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Objetivo: Oferecer suporte psicológico à equipe e aos pacientes atendidos pelo
hospital, e a seus acompanhantes, visando um processo de mudança de atitude por
parte desses atores sociais, destinada a permitir que as pessoas tenham mais
controle sobre sua saúde, fazendo as adaptações que forem necessárias a um
tratamento continuado, aprendendo a conviver com suas dificuldades e limitações e
assumindo uma postura ativa diante do seu processo de saúde-doença. Materiais e
Métodos: Trata-se de um relato de experiência dos alunos das Faculdades de
Saúde e Humanidades Ibituruna – FASI e Faculdades Integradas do Norte de Minas
– FUNORTE, do curso de Psicologia em suas práticas no Hospital Das Clínicas
Mário Ribeiro da Silveira. Tiveram como prática a observação, escuta, acolhimento,
evolução de prontuário e discussões do referencial teórico, as quais compõe o
arcabouço de conhecimento dos acadêmicos, entre outros. Resultados: A partir da
atuação prática realizada através de embasamento teórico sobre a atuação
profissional na área hospitalar, o estágio possibilitou correlacionar o papel do
Psicólogo com as demandas de atendimentos, no que constitui o trabalho
multidisciplinar, deixando clara a necessidade de conhecimento do profissional sobre
seu posicionamento diante das diversas situações, que envolvem as relações
interpessoais entre a equipe e acolhimento dos pacientes. O papel do psicólogo
nessa área de trabalho é direcionado a demandas atuais dos pacientes, sobre as
sensações provocadas pelo processo de hospitalização e possível necessidade de
acompanhamento terapêutico. Conclusão: A presente proposta contribuiu para a
formação dos futuros profissionais da Psicologia, favorecendo o entendimento crítico
e reflexivo dos papéis desempenhados pelo psicólogo hospitalar como um
profissional da saúde.
Palavras-chave: Atuação. Psicólogo. Hospital.

