientesem tratamento quimioterápico e seus familiares. Revista Brasileira de
Cancerologia, v. 58, n. 4, p. 619-627, 2012.
** KAYSER, K.; SORMANTI, M.; STRAINCHAMPS. Women Coping With Cancer:
The Influence of Relationship Factors on Psychosocial Adjustment. Psychology of
Women Quaterly, v. 23, p. 725-739, 1999.
*** SEMPLE, C. J.; MCCANCE, T. Parents’ Experience of Cancer Who Have Young
Children: A Literature Review. Cancer Nursing, v. 33, n. 2, 2010.
****RASHI, C.; WITTMAN, T.; TSIMICALIS, A.; LOISELLE, C. G. Balancing
Illness and Parental Demands: Coping with cancer while raising minor children.
Oncology Nursing Forum, v. 42, n. 4, 2015.
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RESUMO
Título:
Possíveis reverberações e contribuições da educação para a morte pós-pandemia de
Covid-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: O presente trabalho se debruça sobre as possíveis reverberações dos
processos de luto vivenciados no decorrer da pandemia pela COVID-19 (do inglês:
Coronavirus Disease 2019, em português: Doença por Coronavírus – 2019) e as
contribuições da educação para morte na formação profissionais da saúde em um
contexto pós-pandêmico. O luto é um acontecimento natural em resposta a uma ruptura
de um vínculo, isso significa que vivemos esse processo de forma individual e singular.
O índice elevado de mortalidade trouxe uma nova modalidade quanto às formas de se
vivenciar o luto e a morte. Esse processo tem sido atravessado pelo isolamento social e
suas implicações, que se configuram em uma vulnerabilidade agravada pelo estresse.
Em razão das peculiaridades da atuação dos profissionais da saúde e o ambiente ao qual
estão constantemente inseridos, os hospitais, ressaltamos a importância de se propiciar
espaços para discussão da morte como parte inerente à existência humana.
Objetivo: Objetivou-se conjecturar a reverberações da pandemia de COVID-19,
elencando as possíveis contribuições da educação para a morte no contexto póspandêmico de modo a contribuir para formação continuada dos profissionais de saúde
defendendo a importância da educação dessa temática e seus impactos na saúde mental.
Método: Utilizou-se uma revisão sistemática qualitativa para obtenção da base
bibliográfica. Foram selecionadas nove obras, sendo cinco artigos e quatro livros que
tratam das seguintes temáticas: educação para morte; morte e pandemia; profissionais
da saúde e morte.
Resultados: Constatou-se que o contexto pandêmico de Covid-19 agrava as dificuldades
enfrentadas pelos profissionais da saúde em sua atuação, contribuindo para quadros
patológicos como síndrome de Burnout, e/ou sintomas, como fadiga pandêmica; o
sofrimento moral que surgem em situações vivenciadas pela equipe de saúde perante as
comunicações dos óbitos e dos subsequentes lutos que quando não reconhecidos trazem
inúmeros prejuízos a saúde dos profissionais. A educação para a morte no mundo póspandemia torna-se essencial como disciplina na formação acadêmica, possibilitando a
humanização em sua atuação, frisando a natureza existencial da morte, onde a finitude
não é interdita, nem prolongada, mas respeitada, cuidada e humanizada.
Introdução: O presente trabalho se debruça sobre as possíveis reverberações dos
processos de luto vivenciados no decorrer da pandemia pela COVID-19 (do inglês:
Coronavirus Disease 2019, em português: Doença por Coronavírus – 2019) e as
contribuições da educação para morte na formação profissionais da saúde em um
contexto pós-pandêmico. O luto é um acontecimento natural em resposta a uma ruptura
de um vínculo, isso significa que vivemos esse processo de forma individual e singular.
O índice elevado de mortalidade trouxe uma nova modalidade quanto às formas de se
vivenciar o luto e a morte. Esse processo tem sido atravessado pelo isolamento social e
suas implicações, que se configuram em uma vulnerabilidade agravada pelo estresse.
Em razão das peculiaridades da atuação dos profissionais da saúde e o ambiente ao qual
estão constantemente inseridos, os hospitais, ressaltamos a importância de se propiciar
espaços para discussão da morte como parte inerente à existência humana.
Objetivo: Objetivou-se conjecturar a reverberações da pandemia de COVID-19,
elencando as possíveis contribuições da educação para a morte no contexto póspandêmico de modo a contribuir para formação continuada dos profissionais de saúde
defendendo a importância da educação dessa temática e seus impactos na saúde mental.
Método: Utilizou-se uma revisão sistemática qualitativa para obtenção da base
bibliográfica. Foram selecionadas nove obras, sendo cinco artigos e quatro livros que
tratam das seguintes temáticas: educação para morte; morte e pandemia; profissionais
da saúde e morte.
Resultados: Constatou-se que o contexto pandêmico de Covid-19 agrava as dificuldades

enfrentadas pelos profissionais da saúde em sua atuação, contribuindo para quadros
patológicos como síndrome de Burnout, e/ou sintomas, como fadiga pandêmica; o
sofrimento moral que surgem em situações vivenciadas pela equipe de saúde perante as
comunicações dos óbitos e dos subsequentes lutos que quando não reconhecidos trazem
inúmeros prejuízos a saúde dos profissionais. A educação para a morte no mundo póspandemia torna-se essencial como disciplina na formação acadêmica, possibilitando a
humanização em sua atuação, frisando a natureza existencial da morte, onde a finitude
não é interdita, nem prolongada, mas respeitada, cuidada e humanizada.
Conclusões: Conclui-se que essa parcela populacional necessita de amparo psicológico
e educacional para que possam exercer a sua função profissional e pessoal com êxito,
compreendendo a morte como constituinte do desenvolvimento humano e portanto
sendo evidenciada como tal. Ademais, salientamos a importância de nos atentarmos às
singularidades do contexto pandêmico e suas implicações nas práticas atuais e futuras,
exigindo insumos como a apuração feita para embasar os profissionais em sua atuação.
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RESUMO
Título:
Follow-up online pós-alta de internação pediátrica: um relato de experiência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A hospitalização durante a infância pode representar um evento estressor que acarreta
mudanças na rotina, impõe limitações em diversas atividades e expõe a criança a
exames e procedimentos fisicamente desagradáveis ou invasivos, entre outros aspectos.
Contudo, também pode ser uma experiência positiva que estimule os recursos de
enfrentamento e o desenvolvimento da criança. A literatura especializada tem focado
com frequência o período de internação e a preparação para a hospitalização, mas o
processo de alta hospitalar tem sido pouco cotejado nas publicações da área da

psicologia hospitalar. O acompanhamento da volta para casa após a internação de
crianças em instituições hospitalares representa um tema relevante para a prática do
psicólogo hospitalar. Contudo, considerando as limitações da equipe de saúde para o
acesso às famílias após a alta hospitalar, a utilização de recursos como o
teleatendimento ou a videochamada pode favorecer a realização desse tipo de
intervenção. Este relato de experiência se refere à intervenção psicológica realizada
através de seguimento (follow-up) online pós-alta de internação pediátrica, durante
estágio profissionalizante de Psicologia, no formato remoto emergencial. Objetiva
apresentar a implementação do follow-up online pós-alta e estimular a reflexão sobre a
potencialidade dessa atividade na prática da psicologia hospitalar em pediatria. Os
atendimentos psicológicos foram realizados após alguns dias da alta hospitalar da
criança, através de videochamadas com pais/cuidadores que acompanharam a
hospitalização. Inicialmente ocorria a fase de coleta de informações sobre a experiência
de hospitalização da criança e em seguida eram realizadas orientações para a promoção
da saúde, desenvolvimento infantil e psicoeducação, a fim de favorecer a compreensão
dos cuidados com a saúde da criança e a adesão às indicações realizadas pela equipe do
hospital. O follow-up pós-alta hospitalar online se mostrou como uma intervenção
promissora para psicólogos hospitalares e, portanto, recomenda-se mais estudos para a
sua sistematização.
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RESUMO
Título:
Angústia, luto e morte no contexto da pandemia de COVID-19: a clínica psicanalítica
em UTI e em ambulatório
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A pandemia de COVID-19 já vitimou mais de três milhões e trezenta mil pessoas em
todo o mundo, mais de 500 mil delas somente no Brasil, que vivencia forte

sobrecarga/colapso dos serviços de saúde e dos serviços funerários. Disso decorre um
número muito grande de pessoas enlutadas, típicas das situações de catástrofes, sob
severas (embora necessárias) medidas sanitárias que preconizam isolamento social,
restrição de acesso aos serviços de saúde da rede de apoio social das pessoas acometidas
pela infecção que conseguiram atendimento e normas restritivas para realização de ritos
funerários. Ressalta-se ainda um grande contingente de pessoas que perderam seus
entres queridos sem que eles tivessem a chance de qualquer atendimento médico ou que
tiveram suporte precário da rede de saúde numa conjuntura de reforma neoliberal do
estado que preconiza sucateamento do SUS. Esse quadro é agravado pela dissonância
programada entre informações e prescrições entre as esferas do poder público, no qual
discursos e práticas negacionistas difundidas, sobretudo, a partir do âmbito federal
dificultam as possibilidades de enfrentamento coletivo da pandemia, seja no âmbito da
prevenção, seja no âmbito dos processos de morte, morrer e luto. Essa mesa-redonda
pretende discutir, a partir da experiência hospitalar, ambulatorial e por atendimento
online, a angústia e o morrer sob isolamento dos sujeitos hospitalizados em UTIs por
COVID-19, bem como as repercussões no luto dos familiares/rede de apoio sob um
contexto de problematização da psiquiatrização do luto e do luto público agudizados
pelo cenário pandêmico brasileiro. Através da estratégia do relato de experiência
referenciada pela psicanálise (constituída nas UTIs coorte COVID-19 de um hospital
público (COM-HUPES) e um hospital privado (Hospital da Bahia), além do trabalho no
Ambulatório do Luto (COM-HUPES) e de atendimentos remotos (por chamada de
vídeo ou voz) de casos encaminhados para um projeto de extensão (IPS/UFBA)
destinados a atender à demanda de seguimento ambulatorial de familiares enlutados de
pacientes que foram à óbito na rede hospitalar de Salvador-Ba. Serão cartografadas as
especificidades do morrer nesse contexto e do trabalho de luto de pessoas que perderam
seus entes queridos por COVID-19. A mesa pretende discutir ainda os manejos clínicos
de orientação psicanalítica realizados face à angústia, ao sofrimento e à dor dos
enlutados diante desse contexto, bem como refletir sobre a inserção da subjetividade nas
demandas dirigidas ao trabalho em equipe multiprofissional.
Nome - Autor 1:
Cristiane de Oliveira Santos - Instituto de Psicologia/UFBA
Título da Fala - Autor 1:
Dor, trauma e desalento na experiência de enlutados por perdas associadas à COVID-19
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
A partir da experiência de atendimento de orientação psicanalítica online de enlutados
por perdas associadas à COVID-19, pretende-se discutir as especificidades do luto nesse
contexto, situando limites e possibilidades dessa modalidade de prática no manejo
clínico que visa a favorecer a instauração do trabalho implicado na subjetivação da
perda. No contexto da pandemia de COVID-19, a angústia do agravamento súbito da
SARS-COV-2 por parte dos acometidos pela doença, a morte evitável, a solidão dos
moribundos, a culpabilidade pelo contágio, as fortes limitações da presença dos
familiares no processo de hospitalização e de realização dos rituais fúnebres, a vala
comum que destitui a singularidade de cada vida, a precarização da sociabilidade no
processo de luto pelas prescrições de isolamento social são aspectos de destaque para

situar a especificidade do trabalho de luto de pessoas que perderam seus entes queridos
por COVID-19. O trabalho articula essa cartografia de dor, trauma e desalento dos
enlutados ao debate em torno do luto público e à crescente psiquiatrização e
farmacologização do luto como tecnologia de cuidado de primeira linha difundida nos
serviços de saúde.
Nome - Autor 2:
Mônica F S Venâncio - (COM-HUPES/EBSERH/UFBA)
Título da Fala - Autor 2:
Ausência de rituais, interdição do contato e medo do contágio: o luto no contexto de
emergência sanitária da COVID-19.
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
Diante desse contexto pandêmico e sabendo que o luto comporta uma dimensão pública
e outra privada, pode-se perguntar: quais os efeitos da ausência da família, no processo
de morte e morrer, para a elaboração do luto? Trata-se de um relato de experiência no
contexto de atendimento psicológico, de orientação psicanalítica,ofertado aos familiares
no ambiente da UTI coorte COVID e no ambulatório do luto da instituição.A
impossibilidade de contato, seja pela orientações sanitárias da Organização Mundial de
Saúde, seja pela recusa do próprio familiar diante do medo do contágio, pode ter
contribuído para que o sentimento de culpa se acentuasse nos discursos dos enlutados.
Além disso, a ausência das visitas familiares nas UTIs e dos rituais de despedidas,
inscreveram uma lacuna diante dos dados da realidade, que comumente foram
preenchidas por fantasias e dúvidas relacionadas à veracidade da morte do ente,
repercutindo no trabalho psíquico do luto. Esse contexto torna ainda mais necessário o
diagnóstico diferencial entre luto e depressão, para não incorrermos em um movimento
de patologização do luto e achatamento do trabalho do inconsciente que o enlutado
precisa realizar. A retirada da família do contexto de morte foi uma saída coletiva para
evitar a propagação do vírus, o que exige uma responsabilidade também coletiva para
com os enlutados. Sem dúvidas, a ausência da família trouxe repercussões psíquicas
importantes, tornando ainda mais necessários os espaços de escuta e acolhimento
institucionalizados que favoreçam o trabalho psíquico exigido para elaboração da perda,
como a experiência do ambulatório de luto apresentada.
Nome - Autor 3:
Juliana de Oliveira Barros Amancio Mattos
Título da Fala - Autor 3:
A angústia de sujeitos hospitalizados em UTI por Covid-19
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
Por trás de mais de meio milhão mortes tem dor, angústia, medo e impotência sentimentos que marcam a vida daqueles acometidos, hospitalizados e isolados pela

Covid-19. As Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), munidas de uma equipe
intensivista, ocuparam lugar de destaque diante do cenário de gravidade e complexidade
que o acometimento pela Covid se impôs. A partir deste contexto, o presente trabalho
tem como objetivo traçar reflexões acerca do sofrimento, dos medos, do isolamento, da
morte vivenciados por pacientes acometidos por esse vírus, bem como, do manejo
clínico possível em situações de urgência subjetiva. Como método, a discussão
sepautará no relato de experiência ancorado em excertos de casos clínicos
acompanhados durante a práxis no contexto de uma UTI Covid. Compreendendo o
contexto hospitalar e a assistência a casos que podem irromper-se em óbito dos
pacientes e no enlutamento de seus entes, a atenção psicológica prestada aos envolvidos
neste contexto aparece para favorecer a construção de modos de enfrentamento. Nesse
sentido, a resposta emocional diante da hospitalização de um paciente com Covid exige
um trabalho psíquico, o qual sustentar uma escuta orientada pela ética do bem dizer e
promover assistência humanizada no cuidado entram como pautas prioritárias do fazer
de uma psicóloga em um hospital.
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RESUMO
Título:
Adoecer de câncer: vivências de adolescentes em tratamento.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Estima-se que em 2020, sejam diagnosticados 680 novos casos de câncer
infantojuvenil no Estado do Paraná, e 8.460 no Brasil*. Quando o enfermo é o
adolescente, reflexões afloram no intuito de compreender as peculiaridades em adoecer
de câncer nesta idade. Esta fase do desenvolvimento remete à vitalidade e à
produtividade, sendo um período repleto de planos e perspectivas para o futuro, sem
tempo para lidar com intercorrências como, por exemplo, o adoecimento**. Os
adolescentes nestas situações vivenciam estresse a partir de numerosas idas ao hospital,

internamentos recorrentes, intervenções dolorosas e efeitos adversos dos tratamentos.
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a correlação entre o adoecer de câncer na
adolescência e as perdas significativas advindas dele, na percepção dos adolescentes
com estas experiências.
Este estudo se caracterizou como uma pesquisa exploratória e qualitativa. Os
participantes foram selecionados a partir de uma amostra não probabilística de
conveniência, sistematizada e a coleta dos dados ocorreu no ambulatório de HematoOncologia de um hospital infantil de referência do Sul do país. Ao total, foram
abordados nove adolescentes, de ambos, entre 12 e 17 anos e 11 meses, com diagnóstico
de câncer há mais de um mês da notícia. Destes, seis concordaram com a participação e
outros três pacientes foram abordados, mas não quiseram participar. Os dados foram
analisados a partir da metodologia de análise de conteúdo.
Com base nas respostas obtidas a partir da coleta dos dados, evidenciaram-se categorias
e subcategorias de análise, envolvendo o impacto do diagnóstico e tratamento, as
mudanças impostas em virtude do adoecimento e estratégias de adaptação e
enfrentamento. O impacto do diagnóstico apareceu muitas vezes nos relatos dos
adolescentes entrevistados, repleto de emoções e significados. Os adolescentes
articularam também ao diagnóstico o impacto do tratamento e a comunicação com a
equipe de saúde. Ressaltaram ainda as mudanças repentinas de rotina, procedimentos
invasivos, efeitos medicamentosos, entre outros. Os participantes relataram mudanças
vivenciadas nas esferas individual, familiar, social e profissional. Foram abordadas
mudanças na imagem corporal, limitações físicas e efeitos colaterais ao tratamento.
Além disso, foram evidenciadas mudanças em sua rotina diária e restrições sociais
como o afastamento da escola. Ademais, com a descoberta da doença a família se
desestrutura, necessitando uma reorganização da rotina e papéis familiares. Quanto ao
enfrentamento, os participantes colocaram a relação com seus familiares e amigos, a fé
e o vínculo com a equipe de saúde como fontes de suporte. Os adolescentes
demonstraram ainda a adaptação ao tratamento e suas repercussões.
Com essa pesquisa, percebeu-se que é durante o tratamento que o adolescente vai
elaborando todas as mudanças e perdas impostas pela doença, entendendo sua gravidade
e a forma como ocorrerá seu tratamento. Espera-se que esta pesquisa auxilie as equipes
de saúde com uma melhor compreensão sobre o adoecer de câncer levando em conta as
particularidades da adolescência e contribuir para o planejamento e desenvolvimento de
futuras ações de promoção de saúde para os pacientes, favorecendo sua adaptação,
melhorando o bem-estar e minimizando o sofrimento.
* INCA – Instituto Nacional do Câncer. (2020). Câncer Infantojuvenil: estimativa 2020.
Disponível em: &lt;https://www.inca.gov.br/estimativa/cancer-infantojuvenil&gt;
Acesso em 10 de julho de 2020.
** Duarte, I. V., &amp; Galvão, I. A. (2014). Câncer na adolescência e suas
repercussões psicossociais: percepção dos pacientes. Revista SBPH, Rio de janeiro,
17(1). Dyniewicz, A. M. (2011). Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes. São
Caetano do Sul: Difusão.
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RESUMO
Título:
Da assistência ao paciente à assistência aos colegas: experiência da equipe de Psicologia
na atuação aos grupos de funcionários durante a Pandemia
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: A atuação do Psicólogo no contexto hospitalar é marcada pela assistência
psicológica ao paciente internado, seus familiares e a comunicação com a equipe
interdisciplinar. Por integrar essa equipe, seus colegas de trabalho raramente são foco de
intervenções para além de um apoio empático e devidas orientações e
encaminhamentos. Com a chegada da Pandemia e as diferentes reações emocionais
manifestadas nos seus funcionários, muitos hospitais buscaram, em sua equipe de
psicologia, um apoio emergencial aos seus colaboradores. Para responder essa demanda,
os psicólogos assistenciais da Irmandade da Santa Casa de São Paulo precisaram se
organizar e elaboraram um plano estratégico envolvendo atuação com grupos, mesmo
estando submetidos às mesmas novas condições de trabalho e impacto emocional que a
pandemia proporcionou. Objetivo: Verificar as principais percepções, preparação
técnica e dificuldades institucionais e emocionais vividas pelos psicólogos assistenciais
no decorrer de suas ações em grupos de funcionários durante a pandemia. Método: um
questionário de 10 perguntas acerca da experiência geral do profissional na atuação dos
grupos de funcionários. Resultado: Todos os psicólogos consideraram a experiência
enriquecedora e consideraram que os facilitadores das ações foram receber treinamento
para esta prática, atuarem em duplas e experiência prévia com grupos. Já as principais
dificuldades foram faltas de adesão ou de liberação dos funcionários, falta de espaço
adequado e a identificação com a demanda. Todos os profissionais consideraram que o
treinamento recebido os preparou para as intervenções e com isso a maioria se
considerava tecnicamente instrumentalizada para a atuação com grupos, entretanto
havia insegurança com relação ao preparo emocional. Apesar de a maioria destacar o
quanto a demanda encontrada era diferente da prática clínica e hospitalar, a maioria dos
profissionais foi se sentindo mais segura com a prática, porém houve percepções de
desânimo diante da não adesão. Discussão dos resultados: a mobilização desencadeada
pela identificação com as queixas contribuiu para escuta empática e motivação para a
participação dos profissionais nas intervenções. Entretanto, as limitações institucionais
como espaço físico, horários e excesso de trabalho dificultam a participação dos
profissionais em receberem apoio psicológico e conforme a adesão se torna inconstante,
os psicólogos começam a experienciar desânimo e desmotivação, o que pode
comprometer a continuidade das ações institucionais. Conclusão: apesar de não fazer
parte da rotina dos psicólogos, após receber treinamento específico, os mesmos
sentiram-se seguros e preparados para a demanda dos profissionais e as ações em grupo
e se mantiveram motivados para as intervenções. Fica evidente que o profissional
psicólogo, ao sair de sua função principal para prestar apoio aos profissionais, não só
necessitam de treinamento, mas também de um espaço próprio para discussão dessas
experiências, uma vez que vivenciam as mesmas mudanças e sentimentos que todos os
profissionais atuantes do hospital.
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RESUMO
Título:
Perfil do paciente encaminhado para atendimento psicológico no ambulatório de
Reabilitação Física da Santa Casa de São Paulo.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A abordagem psicológica dentro do Hospital Geral da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo passa pela assistência ambulatorial. Dentre as
especialidades atuantes o ambulatório de Medicina Física e Reabilitação se destaca por

um perfil misto de pacientes, no que diz respeito a idade, etiologia do adoecimento,
assim como seu prognóstico. Diante da diversidade de casos é importante ao psicólogo
em sua atuação conhecer sua população atendida e assim criar estratégias de abordagem
que melhor se ajustem à demanda e Instituição. Os pacientes que são direcionados ao
serviço de psicologia já passaram inicialmente por uma triagem médica ou da equipe
multi-profissional, sendo por eles encaminhados, após por critérios da sua avaliação que
demandam acompanhamento psicológico e/ou suporte à equipe. Objetivo: Apresentar
dados percentuais quanto ao perfil do paciente encaminhado ao setor de psicologia no
ambulatório de Reabilitação Física da Santa Casa de São Paulo no período de março de
2020 e Março 2021, destacando-se os dados: perfil etário; diagnósticos prevalentes;
queixa inicial; gênero; especialidade solicitante. Método: Tabulação dos dados de
identificação e informações contidas no pedido de consulta, posterior elaboração de
gráficos para análise do perfil prevalente e características da amostra. Resultado: A
amostra avaliada demonstra uma maior prevalência de pacientes do sexo feminino,
sendo superior a 60% das fichas avaliadas. A maior parte das queixas são relacionadas a
dor crônica e adaptação ao diagnóstico. Como fatores emocionais citados, a depressão e
ansiedade são os mais citados. A amputação de é o acometimento que mais gera pedidos
de acolhimento. Conclusão: Há um grande número de pedidos em fila de espera, fato
que demonstra a necessidade de elaboração de estratégias de ação que promovam maior
atendimento à população assistida. Identificar que parte importante da amostra
apresenta queixa de dor crônica, permite a construção de um espaço de atendimento de
grupo com esse eixo temático. A prevalência de mulheres pode ser avaliada como
esperada visto que mulheres tendem a abordar mais seus aspectos emocionais e com
isso serem mais acolhidas durante a consulta médica, ter ações psicoterapêuticas
voltadas à elas pode promover maior integração e acolhimento. É sem dúvida necessário
acolher a todos em suas individualidades.
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RESUMO
Título:
Entre o gestar e o cuidar: e quando essa transição acontece antes do esperado?
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: Os processos de tornar-se pai e mãe do ponto de vista psíquico é
anterior ao nascimento e a gestação do(a) bebê, existindo uma “pré-história” dessa
criança, que é iniciada na história individual do pai e da mãe do(a) RN, composta por
vivências com os próprios pais, bem como por experiências de cuidados com outras
crianças e pelo desejo e/ou planejamento de ser pai ou mãe. Já no período perinatal e
neonatal, outros aspectos se fazem importantes na construção desses processos de
maternagem e paternagem, como: as expectativas e experiências de gestação, parto e
pós-parto, o suporte familiar no exercício da maternagem ou paternagem e a
participação da criança na relação com os pais. O nascimento pré-termo também é uma
experiência que atravessa e repercute nos processos de tronar-se pai e tornar-se mãe,

entre outros aspectos, pela instabilidade cínica do bebê e internação do recémnascido(RN) em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal(UTIN). OBJETIVO:
Compreender aspectos psicológicos envolvidos nos processos de tornar-se pai e tornarse mãe no contexto de UTIN; Discutir as possibilidades de intervenções psicológicas
em UTIN. MÉTODO: Relato de experiência de psicóloga inserida em UTIN desde
2013. RESULTADOS: A ambivalência afetiva composta pela díade esperança na vida e
medo da morte comparece como importante, muitas vezes compreendida pela equipe
como manifestação de negação. A dificuldade de reconhecer e interagir com o filho, o
estranhamento da UTIN por parte dos pais e as limitações de outros membros familiares
(imposta pelo momento de pandemia) são aspectos que podem entravar a construção
dos processos de tornar-se pai e tornar-se mãe nesse ambiente de UTIN, implicando em
medo, solidão, insegurança para os cuidados com o filho e angústia de separação. A
relação com a equipe mostra-se um importante recurso de enfrentamento. O
acompanhamento da primeira visita dos pais ao filho na UTIN (observando pai, mãe e
bebê), a utilização de tecnologias da informação e comunicação (TICs), o contato com
psicólogas de outros setores (muitas vezes onde a mãe do bebê está internada) e a
avaliação e intervenção relacionadas ao vínculo são intervenções psicológicas potentes
nesse contexto. DISCUSSÃO: A avaliação de aspectos emocionais se dá no sentido de
identificar as potencialidades e a limitações na construção da maternagem e paternagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O olhar integral tanto no sentido de ações
interdisciplinares, quanto na atitude de considerar a família desse bebê internado em
UTIN, fortalece o trabalho humanizado e considera as necessidades dos atores
envolvidos no cuidado em UTIN.
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RESUMO
Título:
Extensão em autocuidado e bem-estar na equipe de saúde na Clínica de Hemodiálise Relato de Experiência
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A realidade vivenciada cotidianamente pelos profissionais da área de saúde é permeada
por inúmeros desafios, a equipe cuidadora se mantém em um processo contínuo de
cuidar dos pacientes, rotina que pode ocasionar o esquecimento do autocuidado. Este
trabalho possui como objetivo relatar a experiência da realização de atividades de

extensão que visaram a promoção de estratégias de autocuidado e bem-estar entre os
profissionais da equipe multidisciplinar de uma Clínica de Hemodiálise no interior da
Bahia, através da proposta da disciplina de Extensão em Psicologia e Processos de
Atenção à Saúde do 8° semestre do curso de Bacharelado em Psicologia. O método
utilizado foi o relato de experiência das práticas realizadas tanto na montagem do
projeto de intervenção, quanto da aplicação destas intervenções no campo. As práticas
dos cursos do ensino superior se viram diante de um obstáculo bem complicado: a
pandemia do Covid-19. As dificuldades diante do ensino remoto, do distanciamento do
campo, assim como, entre as pessoas, tiveram de ser enfrentadas e superadas pelos
acadêmicos, principalmente os das ciências da saúde. Durante o desenvolvimento do
projeto percebeu-se que as atividades planejadas inicialmente precisariam ser
repensadas, as datas remanejadas e a aplicação se daria conforme o campo nos
permitisse. As principais dificuldades encontradas foram as restrições sociais, os
imprevistos e o aumento de casos de Covid-19 na região. Contudo, apesar das
intempéries, observou-se a importância das intervenções, inclusive diante do contexto
pandêmico, tanto para os profissionais de saúde – afetados fisicamente e
psicologicamente e, que encontraram nas intervenções atitudes de cuidado e empatia –
quanto aos acadêmicos – afetados em relação ao curso de seus estudos e que diante das
dificuldades, perceberam novas oportunidades de aprendizado. Sabendo que o ambiente
de trabalho estava acarretando diversos estímulos negativos aos profissionais, surgiu o
seguinte pensamento: como expressar gratidão pelo trabalho oferecido e acolhê-los de
forma virtual? Seguindo essa linha, foi pensada uma intervenção baseada na arte. Nessa
intervenção, foram produzidos vídeos artísticos especialmente para eles, os quais foram
gravados por artistas regionais com músicas e poemas declamados, junto a mensagens
de gratidão e motivação. No intuito de continuarmos acolhendo-os, foram entregues
“lembrancinhas” para cada profissional de saúde, que continham um sabonete artesanal
e uma frase de carinho com o nome de cada um, e isso também mostrou-se muito
importante, pois deu à ação um caráter mais afetuoso e direcionado, carregando um tom
de individualidade. A entrega das lembrancinhas foi realizada por uma das autoras e
aconteceu no mesmo dia em que os vídeos foram apresentados a eles, desta forma, uma
ação complementou a outra, transformando o nosso objetivo de acolhimento em
realidade, e o feedback deles, posteriormente, foi positivo e motivador. Nessa vivência,
como citado, não foi possível todas estarmos presentes em virtude do período
pandêmico, porém, pôde ser observada a efetividade das intervenções, e que com todas
as reflexões feitas, ocorreu a sensibilização da equipe de profissionais da unidade, em
um caminho promotor de um olhar para além da realidade e em um olhar mais empático
para consigo mesmos.
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RESUMO
Título:
A MORTE ENCEFÁLICA NA UTI NEONATAL DA SANTA CASA BH: DESAFIOS
CLÍNICOS E EMOCIONAIS DA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O diagnóstico de Morte Encefálica (ME) é regulamentado no Brasil pela Resolução do
CFM nº 1480/97, sendo definido como a perda irreversível de todas as funções
encefálicas, incluindo as do tronco encefálico, determinado por exames neurológicos
protocolares e complementares que irão constatar a perda irreversível da consciência,
capacidade respiratória e dos reflexos de tronco encefálico (Westphal et al., 2016).

Trata-se de um momento de intensos conflitos psíquicos para os familiares que, após
receberem a comunicação do óbito e na ausência de contra indicações clínicas, podem
ser abordados para a possibilidade de doação de órgãos e tecidos para transplante (Lima
et al. 2017). Este cenário pode se tornar ainda mais dramático nos serviços pediátricos e
neonatais. O objetivo geral deste trabalho é: investigar os desafios vividos pela equipe
médica e de enfermagem da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal da Santa Casa
BH, com os casos de morte encefálica em recém-nascidos. Já os objetivos específicos
são: discutir os critérios para realização do diagnóstico de morte encefálica em recémnascidos e os desafios clínico-emocionais vividos pela equipe de saúde descrita na
literatura atual; e investigar os desafios clínicos e dilemas emocionais da equipe médica
e de enfermagem na identificação e manejo da morte encefálica na UTIN da Santa Casa
de Belo Horizonte, através de entrevista semiestruturada de elaboração própria. Trata-se
de uma pesquisa exploratória, descritiva, filiada às metodologias qualitativas, onde os
participantes serão convidados a responderem um questionário sócio demográfico e
posteriormente uma entrevista semiestruturada, cujos resultados serão analisados
utilizando o método de Análise de Conteúdo (Bardin, 1979). O público-alvo da pesquisa
são todos médicos (as) e enfermeiro (as) da UTIN da SCBH, que totalizam
aproximadamente 60 profissionais. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Santa Casa de Belo
Horizonte sob o CAAE nº: 43834621.80000.5138 após submissão realizada na
Plataforma Brasil. Os resultados parciais indicam que a maioria dos profissionais:
compreendem o conceito de morte encefálica (94%), apresentam domínio sobre o
diagnóstico (61%); não estudaram este tema durante a formação (55%); lidaram com
suspeita/diagnóstico de ME em UTIN (100%); os maiores desafios estão ligados a:
dificuldade de realizar o diagnóstico em neonatos (61%) e a comunicação com a família
(55%); sentimentos despertados: impotência (50%) e empatia (33%); a comunicação é
desafiadora devido: dificuldade de aceitação familiar (33%) e o facilitador para
comunicação é estabelecer vínculo com a família (44%); limitação para o diagnóstico:
falta aparelhos de imagem (77%); diagnóstico em neonatos (50%); consideram que o
diagnóstico é relevante (100%) para lhes dar mais segurança na definição de conduta
(66%) e comunicação com a família (72%). Os achados até o presente momento
sugerem a necessidade de investimento em qualificação profissional e recursos
instrumentais para melhorar a identificação da ME. Visando uma equipe mais segura,
melhor manejo com a família enlutada e contribuição no aumento de notificações e nas
potenciais doações de órgãos nesse público.
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RESUMO
Título:

Significações maternas sobre as ações da equipe multiprofissional na promoção do
vínculo afetivo em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) apresenta-se como um ambiente
estressor para o desenvolvimento da relação mãe e recém-nascido. O presente estudo
teve como objetivo compreender as significações maternas sobre as ações da equipe
multiprofissional na promoção do vínculo afetivo entre mãe e recém-nascido em
contexto de UTIN. Caracteriza-se como um estudo qualitativo, descritivo e exploratório
do qual participaram seis mães com filhos internados em uma UTIN de um hospital
público do sul do Brasil. Os critérios de inclusão foram: mães de bebês internados na
UTIN com diagnóstico de prematuridade e baixo peso; mães que já haviam recebido
alta hospitalar e os critérios de exclusão foram: mães com idade inferior a 18 anos; mães
com filhos internados há menos de uma semana na UTIN. O perfil das participantes foi
formado por mulheres com idades entre 26 e 38 anos que, em sua maioria, tiveram parto
cesárea com idade gestacional entre 28 semanas e 4 dias a 36 semanas. Como
instrumento de coleta de dados foi utilizada uma entrevista semi-estruturada composta
por cinco perguntas que visavam responder o objetivo do estudo. A análise dos dados
foi através da análise categorial temática de Bardin. Os resultados são apresentados em
duas categorias e suas subcategorias que descrevem o vínculo afetivo das mães com
seus filhos permeado por sentimentos ambivalentes. A inserção da mãe nos cuidados
pela equipe de saúde, o acolhimento e o amparo dos profissionais, bem como a
identificação sensorial entre mãe e filho (toque, cheiro, voz) foram evidenciados como
facilitadores para a promoção do vínculo. Por fim, compreende-se que conhecer as
significações maternas sobre as ações da equipe, permite aos profissionais rever ou
adotar posturas, falas, atitudes simples em sua rotina de assistência, com grande
potencial de promoção de um cuidado integral à saúde do bebê e da família.
Palavras chaves: Vínculo afetivo; Recém-nascido; Equipe; Mães; Unidade de terapia
intensiva neonatal
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RESUMO
Título:
PSICOLOGIA DA SAÚDE E SUAS CONTRIBUIÇOES FRENTE A PANDEMIA DO
COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
A psicologia da saúde trata-se de uma área de atuação do psicólogo, teve início em
meados do século 70, seu foco de atuação é pautado na forma como o indivíduo
experiência o processo de saúde-doença de forma subjetiva. Promove ao sujeito e a
comunidade de modo geral, intervenções que possam contribuir de maneira significativa
no bem estar dos mesmos, no que diz respeito a manutenção da saúde e prevenção da
doença. Dessa forma, como fator base para o combate da pandemia, os profissionais de

saúde visam compreender o desenvolvimento das doenças, e suas interfaces como os
aspectos psicológicos e/emocionais advindos do processo de adoecimento do sujeito.
Em decorrência da rápida disseminação da pandemia da Covid-19, suas consequências
tem sido um fator de risco cada vez mais agravante para a população em geral. O
presente trabalho tem como objetivo identificar quais contribuições a psicologia da
saúde aborda mediante a pandemia da COVID-19. Trata-se de um estudo de pesquisa de
caráter qualitativo com procedimento metodológico de revisão de literatura. A busca por
materiais ocorreu por meio de sucessivas consultas a base de dados reconhecidas no
meio acadêmico como: Scielo utilizando-se os descritores voltados para pandemia,
psicologia da saúde, psicologia hospitalar e Covid-19. Dessa forma é valido ressaltar a
grande contribuição da psicologia da saúde frente a pandemia da covid-19. Tendo em
vista que o profissional psicólogo em seu contexto de atuação realiza acolhimento,
auxílio na reestruturação desse indivíduo, ensina técnicas de relaxamento e meditação
para aliviar a tensão e estresse. Atualmente a psicologia da saúde voltada para área
hospitalar tem focado mais nos profissionais de saúde da linha de frente, pacientes e
familiares que estão passando pelo processo de adoecimento, reforçando a atenção
psicológica a eles Ademais, com o fato dos pacientes não poderem ter contato com
familiares e pessoas que em decorrência da contexto apresentado, a equipe solicita o
psicólogo nesse suporte ao paciente em processo de adoecimento, realizando visitas
virtuais as chamadas TDICS (Tecnologias digitais de informação e comunicação). Por
fim, a psicologia da saúde no contexto pandêmico, pode contribuir através de
intervenções que visam melhorar a saúde mental do paciente-família.
Palavras-Chave: Psicologia da Saúde; Saúde mental; Covid-19
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RESUMO
Título:

ESTRATÉGIAS E SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL PARA A DEMANDA DE
SUICÍDIO NA PANDEMIA DE COVID-19
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Em vista da realidade vivenciada diante da pandemia do COVID-19, e por consequência
do isolamento social, incertezas, medo em perder entes próximos, e a estagnação
econômica acabaram por influenciar no agravamento de problemas na saúde mental, em

destaque a depressão e ansiedade, elevando os riscos vinculados ao suicídio. Este estudo
tem como objetivo condensar informações sobre a estratégias e atuação dos serviços de
saúde mental na demanda de suicídio, diante da pandemia de COVID-19. Realizou-se
uma revisão integrativa de literatura buscando artigos de dezembro de 2019 a novembro
de 2020 em sete banco de dados: SciELO, Lilacs, Pepsic, MEDLINE, BVS, Web of
Science e Scopus. Foram estabelecidos quatro critérios de elegibilidade. A busca partiu
dos seguintes descritores: “suicide” AND “COVID-19” AND “health services” e seu
correspondente em português. Foram selecionados cinco artigos para revisão. De modo
geral, os estudos se classificam como sendo teóricos, não-sistemáticos e com objetivos
distintos. Embora não tenham sido econtrados dados suficientes para discutir o
funcionamento e manejo dos serviços de saúde mental para a demanda de suicídio, os
resultados deste são altamente relevantes para garantir maior eficácia e confiabilidade
para esta demanda ao trazer estudos baseados em evidências, indispensáveis para a
prática clínica em saúde. Espera-se que esses achados possam ser incorporados aos
serviços de saúde mental e servir de direcionamento às práticas e teorias no campo da
saúde mental e suicidologia em cenário nacional.
Palavras-chave: COVID-19; Serviços de saúde; Suicídio.
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Título:
Relato de experiências de psicólogas em projeto de atualização em psicologia hospitalar
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
INTRODUÇÃO: O ensino e a formação em psicologia hospitalar são pilares
importantes para a atuação qualificada de psicólogas no hospital. Congruente com as
bases éticas da profissão de psicóloga, a atualização nos aproxima do dever fundamental
de assumir responsabilidade profissional para o que está capacitado pessoal, teórica e

tecnicamente. OBJETIVOS: O objetivo geral do estudo é apresentar experiências de
psicólogas frente ao Estudos em Psicologia da Saúde, projeto de atualização em
psicologia hospitalar e da saúde. Para alcançar tal objetivo foi necessário: Descrever as
funções do Estudos em Psicologia; elencar as modalidades de atividades propostas; e
analisar temas abordados em propostas teórico-práticas relacionadas a psicologia
hospitalar. MÉTODO: Relato de experiência de duas psicólogas hospitalares a partir de
cursos ofertados entre abril de 2019 e maio de 2021. RESULTADOS: Quanto às
funções do projeto destacamos a aproximação de psicólogas(os) hospitalares no Brasil,
transmissão de saberes, troca de experiências nas diferentes realidades do país,
formação de rede de compartilhamento de propostas de intervenções criativas a serem
pensadas e adaptadas a cada cenário e ao caso a caso, fortalecimento do cuidado
psicológico no Brasil e formação continuada de profissionais. Foram ofertadas
propostas de atualização a partir de rodas de conversa, lives, webninário, cursos, grupos
de estudo e workshops, grupos de trabalho e supervisão e supervisões individuais. As
modalidades das propostas foram presenciais e remotas. As atividades remotas
aconteceram de maneira síncrona e assíncrona. Participaram das atividades psicólogas,
assistentes sociais, enfermeiras, pedagogos, médicas e estudantes de psicologia. As
discussões das rodas de conversa giraram em torno da residência multiprofissional e da
assistência à família do paciente. As lives foram sobre a assistência à família do
paciente e sobre a residência multiprofissional. O webinário abordou as manifestações
psíquicas comuns no hospital. Os temas dos cursos foram: introdução à psicologia
hospitalar; avaliação psicológica no hospital; e comunicação de notícias difíceis. Os
grupos de estudos foram relacionados à psicologia hospitalar, saúde da mulher e
parentalidade e perinatalidade. O workshop teve como tema a assistência à família do
paciente. Destacamos que as propostas remotas possibilitaram a aproximação de
profissionais inseridos em realidades diferentes, potencializando as trocas de saberes e a
construção coletiva a partir de profissionais e estudantes inseridos em realidades
geográficas e sócio-culturais distintas, permitindo a consideração de aspectos
subjetivos. DISCUSSÃO: Atividades com temas relacionados à psicologia hospitalar se
fazem importantes, uma vez que a graduação em psicologia se apresenta como
generalista. Para que a prática de psicólogas hospitalares seja congruente com as
evidências científicas em psicologia hospitalar é necessário aprofundar em conteúdos
relacionados ao processo saúde-doença, tais como o sistema de saúde, as tríades de ação
e de relação na psicologia hospitalar, os aspectos psicossociais do adoecimento e as
atitudes e protocolos de comunicação de notícias difíceis. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Os temas trabalhados nas propostas das psicólogas são congruentes com as demandas
de trabalho da psicologia hospitalar. Dessa forma, a avaliação das atividades é positiva
uma vez que permitiram a troca entre os participantes e consequente construção coletiva
do conhecimento em psicologia hospitalar.
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BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: LAÇOS ENTRE AFETIVIDADE,
DESENVOLVIMENTO E O BRINCAR
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: Com contribuições de teóricos como Vygotsky (1991) e Wallon (2010) e
suas ideias sobre desenvolvimento, afetividade e brincar, buscou-se as influências da
brinquedoteca para o bem-estar da criança hospitalizada. Objetivos: O objetivo é
identificar os impactos e contribuições da brinquedoteca hospitalar. E como finalidade,
busca: Entender seus fundamentos; Entender como ajuda a construir uma subjetividade
que dê suporte a esse momento de enfermidade na criança e na subjetividade dos
profissionais; analisar a afetividade e o brincar, além do processo de ressignificação do
sentido de se estar doente. Método: Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, sendo
pesquisa de campo. A coleta foi por entrevistas semiestruturadas, contendo perguntas

fechadas e abertas, via videochamada. Entre os participantes, foram três brinquedistas,
que atuam ou já atuaram no hospital e três jovens/adultos que passaram por experiência
de hospitalização durante a infância e que nela tiveram algum espaço para o brincar. A
análise se deu por núcleos de significação, utilizando nomes fictícios dos participantes.
Principais resultados e discussão: Ana, João e Telma foram pacientes entre as idades de
11 a 14, duração de três a seis meses de internação. Entre os resultados, conforme eles
interagem na brinquedoteca vão sendo atingidos positivamente pela afetividade.
Segundo Wallon, o caráter contagiante da emoção, carregado pela afetividade das trocas
sociais, são capazes de mobilizar, afetar e moldar o sujeito. Como Telma diz, esses
espaços davam um “conforto para a alma”. Leandro e Paula, brinquedistas hospitalares,
dizem que a brinquedoteca é um trabalho impactante, ajudando as crianças a dar uma
nova perspectiva sobre suas experiências e ressignificando-as. Os dois contam relatos de
crianças que não queriam ter alta por causa da brinquedoteca. Paula fala que “ali a
criança se sente criança, não se sente paciente”. Wallon (2010) diz que, “para a criança,
só é possível viver sua infância. Conhecê-la compete ao adulto”. Acrescenta-se a ideia
de que a criança só é criança quando brinca e aprende, vivendo plenamente a sua cultura
infantil. E cabe ao adulto, compreendê-la e criar estímulos que supram as necessidades
dela, respeitando a sua infância, deixando-a ser e se sentir criança e não paciente. Maria,
brinquedista no passado, diz que afeta de forma significativa suas crianças mesmo com
limitações trazendo belos frutos, ao falar: “lá no hospital, eles não podiam correr, não
podiam ter bola. Mas eles traziam um sorriso no olhar, a gente conseguia fazer coisas, a
gente conseguiu resgatar a vida”. Conclusão: Entre os impactos da brinquedoteca, estão
a ressignificação da dor, do aprendizado, e da vida em si. Os vínculos afetivos que
quando estabelecidos de forma positiva podem mudar o rumo dessas novas
significações. Outra contribuição é seu desenvolvimento que não é interrompido, e sim
favorecido. Os espaços devem ser estimuladores do aprender, do lúdico e de uma
atmosfera mais afetiva. Entre os dados, vê como a afetividade envolve a todos, tanto as
crianças quanto os profissionais, que também se veem entrelaçados em uma troca
recíproca.
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Título:
O que é espiritualidade para você? Um estudo taxonômico das perspectivas de pacientes
e médicos em um hospital universitário da cidade de São Paulo
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: Enquanto vemos com clareza em populações saudáveis, através de
evidências consistentes, que a espiritualidade tem um efeito protetor sobre a saúde, entre
populações clínicas e na terminalidade os achados são controversos. Espiritualidade
pode impactar desfechos clínicos tanto positiva- quanto negativamente. Discute-se que
as medidas têm um “efeito-teto” e tautologia com escalas em saúde mental, por
incluírem traços e estados mentais positivos, como propósito e paz espiritual. Como não
há um consenso universal sobre como definir ou medir espiritualidade, há muita
variabilidade entre os estudos e é difícil reconhecermos assim o seu papel. São escassos
estudos taxonômicos operacionalizando um conceito de espiritualidade para a saúde
fundamentado em dados, foi este nosso objetivo.
Objetivo: Elaborar uma taxonomia da definição de espiritualidade fundamentada em
perspectivas de pacientes hospitalizados por doenças graves e dos médicos em seu
cuidado.
Método: Ao todo 341 pacientes (49% mulheres) e 52 médicos residentes (47%
mulheres) foram convidados a participar, admitidos ou rotacionando aleatoriamente nas
enfermarias de clínica médica e de cardiologia de um hospital público terciário. A
pesquisadora principal realizou 83% das entrevistas. Dois avaliadores independentes
cegos aos dados analisaram 255 respostas de pacientes e 34 de médicos, para a pergunta
“Em uma ou poucas palavras, o que é espiritualidade para você?”. Foram sete ondas
analíticas entre codificação aberta de amostragem de respostas aleatórias, codificação
axial identificando subtemas, revisões de versões da taxonomia com análise de
concordância entre avaliadores, juízes especialistas e reconciliação com ajuste das
definições dos temas e subtemas. Uma análise de correspondência múltipla ao final foi
utilizada para explorar perfis da combinação entre os temas e subtemas.
Resultados: Quatro temas centrais foram encontrados: 1) Divino; 2) Imaterial; 3)
Religião; e 4) Humanidade – cada um agrupando de 3 a 4 de 13 subtemas identificados:
1) Deus, Entidade, Eternidade; 2) Além, Fé, Espírito-alma, Espírito-oculto; 3) Afiliação,
Práticas, Espiritismo; e 4) Consciência, Propósito, Virtudes. Metade dos pacientes
(53%) e a maioria dos residentes (79%) definiu espiritualidade com um único
tema/subtema. Entre pacientes, os mais frequentes foram Imaterial (51%), Deus (34%) e
Espiritismo (21%); entre médicos, Humanidade (59%), Consciência (41%) e Fé (34%).
Para pacientes, 3 perfis de espiritualidade emergiram, um combinando Espírito-ocultoEspiritismo, em oposição a outros dois paralelos, um juntando Consciência-VirtudeEspírito-alma-Práticas e outro Fé-Propósito-Afiliação-Deus. Entre médicos vimos dois
perfis – Espírito-alma-Deus ou Consciência-Virtude-Fé-Afiliação – tendo AlémPropósito no meio.
Conclusão: As definições de espiritualidade concebidas por pacientes e médicos são
diferentes, ainda que estruturalmente relacionadas. A forma como alguém define
espiritualidade, entretanto, não necessariamente reflete comportamentos e crenças. A
taxonomia identificada formaliza um modelo conceitual fundamentado em dados
empíricos e que pode orientar pesquisas futuras. A validade desta taxonomia entre
culturas e populações deve ser investigada.
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RESUMO
Título:
BEBÊS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR:
EXPERIÊNCIAS DE CUIDADORES DIANTE DO DIAGNÓSTICO
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A família interfere no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, ao
influenciar grande parte da constituição de seus aspectos afetivos, sociais e cognitivos.
O recebimento do diagnóstico de complicações no desenvolvimento do bebê pode

ocasionar o surgimento de demandas variadas na dinâmica familiar, como o
desinvestimento no filho ou superproteção deste. Tais questões tendem a emergir não só
pela gravidade do estado de saúde do bebê, mas pela forma como a notícia é repassada,
causando dúvidas, desesperança, fantasias e medos. Nesta circunstância, a assistência à
família e ao bebê pelos serviços de saúde torna-se fundamental para auxiliar na
diminuição de complicações à Saúde Mental dos cuidadores, como o estresse
prolongado e a ansiedade exacerbada, e, ao mesmo tempo, contribuir para a maior
reabilitação possível do desenvolvimento neuropsicomotor dos bebês nos primeiros
anos de vida. Objetivo: Buscou-se compreender as experiências de cuidadores diante do
diagnóstico de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de seus bebês. Método:
Realizou-se uma pesquisa descritiva, em que as entrevistadas foram cuidadoras
principais de bebês inseridos em um Programa de Estimulação Precoce (PEP), por meio
da utilização de um questionário sociodemográfico e entrevistas semiestruturadas. O
processamento e análise dos dados ocorreram com base na Análise de Conteúdo de
Bardin. Resultados e discussões: Os dados foram divididos nas seguintes categorias:
Perfil sociodemográfico; Experiências sobre o contexto de informe do diagnóstico;
Experiências sobre o desenvolvimento do bebê; Experiências sobre o processo de
reabilitação; Experiências sobre apoio da família durante o processo de reabilitação.
Identificou-se que cuidadoras participantes da pesquisa possuem características em
comum, tanto em relação a dinâmica familiar quanto os processos que envolvem desde
o diagnóstico até a inserção dos filhos em serviços de reabilitação para estimulação
precoce. São mulheres, inserida em famílias com poucos recursos financeiros, que
tiveram o primeiro contato com a patologia no momento do recebimento do diagnóstico.
O contato inicial com os profissionais que realizaram o repasse não foi satisfatório em
termos de construção de relação e repasse de informações, precisaram recorrer a fontes
secundárias, como a internet, para compreensão do atual contexto em que se
encontravam. As entrevistadas relatam detalhadamente o momento de informe do
diagnóstico, ao recordar os termos utilizados, os seus impactos sobre as expectativas
que geraram sobre os seus filhos e até mesmo o adiamento pela busca da assistência
necessária. Seus relatos ressaltam a necessidade de ampliar o debate sobre comunicação
de más notícias entre os profissionais de saúde. Conclusão: Tais dados trazem a
perspectiva de que se as orientações e intervenções realizadas pelos profissionais de
saúde não estiverem de acordo com as necessidades de cada bebê e de seus cuidadores
os efeitos não serão efetivos. Pelo contrário, podem perpetuar ou fomentar agravamento
de dificuldades biológicas, sociais, psíquicas e econômicas que poderiam ser
trabalhadas nas fases iniciais do diagnóstico.
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RESUMO
Título:
Psicólogas recém formadas e os desafios da inserção no hospital em meio a pandemia.
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
O hospital, enquanto um lugar para tratar corpos adoecidos de diversas ordens, passou a
sofrer modificações estruturais e institucionais quanto ao seu funcionamento frente a
pandemia da Covid-19, e o internamento hospitalar neste contexto potencializou
fantasias de contaminação e morte nos pacientes. Ainda dessa ordem, as restrições às
visitas e acompanhantes apontou graus de sofrimentos importantes vivenciados pelos
hospitalizados, repercutindo diretamente na resposta psicoafetiva dos pacientes. E em
mudanças significativas na oferta da assistência por parte da equipe, frente à crescente

de demandas que se apresentam diante desses novos protocolos. A inserção no mercado
de trabalho em contexto de pandemia a partir do programa trainee, se dá em momento
de crise sanitária, deflagrada em março de 2020, sendo este propulsor de novas
possibilidades de atuação no manejo com pacientes, famílias e a instituição. O
sofrimento psíquico frente ao adoecimento e a hospitalização exige um cuidado
especializado e humanizado. Nesse sentido, a atenção psicológica prestada aos
envolvidos aparece para favorecer a construção de novos modos de enfrentamento para
situações de crises que envolvem perdas, dores e mudanças colaborando para o
restabelecimento integral de pacientes e seus familiares. O programa trainee, com o
objetivo de recrutar recém formados para desenvolvê-los profissionalmente, aparece na
área hospitalar como uma porta de entrada para inclusão de profissionais que tenham a
perspectiva futura de ocuparem posições no mercado de trabalho. A partir disto, este
trabalho tem como objetivo engendrar discussões referente a inserção de psicólogas
trainees em um hospital geral de rede privada do estado da Bahia no cenário pandêmico
atual. Para tanto, a mesa redonda facilitará a explanação de perspectivas, assim como
impasses e reflexões destes profissionais em meio à crise sanitária, por Covid-19. Como
método, a discussão se pautará em relatos de experiências acerca da atuação profissional
a partir da ótica de trainees que trabalham em diferentes unidades, trazendo as suas
considerações, seus pontos de vista, bem como, seus desafios diante dos novos lugares
de ocupação e das incertezas de uma pandemia.
Nome - Autor 1:

Danielle Fraga Gomes - Hospital da Bahia.
Título da Fala - Autor 1:
De estagiária à profissional em uma semi intensiva Covid-19.
Resumo do Autor 1: 100 até 250 palavras:
Dar voz ao paciente, ouvi-lo atentamente, minimizar o sofrimento psíquico,
acolhimento a familiares e o trabalho com a equipe interdisciplinar são fazeres da
psicologia hospitalar. Perante cenário atravessado pelas repercussões de um contexto
pandêmico, o fazer da psicologia faz-se presente frente às urgências subjetivas no
hospital. A discussão deste trabalho tem como objetivo apresentar a inserção de uma
psicóloga trainee no mercado de trabalho, atuando como linha de frente na pandemia em
uma Unidade Semi Intensiva de tratamento a pacientes com Covid-19. O relato será
pautado na dinâmica de um trabalho atravessado pelos impactos da pandemia em um
cenário diferente do que foi vivenciado no estágio na área hospitalar. Diante disso, trarei
alguns elementos como o uso de EPIs, restrições às visitas e acompanhantes, e a
realização de videochamadas para embasar esta experiência. Foi desafiador lidar com os
pacientes devastados pela angústia de separação das suas principais figuras de vínculo e
a impossibilidade do contato físico diante do protocolo de isolamento enquanto trainee
recém atuante. Como se deu a prática na construção do vínculo terapêutico entre
profissional e paciente, muitas vezes a partir do uso do tablet e após a realização de
videochamadas entre paciente e família. Por fim, o relato será baseado na experiência
vivenciada com a mudança de contexto e de lugar. Que lugar é esse? De estagiária a
profissional. A evolução e o desempenho defronte contexto avassalador e de urgências

subjetivas, pois trabalhar em tempos difíceis soa como desafiador, mas ao mesmo
tempo bastante gratificante.
Nome - Autor 2:
Juliana De Oliveira Barros Amâncio Mattos - Hospital da Bahia.
Título da Fala - Autor 2:
Desafios da inserção em uma UTI Covid-19 coorte e da assistência prestada à pacientes
graves e seus familiares..
Resumo do Autor 2: 100 até 250 palavras:
Em 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde no Brasil declarou o reconhecimento
de transmissão comunitária do vírus que causa a COVID-19 em todo território nacional.
Para suporte ao cenário que se apresenta, a atuação do profissional de psicologia passa a
ser requisitada para atuar frente ao mal estar e angústia diante da urgência biológica e
subjetiva que se instalou a partir deste período. Diante deste cenário, a discussão do
trabalho tem como objetivo apresentar a inserção de uma psicóloga trainee, em um
hospital de rede privada do estado da Bahia em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
Coorte, para pacientes acometidos e agravados pela Covid-19. Lugar este cujo a
inserção se deu, de forma escancarada no limiar entre a vida e a morte, onde a
experiência tem sido pautada no lidar com a dor e o sofrimento de paciente em ambiente
propulsor de fantasia de morte. Diante do encontro com o real e o enfrentamento do
desamparo de famílias atravessadas por suas perdas. Apresentando como método, a
discussão baseada na atuação enquanto profissional recém formada e o desafio de lidar
com o contexto de morte e luto. Nessa direção, pacientes evoluindo de forma grave e
isolados de seus familiares fomentou sofrimento psíquico importante aos envolvidos. A
partir disso, a psicologia se destaca e reinventa o seu fazer traçando possibilidades de
fazer laços, acessando pacientes, seus familiares e a equipe, apostando e sustentando o
lugar de uma rede de cuidado implicado e ampliado.
Nome - Autor 3:
Willa Miranda Sacramento dos Santos - Hospital da Bahia.
Título da Fala - Autor 3:
Os desafios enfrentados por uma psicóloga trainee na inserção em equipes
multiprofissionais.
Resumo do Autor 3: 100 até 250 palavras:
O hospital em seu nível de assistência constrói o fazer baseado na junção de saberes
distintos em torno da melhor oferta de cuidado aos pacientes adoecidos. O trabalho do
psicólogo hospitalar é sustentado na clínica do sujeito abordando conteúdos subjetivos
emergentes, relacionando-os com o contexto biopsicossocial, com a doença e as
possibilidades de sofrimento a fim de fomentar uma trajetória a partir da experiência do
processo de hospitalização, bem como promover uma melhor comunicação entre

paciente, família e instituição. A entrada acontece em um hospital geral de rede privada
no município de Salvador/Ba em contexto de pandemia, o que até então tem significado
reajustes importantes no fazer, onde discursos se colocam atravessados por variantes
impostas pela crise sanitária atual. Desta forma, o objetivo da discussão deste trabalho é
o de apresentar a trajetória da entrada no mercado de trabalho de uma psicóloga trainee
a partir do relato de experiência diante ao fluxo significativo de mudanças de unidades.
Implicando-a no realinhamento, na oferta da assistência frente às configurações
particulares das mesmas, sendo à inserção no funcionamento da equipe a de maior
evidência, estando esta tensionada pela crescente demanda no fazer, o que por vezes se
desdobrou em mal estar físico e subjetivo potencializado pela invisibilidade do vírus e
ausência de protocolos terapêuticos seguros para combatê-lo. O que provoca uma
condição de desamparo psíquico, marcada por dor e sofrimento. Desta maneira o fazer
coloca-se desafiador, implicando no refinamento da assistência em caráter de um tempo
que requer dada urgência.
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RESUMO
Título:
A visita de super-heróis como estratégia terapêutica na promoção de saúde no contexto
hospitalar pediátrico
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:

Introdução: O lúdico na instituição hospitalar vem ocupando um espaço significativo na
promoção de saúde e bem-estar ao paciente, pois auxilia na compreensão do modo que a
criança se relaciona com o mundo, as pessoas, consigo e seu processo de adoecer. Uma
das estratégias lúdicas utilizadas pelo serviço de psicologia de um hospital público
pediátrico do sul do Brasil é através da visita de super-heróis. Objetivo: Descrever a
visita de super-heróis como uma das técnicas terapêuticas utilizadas pela equipe de
psicologia de um hospital infantil público do sul do país. Método: Relato de experiência
com abordagem descritiva e qualitativa. Discussão: O herói comumente representa para
o imaginário da criança, além do carisma e da coragem, um modelo de força e poder. As
dificuldades enfrentadas pelos personagens nas suas trajetórias em busca do sucesso
podem servir como um valioso recurso, na medida em que possibilita que as crianças se
identifiquem com os super-heróis e as inspirem na ressignificação de experiências
hospitalares difíceis e dolorosas. Os encontros lúdicos proporcionam a troca de
superpoderes através da fala, da confecção de desenhos e de esculturas de massa de
modelar e, em relação aos pacientes com restrições de deslocamento até a área de sol do
hospital, os personagens enviaram vídeos com recados individualizados de incentivo e
encorajamento. Considerações finais: A utilização da figura do herói como um símbolo
de força pode incentivar com que o paciente enfrente seus próprios medos e incertezas
diante da hospitalização. Através dos benefícios obtidos a partir dessa experiência, é
possível vislumbrar outras atividades entre super-heróis e pacientes visando à
potencialização de estratégias de enfrentamento, adesão ao tratamento e a prevenção e
promoção do bem-estar no ambiente hospitalar.
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RESUMO
Título:
Grupo de Estudos em Psicologia Perinatal: uma experiência em Residência
Multiprofissional em Saúde
Resumo Geral: 250 até 500 palavras:
Introdução: A atuação do psicólogo no contexto hospitalar vem se consolidando cada
vez mais e ganhando mais espaços nas últimas décadas, contribuindo para um cuidado
integral do sujeito. A Residência Multiprofissional em Saúde mostra-se como um
campo vasto de possibilidades de aprendizado especializado ao profissional de
Psicologia, oferecendo experiência prática e teórica dentro de instituições hospitalares.
A carga horária dispensada para o treinamento em serviço nos programas de Residência
é extensa e possibilita diversos contextos para uma aprendizagem prática ao profissional

residente, mas que deve sempre estar embasada em conhecimento teórico para conduzir
sua prática. Em busca de auxiliar na consecução deste objetivo encontra-se o preceptor
com seu papel de facilitador de contingências de aprendizagem, e a formação de um
grupo de estudos apresenta-se como uma ferramenta viável e promissora para este fim.
Um grupo de estudos bem estruturado pode proporcionar um processo de aprendizado
mais significativo e com sentido, que é característica das Metodologias Ativas de ensino
e aprendizagem. Vem crescendo também estudos e pesquisas dentro da psicologia na
área da perinatalidade, que vem auxiliando em uma prática mais embasada e científica
neste campo, pois o acompanhamento psicológico a mulheres na gestação, parto e
puerpério, mesmo dentro do contexto hospitalar tem se mostrado essencial. E a
dedicação de tempo para estudos e pesquisas nessa área faz-se imprescindível para a
formação do residente e para uma assistência de qualidade. Objetivo: Criar um grupo de
estudos em psicologia perinatal na Unidade Materno Infantil de um Hospital
Universitário, para psicólogos residentes da atenção à saúde da mulher e neonatologia.
Metodologia: A metodologia utilizada foi a programação de encontros semanais com
duração de duas horas em média, por sete meses, para estudos e discussões de textos
previamente selecionados e discussão de casos clínicos relacionados a psicologia
perinatal, obstétrica e neonatal. Com a participação de uma preceptora da Unidade
Materno Infantil, duas residentes da área de Saúde da Mulher e duas residentes da área
da Neonatologia. Resultados e Discussão: Entre março/2019 a outubro/2019 foram
realizados 24 encontros, em que na maioria foram realizadas discussões de textos e
casos clínicos, houve uma apresentação de TCC de uma ex-residente, mas também
houve encontros fora do ambiente hospitalar que serviram para fortalecer as relações
entre as residentes, entre os setores, entre residentes e preceptora. O grupo de estudo
incentivou a participação dos componentes no XII Congresso da Sociedade Brasileira
de Psicologia Hospitalar, em Salvador –BA, onde foram apresentados dois trabalhos
dentro da área de Psicologia Perinatal. Observou-se além do ganho em relação às
competências técnicas e embasamento científico e teórica, uma melhoria nas
habilidades sociais dos envolvidos. Considerações Finais: Conclui-se que a formação de
um grupo de estudos em psicologia, dentro do treinamento em serviço de residência
multiprofissional em saúde é uma metodologia eficaz de ensino-aprendizagem e de
melhoria de competências sócio-emocionais.

