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RESUMO 

Neste artigo, aborda-se a inserção do psicólogo nas instituições hospitalares, 

pontuando a importância do desenvolvimento de seu trabalho perante os 

usuários do SUS e integrando as equipes multidisciplinares de saúde na 

promoção de um atendimento humanizado e solidário. Busca-se enfatizar a 

relevância deste trabalhador em direcionar o olhar da equipe para o paciente 

em sua integralidade e não apenas no aspecto do adoecimento, pois assim, 

promove uma assistência digna e com respeito, além de favorecer a formação 

de um ambiente mais saudável e acolhedor para os funcionários e pacientes. 

Para que o processo de humanização se consolide neste contexto, discute-se a 

necessidade da introdução de uma gestão hospitalar que busque a satisfação 

dos profissionais da saúde e uma assistência integral aos pacientes 

hospitalizados. Para isso, foi realizada revisão da literatura sobre esses temas 

e, ao final, foram sugeridos direcionamentos nas formas de atuação de 

gestores visando a consolidação da humanização no contexto hospitalar.  

Palavras-chave: Psicologia. Equipe de saúde. Humanização. Gestão 

hospitalar. 

 

ABSTRACT 

In this article, the psychologist's insertion in hospital institutions is addressed, 
emphasizing the importance of developing his work before SUS users and 
integrating multidisciplinary health teams in promoting humanized and 
supportive care. It seeks to emphasize the relevance of this worker in directing 
the team's view of the patient in its entirety and not only in the aspect of illness, 
as it promotes dignified care and with respect, in addition to promoting the 

 
1  
2  



formation of a healthier and welcoming to staff and patients. In order for the 
humanization process be consolidated in this context, the need to introduce 
hospital management that seeks the satisfaction of health professionals and 
comprehensive assistance to hospitalized patients is discussed. To this end, a 
literature review on these topics was carried out and, at the end, directions were 
suggested in the ways in which managers act in order to consolidate 
humanization in the hospital context. 
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1 - Introdução 

Este artigo disponibiliza informações a respeito da inserção da psicologia 

nas instituições hospitalares e como se dá a atuação do psicólogo no processo 

de humanização, promovendo melhorias no ambiente de trabalho e benefícios 

ao paciente.  

O objetivo deste artigo é trazer informações a respeito da relevância do 

trabalho do psicólogo no âmbito hospitalar, no atendimento junto aos pacientes, 

na integração da equipe multiprofissional e na promoção da saúde e da 

humanização. 

Acredita-se ser de suma importância a inserção da psicologia em 

instituições hospitalares, posto ser este profissional um agente de mudanças 

que visa promover o redirecionamento do olhar dos demais profissionais da 

saúde à individualidade do paciente hospitalizado, garantindo que este seja 

visto em sua integralidade, e não apenas no aspecto do adoecimento. 

Dessa forma, inicialmente relata-se um breve histórico da entrada da 

psicologia no hospital e, em seguida, explana-se a relação da atuação do 

psicólogo em equipe multiprofissional, no atendimento ao paciente e sua 

família, colaborando para o processo de humanização. 

Neste ponto, levanta-se uma questão polêmica a respeito de quais 

mudanças devem ocorrem nas instituições hospitalares para que o trabalho do 

psicólogo e dos demais profissionais da saúde possam consolidar o processo 

de humanização do atendimento aos usuários. 

 Assim, aborda-se a necessidade de uma gestão hospitalar que busque 

estratégias de enfrentamento para lidar com os desafios inerentes ao trabalho 

desenvolvido pela equipe de saúde no cuidado aos pacientes. 



Para a elaboração deste artigo, a metodologia utilizada foi a revisão de 

literatura, a fim de verificar os avanços apresentados nas instituições 

hospitalares em relação à atuação das equipes multiprofissionais, a 

humanização do cuidado aos pacientes e as inovações na gestão hospitalar. 

 

2 - DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 - Breve histórico da entrada da psicologia nas instituições 

hospitalares. 

A psicologia no Brasil é uma ciência relativamente nova, vez que foi 

regularizada como profissão no início da década de 1960. Inicialmente, a 

atuação do psicólogo esteve voltada para a área clínica e, na maioria das 

vezes, o trabalho desempenhado pelos profissionais em outras funções era 

norteado por este modelo de atuação (BAPTISTA, 2010, p. 172). 

Constatou-se que os cursos de graduação pouco discutiam e orientavam 

os alunos sobre a prática em hospitais e instituições em saúde. Segundo Fossi 

(2004) na década de 1980, o mercado de trabalho encontrava-se saturado de 

profissionais autônomos, sendo este um dos fatores que motivou os psicólogos 

a buscarem novos campos de atuação. 

A princípio, a inserção da psicologia no âmbito hospitalar encontrou 

diversos desafios, principalmente a ausência de preparo dos profissionais que 

continuaram seguindo o modelo clínico de atuação. Segundo Vasconcelos 

(1992a, p. 155; 2004, p. 75), em trabalhos efetuados no Município de Belo 

Horizonte, contatou-se que a grande maioria dos psicólogos que laboravam na 

rede pública (ambulatórios e centros de saúde) no final da década de 1980, 

utilizava práticas psicoterápicas psicanalíticas ou outras teorias, ao passo que 

poucos profissionais buscaram basear sua atuação com práticas alternativas 

de base comunitária. 

Em 1990, observaram-se mudanças significativas no âmbito da saúde 

como a reforma psiquiátrica e a implantação de uma rede de serviços 

direcionada para a atenção psicossocial. Dessa forma, o país passou por um 

processo de desinstitucionalização, apoiado pelos movimentos da luta 



antimanicomial e pelos serviços de atenção psicossocial que ganharam espaço 

na promoção da saúde (VASCONCELOS, 2004, p.79). 

Nesse cenário de reforma da saúde destaca-se a implantação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Lei n° 8.080, que apresenta os 

princípios dos serviços de saúde, fundamentados nas diretrizes da Constituição 

Federal, ou seja, a garantia de acesso universal dos usuários, a participação da 

comunidade, a descentralização político-administrativa, entre outros (BRASIL, 

1990). 

Neste contexto de modificações, o psicólogo é chamado a integrar as 

equipes multiprofissionais dos hospitais, sendo que sua atuação, conforme o 

Manual de Psicologia Hospitalar do CRP PR (2007, p. 11) é voltada para o 

indivíduo e não para a doença, considerando-se que o adoecer e a internação 

em uma unidade hospitalar marcam uma ruptura no curso de vida das pessoas; 

sendo necessário, então, que o profissional possua disponibilidade e 

capacitação técnica para conhecer o sofrimento do indivíduo, como também, 

conhecer outra ordem de dor, a dor de existir.  

Segundo Gioia-Martins (2001, p. 40), os instrumentos utilizados pelo 

psicólogo em sua atuação são: entrevista, observação, psicodiagnóstico, 

psicoterapia individual e grupal, testes psicológicos, psicoterapias breves, 

dinâmica de grupos, observação lúdica, etc. Destaca-se que, nesse contexto é 

necessário priorizar estratégias grupais e focais para atuar com os problemas 

trazidos pelos pacientes. 

Cabe ressaltar que desde 2007, está consolidado o título profissional de 

especialista em psicologia hospitalar, de acordo com a resolução vigente do 

Conselho Federal de Psicologia (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 

Resolução n° 013/2007). 

No Brasil, a formação em psicologia apresenta déficits referentes aos 

conhecimentos da realidade sanitária, à participação em pesquisas e em 

políticas de saúde, sendo tais assuntos imprescindíveis para a determinação 

da prática e para o aprimoramento da especialidade (Castro apud Dimensteins, 

2000; Sebastiani, 2003). Desse modo, a formação não habilita o profissional 

para lidar com as reais demandas da população brasileira, como a miséria, a 

fome, a desigualdade social e a violência (CASTRO, 2004). 



De acordo com Angerami-Camon (2006, p. 15), atualmente é impossível 

um curso de graduação de psicologia que não aborde temas relacionados à 

morte, saúde pública, hospitalização e outros assuntos que não sejam exigidas 

como necessárias à formação do psicólogo, embora apenas recentemente, a 

atuação em instituições tornou-se preocupação dos responsáveis pelos 

programas de graduação em psicologia. 

Como afirma Stenzel (2012, p. 28) o profissional que deseja trabalhar e 

se especializar na área da psicologia hospitalar, deve buscar formação 

complementar, como a participação em congressos e cursos de pós-

graduação, uma vez que a graduação não prioriza a atuação do psicólogo 

neste contexto. 

 

 

 

 

2.2 - A psicologia no hospital e o processo de humanização 

 

Conforme ensina Angerami-Camon (2006, p. 23) a psicologia hospitalar 

tem o propósito primordial de diminuir o sofrimento do paciente inerente à 

hospitalização e, se outros propósitos forem alcançados pela atuação do 

psicólogo, trata-se de acréscimo ao processo em si. 

De acordo com Mota (2006, p. 327), a atuação dos psicólogos no 

hospital é lidar com sentimentos, uma vez que o indivíduo, ao sair do ambiente 

familiar e adentrar no hospital, assume a condição de paciente, perdendo sua 

autonomia e independência. 

Assim, faz-se necessário acolher o paciente que chega ao nosocômio e 

que, muitas vezes, por ausência de sensibilidade, desconhece o que está em 

desequilíbrio em seu corpo e quais procedimentos serão realizados a fim de 

sanar a doença que se apresenta. Esse paciente, certamente, poderá 

demonstrar angústia pela situação da hospitalização, vez que está inserido em 

uma nova rotina que ultrapassa seus limites, vivenciando um processo de 

despersonalização (ANGERAMI-CAMON, 2006, p. 16). 

Neste contexto, Stenzel (2012, p. 42) afirma que uma das necessidades 

apresentadas pelo paciente é o desejo de ser ouvido; ouvido a respeito de suas 



angústias, medos, temores, tristezas e sobre sua história de vida que culminou 

no processo de hospitalização.  

Assim, para Stenzel (2012, p. 58) é fundamental que o psicólogo utilize a 

observação no âmbito hospitalar e tenha disponibilidade para ouvir o paciente, 

estando atento às diversas formas de expressão, como a fala, a postura 

corporal, o silêncio, etc., e que o “ouvir” ou “escutar” seja resguardado pela 

neutralidade e sensibilidade de compreender o real estado emocional dele. 

Para Bruscato (2004, p. 34) a equipe multiprofissional deve preocupar-se 

em prestar todos os cuidados para que esse paciente seja devidamente 

assistido e o tratamento seja bem-sucedido, sendo essencial que toda a equipe 

do hospital se dedique a integrar-se e atender às necessidades do enfermo, 

viabilizando a promoção da saúde. 

Em relação à equipe, de acordo com Bruscato (2004, p. 38) o psicólogo 

deve atuar no sentido de redirecionar o olhar dos demais profissionais para a 

individualidade de cada paciente, bem como, para os aspectos intrínsecos do 

adoecer, favorecendo a identificação dos aspectos psicológicos presentes na 

doença, cooperando para a humanização do atendimento. 

O psicólogo deve ser um mediador, facilitando a comunicação entre os 

membros da equipe e promovendo uma visão ampla do paciente, para que 

este possa ser visto em sua integralidade, buscando o resgate de sua 

dignidade em um ambiente de trabalho mais saudável. Nessa envergadura, o 

trabalho do psicólogo proporcionará melhorias não só para os atendidos, mas 

também para a equipe, uma vez que o processo de humanização favorece o 

comprometimento dos funcionários e a diminuição do tempo de internação dos 

usuários que apresentam enfermidades (FOSSI, 2004). 

O trabalho do psicólogo na instituição hospitalar deve também favorecer 

um respaldo à equipe multiprofissional, bem como, realizar orientações aos 

familiares que acompanham o paciente (MOTA, 2006, p. 329). 

Dessa maneira, o psicólogo deve analisar os sentimentos e opiniões dos 

familiares a respeito do adoecimento do enfermo. Em alguns casos, pode 

efetuar atendimento conjunto com o paciente e seus familiares, observando, 

sobretudo, a organização da dinâmica familiar manifestada no ambiente 

hospitalar (STENZEL, 2012, p. 45). 



Enfatiza-se que a atuação deste profissional promove a comunicação 

entre paciente, equipe e família, auxiliando a busca de recursos de 

enfrentamento para superar os eventos traumáticos advindos da 

hospitalização. De acordo com Stenzel (2012, p. 45), a hospitalização eleva a 

ansiedade dos familiares e aumenta o grau de angústia, sendo que estes, 

muitas vezes, não possuem recursos psíquicos suficientes para lidar com a 

situação. Assim, cabe ao psicólogo direcionar sua atuação em nível de apoio, 

compreensão, clarificação de sentimentos e fortalecimentos dos laços afetivos. 

A humanização no ambiente hospitalar evidencia o reconhecimento do 

paciente de sua condição física e emocional decorrentes do adoecimento, 

buscando a minimização do sofrimento psíquico ocasionado pela 

hospitalização (STENZEL, 2012, p. 48). 

Segundo Mota (2006, p. 324): 

 

“Podemos dizer que a rede de humanização em saúde é 
uma rede de construção permanente de laços de cidadania, 
de um modo de olhar cada sujeito em sua especificidade, 
sua história de vida, mas também olhá-lo como sujeito de 
um coletivo, sujeito da história de muitas vidas.” 

  

Em 2003, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional da 

Humanização da Atenção e da Gestão (PNH), a fim de orientar os profissionais 

da saúde, gestores e usuários do SUS e propor novas éticas no campo de 

trabalho, com o objetivo de superar os problemas e desafios do cotidiano do 

trabalho (BRASIL, 2010, p. 06). 

Assim, a PNH se propõe como uma construção coletiva com o objetivo 

de transformar, com os diferentes sujeitos que constituem o sistema de saúde, 

as relações e os modos de agir e produzir saúde no SUS (BRASIL, 2011, p. 5). 

Como informa Pessini (2004), humanizar o cuidado é priorizar a 

qualidade da relação profissional em saúde do paciente. É acolher as angústias 

do indivíduo frente à fragilidade do corpo, mente e espírito. O profissional deve 

ser sensível à situação do outro, estabelecendo um vínculo através do diálogo, 

para perceber o querer em ser atendido com respeito. 

Neste ponto, surge uma questão problematizadora: Quais mudanças são 

necessárias nas instituições hospitalares para que a atuação do psicólogo e 



dos demais profissionais da saúde favoreça, de fato, o processo de 

humanização? 

 

2.3 - A importância de mudanças na gestão dos hospitais para a 
consolidação do processo de humanização. 

 

Hennington (2007, p. 556) afirma que a melhoria da qualidade da 

assistência aos usuários do SUS é resultante do modo de gestão do trabalho 

desenvolvido nos serviços, cujo protagonista é o profissional de saúde. Dessa 

forma, faz-se necessário refletir a respeito da gestão e os processos de 

trabalho, vez que esse elo é essencial na construção de uma rede de atenção 

humanizada e solidária. 

Desde a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) é discutido o 

processo de descentralização político-administrativo. De acordo com o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2004, p. 56), essa descentralização prevê a 

organização local de estruturas político-administrativas capazes de assumir 

responsabilidades pertinentes à gestão de políticas públicas traduzidas em 

autonomia e competências conferidas pela legislação e legitimadas pela 

sociedade. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009, p. 17), nos processos 

tradicionais de gestão do trabalho, os trabalhadores não têm condições de 

conduzir seu próprio trabalho, necessitando de estímulos, controle e supervisão 

para realizar as tarefas. A isto se agrega a renúncia de participar dos 

processos de criação, destituindo o sentido do trabalho. Essa realidade ainda é 

vivenciada em alguns contextos, mesmo com as mudanças emergentes em 

relação à gestão hospitalar. 

É notável que nos últimos 20 (vinte) anos, observamos avanços 

importantes no SUS no que tange à reorganização do sistema de serviços e a 

inserção de novas políticas de saúde. Entretanto, muitos são os desafios que 

integram a agenda sanitária do país que impõe como condição para a 

ocorrência de melhorias a introdução de inovações nas formas de organização 

e de gestão do sistema de saúde (BRASIL, 2009, p. 21). 

Segundo Hennington (2007, p. 556): 

 



“A melhoria do modelo de atenção requer mudanças do 
modelo de gestão, de modo que os sujeitos envolvidos – 
gestores, trabalhadores da saúde e usuários – assumam 
papéis de relevância, potencializando o estabelecimento de 
práticas humanizadas, bem como a eficiência e a 
efetividade do sistema de saúde.” 
 

Assim, conforme ensina Hennington (2007, p. 556), os obstáculos mais 

importantes nesse processo são os modelos de gestão centralizados e verticais 

que privam o trabalhador de seu próprio processo de trabalho, dificultando o 

protagonismo e a autonomia dos sujeitos envolvidos na execução das políticas 

públicas. 

Acredita-se que um gestor que priorize a humanização do atendimento 

ao usuário, deve avaliar quais são as verdadeiras necessidades de melhorias 

do sistema e dos serviços de saúde, fortalecendo os princípios do SUS, como a 

universalidade do acesso, a integralidade de assistência, a participação da 

comunidade, entre outros princípios. 

Para que isto seja possível, Stenzel (2012, p. 35) destaca a relevância 

do aprimoramento e capacitação dos profissionais da saúde, principalmente 

aqueles que atuam diretamente no cuidado ao usuário. É fundamental que tais 

profissionais aprendam a lidar com os aspectos psicossociais dos usuários e 

seus familiares, bem como, compreendam ser fundamental a internalização de 

valores de respeito à vida humana e à condição de adoecimento. 

Em relação à equipe multiprofissional, o gestor deve estimular a 

integração entre seus membros, sendo a comunicação o caminho primordial 

para a interação do grupo. A equipe é responsável por direcionar seus esforços 

no sentido de minimizar o sofrimento do paciente hospitalizado, vez que este 

deve ser visto em sua integralidade e ser tratado com dignidade e 

benevolência, objetivando seu bem-estar. (BRASIL, 2009, p. 33). 

De acordo com o Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar (PNHAH, 2001, p. 42) é necessário que ocorra o desenvolvimento 

técnico e emocional dos profissionais de saúde, pois quando o indivíduo bem 

capacitado é respeitado como profissional e como pessoa pela instituição que 

atua e é ouvido em suas angústias e dificuldades, este profissional encontra-se 

mais preparado e apto para atender com eficiência e qualidade. 



Fortes (2004, p. 33 apud PNHAH, 2001) refere que o aludido Programa 

salienta que é função do gestor dar eficácia ao processo de humanização nas 

organizações hospitalares e é um dos responsáveis em fornecer condições 

adequadas para que os profissionais da saúde sejam valorizados no 

desenvolvimento de seu trabalho e para que os usuários tenham seus direitos 

assegurados. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2009, p. 25) sugere a utilização do 

termo “cogestão”, que significa a inclusão de novos sujeitos nos processos de 

gestão a fim de compor um conjunto mais ampliado de sujeitos onde “todos são 

gestores de seus processos de trabalho”. Em outro sentido, a ideia de cogestão 

recompõe as funções do gestor, que teria tarefas como, por exemplo, analisar 

a instituição, formular projetos e criar espaço para a produção do 

conhecimento. Assim, o prefixo “co” de cogestão, indica um duplo movimento: 

a adição de novas funções e a adição de novos sujeitos. 

O Programa HumanizaSUS (BRASIL, 2003) enfatiza a imperiosa 

necessidade do desenvolvimento da gestão participativa nas instituições 

públicas de saúde, abrangendo os profissionais e usuários na tomada de 

decisão dos atos de gestão por meio da instalação de conselhos gestores em 

unidades hospitalares. Desse modo, a presença de usuários nas decisões 

favorece o controle social e garante a execução de medidas que assegurem a 

humanização dos serviços de saúde, evitando condutas autoritárias e 

contrárias à autonomia das pessoas e das comunidades. 

 

 Considerações Finais 
 

 

Desde a inserção do psicólogo nas instituições hospitalares até os dias 

de hoje, observa-se avanços significativos em sua atuação, principalmente no 

que diz respeito aos cuidados dos pacientes e à integração das equipes de 

saúde. 

Dessa forma, o trabalho deste profissional é essencial no auxílio ao 

direcionamento do olhar dos outros trabalhadores da saúde ao paciente 

hospitalizado, promovendo uma assistência humanizada que preserve o 

indivíduo em sua integralidade. 



Para que o processo de humanização se consolide no âmbito hospitalar, 

acredita-se ser necessária a implantação de uma gestão direcionada ao 

atendimento das reais necessidades dos usuários e dos profissionais da saúde, 

visando o desenvolvimento de um trabalho autônomo, que assegure os direitos 

dos usuários e promova a satisfação dos trabalhadores. 

Assim, sugere-se que futuras pesquisas e trabalhos abordem a 

relevância dos gestores hospitalares em incentivar o treinamento dos 

profissionais da saúde, bem como, motivar os trabalhadores a buscar o 

aprimoramento de sua atuação neste contexto, através de cursos, congressos 

e grupos de estudo. 

Acredita-se que, se o profissional sentir-se valorizado e respeitado pelos 

gestores, evidentemente conseguirá elevar o desempenho de seu trabalho, 

atuando em prol da humanização do atendimento e, diminuindo, desta feita, a 

rotatividade de profissionais nos hospitais e, assim, haverá o fortalecimento do 

vínculo com a equipe de saúde.  
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