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RESUMO 

 

Em contexto hospitalar, o psicólogo avalia o estado emocional e efetua a intervenção 

psicológica em conformidade, não apenas ao/s paciente/s mas também aos familiares deste/s, 

apoiando-os e orientando-os nas suas dúvidas, angústias, fantasias e temores, num processo de 

humanização capaz de contribuir eficaz e eficientemente para a preservação ou o restabelecimento 

do equilíbrio emocional, quer dos pacientes, quer das respetivas famílias, garantindo uma maior e 

melhor adesão aos tratamentos, com resultados qualitativos superiores e ganhos substanciais em 

saúde. Verifica-se a necessidade da atuação de psicólogos afetos aos diversos serviços dos hospitais 

portugueses, nomeadamente nos serviços de urgência, nos serviços de cirurgia e nas unidades de 

cuidados intensivos. Sendo consensual entre os autores consultados, que a inserção do psicólogo 

no hospital gera qualidade e amplia a promoção da saúde e a melhor qualidade nos atendimentos 

hospitalares, no sentido de consolidar a relevância do papel do psicólogo face ao doente crítico 

e/ou cirúrgico e família, apelo à pertinência da ampliação de estudos de investigação neste âmbito 

em Portugal, por forma a promover a reflexão, a firmar equipas e a produzir mudança.  

 

Palavras-chave: Psicologia hospitalar, procedimentos cirúrgicos, stresse pré-cirúrgico, 

doente crítico, apoio psicológico, hospitalização. 
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É consensual que momentos críticos e inesperados acometem o equilíbrio e bem-estar 

psíquico e emocional do ser humano. Situações de doença aguda grave e de trauma cirúrgico 

despoletam sempre preocupação, ansiedade, medo, revolta, angústia e, não raras vezes, alteração 

substancial da qualidade de vida destas famílias, decorrente da circunstância, do/s procedimentos/s 

médico-cirúrgico/s, mais ou menos invasivos, e dos mais ou menos longos períodos de 

internamento e tratamentos a que o/s pacientes e seu/s familiar/s será/ão sujeito/s. 

O processo de hospitalização provoca no sujeito uma descaracterização em relação ao 

ambiente no qual ele está inserido, resultando numa despersonalização do mesmo, pelo fato que o 

doente passa a ser tratado de acordo com a sintomatologia da patologia que apresenta, e não pela 

singularidade dele como pessoa (Moura e colaboradores, 2017). 

Assim, a atuação do psicólogo nestas situações de doença em geral, mas sobretudo de doença 

crítica, entendendo-se por doente crítico todo aquele que apresenta risco ou mesmo falência de 

uma ou mais funções vitais e que poderá ou não necessitar de cirurgia, parece-nos, de todo, útil, 

relevante e justificada, pelo que a presente publicação visa dar visibilidade ao tema e reforçar esta 

questão, promovendo reflexão e motivação para a mudança. 

Os primeiros movimentos da atuação de psicólogos em hospitais datam do início do século 

XIX, quando diversos laboratórios de Psicologia instalados em hospitais (psiquiátricos) se fizeram 

notar. Na década de 1940, o modelo da política de saúde no Brasil centra-se no hospital e os 

psicólogos aí contratados desenvolvem trabalhos em departamentos de oncologia, cardiologia, 

unidades de cuidados intensivos, com pacientes renais, portadores de Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), suicidas e no atendimento pré-cirúrgico, destacando, ainda, 

o acompanhamento das parturientes e acolhimento aos recém-nascidos, em maternidades. A sua 

atuação visa minimizar o sofrimento e diminuir as sequelas emocionais decorrentes do 

adoecimento e da hospitalização (Santos, L. & Vieira, M.; 2012). 

No Brasil, a Psicologia Hospitalar é uma especialidade da Psicologia Clínica e da Saúde, 

reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Talvez em função da tradição da saúde 

brasileira em considerar os hospitais como o símbolo máximo do atendimento em saúde, o trabalho 

especializado do psicólogo no campo da saúde é denominado Psicologia Hospitalar, e não 

Psicologia da Saúde, sendo este fato uma peculiaridade típica da Psicologia brasileira (Reis J., 
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Machado M., e colaboradores, 2016). Todavia, noutros países, nomeadamente da Europa, é 

declinada em favor da Psicologia da Saúde, por esta abranger não apenas o contexto hospitalar e 

pré-hospitalar, com foco no tratamento e reabilitação, bem como os cuidados de saúde primários 

nos centros de saúde, voltados para a prevenção. 

Assim, o termo Psicologia Hospitalar é uma denominação existente apenas no Brasil, sendo 

que a prática psicológica engloba os hospitais, centros de saúde, clínicas e outros serviços e 

instituições de saúde (Santos & Jacó-Vilela, 2009; Almeida & Malagris, 2011; Silva & Portugal, 

2011; Carvalho, 2013; citados por Reis J., Machado M., e colaboradores, 2016). 

Alguns autores sustentam, portanto, que a Psicologia Hospitalar não se deveria caracterizar 

como uma especialidade, passando a ser mais bem descrita como o exercício profissional na 

Psicologia da Saúde, referindo-se à prática do psicólogo na área de saúde como um todo, e não 

apenas a um lugar de atuação, as instituições hospitalares (Chiattone, 2000; Yamamoto et al., 2002; 

Sebastiani, 2003; Castro & Bornholdt, 2004; citados por Reis J., Machado M., e colaboradores, 

2016). 

Em contexto hospitalar, o psicólogo avalia o estado emocional e efetua a intervenção 

psicológica em conformidade, não apenas ao/s paciente/s mas também aos familiares deste/s, 

apoiando-os e orientando-os nas suas dúvidas, angústias, fantasias e temores. Junto à família, o 

psicólogo deverá atuar apoiando e orientando, possibilitando que se reorganize de forma a poder 

ajudar o paciente no seu processo de doença e hospitalização. Não se pode perder de vista a 

importância da força afetiva da família uma vez que esta representa os vínculos que o paciente 

mantém com a vida e é, quase sempre, uma importante força de motivação para o paciente na 

situação de crise. Avalia também as possíveis crenças distorcidas que os familiares têm em relação 

ao quadro clínico, mais ou menos crítico, do próprio paciente, e a relação deste e da família com a 

equipa profissional, uma vez que todos esses fatores podem influenciar no tratamento.  

De acordo com Campos (1995, citado por Moreira, E., Martins, T. & Castro, M., 2012, p. 

139), o alívio do sofrimento acontece quando o psicólogo hospitalar deixa o paciente “[...] falar de 

si, da doença, da família, de seus medos, fantasias, esclarecendo suas dúvidas”. E para fazer essa 

escuta, o psicólogo hospitalar não possui um setting terapêutico definido, ela acontece no próprio 

leito ou até mesmo nos corredores do hospital, sendo passíveis de interrupções e de 

constrangimentos. 

Chiattone (2006, segundo Moreira, E., Martins, T. & Castro, M., 2012) alega que o hospital 

desmobiliza a segurança e a tranquilidade do consultório tradicional, levando o profissional a 

realizar os seus atendimentos entre macas da urgência ou ao lado dos leitos dos pacientes nas 

enfermarias, muitas vezes conjuntamente com procedimentos terapêuticos e rotinas hospitalares. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 29.10.2018 

 

 

Aida Borges 4 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

Um tipo de paciente para quem é fundamental a ação do psicólogo no ambiente hospitalar é 

o paciente cirúrgico. Além dos desconfortos inerentes à própria doença/trauma, estar hospitalizado 

e longe de seus afazeres e sua família, este paciente ainda tem a ameaça do desconhecido, do 

arriscado e do medo que a cirurgia e/ou a anestesia resultem mal. Aqui, como em todas as outras 

áreas de atendimento a pacientes hospitalizados, a informação adequada, no momento certo, na 

dose certa, é elemento vital para reduzir ansiedade e depressão. Além disto, a literatura empenha-

se em mostrar que informação e apoio psicológico reduzem também as complicações e 

necessidades analgésicas no pós-operatório e reduzem os dias de internamento (Holmes, 1987; 

citado por Gorayeb R., 2001). 

O psicólogo deve atuar como catalisador face ao médico que vai fazer a cirurgia para que 

esclareça o paciente acerca dos motivos desta, do tipo, da duração e das consequências, uma vez 

que se trata de procedimento ou ato invasivo, capaz de deixar sequelas que precisam ser bem 

justificadas e explicadas. Da mesma forma, cabe ao anestesista a explicação do tipo de anestesia, 

seus riscos e efeitos. Ao psicólogo cabe induzir a equipe a ser informativa e disponível face ao 

paciente. Depois disso, cabe-lhe apoiar o paciente, ouvir suas angústias, reduzi-las, com 

procedimentos específicos se necessário. É essencial que o psicólogo inicie o atendimento do 

paciente cirúrgico ates da cirurgia, tenha conhecimento de aspetos da mesma sobre os quais vai 

interagir com o paciente, e continue apoiando o paciente no pós-cirúrgico (Gorayeb R., 2001). 

Allard (2007, citado por Juan K., 2007) concluiu que o uso de técnicas é eficiente na redução 

do estresse melhoram o estado emocional geral do paciente na medida em que este passa a ter 

controlo sobre os seus sentimentos e por consequência, da situação em que se encontra. O autor 

sugere que o profissional transmita o conteúdo da informação ao paciente começando do mais 

simples e esquemático até ao mais completo e detalhado, subdividindo cada segmento de 

informação em sessões diferentes e progressivas. Defende que o profissional com essa consciência, 

ao abordar o paciente como um todo, tem mais probabilidade de atingir a eficácia na sua 

intervenção. 

Neste contexto específico do paciente cirúrgico, sob o prisma do modelo biopsicossocial, a 

atuação do psicólogo não é um tema novo. Turra,V., Junior, A., Almeida, F. & Doca, F. (2011) 

destacam dois trabalhos pioneiros da década de 1950. No primeiro, os autores referem que 

Kennedy (1950), cirurgião, psiquiatra e professor de psicologia médica, chamava a atenção para a 

necessidade de um trabalho de preparação psicológica à cirurgia que privilegiasse a escuta do ponto 

de vista do paciente. Kennedy diz que, assim como um cirurgião não faria uma cirurgia sem 

analisar as funções cardíaca e renal do paciente, nenhum procedimento que requeira a cooperação 

do paciente deveria ser feito sem a avaliação da vontade e competência do paciente para fornecer 

tal cooperação. O autor analisou fatores psicológicos que medeiam a relação funcional entre o 

processo cirúrgico e a colaboração do paciente, destacando a dificuldade de entendimento do 
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quadro clínico, por parte de alguns pacientes, e o atendimento psiquiátrico específico, requerido 

em algumas situações de transtornos de comportamento. 

No segundo trabalho de destaque, Brandt et al. (2003, citados por por Turra,V., Junior, A., 

Almeida, F. & Doca, F. 2011) enfatizaram a necessidade de preparação psicológica como redutor 

potencial de ansiedade e medo da cirurgia. Os autores realizaram um estudo qualitativo com 

observações e entrevistas, antes e depois da cirurgia, a profissionais e pacientes. O trabalho 

recomendava que a preparação psicológica enfatizasse: a) a identificação de fatores psicossociais 

individuais dos pacientes que poderiam traduzir dificuldades no confronto com a cirurgia; b) as 

normas hospitalares, incluindo explicações sobre exames, anestesia, procedimentos cirúrgicos e 

cuidados pós-operatórios como alimentação parenteral; e c) uma conversa aberta entre cirurgião e 

paciente sobre resultados da cirurgia e perspetivas de reabilitação. Os autores ainda recomendavam 

que outros profissionais de saúde, incluindo cientistas sociais, pudessem colaborar no sentido de 

viabilizar relações terapêuticas mais eficientes. 

Relatos de pacientes expostos a procedimentos cirúrgicos apontam que os principais fatores 

desencadeantes de ansiedade incluem: a) perceção antecipada de dor e desconforto; b) espera 

passiva pelo início do procedimento; c) separação da família e sentimentos de abandono; d) 

possível perda, mesmo que temporária, de autonomia; e) medo da morte, de sequelas, do 

procedimento de anestesia e do risco de alta prematura; e f ) o procedimento cirúrgico como um 

todo (Bellani, 2008; Berg, Fleischer, Koller & Neubert, 2006; Garbee & Gentry, 2001; Gilmartin 

& Wright, 2008; Marcolino, Suzuki, Alli, Gozzani & Mathias, 2007; referenciados por Costa 

Júnior e colaboradores, 2012).  

Também Méndez, Ortigosa e Pedroche (1996, citado por Juan K., 2007) apontaram como 

stressores mais significativos dentro da situação cirúrgica o diagnóstico, a doença, a dor, a 

hospitalização, os procedimentos médicos, o temor de não despertar da anestesia, as consequências 

da cirurgia, a perda da autonomia e a morte. 

Estes fatores ansiogénicos podem interferir de modo adverso sobre a aquisição de estratégias 

de confronto com o procedimento cirúrgico e sobre o processo de recuperação do paciente, 

gerando, ainda, maior probabilidade de episódios de elevação da pressão sanguínea, sangramentos 

mais intensos nas cirurgias, redução de resistência imunológica e transtornos psicossomáticos 

(Ribeiro, Tavano & Neme, 2002; citados por Costa Júnior e colaboradores, 2012). 

A ansiedade caracteriza-se então por ser um estado emocional subjetivo, direcionada para o 

futuro, que gera desconforto somático subjetivo, bem como alterações somáticas manifestas (Juan 

K., 2007). 

Considerando os artigos selecionados para o trabalho Costa Júnior e colaboradores (2012) e 

as modalidades de preparação psicológica para cirurgia que referiam, ou avaliavam os seus efeitos, 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 29.10.2018 

 

 

Aida Borges 6 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

foi possível identificar oito categorias de procedimentos preparatórios (condição pré-cirúrgica), 

mais frequentemente mencionados: transmissão de informações; incentivo à autonomia do 

paciente; disponibilização de apoio social; atuação em equipa multidisciplinar; técnicas de 

relaxamento; mudanças no ambiente físico, percebido psicologicamente como mais seguro, calmo, 

privado e fisicamente confortável; música; e suporte espiritual. A análise dos artigos empíricos que 

estudaram os efeitos da preparação psicológica para cirurgia apontou maior concentração de 

procedimentos de caráter médico e de enfermagem, em detrimento de cuidados especificamente 

psicológicos. Apesar dessa predominância, aspetos psicológicos foram abordados em intervenções 

prévias aos procedimentos cirúrgicos, especialmente quando relacionados com a gestão da 

ansiedade. 

Kehlet e Wilmore (2002; citados por Turra,V., Junior, A., Almeida, F. & Doca, F., 2011) 

apresentaram um protocolo pré-operatório, designado como acelerador de recuperação cirúrgica 

(fast track surgical program) com nove eixos de intervenção, que reduziu os níveis de desconforto 

físico, morbidade e mortalidade de pacientes cirúrgicos. O protocolo propunha intervenções 

multimodais para redução do stresse, aceleração do processo de reabilitação, diminuição do tempo 

de hospitalização e aumento da satisfação pessoal e da perceção de segurança do paciente após a 

alta. Os autores destacam que a ansiedade do paciente constitui um importante fator de atraso da 

reabilitação, enquanto a disponibilização de informações pré-operatórias se configura como um 

fator de aceleração da reabilitação. 

A intervenção psicológica face ao paciente cirúrgico foi também discutida por Sebastiani, R. 

& Maia, E. (2005) e posteriormente reforçada por Moura e colaboradores (2017) que alegam que, 

apesar do avanço tecnológico das cirurgias e anestesias, o paciente cirúrgico nunca se sente 

totalmente seguro, pois este procedimento tende a gerar intenso desconforto emocional, onde o 

indivíduo tem o seu futuro incerto, manifestando sentimentos de impotência, isolamento da família 

e da rede social, ainda que temporária, medo da morte, da dor, do abandono, da mutilação, de ficar 

incapacitado, das mudanças na sua imagem corporal. Assim, diante da necessidade de realizar uma 

cirurgia, o paciente sente ameaçada a sua integridade física e psicológica, pelo que o psicólogo 

deve atuar com o objetivo de minimizar a angústia e ansiedade do paciente, favorecendo a 

expressão dos seus sentimentos e a compreensão da situação vivenciada, proporcionando, também, 

um clima de confiança entre o paciente e equipe de saúde e facilitando a verbalização das fantasias 

advindas do processo cirúrgico. 

Saliente-se que a cirurgia, em si mesma, pode alterar a imagem corporal do paciente levando-

o a desenvolver dificuldades de adaptação e produzindo no indivíduo um défice na relação do 

sujeito no mundo, traduzindo-se no plano da motricidade, da perceção e da relação com o outro. 

Neste âmbito, o psicólogo deve atuar no sentido de reorganizar o esquema da consciência do 

paciente no mundo, ou seja, ajudá-lo a integrar o seu novo esquema corporal, que foi modificado 
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pela intervenção cirúrgica. A reconstrução positiva desta nova imagem é necessária para o êxito 

da reestruturação do autoconceito, já que a imagem corporal e o autoconceito representam a 

consciência da própria individualidade (Sebastiani, R. & Maia, E., 2005). 

Turra,V., Junior, A., Almeida, F. & Doca, F. (2011) aludem à importância de programas de 

ações informativas e psicoeducativas para pacientes e familiares, entendendo que o ambiente 

hospitalar, por mais humanizado que seja, possui normas, regras, rotinas e funcionamentos que não 

fazem parte do seu cotidiano. O papel das ações educativas pode ser concebido em termos amplos, 

com elevada aplicabilidade numa grande diversidade de situações de internamento hospitalar, 

desde educação para a saúde até questões específicas que incentivem a adesão ao tratamento. 

Com efeito, os aspetos emocionais podem alterar as reações e habilidades, modificando a 

adesão ao tratamento e possibilitando a tomada de decisões que influenciarão as hipóteses de 

sobrevivência. Em suma, além de avaliar a situação junto ao paciente, é preciso atuar junto dos 

familiares (Ford, 1994; Baptista, 2010; citados por Santos, S., Almeida, S. & Júnior, J., 2012). 

Quando se presta atendimento a um paciente que está hospitalizado em estado grave, esse 

paciente tem geralmente no pensamento questões relacionadas com a sua doença e provável morte. 

A família é o vínculo mais próximo e através da qual é mais propício criar estratégias no sentido 

de melhorar e enfrentar tanto o sofrimento do paciente como o da própria família (Kübler-ross, 

1985; Pereira, 2004; citados por Santos, S., Almeida, S. & Júnior, J., 2012). 

De acordo com Sebastianini (2010; segundo Santos, S., Almeida, S. & Júnior, J., 2012) o 

sofrimento físico e emocional do paciente é uma situação em que a dor aumenta a tensão e o medo 

que, por sua vez, exacerbam a atenção do paciente à própria dor que, aumentada, gera mais tensão 

e medo. Além disso, há também a angústia e o sofrimento da família que se sente impotente para 

ajudar o seu familiar e que, de algum modo, se assusta com o espectro da morte que muitas vezes 

ronda os seus pensamentos.  

Chesire, D. & Scott, K. (2015) sugerem que se imagine o seguinte: uma adolescente de 17 

anos de idade foi baleada aquando de um alegado roubo num centro comercial. Os seus pais correm 

para o hospital e apenas são informados de que não podem ver a sua filha uma vez que a equipe 

médica está trabalhando ativamente para lhe salvar a vida. Percebem então o desconhecido como 

algo terrível, e a espera tortuosa. Quando, finalmente, os deixam ver a sua filha, veem, em torno 

dela, cerca de dez a quinze profissionais, todos vestidos de bata e de máscaras no rosto, cada um 

com uma tarefa diferente, monitorizando os seus sinais vitais e preparando-se para fazer 

radiografias. Os pais só querem saber se ela vai ficar bem mas é precisamente esta informação que 

a equipa não é capaz de fornecer no momento. Este “assalto” aos sentidos é muito traumático, para 

além das lesões que os trouxeram ao hospital e não só afeta apenas a paciente, mas a sua família e 

amigos, bem como, os que se sentem impotentes para "fazer o melhor." 
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Os cuidados psicológicos a vítimas de lesões traumáticas e às suas famílias não estão 

disponíveis em todos os hospitais. Os números exatos são difíceis de encontrar mas Chesire, D. & 

Scott, K. (2015) apontam menos de dez programas de trauma nacional que empregam 

rotineiramente um psicólogo como membro da equipe central de tratamento de trauma. Alguns 

centros de trauma atendem às necessidades emocionais dos pacientes através de cuidados 

espirituais ou serviços sociais, enquanto outros só chamam um psicólogo ou psiquiatra para casos 

isolados como tentativas de suicídio ou morte de um ente querido.  

Todavia, algumas investigações têm mostrado que os sobreviventes de traumas apresentam 

risco aumentado para muitos problemas psicológicos, incluindo depressão, transtorno de stresse 

pós traumático (PTSD) e abuso de substâncias. Nesta perspetiva, as lesões emocionais decorrentes 

de trauma podem ser tão incapacitantes como as lesões físicas, por isso faz todo o sentido ter 

psicólogos em programas de trauma para cuidar dos aspetos psicológicos ou emocionais dos seus 

pacientes e suas famílias (Chesire, D. & Scott, K. , 2015). 

A família do paciente em estado crítico, tal como ele próprio, poderá experimentar diferentes 

estágios de adaptação à realidade, semelhantes aos estágios enfrentados pelo próprio nesse 

processo de aceitação e superação: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Kübler-ross 

(1985), Pereira (2004), citados por Santos, S., Almeida, S. & Júnior, J., 2012). 

De acordo com Santos, Rossi & Vasconcellos (2011), quando o paciente é admitido numa 

unidade fechada fica exposto a diversos agentes stressores, como o confinamento ao espaço, 

restrição ao leito, cirurgias, uso de aparelhos, ruídos e iluminação constantes, frequente realização 

de exames, além das alterações na sua rotina, afastamento do trabalho, dos amigos, dificuldade em 

conciliar o sono e mudanças alimentares repentinas, para mencionar apenas alguns. Esses agentes 

stressores podem ocasionar reações emocionais em variados níveis, como ansiedade, medo, 

conflitos, insegurança, irritabilidade, dentre outros comumente associados ao contexto de 

internamento (Pregnolatto & Agostinho, 2003, citado por Santos, Rossi & Vasconcellos, 2011). 

No contexto dos cuidados intensivos ou unidades de terapia intensiva, a rotina de trabalho mais 

acelerada, o clima constante de apreensão e as situações de morte iminente (Silva & Andreoli, 

2005; referenciados por Santos, Rossi & Vasconcellos, 2011), acabam por tornar ainda mais 

possíveis e extremadas as interferências emocionais da hospitalização no paciente e seus 

familiares. Os mesmos autores referem-se a Fongaro & Sebastiani (2001) quando admitem que as 

reações emocionais disruptivas podem, inclusive, chegar a acompanhar diversas doenças quer 

como causa, como agravantes ou como consequência das mesmas. 

Assim, é importante ouvir e compreender as necessidades dos familiares, que segundo Soares 

(2007, de acordo com Moreira, E., Martins, T. & Castro, M., 2012, p. 143-144) são: “[...] estar 

próximo ao paciente; sentir-se útil para o paciente; estar ciente das modificações do quadro clínico; 

compreender o que está sendo feito no cuidado e porquê; ter garantias do controle do sofrimento e 
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da dor; estar seguro de que a decisão quanto a limitação do tratamento curativo foi apropriada; 

poder expressar os seus sentimentos e angústias; ser confortado e consolado e encontrar um 

significado para a morte do paciente”. 

Foram observados alguns fatores que elucidaram os benefícios do suporte psicológico aos 

familiares como comunicação mais frequente com a equipe de saúde, melhor compreensão das 

informações fornecidas, maior aceitação e confronto com a doença e cuidados necessários, além 

de índices menores de ansiedade nas famílias atendidas pela Psicologia num estudo de Burr (1998, 

citado por Santos, Rossi & Vasconcellos, 2011). 

Deste modo, devido às questões emocionais suscitadas pela doença e internamento, e a 

possível interferência destas questões no quadro clínico do paciente, a atuação do psicólogo faz-se 

indispensável no contexto hospitalar, em especial, na unidade de terapia intensiva (Pregnolatto & 

Agostinho, 2003, referenciados por Santos, Rossi & Vasconcellos, 2011). 

No estudo de Moreira, E., Martins, T. & Castro, M. (2012), cuja pesquisa possibilitou 

conhecer a representação social da Psicologia Hospitalar para os familiares de pacientes 

hospitalizados numa unidade de cuidados intensivos, as próprias famílias reconhecem que 

necessitam de orientação e informação em relação ao estado de saúde do seu familiar e percebem 

o psicólogo como a pessoa que atende as suas necessidades, uma vez que faz a ponte entre ela e a 

equipa. Os dados desta investigação apontam ainda para o fato de que os próprios familiares veem 

a necessidade de um atendimento psicológico mais específico para as famílias dos pacientes 

internados, pois estas também revelam um sofrimento psíquico diante a hospitalização de um 

membro familiar. 

Também o estudo de Nunes, M. E. (2017) sobre a perceção de familiares sobre visitas a 

pacientes e regras em unidade de terapia intensiva (ou unidade de cuidados intensivos) indica que 

a visita foi percebida como fonte de amparo ao paciente e também contribuiu para a melhoria do 

estado emocional do familiar. Observou-se que sentimentos, como medo, angústia e tranquilidade 

emergiram a partir da visita e que o relacionamento com os profissionais de saúde interfere na 

avaliação que os familiares fazem sobre a visita. As regras de visita foram indicadas como 

necessárias e foi considerada relevante uma maior flexibilidade dessas regras frente a situações 

especiais. Tanto a visita como as regras na unidade de cuidados intensivos foram percebidas como 

importantes pelos familiares. Porém, também se verificou que nem todos estão preparados para 

realizar a visita uma vez que desperta nos familiares sentimentos, como medo, tristeza e desespero, 

os quais podem ser minimizados com intervenção da equipe multiprofissional. 

Fatores que mobilizam sentimentos e sensações perturbadoras estão permanentemente 

presentes em serviços hospitalares que requeiram grande especificidade de cuidados a pacientes 

críticos, contudo podem ser compreendidos e neutralizados pela pronta intervenção do psicólogo, 
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facilitada pela sua presença constante e a sua formação voltada para a investigação e análise de 

quadros comportamentais e situações de risco. A atuação do psicólogo junto aos demais 

profissionais da equipa é igualmente de grande importância pois funciona como facilitador do fluxo 

de emoções e reflexões, auxiliando a detetar os focos de stresse e a encontrar estratégias de 

resolução para além do refúgio na defesa (Sebastianini, 2010; segundo Santos, S., Almeida, S. & 

Júnior, J., 2012). 

Para os autores, a presença do psicólogo na equipa que tratará da reabilitação do paciente é, 

pois, de fundamental importância, pois todas as elaborações, fantasias, medos, depressão 

(eventualmente) podem ser detetadas e trabalhadas de forma a não se tornarem empecilhos para 

sua reintegração à vida. 

A efetivação de um bom acompanhamento psicológico no pré-operatório tem influência 

direta nas reações do paciente no intra e pós-operatório, já que existem relações entre o estado 

emocional do paciente nessas três fases da cirurgia. Elevada tensão e ansiedade no pré-operatório 

levam a maior risco de depressão, baixa adesão ao programa de reabilitação e outras intercorrências 

no pós-operatório (Sebastiani, R. & Maia, E., 2005). 

Como anteriormente já foi mencionado, fatores ansiógenos podem interferir negativamente 

na aquisição de estratégias face ao procedimento cirúrgico e ao processo de recuperação do 

paciente, podendo verificar-se maior probabilidade de elevação da pressão sanguínea, 

sangramentos mais intensos nas cirurgias, redução de resistência imunológica e transtornos 

psicossomáticos (Ribeiro, Tavano & Neme, 2002; citados por Costa Júnior e colaboradores, 2012; 

Tesser, N. & Prebianchi, H., 2014). 

Em linhas gerais, os três momentos inerentes ao processo cirúrgico – pré-operatório, 

intraoperatório e pós-operatório, imediato e tardio -, como vimos, são carregados de emoções e 

reações psicológicas e comportamentais que podem interferir direta ou indiretamente no curso da 

patologia e da própria cirurgia. As experiências decorrentes do internamento, dos sentimentos de 

invasão e agressão, as distorções de compreensão e participação tanto do paciente como da sua 

família no processo cirúrgico, são aspetos mais do que significativos para fundamentar e 

comprovar a necessidade do psicólogo na equipa multidisciplinar (Sebastiani, R. & Maia, E., 

2005). 

Na literatura, são numerosos e diversos os estudos que se referem aos benefícios do apoio 

psicológico, por parte de uma equipa multidisciplinar, em unidades de cuidados intensivos e, entre 

outros, em serviços de contexto cirúrgico. Tal apoio é prestado aos pacientes implicados, em 

particular, nas dimensões física, emocional, cultural e espiritual, coerentes com uma visão de 

assistência biopsicossocial. Esses estudos reportam-se, no contexto cirúrgico, a cirurgias eletivas 

de uma grande variedade de especificidades (e.g.; cabeça e pescoço, cardíaca, geral, ginecologia, 
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neurocirurgia, ortopedia, urologia, etc). Todavia, não se encontram muitos estudos focados nos 

anseios e dificuldades das famílias deste tipo de pacientes, e menos ainda em contexto peri 

operatório em situações de urgência/emergência, sendo certo que, associado ao fator 

imprevisibilidade, o processo de aceitação da condição crítica, de trauma ou do foro cirúrgico, da 

própria pessoa ou do familiar ocorre, por norma, em condições mais adversas e desafiantes, pelo 

inesperado. 

Considero, apoiada na experiência e na literatura consultada, que a informação acerca dos 

procedimentos/tratamentos/cuidados de saúde e a atuação ao nível psicológico e emocional, 

dirigida a pacientes e familiares, é de particular relevância, motivando a participação ativa de todos 

os envolvidos. Deve ser mesmo um cuidado de toda a equipa multidisciplinar, sendo que pacientes 

e famílias mais informadas e melhor cuidadas podem restringir complicações e novas ocorrências 

aos serviços de saúde, o que diminui os custos quer para as instituições de saúde, quer para os 

próprios utilizadores dos serviços.  

O psicólogo, integrado nas equipes multidisciplinares, permite capacitar o sistema de saúde 

para lidar, além dos aspetos físicos, com aspetos psicológicos e sociais da saúde. Esta atrativa 

abordagem contribui para alcançar a tripla finalidade da reforma da saúde ao facilitar o acesso do 

paciente aos cuidados de saúde, promover a qualidade desses cuidados e melhorar o custo-eficácia 

(American Psychological Association, 2014). 

Ainda de acordo com a fonte supracitada, o psicólogo, especialista em comportamento 

humano e integrado em equipas multidisciplinares, tem como missão ajudar a prevenir a doença e 

promover a saúde e o bem-estar das pessoas ao longo do seu ciclo de vida. As suas práticas 

contribuem para a adesão aos tratamentos e a estilos de vida mais funcionais e saudáveis. Deste 

modo, o psicólogo é membro essencial nas equipas de cuidados de saúde. 

Babonneau, M.L. (2003) reivindicou a humanização do hospital e, em particular, do 

departamento de emergência, considerando que o psicólogo, que atua no sofrimento e reabilitação 

mental, detém um papel integral nesse esforço de humanização. A sua presença e constância, dado 

que aborda o paciente e sua família várias vezes, restaura uma certa continuidade do sentimento 

de existência, que o inesperado e uma multiplicidade de fatores beliscaram. Na luta contra este 

clima de agitação e instabilidade, que multiplica a ansiedade e desintegra a própria noção de 

indivíduo, é certamente onde se encontra o desafio da atenção personalizada. No cerne de um 

serviço como o das emergências médico-cirúrgicas, uma colaboração eficaz entre o psicólogo e a 

restante equipa exige ajustamentos regulares. 

Outros autores consideram a aliança entre o enfermeiro e o psicólogo como algo significativo 

para controlar e minimizar o grau de ansiedade dos pacientes. A visita pré-operatória de 

enfermagem e o acompanhamento pré-operatório realizado pelo psicólogo afiguram-se 
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fundamentais, na medida em que identificam o grau de ansiedade e avaliam as condições do 

paciente. Essa intervenção traz consigo o potencial para provocar mudanças comportamentais em 

grande parte dos pacientes, diminuindo os riscos aos quais eles estão expostos e, também, o seu 

nível de ansiedade (Jorgetto, Noronha & Araújo, 2004; citados por Costa, Silva & Lima, 2010). 

É, pois, consensual entre os autores consultados, que a inserção do psicólogo no hospital gera 

qualidade e amplia a promoção da saúde e a melhor qualidade nos atendimentos hospitalares.  

Por todas estas razões, e no sentido de consolidar a relevância do papel do psicólogo face ao 

doente crítico e/ou cirúrgico e família no nosso país, apelo à pertinência da ampliação de estudos 

de investigação neste âmbito, por forma a promover a reflexão, a firmar equipas e a produzir 

mudança. 

Tradicionalmente, na Europa e nomeadamente em Portugal, os psicólogos em contexto 

hospitalar são em número restrito e procuram responder às solicitações de todo o hospital quando 

há, de facto, necessidade da atuação de psicólogos afetos aos diversos serviços da instituição, 

nomeadamente nos serviços de urgência, nos serviços de cirurgia e nos serviços de medicina 

intensiva ou unidades de cuidados intensivos.  

São os enfermeiros e os médicos que detêm a predominância do contacto com os pacientes 

e familiares nas situações aqui referidas. Não obstante as elevadíssimas competências inerentes às 

suas áreas de atuação ou desempenho, com demarcado nível de exigência, afigura-se inegável o 

facto de que o psicólogo, inserido na equipa multidisciplinar, fará bom uso das suas habilidades e 

competências, técnicas, científicas e relacionais, num processo de humanização capaz de contribuir 

eficaz e eficientemente para a preservação ou o restabelecimento do equilíbrio emocional, quer dos 

pacientes, quer das respetivas famílias, garantindo uma maior e melhor adesão aos tratamentos, 

com resultados qualitativos superiores e ganhos substanciais em saúde.  

Além disso e no culminar da temática, corroboro ainda Pessini (2004, citado por Costa, Silva 

& Lima, 2010, p.294): “quem cuida e se deixa tocar pelo sofrimento humano, torna-se um radar 

de alta sensibilidade, humaniza-se no processo e, para além do conhecimento científico, tem a 

preciosa chance e o privilégio de crescer em sabedoria”. 
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