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RESUMO 
 

O aumento da população idosa brasileira nas últimas décadas possibilitou o acesso 

frequente dos mesmos aos serviços de saúde pública.  Tal fato permitiu uma melhora  no 

atendimento  a essas pessoas,  através da criação de políticas públicas especializadas, dentre elas,  

a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI),  publicada por meio da Portaria nº 

399/GM, de fevereiro de 2006, a qual esclarece “[...] às Diretrizes do Pacto pela Saúde que 

contempla o Pacto pela Vida. Neste documento, a saúde do idoso aparece como uma das seis 

prioridades pactuadas entre as três esferas de governo [...]” (BRASIL\ MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006, p.1). O objetivo deste estudo é identificar o conhecimento dos psicólogos sobre a 

Política Nacional de Humanização na Saúde e as suas ações frente ao atendimento ao idoso com 

dificuldade de comunicação em um Hospital Universitário em São Luís. A metodologia utilizada 

é qualitativa, descritiva e exploratória, tipo série de casos. Os participantes foram quatro 

psicólogos vinculados ao HU. Os dados foram obtidos através de questionário semiestruturado 

aplicados aos participantes, no período de setembro a novembro de 2011. Os resultados revelam 

que os participantes se interessam pela humanização na saúde e procuram informações sobre o 
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assunto 33,4%, em pesquisas científicas, 33.3% na internet e 33.3% em cursos. Eles confirmaram 

que a assistência humanizada traz benefícios no atendimento às pessoas idosas com dificuldade 

de comunicação. Quanto aos tipos de dificuldades de comunicação apresentada pelos idosos 

atendidos pelos sujeitos pesquisados, foram apontados: surdez e dificuldade para ouvir 20%, 

afasia 20%, demência 10%, gagueira 10%, timidez 20%, outros (perdas dentárias, articulação) 

20%. Com relação às intervenções que são priorizadas pelos psicólogos todos seguem o 

procedimento padrão, tentando adaptá-lo de acordo com a necessidade do paciente. Quanto ao 

que poderia ser feito para melhorar o atendimento aos idosos no serviço de Psicologia os 

participantes apontaram: Cursos 20%, intérprete (LIBRAS), 20%%, outros: Maior assistência os 

familiares, especialmente aos cuidadores, 40% e mais tempo para o atendimento 20%. O presente 

estudo abriu possibilidades para novos questionamentos e investigações, e apontou alguns 

elementos que infelizmente ainda são pouco evidenciados na literatura, a exemplo da temática da 

assistência humanizada à pessoa idosa com dificuldade de comunicação, a atuação do. psicólogo 

em contexto hospitalar e/ou ambulatorial.  

 

Palavras-chave: Assistência  psicológica, humanização na saúde, pessoa idosa, dificuldade 

de comunicação 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

"Um velho saudável não é apenas uma ficção de poeta"  

Canguilhem 

 

A população idosa do Brasil, como às demais dos países em desenvolvimento, atualmente 

apresenta um aumento quantitativo e significativo, conforme dados  que correspondem a 

aproximadamente 11% da população total do país, donde a maioria é constituída por mulheres 

idosas, 56%. Conforme estimativa do IBGE (2010), o aumento populacional do Brasil nas 

últimas décadas, aponta que em 2050 a população idosa brasileira será 29,7%, com expectativa 

de vida de 81,29 anos, aproximando-se da média atual da Islândia (81,80), Japão (82,60), Hong 

Kong, China (82,2), e assim passará a ocupar o quinto lugar no ranking mundial (IBGE/ PNAD, 

2010).   

Este aumento possibilitou o acesso freqüente das pessoas idosas aos serviços de saúde 

pública. Tal fato permitiu uma melhora no atendimento a essas pessoas, através da criação de 

políticas públicas especializadas, dentre elas, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 
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(PNSPI), publicada por meio da Portaria nº 399/GM/2006, a qual esclarece “[...] às Diretrizes do 

Pacto pela Saúde que contempla o Pacto pela Vida. Neste documento, a saúde do idoso aparece 

como uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas de governo [...]” (BRASIL/ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p.1).  

 

Sobre o envelhecer 

“Eu fiz um acordo com o tempo...  

Nem ele me persegue, nem eu fujo dele... 

Qualquer dia a gente se encontra e, 

Dessa forma, vou vivendo intensamente cada momento”. 

                                                                               Mário Lago (1911-2002) 

 

O envelhecimento da população propicia uma série de mudanças tanto na sociedade, 

porque altera a participação do cidadão em todos os setores, modificando as relações produtivas 

as quais se reflete na política, na família e nos demais grupos sociais, quanto nos aspectos 

fisiológico e emocional. Pois “[...] o envelhecimento é um processo geneticamente programado 

que vai do nascimento à morte” (VANDERVOORT, 2000, p.76).   

As mudanças fisiológicas na pessoa idosa são observadas com facilidade, visto que, o 

envelhecimento é um processo universal, complexo, contínuo e desigual, decorrente da ação do 

tempo sobre todos os seres vivos. Na espécie humana é um fenômeno biopsicossocial, ou seja, 

depende dos fatores biológicos, psicológicos e sociais, dos quais podem anunciar a velhice, 

acelerar ou retardar o surgimento/ instalação de doenças e/ou sintomas oriundos desta fase de 

vida (PEREIRA et al, 2004) 

Da mesma forma, Albuquerque (2005) considera a existência de três aspectos que devem 

ser observados dentro do processo de envelhecimento: a) o bem-estar biológico, fragilidade e/ou 

invalidez; b) o psicológico, redução da velocidade dos processos mentais e; c) comportamental, 

isolamento. O autor ressalta ainda que associar envelhecimento à idade cronológica, 

aproximando-o assim do conceito de longevidade, permite apenas uma percepção grosseira deste 

processo, eximindo assim o caráter social e histórico envolvido neste processo. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005, p.13) o envelhecimento é a 

"otimização das oportunidades de saúde, participação, segurança, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas [...]". 
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Aspectos biopsicossociais na pessoa idosa 

O envelhecimento não se restringe somente em alterações anatomofisiológicas, mas 

também nas alterações psicológicas resultantes da idade, que são diversas e contribuem de forma 

significativa na qualidade de vida da pessoa idosa.  De acordo com Gandolfi e Skora (2001), 

Carvalho Filho e Papaleo Netto (2006), as alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento 

promovem problemas de saúde, que ocasionam restrições relacionadas às possibilidades de 

realização de atividades cotidianas, como exemplo, perda da independência física e social e 

predisposição as alterações emocionais. Para os autores, envelhecer é um processo multifatorial, 

e, concomitantemente, está associado às enfermidades crônicas. 

As alterações psicossociais nos idosos podem surgir decorrentes de um conjunto de fatores 

tais como as enfermidades crônico-degenerativas, as neuropsiquiátricas (depressão, a demência, 

os distúrbios de comportamento, dentre outras), situações de estresse, traumatismos que 

diminuem e/ou impedem a adaptação com a nova situação, as perdas de papéis sociais tanto no 

trabalho (aposentadoria, saída do contexto produtivo) quanto no ambiente familiar na qual a 

pessoa idosa perde o seu papel de liderança e decisão que estava habituada a exercer, e isso 

ocasiona uma mudança nas relações entre pais e filhos, ao estabelecer uma inversão de função 

cujo resultado pode conduzi-la a tornar-se dependente dos filhos e familiares.  

Santana e Santos (2005) consideram a dependência física da pessoa idosa como um dos 

grandes fatores de inquietação nesta população, por causa da ajuda que passam a receber das 

demais para realizarem as suas atividades da vida diária (AVD’s), suprir suas necessidades e, 

essa situação é bastante constrangedora para muitas delas, refletidas em forma de tristeza e 

isolamento social. Esse isolamento constitui um aspecto social freqüente nesse momento da vida 

do (a) idoso (a) e pode comprometer a sua auto-estima, por causa do ambiente familiar no qual 

convive, da não compreensão acerca do envelhecimento, por parte dos demais integrantes do 

grupo, através de atitudes, cobranças, indiferenças (VONO, 2007). 

 

A humanização na saúde: a contribuição da Psicologia Humanista  

“Ninguém é tão velho que não espere que depois de um dia não venha outro” 

Sêneca 

 

Na interpretação filosófica, humanização é uma expressão originada do Humanismo, 

corrente filosófica cujo centro de interesses é a natureza ou condição humana, ao colocar o 

homem e seus valores sobre toda a outra coisa, reconhecendo a sua dignidade e potencialidades. 

Desta forma, busca compreendê-lo e encontrar meios para que haja compreensão entre todos os 

seres humanos (NOGARE, 1977).  
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A Psicologia Humanista surge como uma resposta aos anseios da sociedade, apresentando 

concepções que garantem e possibilitam uma transformação que dependa apenas da vontade de 

cada pessoa, como uma forma de conceberem-se com base em suas próprias perspectivas, com 

suas próprias particularidades. Ela retoma, resgata a individualidade, a subjetividade, as emoções 

próprias e particularidades de cada ser humano, porque considera o homem como um todo, isto é, 

um ser holístico, com ênfase nas potencialidades humanas, ou seja, no que temos de melhor. Para 

Rogers (1977), “só se pode compreender adequadamente um pensamento quando se conhece 

algo do contexto cultural e pessoal em que este tem sua origem” (ROGERS, 1977, p.145).  

Conforme Bosnic (2012, 0. 7):“A Humanización de la Salud es un movimiento basado en 

conceptos de la Psicología Humanista, que definiría básicamente cualquier práctica terapéutica 

como un “acto de servicio [...]”. A autora considera a humanização na saúde como uma maneira 

de aproximar-se da pessoa nos momentos mais delicados, difíceis de sofrimento, percebendo-a 

em sua totalidade de ser humano autônomo e responsável, ao escutá-la com respeito, oferecendo 

igualdade na conduta terapêutica, ao afirmar que: “Humanización de la Salud es una forma de 

abordar al hombre en sus momentos de dificultad y sufrimiento, poniendo énfasis ante todo, en 

su calidad de ser humano autónomo y responsable; escuchando sin enjuiciar, respetando, 

acompañando y ofreciéndole paridad en el trato” (BOSNIC, 2012, p.7). 

 

As políticas de assistência humanizada à saúde da pessoa idosa brasileira 

“Com o passar dos anos, as árvores tornam-se mais fortes e os rios, mais 

largos. De igual modo, com a idade, os seres humanos adquirem uma 

profundidade e amplitude incomensurável de experiência e sabedoria [...)”. 

                                                                   Kofi Annan (Ex-Secretário da ONU) 

 

 O crescente número de idosos na população brasileira nos últimos anos conduziu as 

autoridades governamentais a uma reflexão/discussão sobre a qualidade do serviço oferecido 

para estas pessoas pelo Sistema Único de Saúde-SUS. A solução encontrada foi a implementação 

da Política Nacional do Idoso (PNI), sancionada em 1994 e regulamentada em 1996, que garantiu 

os direitos sociais à pessoa idosa, ofertando meios para fomentar sua autonomia, participação e 

integração, como cidadão atuante na sociedade, ao reafirmar o direito à saúde, assegurado na 

CFB de 1988, no Art. 6º, afirma que a saúde é um direito social (BRASIL\CFB, 1988). 

As diretrizes encaminhadas pela Constituição Federal de 1988 ocasionaram uma forte 

influência nos debates relacionados com a problemática do envelhecimento da população 

brasileira, o que resultou na aprovação da Lei nº 8.842, de 4 /01/1994, regulamentada pelo 

Decreto Nº 1.948/96, que instituiu a Política Nacional do Idoso (PNI), tonando-se a primeira lei 

específica para assegurar os direitos da pessoa idosa no país. No que se refere ao art. 1º “cria o 
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Conselho Nacional do Idoso (o qual foi implantado em 2002, oito anos após) e dá outras 

providências”. Seu objetivo “é assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para 

promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” (BRASIL, 2010, p.5). 

A PNI consiste num conjunto de ações governamentais, apresentado nos seis capítulos e 

vinte e dois artigos que a compõem, donde são observados, os fins propostos da referida política; 

destacando-se os direitos à cidadania, o respeito à diversidade etária, proibição da discriminação 

(art. 3º); informação sobre envelhecimento, saúde, cultura, esporte, trabalho, assistência social 

(art. 4º); educação, moradia (art. 10º, estímulo à criação de Universidades Abertas para a terceira 

idade, proibição à discriminação da pessoa idosa e sua participação no mercado de trabalho), 

dentre outros (CAMARANO e PASINATO, 2004). 

Para tanto, a PNI considera o envelhecimento como uma vitória do povo brasileiro 

(aumento da expectativa de vida), e pretende assegurar às necessidades básicas da pessoa idosa 

cidadã deste país, ao considerar que o governo através de seus vários segmentos (governo 

federal, estados e municípios), introduziu políticas publicas relacionadas à saúde, moradia, 

previdência, trabalho, lazer e assistência social, específicas para essa população, em diversos 

estados e municípios.  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa-PNSPI, aprovada através da Portaria Nº 

2.528 de 19/10/2006, devido a necessidade de que o setor de saúde disponha de uma política 

atualizada relacionada à saúde da pessoa idosa. E considera a atenção à saúde da pessoa idosa 

como porta de entrada a Atenção Básica do Programa Saúde da Família (BRASIL/MS, 2006, 

p.1). 

Com relação à PNSPI, o Pacto pela Saúde e suas Diretrizes operacionais para consolidação 

do SUS, reafirmou a necessidade de enfrentamento dos desafios impostos pelo processo de 

envelhecimento dessa população. Dentre os inúmeros desafios, ressalta-se "a escassez de equipes 

multiprofissionais e interdisciplinares com conhecimento sobre a saúde da pessoa idosa” 

(ENCONTRO DAS COMISSÕES INTERGESTORES BIPARTE DA AMAZÔNIA LEGAL, 

2006, p.33). 

 

Programa Nacional de Humanização em Ambiente Hospitalar-PNHAH   

O PNHAH tem as suas ações baseadas no respeito à singularidade das instituições 

hospitalares, e a restrita cooperação entre os agentes que constituem o Sistema de Saúde, 

Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de saúde, e também as instituições 

hospitalares (BRASIL, 2000). Ele oferece uma diretriz que contempla projetos de caráter 

humanizador desenvolvidos nos diversos locais de atendimento hospitalar, assim como, estimular 

a criação e sustentação de espaços permanentes de comunicação que facultem e estimule a livre 

expressão, a dinâmica do diálogo e respeito na diversidade de opiniões.  
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Portanto, buscar e desenvolver padrões de cuidados mais humanizados para o usuário que 

necessita de formas de relações mais humanizadas, e que isso também ocorra entre os 

funcionários e superiores, colegas e demais pessoas que laboram nas mesmas áreas cuja 

formação e responsabilidade sejam diferentes. Propõe um conjunto de ações integradas com o 

objetivo de mudar eficazmente o padrão e a qualidade de assistência ao usuário do sistema SUS 

nos hospitais públicos do país, valorizando a dimensão humana e subjetiva, no atendimento. 

Entre os objetivos proposto pelo programa estão: Difundir uma nova cultura de humanização na 

rede hospitalar pública brasileira; Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização já 

existentes na rede hospitalar pública; Melhorar a qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos 

usuários dos hospitais públicos no Brasil (BRASIL/ PNHAH, 2000).  

A cultura de humanização significa a capacidade de falar e ouvir, dialogar com o outro, 

implica oferecer um lugar para a palavra do usuário e também do profissional de saúde, fazendo 

parte de uma rede de diálogo, o qual possa promover ações, campanhas, programas e políticas 

assistenciais a partir da dignidade ética da palavra, do respeito, do reconhecimento mútuo e da 

solidariedade (BRASIL, 2000).  Para Backes, Lunardi e Lunardi Filho (2006), a humanização 

requer um processo reflexivo sobre os valores e princípios éticos que norteiam a práxis dos 

profissionais da saúde, pressupondo um cuidado digno e acolhedor por parte de cada um dos 

envolvidos nesse processo, em relação ao seu objetivo de trabalho que é o enfermo, e também 

deve ter uma postura ética que permeie todas as suas atividades profissionais e institucionais. Na 

opinião dos autores, a humanização requer um processo reflexivo sobre os valores e princípios 

éticos que norteiam a práxis dos profissionais da saúde, pressupondo um cuidado digno e 

acolhedor por parte de cada um dos envolvidos nesse processo, em relação ao seu objetivo de 

trabalho que é o enfermo, e também deve ter uma postura ética que permeie todas as suas 

atividades profissionais e institucionais.  

Nesse sentido, os serviços de humanização propostos pelo PNHAH requerem a presença do 

psicólogo na equipe multidisciplinar. Para Campos (2005), o psicólogo hospitalar “tem sua 

atuação dentro do hospital, como um profissional da saúde, envolvendo o indivíduo e as áreas 

sociais e da saúde pública, buscando sempre o bem estar individual e social [...]” (CAMPOS, 

2005, p.14).  

Acredita-se que o cuidar deve estar diretamente voltado para a pessoa humana e deve 

sobrepor aos procedimentos, enfermidades, patologias e ou problemas. A assistência do 

psicólogo ao cliente idoso (a) deve estar fundamentada na pessoa humana em sua totalidade, 

respeitando sua individualidade, valores, cultura, crenças, entre outras (WALDOW, 1998; 

BRUM, TOCANTINS e SILVA, 2005).  

A humanização na saúde na visão humanista coloca o ser humano e sua experiência, no 

centro de seus interesses. A psicologia humanista sublinha a experiência consciente, a 

humanização do ser humano e o seu potencial. Para ela, o comportamento humano não reflete 
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apenas, a exposição ao seu exterior, mas ele é resultado automático dos estímulos recebidos. Suas 

prioridades são determinadas pelos problemas humanos existentes. 

Nesse sentido, a humanização na saúde requer um envolvimento integrado de todos os 

profissionais de saúde, com o objetivo de oferecer “Técnicas psicoterapêuticas dinâmicas, 

vivenciales, trabajos de relajación, visualización y ensueño dirigido, reflexiones filosóficas y 

espirituales, y el uso de distintas expresiones creativas, son recursos indudablemente apropiados 

en este campo (BOSNIC, 2012, p.7). 

 

Humanizar o atendimento à pessoa idosa: ajuda psicológica na perspectiva de  Rogers 

“Se eu deixar de pregar às pessoas, elas se aperfeiçoam por si mesmas.  

 Se eu deixar de me impor às pessoas, elas se tornam elas mesmas" 

Lao Tsé* 

 

Carl Rogers (1902-1987) psicólogo norte americano um dos pioneiros da psicologia 

humanista, criou e desenvolveu um modelo de intervenção denominado de Terapia Centrada no 

Cliente. Para Bosnic (2012, p.7): “[...] Una figura importante en la historia de la Psicología, y con 

una visión básicamente optimista de la humanidad, fue co-fundador del movimiento de la 

Psicología Humanística”.  

 

 Atenção centrada na pessoa -ACP: pressupostos básicos 

Inserindo-se nos princípios da corrente da Psicologia Humanista, a Abordagem Centrada na 

Pessoa (ACP) de Rogers, desenvolve-se a partir da década de 40 nos Estados Unidos da América, 

em oposição às práticas e modelos teóricos do Comportamentalismo e da Psicanálise, os quais 

dominavam a Psicologia e a psicoterapia da época.  Rogers concebe o homem livre, capaz de 

criar sua vida e acreditar no potencial do ser humano (CAMPOS, 2005). Também acredita que 

toda pessoa possui a capacidade natural em se autodirigir e suprir as suas necessidades, porque é 

uma tendência inata da evolução humana que se atualiza constantemente. 

O embasamento conceitual teórico e metodológico da ACP está contido na obra 

“Psicoterapia & Relações Humanas: teoria e prática da Teoria Não diretiva”, vol I, onde estão 

definidos uma série de conceitos que delineiam teorias da personalidade, modelos de terapia, 

mudança da personalidade e relações interpessoais, dentre elas, a Tendência Atualizante e Não 

Diretividade.  

A tendência atualizante é o principal postulado da ACP, responsável pela condução da 

satisfação das necessidades básicas do organismo, assim como, das necessidades mais 
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complexas. Ela permite a confirmação do Self e a preservação do organismo, possibilitando a 

consonância entre a experiência vivida e a sua simbolização, por todas as motivações, impulsos e 

necessidades, que se constituem em expressões orgânicas na busca de atualizar suas capacidades 

e potencialidades.  “Todo o organismo é movido por uma tendência inerente a desenvolver todas 

as suas potencialidades e a desenvolvê-las de maneira a favorecer sua conservação e 

enriquecimento [...]. A tendência atualizante não visa somente [...] as condições elementares de 

subsistência [...]” (ROGERS e KINGET, 1977, p.46).  

Não Diretividade é o método psicoterapêutico desenvolvido por Rogers que acredita que "o 

indivíduo tem dentro de si amplos recursos para autocompreensão, para alterar seu autoconceito, 

suas atitudes e seu comportamento autodirigido" (ROGERS, 1989, p. 16). A proposta do autor é 

acreditar na autonomia e nas capacidades da pessoa humana, no seu direito de escolher a direção 

que deve tomar através das atitudes e responsabilidade por si mesmo. Para ele, as atitudes devem 

compor as partes de um conjunto que deve estar integrado na pessoa do terapeuta. Para tanto, ele 

reforça o quadro conceitual e recomenda três atitudes que constituem as condições essenciais 

para estabelecer uma relação forte e de transformação. A primeira atitude, a consideração 

positiva incondicional é [...] a ocorrência de crescimento e mudança quando o conselheiro 

vivencia uma atitude afetuosa positiva e de aceitação diante do que está no cliente [...] (ROGERS 

e STEVENS, 1991, p.109). A segunda atitude, a compreensão empática, na qual o terapeuta deve 

captar com precisão os sentimentos e significados pessoais que o cliente está vivendo e deve 

comunicar isso a ele. O terapeuta deve ter um desejo real de compreender empaticamente, de 

colocar-se no lugar do cliente e de ver o mundo segundo o ponto de vista deste. O seu papel 

consiste em captar e refletir sobre o significado pessoal das palavras do consulente (ROGERS, 

1983). A terceira atitude é a congruência, a qual é facilitada quando a pessoa, numa relação de 

ajuda, mostra-se verdadeiramente, quando as suas relações com o outro são autênticas e sem 

máscaras, ao exprimir claramente os sentimentos e atitudes que surgem durante a relação 

interpessoal (ROGERS e STEVENS, 1991). Quanto mais autêntico e congruente for o terapeuta, 

maior a probabilidade de ocorrer mudança na personalidade do cliente, pois “[...] se o terapeuta é 

congruente ou transparente, então as suas palavras estão de acordo com os seus sentimentos, em 

vez destes elementos divergirem; se o terapeuta tem uma simpatia incondicional pelo cliente [...]” 

(ROGERS, 1977, p. 53).   

Quando não existem veracidade e integração nas relações inter-humanas, surge a 

incongruência, oposto da congruência, também enfatizada como atitude que deve ser considerada 

(ROGERS, 1985).    
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Neste trabalho, analisou-se as respostas do questionário semiestruturado aplicado com os 

participantes do estudo, na expectativa de se compreender como se dá a assistência psicológica às 

pessoas idosas com enfermidades crônicas e que possuem algum tipo de dificuldades de 

comunicação.   

Para a descrição e análise das características relevantes do conteúdo pesquisado, agrupou-

se as informações da seguinte forma: inicialmente realizou-se a caracterização dos psicólogos 

que atuam no programa de humanização na saúde. A seguir, levantou-se as informações sobre as 

concepções da humanização na saúde, fontes de informação, suas dificuldades no atendimento 

psicoterápico e suas sugestões para a melhoria do mesmo. Após a seleção do (a)s psicólogo (a)s, 

levantou-se algumas características do (a)s mesmo (a)s, no que diz respeito à idade, tempo de 

graduação, tempo de serviço na instituição, participação em congressos, buscas por informação 

sobre humanização na saúde. Verificou-se a trajetória profissional como psicólogo, tempo de 

trabalho em hospital, o tempo de trabalho no campo de estudo. Averiguou-se também os tipos de 

dificuldades de comunicação apresentada pelos clientes atendidos pelas pessoas pesquisadas, de 

acordo com a concepção de cada um (a) dele (a)s.  

A fim de preservar o anonimato da amostra, cada participante recebeu um nome fictício 

que servirá para identificá-lo (a)s no estudo. Os nomes escolhidos foram: Lucas, Marcos e Marta. 

As respostas apresentadas por eles foram: se interessam pela humanização na saúde e procuram 

informações sobre o assunto 33,4% em pesquisas científicas; 33.3% na internet; e 33.3% em 

cursos. Quanto à participação dos mesmos em debates e/ou seminários, congressos sobre a 

questão da humanização na saúde, 33. 3% já participou, mas não citou qual; e 76,7% revelou que 

nunca teve a oportunidade. No que se refere ao conhecimento que o psicólogo possui para 

atender pessoas idosas com dificuldade de comunicação, todos responderam que é muito pouco. 

Também concordaram em suas respostas que a assistência humanizada traz benefícios no 

atendimento às pessoas idosas com dificuldade de comunicação. A seguir algumas opiniões 

acerca da questão:  

“Para iniciar, o atendimento psicológico de geriatria também deveria se estender aos 

familiares do idoso, muitas vezes o contato é limitado com esses familiares. A família é 

extremamente importante no processo de cura, de melhora do paciente, porque os familiares 

precisam compreendê-los melhor, acolhe-los, demonstrando amor, carinho, dar atenção a 

pequenas coisas, para que eles (idosos) não se sintam tão desamparados, às vezes rejeitados 

pelos familiares” (LUCAS). 
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“O ideal é ajudar o idoso conscientizá-lo a respeito da sua idade, patologias, limitações, 

saber conviver bem com ele para melhorar a sua saúde” (MARCOS).                                                                                              

   “É muito importante ajudar o cliente idoso a compreender suas limitações e realidades 

para alcançar uma melhoria na qualidade de vida” (MARTA). 

  

Na questão relacionada ao entendimento do psicólogo a respeito da assistência humanizada 

na saúde, as opiniões dos profissionais foram: “Assistência humanizada é acolher o paciente 

buscando acompanhá-lo nos aspectos biopsicossocial” (MARCOS); “Acolhimento ao paciente, 

orientação, perceber, buscar compreender os seus aspectos biopsicossociais na realidade do 

paciente, isto é, a sua história de vida, conhecer suas patologias percebidas e ajudá-los da 

melhor maneira possível, para que ele tenha uma melhoria na sua qualidade de vida. Isto se dá 

na diminuição das dores, do sofrimento agravado pelas patologias crônicas dolorosas” 

(LUCAS) e; “A assistência humanizada significa acolher, ajudar, compreender da melhor forma 

possível o paciente que necessita de ajuda para superar as dificuldades no campo emocional, 

físico, afetivo, econômico e social” (MARTA). 

Os aspectos citados pelos participantes são defendidos por Rogers como fatores eficazes e 

suficientes no processo terapêutico, como proposta de psicoterapia: a autenticidade, a empatia e a 

consideração positiva. A ACP enfatiza o centrar-se na pessoa, oferecendo-lhe condições 

psicológicas adequadas, ou seja, aceitação-empatia-congruência, através da relação interpessoal, 

para que ela possa desenvolver todo o seu potencial de crescimento que é a tendência atualizante.  

Na questão relacionada aos tipos de dificuldades de comunicação que as pessoas idosas 

atendidas pela equipe de Psicologia apresentam foram apontados: surdez e dificuldade para ouvir 

20%; afasia 20%; demência 10%; gagueira 10%; timidez 20%; outros (perdas dentárias, 

articulação) 20%; como mostra gráfico nº 1.  

Garcia e Mansur (2006) ressaltam que o envelhecimento é marcado por algumas alterações 

físicas, sociais, cognitivas e comportamentais, que afetam diretamente o indivíduo socialmente, 

interferindo ou não na sua condição de autonomia e independência. Nesse contexto, se dá a 

relação de linguagem e comunicação, cujo declínio não acontece de forma homogênea, por que 

alguns aspectos são mantidos, enquanto outros não. Tais alterações são percebidas em alguns 

aspectos da comunicação nos idosos, por exemplo, nos casos de afasias, surdez e/ou perda 

auditiva. 

No atendimento pessoa idosa com dificuldade de comunicação as intervenções que são 

priorizadas pela equipe de psicologia são as seguintes: “Sigo o procedimento padrão” 

(MARCOS).  “Não existe nenhuma orientação com relação ao atendimento ao paciente idoso 

com dificuldade de comunicação no procedimento padrão. Esforço-me procurando compreende-

lo para que tenha condições de atendê-lo da melhor maneira possível” (LUCAS).  O 
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procedimento padrão é igual pra todos. O que faço é adaptar de acordo com a necessidade do 

cliente” (MARTA). 

A atitude dos participantes segue a mesma direção que Rogers aponta e considera como 

uma “aceitação incondicional positiva”. Para o do autor, o psicólogo deve buscar em seu cliente 

“uma forma não possessiva, que o aprecia mais na sua totalidade do que de uma forma 

condicional [...]” (ROGERS, 1977, p.65). A finalidade da ACP é o desenvolvimento do potencial 

humano e para isso, incentiva a pessoa a "ser ela mesma", isto é, se deixar guiar pela sua própria 

avaliação organísmica enquanto pessoa livre. 

No que se refere à questão sobre o que poderia ser feito para melhorar o atendimento aos 

idosos no serviço de Psicologia os participantes apontaram o seguinte: Cursos 20%; intérprete 

(LIBRAS), 20%; outros: Maior assistência os familiares, especialmente aos cuidadores 40%, e 

mais tempo para o atendimento 20%, conforme demonstra gráfico nº 2.  

  

 
Gráfico Nº 1- Tipos de Dificuldades de comunicação 

das pessoas idosas 

FONTE: Autoria própria 

 
Gráfico Nª 2- Sugestões para  melhorar o atendimento 

FONTE: Autoria própria 

 

As sugestões dos participantes do estudo visam melhorar o atendimento aos idosos que 

apresentam dificultam de comunicação devido à inexistência de um serviço especial para eles, 

pois demandam maior tempo no atendimento psicológico, e os quais estão subordinados ao 

protocolo padrão de atendimento, mesmo no serviço de humanização que prioriza a humanização 

na saúde. Portanto, “humanizar refere-se à possibilidade de assumir uma postura ética de respeito 

ao outro, de acolhimento do desconhecido e de reconhecimento dos limites” (CALIGARI, 2003, 

p.36).  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados obtidos nesta investigação, percebeu-se que, mesmo diante das 

inúmeras dificuldades, os participantes esforçaram-se em oferecer uma assistência psicológica de 

qualidade, priorizando o ser humano que ali está e que necessita de cuidados, respeito e atenção. 

TIPOS DE DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO DOS IDOSOS

TIMIIDEZ

AFASIA

SURDEZ

DEMENC

GAGUEIRA

OUTRAS

SUGESTÕES PARA MELHORAR ATENDIMENTO 

CURSOS

INT LIB

TEMPO

ASS.FAM
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Esse atendimento é extremamente importante para essas pessoas, porque propicia uma melhora 

nos sintomas relacionados a patologias crônicas e sofrimentos psíquicos.     

No que refere aos psicólogos, acredita-se que estes devem estar cientes da sua 

responsabilidade, do papel de terapeuta, em especial, no atendimento à pessoa idosa com 

dificuldades de comunicação, vai muito além dos conhecimentos científicos que dispõe na 

realização da(s) conduta(s) e/ou técnica (s) utilizada(s).   

A comunicação é fundamental, não importa de que forma verbal ou não verbal, mas tem 

que existir essa relação dialógica entre terapeuta-cliente, que se torna necessária uma vez que ela 

propicia, de forma gradual, mais experiências para o âmbito da consciência, e assim, obtém-se 

um quadro mais completo e acurado do mundo de vivência da pessoa. A situação de terapia 

ameniza a necessidade de ações defensivas, a pessoa sente-se motivada a relatar a sua vivência 

pessoal, devido ao encorajamento recebido através dos procedimentos utilizados pelo terapeuta.  

O presente estudo abriu possibilidades para novos questionamentos e investigações, e 

apontou alguns elementos que infelizmente ainda são pouco evidenciados na literatura, a 

exemplo da temática da assistência humanizada ao idoso com dificuldade de comunicação, a 

atuação do psicólogo em contexto hospitalar e/ou ambulatorial.  

Acredita-se que novos estudos tornam-se necessários, para que o atendimento psicológico 

ofertado às pessoas idosas nos serviços públicos de saúde seja mais acessível e de qualidade. Ao 

mesmo tempo em que, possibilite aos psicólogos e demais profissionais da área da saúde, as 

condições dignas de trabalho. 
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