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RESUMO 

 

Dentre os vários campos de atuação da psicologia está a psicologia hospitalar, a qual aborda 

o estudo das relações que ocorrem no meio hospitalar. Essa atuação é dirigida principalmente aos 

sintomas psicoativos advindos do processo da hospitalização. Os setores de atuação nessa área 

podem ser diversos, como, enfermarias, ambulatórios (oncologia), unidades de terapia intensiva 

(UTI) entre outros. As técnicas utilizadas variam de acordo com cada paciente, ambiente onde se 

encontra e a patologia em questão. Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo a identificação 

das estratégias de atuação do psicólogo hospitalar frente às reações emocionais apresentadas por 

familiares de pacientes hospitalizados na unidade de terapia intensiva de um hospital público do 

interior do Estado de Rondônia. Trata-se de pesquisa qualitativa, transversal, descritiva e 

exploratória. Para o desenvolvimento da qual foi utilizada uma entrevista semiestruturada, 

contendo nove questões abertas que foram respondidas pelos profissionais de psicologia do 

hospital. Os resultados evidenciaram que as principais reações emocionais apresentadas pelos 

familiares dos pacientes dessa UTI foram: preocupação, angústia, medo da morte do ente querido, 

revolta, agressividade e busca por apoio espiritual. E para lidar com elas os profissionais utilizam 

as técnicas de escuta analítica, acolhimento, transferência e retificação subjetiva.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo da hospitalização gera nos pacientes mudanças comportamentais e emocionais. 

Ele tem a rotina de vida alterada e sua identidade perdida, e quando a internação se dá nas unidades 

de terapia intensiva, essas alterações emocionais são mais frequentes. Ao acompanhá-lo nos 

hospitais os familiares acabam por compartilhar dessas mudanças, visto que a falta de informações 

sobre o familiar e as fantasias geradas em torno da UTI, fazem com que muitos (familiares) 

apresentem diversas reações emocionais (ALAMY, 2013).  

A atuação do psicólogo nos hospitais “é dirigida aos problemas psicoativos oriundos da 

doença e/ou hospitalização; e nesta implicitamente estão incluídos a família e o corpo médico” 

(ALAMY, 2013. p. 25). Os setores de atuação no hospital podem ser diversos, variando entre 

enfermarias, com urgência e emergência, e ambulatório (pediatria, oncologia, cardiologia, entre 

outras especialidades), atendimento pré e pós-cirúrgico e Unidades de Terapia Intensiva (UTI´s) 

(BORGES, 2009). Cada ambiente vai gerar no paciente e na família uma reação particular, e que 

segundo Alamy (2013) uma UTI amedronta muito mais do que uma enfermaria.  

As UTI’a são percebidas pela população leiga como lugares de muito sofrimento, frios e 

pouco acolhedores (SOARES, 2007 ). Isso pode ocorrer principalmente pelas características físicas 

do local, onde os pacientes podem sofrer com a perda da noção de temporalidade, divisão do espaço 

físico impossibilitando o diálogo entre os pacientes, ausência de momentos de descontração, e/ou 

horários de visitas e quantidade de pessoas limitada. Porém, essas e outras características como 

equipamentos sofisticados, pessoal técnico especializado, atenção 24 horas, rotina e exames são 

para proporcionar ao paciente um melhor atendimento (BORGES, 2009). 

Aliado a isso ainda existe a crença de que UTI é sinônimo de morte iminente, mesmo que 

neste ambiente o que mais se busca é a luta pela vida (NETTO, 2009). Sendo assim, é comum 

devido aos fatores estressantes que existem nesse ambiente os pacientes demonstrarem reações 

psicológicas como medo, ansiedade, insegurança e angústia (CESARINO, 2005). 
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 Segundo Lucchesi et al (2008. p. 21)  

 

“O adoecimento de uma pessoa e sua internação na UTI também implica numa 

modificação da dinâmica familiar. A angústia que emerge do contato mais próximo com 

o adoecer e com os riscos de morte do paciente pode ser perturbadora e desorganizadora 

da dinâmica familiar”. 

 

A família pode ser compreendida como um sistema, onde cada membro exerce uma função 

e possibilita a existência de uma dinâmica que tem seu próprio funcionamento, porém quando o 

paciente se encontra em estado de internação na unidade de terapia intensiva o sistema pode entrar 

em conflito e diversas reações emocionais podem aparecer, (LUCCHESI et al, 2008).  Isso pode 

ocorrer, pois, estas situações podem ser geradoras de tensão entre os membros da família. Primeiro 

porque não se pode acompanhar o paciente até a UTI, as informações são limitadas aos horários 

de visitas onde há o limite de pessoas. Tudo isso quebra com a rotina da família, sendo necessária 

adaptação. Netto, (2009. p. 3) retrata que “os familiares trazem para a UTI suas angústias oriundas 

da ruptura abrupta da dinâmica familiar e de todos os conflitos psíquicos que ali se atualizam”. 

Assim, juntando a angústia de ter um familiar em situação de internação, a falta de informações e 

as fantasias geradas em torno da UTI, muitos familiares acabam por apresentar diversas reações 

emocionais (ALAMY, 2013). 

Deste modo, o trabalho do profissional de psicologia dentro dos hospitais deve abranger 

também a família do paciente, principalmente junto aos hospitalizados nas UTIs, sobre a qual existe 

o estigma de morte iminente.  

Alamy (2013) explana que os familiares merecem um cuidado especial, desde o momento da 

comunicação do diagnóstico, durantes os horários de visitas, comunicação da evolução do quadro 

clínico e até dependendo dos casos, a comunicação do óbito do paciente. Afirma ainda que “o 

psicólogo é a figura mais preparada e atenta para escutá-lo (familiar), cabe ajudá-lo a compreender 

a informação na sua dimensão, bem como intervir em seu sofrimento” (ALAMY, 2013. p. 74). 

Portanto, é de responsabilidade do psicólogo abrir o espaço para que os familiares elaborem 

os sentimentos gerados pelo estado de tensão, oportunizando aparecimento de sentimentos 

autênticos que se refletem em seu comportamento, pois ao ser incluído no atendimento hospitalar 

(pelo psicólogo), a família pode aumentar suas condições psicológicas para dar apoio ao paciente, 

passando a ele segurança, confiança e força. Assim, o atendimento pode reduzir a ansiedade da 

família, para que esta se sinta mais à vontade nesse ambiente estranho (ALAMY, 2013).  

Porém, a atuação do psicólogo em um hospital é diferenciada dos atendimentos clássicos 

clínicos, em começar pelo setting, caracterizado por quartos, enfermarias, leitos, corredores e as 
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UTI´s, locais estes, em que o atendimento está sujeito a interrupções e horário diferenciado. Assim, 

é preciso utilizar-se de modalidades diferentes para o trabalho com os pacientes e seus familiares.  

Entre as técnicas, que podem ser utilizadas, a escuta analítica, que segundo Zito (2009. p. 3):  

 

“Ela permite transcender os sentidos do convencional e do que é consciente no discurso 

do sujeito. Por meio da atenção flutuante no encontro entre o profissional e o sujeito é 

possível considerar as apreensões que ele faz de si e de suas relações, sejam elas internas 

ou externas, e que não estejam aprisionadas em modelos pré-concebidos da palavra”. 

 

O familiar poderá falar de seus medos e angústias e o psicólogo ajudará a compreender essas 

emoções advindas da internação de seu familiar. Outra técnica é o acolhimento, por meio do qual 

o familiar poderá se sentir seguro em relação aos profissionais de saúde que atuarão naquele 

momento. A transferência pode aparecer nas relações do familiar com o psicólogo, através da 

expressão de sentimentos afetuosos, no caso da transferência positiva e sentimentos hostis nas 

negativas (PIMENTEL; BARROS, 2009), e quando aparecer pode ser usada como uma técnica 

para o atendimento a esse familiar. Existe também a retificação subjetiva, que serve para o sujeito 

ressignificar suas verdades e criar um novo sentido para a situação que está vivendo (RIBEIRO, 

2009). 

Sendo assim, a presente pesquisa buscou identificar as estratégias de atuação do psicólogo 

hospitalar frente às reações emocionais emitidas pelos familiares de pacientes que se encontram 

hospitalizados nas unidades de terapia intensiva em um hospital público do interior de Rondônia. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo, de cunho qualitativo, transversal, descritivo e exploratório, utilizou-se dos 

relatos das psicólogas que atuam junto aos familiares de pacientes da UTI, e a partir desses relatos, 

foi possível identificar as reações emocionais nos familiares, bem como as estratégias de atuação 

destas (profissionais) frente às reações.  

Para isso, utilizou-se de uma entrevista semi-estruturada contendo nove perguntas abertas 

referentes ao trabalho das psicólogas, as técnicas utilizadas nos atendimentos e os tipos mais 

frequentes de reações emocionais apresentadas pelos familiares de pacientes da UTI.  Através 

desta, foi possível descrever as reações emocionais dos familiares de pacientes da UTI de um 

hospital público do interior de Rondônia, como também as estratégias utilizadas pelos psicólogos 
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hospitalares da referida instituição frente a tais reações. Para a realização da entrevista utilizou-se 

de um gravador, para coleta das informações. 

 

2.1 Amostra  

A amostra foi por censo. No início do projeto de pesquisa, o hospital contava com quatro 

profissionais de psicologia atuando na UTI, porém, na data da entrevista, dois desses profissionais 

não trabalhavam mais na instituição, portanto a pesquisa foi realizada com os dois profissionais 

psicólogos hospitalares que estavam atuando.  

 

2.2 Procedimento de Coleta de dados 

Mediante autorização da direção do hospital e do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 

de Ciências Biomédicas de Cacoal, o qual analisou e aprovou o projeto do presente trabalho, cujo 

protocolo de pesquisa é 1104-13. Inicialmente, os participantes foram informados sobre a pesquisa 

e seus objetivos, e se houvesse concordância solicitava-se a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, e após com o auxilio de um gravador foram realizadas as entrevistas com os 

profissionais. Para a exposição dos resultados será utilizado a nomenclatura P1 para o primeiro 

entrevistado e P2 para o segundo. 

 

2.3  Tratamento e Análise de Dados 

Após a realização das entrevistas, as mesmas foram transcritas e tabuladas de acordo com as 

perguntas do questionário. Após, realizou-se a análise das categorias procurando identificar as 

formas de atuação com os pacientes e familiares, as reações emocionais mais frequentes e as formas 

de atuação dos profissionais frente a essas reações. Por fim, foi realizado o pareamento com a 

literatura. 

 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A partir da coleta e análise dos dados segue a apresentação dos resultados que foram 

organizados de acordo com o objetivo das questões, sendo que para melhor compreensão foram 

apresentados trechos dos relatos das participantes. 
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3.1  Abordagem Psicológica  

A participante P1 utiliza-se da Psicanálise Lacaniana como referencial teórico, porém não 

utiliza as técnicas dessa abordagem, a mesma afirmou “tenho essa leitura, mas não uso as técnicas, 

é só o olhar mesmo”. A participante P2 também é de abordagem Psicanalítica: “é psicanálise, não 

sou psicanalista né, mas é psicóloga com a abordagem da psicanálise, então toda forma de 

intervenção, de ver mecanismos de defesa, é com a leitura psicanalítica”.  

 

3.2 Rotina de trabalho desenvolvida com os pacientes das UTI´s 

Segundo o relato das participantes os atendimentos são realizados pela manhã, no mesmo 

momento onde há outros atendimentos como as avaliações médicas, exames e o momento do 

banho. O trabalho com os pacientes depende de sua situação clínica, segundo os relatos existem 

dois tipos de pacientes: os entubados, sedados ou em coma, e os acordados. Para cada um existe 

uma forma diferente de atuação. 

Com os pacientes entubados, sedados ou em coma elas trabalham com a estimulação - toque 

e os sentidos. “A participante P1 relata que elas tocam os pacientes, falam palavras como “bom 

dia”, “hoje é dia tal”; “você está aqui no hospital tal”, pois acreditam que mesmo entubado, sedado 

ou em coma induzido ele está percebendo o que está ocorrendo ao redor. Nos relatos, a participante 

P2 fala do conceito de Destituição Subjetiva1 para exemplificar o estado subjetivo do paciente e 

relata: “nós pensamos que mesmo o paciente sedado intubado, é como se ele tivesse todo 

quebradinho subjetivamente, e ai a estimulação vem colando isso”.  

Com os pacientes acordados além da verificação da orientação, e se está em confusão mental, 

também são feitas orientações sobre o estado atual, explica o motivo de ele estar ali, o porquê dos 

equipamentos em seu corpo, e explicam-se as rotinas da UTI. Com eles é realizado um momento 

de escuta, com perguntas como “o que aconteceu para eles estarem ali”, “como estão se sentindo 

nessa experiência”, ou seja, abre-se o espaço para falarem de suas angústias e medos. E os 

conteúdos são trabalhados de forma focal e de acordo com cada particularidade. 

 

3.3 Importância do atendimento ao familiar do paciente da UTI 

Nos relatos, as duas participantes (P1 e P2) consideraram fundamental o atendimento 

realizado aos familiares de pacientes das unidades de terapia intensiva, pois quando um paciente 

entra na UTI, “morre-se um sujeito”, “uma significação”, e com isso a dinâmica da família muda, 

                                                 
1 Destituição Subjetiva: É um termo lacaniano  e que segundo Menegassi (2010, p 56.) “corresponde à 

queda daqueles significantes mestres que representavam o sujeito”. 
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principalmente devido a esse contexto de ansiedade e tensão. Elas afirmam também que é essa 

família que vai ajudar na estimulação do paciente durante os momentos de visita, elas aconselham 

para que toquem, falem e tragam objetos que lembrem a vida lá fora.  

Soares (2007) afirma que o atendimento aos familiares é uma das partes mais importantes 

nos cuidados relacionados às unidades de terapia intensiva. Pois estes costumam apresentar reações 

emocionais quando se encontram nessa situação. E como a família é mais que uma coleção de 

pessoas separadas, cujas partes funcionam de uma maneira que vai muito além de suas 

características separadas (SCHWARTZ; NICHOLES, 2007), o cuidado com o familiar é 

fundamental, pois são eles que vão estar em contato com o paciente, que vão ajudar na estimulação, 

no processo de recuperação e também é que vai recebê-lo após a internação, algumas vezes com 

limitações e sequelas.  

Durante os relatos a participante P2 fala sobre a importância do atendimento a esse familiar, 

ela retrata que muitas vezes o paciente da UTI sai completamente dependente da família, sendo 

assim, é papel do psicólogo preparar essa família para acolhê-lo, preparar o familiar para receber 

essa “outra pessoa", porque aquele que saiu de casa, às vezes não é a mesma pessoa, alguém 

morreu, nem que seja aquele simbólico. 

Portanto, cabe ao profissional psicólogo se atentar na forma como o familiar chega ao 

hospital, pois na maioria das vezes ele está perdido e com medo do que poderá encontrar. E 

principalmente preparar e dar segurança a família para poder ver e estar com o paciente 

(MOREIRA et al 2012). 

 

3.4 Rotina de atendimentos aos familiares 

Os atendimentos aos familiares seguem a seguinte rotina: acolhimento no momento da 

internação do familiar, que geralmente ocorre quando chegam novos pacientes na UTI, e a equipe 

da unidade o está atendendo, o psicólogo do plantão dá o acolhimento a família, isso pode ocorrer 

no momento da internação, ou no outro dia no período da manhã. É explicado o que está 

acontecendo, os procedimentos a serem realizados, se necessário elas vão até a UTI e verificam o 

estado do paciente para informar a família. As participantes afirmam que isso ajuda a diminuir a 

ansiedade do familiar naquele momento.  

Durante o horário de visita, as profissionais os acompanham desde a recepção do hospital até 

a UTI, e também quando estão dentro da unidade, fornecem orientações sobre o funcionamento 

desta, bem como a repeito da postura do familiar lá dentro. No percurso até a unidade de terapia 

intensiva, as participantes relatam que se apresentam, perguntam o nome e o grau de parentesco, e 

principalmente orientam que esse horário é para eles estarem juntos com o paciente, conversar com 
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eles, tocar, falar como estão às coisas em casa, eles também são orientados a expressarem os 

sentimentos e não retê-los.  

Nas comunicações de boletins médicos ou de óbitos, as psicólogas acompanham o médico 

para saber se a família está compreendendo o termos utilizados, termos estes, muitas vezes 

técnicos, enfim, estão presentes também para mediar essa conversa e dar suporte a família caso 

seja necessário. “Os médicos geralmente utilizam muitos termos técnicos, e às vezes o familiar não 

entende, então falamos claramente que o paciente morreu, e também quando o paciente não está 

muito bem, já vamos “introduzindo” no familiar uma possível perda.” (relatos P1). 

O familiar é um fator importante no processo de internação, ele é a pessoa que está fora da 

UTI esperando notícias, sentindo-se angustiado, o que gera sofrimento, sente-se imponente e 

desorientado, portanto essa família precisa do psicólogo, pois o familiar pode ser uma fonte de 

motivação do paciente para lutar contra a doença (RODRIGUES, 2006). 

 

3.5 Reações emocionais apresentadas pelos familiares 

Tabela 1. Principais reações emocionais identificadas pelas participantes P1 e P2: 

 P1 P2 

Preocupação Ansiedade 

Angústia Angústia 

Medo da morte do entre querido Revolta 

- Agressividade 

- Religiosidade 

Fonte: A autora (2013). 

 

A participante P1 relatou que as principais reações emocionais encontradas nos familiares 

são a preocupação, angústia e medo da morte do ente querido, reações essas advindas da crença 

que UTI como sinônimo de morte, de que se a pessoa foi para lá, ela não tem mais jeito e vai 

morrer. 

A participante P2 também relatou a presença da angústia entre os familiares dos pacientes, 

mas também as reações de ansiedade, revolta, agressividade e busca por apoio espiritual. Muitas 

vezes, elas podem se manifestar em diversos comportamentos como o choro, ou a ausência dele, a 

inquietação, agressividade na fala e na postura. As seguintes falas deixa clara a busca por apoio 

espiritual: “ah foi porque Deus quis assim, ou Porque Deus está fazendo isso (...)” (relatos P2). 
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Outras pesquisas já foram realizadas com o objetivo de identificar as reações  emocionais 

presentes em familiares de pacientes de unidades de terapia intensiva, visto que os resultados se 

assemelham com os relatos das participantes, demostrando que essas reações são recorrentes nesses 

momentos. Borges (2009), aponta que reações como insônia, depressão, estresse, medo da morte 

e ansiedade podem ser apresentadas por familiares de pacientes das UTI´s. Em uma pesquisa 

realizada em 43 UTI francesas, 73% dos familiares e 84% dos cônjuges dos pacientes 

apresentavam sintomas de estresse, ansiedade ou depressão” (SOARES, 2007). De acordo com um 

estudo realizado sobre os sentimentos dos familiares em relação ao paciente internado na unidade 

de terapia intensiva, em um hospital público da cidade de Aracajú em 2007, os principais 

sentimentos apresentados pelos familiares durante a internação do paciente na UTI foram 

ansiedade, preocupação, angústia e tristeza, impotência, dor e mágoa, perda, agressividade, medo 

da morte do familiar e pânico, confiança e segurança, insegurança, fé e esperança (ALMEIDA et 

al, 2009). 

 

3.6 Atuação frente às reações emocionais e principais técnicas utilizadas 

Tabela 2. Principais técnicas utilizadas pelas participantes P1 e P2: 

 P1 P2 

Escuta Escuta Analítica 

Acolhimento Acolhimento 

- Transferência 

- Retificação 

Fonte: A autora (2013). 

 

As principais técnicas utilizadas pelas psicólogas para atuar com os familiares dos pacientes 

da UTI são a escuta, acolhimento, escuta analítica, transferência e retificação. Vale ressaltar que 

durante a entrevista a participante P1 utilizou o termo “escuta” já a participante P2 definiu a técnica 

como “escuta analítica”. 

A escuta analítica consiste em ouvir esse familiar, e ajudá-lo a elaborar e lidar melhor com a 

situação traumática vivida (TOREZAN; ROSA, 2003). Através dessa escuta, o familiar pode falar 

dos seus medos e dúvidas, permitindo até a diminuição da ansiedade e preocupação gerada em 

torno da hospitalização. Acolher significa receber, recepcionar, aceitar a pessoa (MAESTRI et al, 

2010). E é assim que o psicólogo hospitalar deve agir no atendimento ao familiar de paciente das 

UTI´s, recebê-los nos momentos de visitas, aceitar suas particularidades e acolher os sentimentos 

que os mesmos podem trazer. 
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A transferência é um processo comum nos atendimentos psicoterápicos clínicos, mas 

também pode aparecer em situações hospitalares entre os pacientes e\ou familiares e psicólogos. 

Entende-se por transferência “ato ou efeito de deslocar, transferir ou ceder a outrem a propriedade 

de algo” (BECHELLI; SANTOS, 2006 p. 111). Ou seja, é a transmissão que o familiar faz no 

momento do atendimento, ou até no processo de escuta, dos sentimentos e desejos inconscientes 

para a figura do psicólogo, e é aí nesse momento que o profissional irá identificar essas 

transferências (se positiva ou negativa) e usá-la como uma técnica de identificação das reações 

emocionais e trabalhá-las naquele ambiente. 

A participante P2 relatou que:  

 

“no processo de análise que agente vê lá, então tem o momento de destituição subjetiva 

que é quando o sujeito quebra aquelas verdades, que faz ele repetir,  que faz ele ter 

aqueles sintomas, ele quebra aquilo, então ele fica “putz quem sou eu”, então isso se 

quebra, e agente tem momentos assim, esse paciente, essa família que agente atende, ela 

vai ter momentos de se questionar, de perder aquela verdade absoluta que ela tinha e que 

normalmente agente ajuda a mexer nisso porque essa verdade é bem incondizente com a 

realidade então trabalhando isso você dá um sentido novo... então essa retificação que 

agente faz, é como se quando uma pessoa tivesse indo por um caminho é como eu disse, 

ás vezes o paciente vai morrer e a família tá fazendo outros planos... então você trabalha 

a retificação disso, “olha a outras formas de se pensar isso”, então você não vai dizer “ 

não moço não é assim, é assim,” não,  mas a sua intervenção por ser baseada na sua 

teoria, você mexe naquilo ali pra pessoa falar “é não tinha pensado nisso”, então isso é 

você retificar aquela situação.” 

 

Sendo assim, o processo de retificação subjetiva (conceito lacaniano) “é a reviravolta 

subjetiva necessária para que o sujeito se implique na sua queixa, reconhecendo a dimensão de 

escolha presente no seu sintoma e como concerne para a sua fabricação” (RIBEIRO, 2009 p. 1330), 

é levar o sujeito a responsabilizar-se pelo seu sintoma e questionar sua origem. 

As participantes relataram que as reações emocionais nesse processo de hospitalização são 

normais e não devem ser abafadas, ao contrário, deve haver o espaço para o familiar vivenciá-las.  

Alamy (2013) afirma que cabe ao profissional psicólogo abrir o espaço para que os familiares 

elaborem os sentimentos gerados pela internação de seu familiar nas unidades de terapia intensiva, 

e é de responsabilidade dele também utilizar técnicas psicoterápicas para atuar frente a essas 

reações. Deste modo, a participante P1 afirma que essas reações são naturais, e que elas não devem 

ser “trancadas”, elas devem acontecer nesse momento, o familiar deve ser estimulado a falar o que 

estão sentindo. “Eu acho que agente trabalha permitindo isso dando essa escuta, favorecendo isso, 

dele falar o que está contido, ficar junto, não deixar o familiar lá sozinho (relatos P1).  
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Para a participante P2, a função do psicólogo é acolher a angústia, escutá-lo de forma 

analítica. Além disso, mediar as situações, de modo a diminuir a ansiedade, aproximar-se 

fisicamente de forma sutil, e se achar que é possível, pegar na mão, falar em um tom de voz 

adequado, tudo isso vai ajudar e dar canalização parra essas emoções que ele está sentindo.“ Vai 

ter que diminuir, isso dá canalização, sabe quando faz um furo na caixa dagua pra ela sair, então 

o buraquinho dessa situação é o psicólogo que faz (relatos P2)” 

 

3.7 Realização de encaminhamentos 

A participante P1 afirmou que a maioria dos encaminhamentos realizados são direcionados 

para o pronto socorro com queixa de hipertensão. Em relação a encaminhamentos psicoterápicos, 

ela relata que o fez uma vez, a um familiar que entrou alcoolizado na UTI: “mas em questão 

psicológica houve só uma pessoa que veio alcoolizada, e até conseguiu entrar na UTI esse eu 

encaminhei para o CAPS, porque ele era dependente...”  

A participante P2 relatou que nunca realizou encaminhamentos psicoterápicos, ela já 

orientou alguns familiares, justamente por falta de opções, ela relata que já pensou em encaminhar 

à clinica escola da instituição que tem parceria com o hospital ou o CAPS, porém como a demanda 

é extensa esses familiares não teriam certeza do atendimento “então é como você fizesse uma coisa 

de protocolo, que você encaminha pra você ficar assim, racionalizar e dizer “ah eu encaminhei, 

mas agora ser vai ser atendido...” (relato P2). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados alcançados pela pesquisa possibilitou conhecer um pouco sobre o trabalho 

realizado pelas profissionais de psicologia n unidades de terapia intensiva, local este que é temido 

por pacientes e familiares, pois muitas vezes é caracterizada como um local frio, assustador e 

sinônimo de morte iminente. Sendo assim, devido a essas e outras percepções, os familiares dos 

pacientes acabam apresentando reações emocionais que são naturais nesse processo. Através dos 

relatos das entrevistadas, identificou-se que as principais reações emocionais apresentadas pelos 

familiares das unidades de terapia intensiva desse hospital em questão são: preocupação, angústia, 

medo da morte do ente querido, revolta, agressividade e busca por apoio espiritual. E para atuar 

frente a essas reações, elas utilizam de técnicas como a escuta analítica, o acolhimento, a 

transferência e a retificação subjetiva.  

Acredita-se que o presente trabalho contribua com estudos sobre a atuação dos profissionais 

de psicologia hospitalar, e a importância de seu trabalho dentro do hospital principalmente junto 
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aos familiares de pacientes da UTI, que são as pessoas que vão dar suporte a esse paciente durante 

e após a internação.  

Durante os relatos as entrevistadas retrataram dificuldades de realização de 

encaminhamentos psicoterápicos, acabando por muitas vezes orientando esse familiar a procurar 

atendimento e também relataram que gostariam de desenvolver outros trabalhos com a família, 

como a formação de um grupo, onde as pessoas pudessem contar suas experiências, falar sobre 

temas relacionados à UTI como a morte e entre outros, mas infelizmente elas não conseguem por 

falta de espaço físico, profissionais e também pelo tempo, pois o horário de visita é bem limitado. 

Outra consideração colocada pela participante P1 é o desejo de trabalhar com a equipe 

multiprofissional atuante na unidade, para que eles percebam a importância no atendimento ao 

familiar dos pacientes hospitalizados. 

Sendo assim, esse estudo pode ser um ponto de partida, para trabalhos relacionados a essa 

área contribuindo para a investigação de fatores que podem beneficiar os pacientes, a família e a 

equipe de saúde dos hospitais, e a valorização do psicólogo nesse ambiente, pois é esse profissional 

que vai mediar as relações, trabalhar com as emoções geradas e dar suporte para cada agente 

envolvido nesse processo chamado hospitalização. 
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