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RESUMO 

 

Em dezembro do ano de 2019, foi identificada uma nova doença na cidade de Wuhan, China, que foi nomeada 

posteriormente como COVID-19. Em pouco tempo, o que era uma epidemia tornou-se uma pandemia, devido ao alto 

índice de contágio e mortalidade. Ademais, como medida de prevenção e enfrentamento da doença diversos governantes 

por todo o mundo adotaram o isolamento social, todavia os profissionais da saúde não tiveram a possibilidade de se isolar, 

dentre eles o Psicólogo Hospitalar. Sendo assim, os impactos não foram apenas na saúde física da população, mas também 

na saúde mental, atingindo a tríade trabalhada pela(o) Psicóloga(o) dentro dos hospitais, paciente, família e equipe. O 

principal objetivo do trabalho é fazer uma revisão bibliográfica, da importância da atuação do Psicólogo Hospitalar e da 

sua atuação com a tríade, contextualizando essa atuação com a crise sanitária da COVID-19. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo, realizar uma revisão bibliográfica sobre a interligação da tríade 

hospitalar, trabalhada pela(o) Psicóloga(o) dentro desse âmbito e a pandemia do novo vírus Sars-Cov-

2.  

A pandemia da COVID-19 foi e ainda é um fenômeno de ordem mundial que modificou o 

cotidiano de todo o planeta. Com ela, passaram a existir restrições sociais, econômicas e o aumento 

do sofrimento psíquico. Esse rompimento da antiga realidade, afetou consideravelmente todos os 

âmbitos da tríade hospitalar, sendo paciente, família e equipe, cada qual em sua realidade. O paciente 

preocupado com seu quadro clínico, enquanto a família com seu prognóstico e a equipe por sua vez 

trabalhava com as demandas físicas do paciente, enquanto lidava com as suas preocupações 

individuais.  

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2003), a(o) Psicóloga(o) Hospitalar 

tem função de atender demandas no âmbito secundário e terciário de atenção à saúde. Algumas das 

suas atividades que cabem a esses profissionais, são atendimentos psicoterapêuticos, grupos 

psicoterapêuticos, grupos com foco em psicoprofilaxia, atendimentos em ambiente ambulatorial e 

unidade de terapia intensiva (UTI), pronto atendimento, enfermarias, avaliação diagnóstica, 
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psicodiagnóstico, dentre outras competências que podem ser trabalhadas e exercidas pela(o) 

Psicóloga(o) Hospitalar.  

De acordo com o autor Rodriguez- Marín (2003), que resume em seis tarefas da(o) psicóloga(o) 

que trabalha no ambiente hospitalar: 

1. Função de coordenação: sendo atividades com os funcionários do hospital; 

2. Função de ajuda à adaptação: onde ajuda a adaptação e a qualidade do processo, do paciente 

internado;  

3. Função de interconsulta: trabalha com outros consultores, auxiliando outros profissionais 

deste âmbito a ajudar as demandas que os pacientes trazem; 

4. Função de enlace: trabalho interdisciplinar com a equipe, para a maior efetivação do 

tratamento para com o paciente; 

5. Função assistencial direta: trabalhando com o paciente, definitivamente; 

6. Função de gestão de recursos humanos: visa melhorar os serviços prestados dentro do 

ambiente hospitalar.  

A seguir, será dissertado acerca do paciente, família e equipe, e como a pandemia trouxe 

mudanças significativas, cada um com seus sofrimentos e angústias. Também será explanado sobre 

como a pandemia interagiu com a Psicologia Hospitalar.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Quando as doenças orgânicas se manifestam, a saúde psíquica também se altera. Existem 

inúmeras variantes que irão modificar a rotina do paciente, da família e da equipe que atuará no caso. 

Segundo Simonetti (2004) a Psicologia Hospitalar é o campo de entendimento e tratamento de 

aspectos psicológicos que estão envoltos no processo de adoecimento, sendo assim cabe ao psicólogo 

cuidar da subjetividade dos indivíduos no contexto hospitalar. 

 

2.1 PACIENTE  

 Segundo Simonetti (2004) a doença quando atinge o indivíduo implica diretamente em suas 

subjetividades, tais como os sentimentos, desejos, pensamentos e comportamentos, fantasias e 

lembranças, crenças, sonhos, conflitos e o estilo de adoecer. Podem ser compreendidos como causa 

da doença, desencadeador do processo patogênico, agravante do quadro clínico, fator de manutenção 

do adoecimento ou consequência desse adoecimento. Nesse sentido, o objetivo da Psicologia 

Hospitalar é a preparação simbólica do adoecimento, ou seja, ajudar o paciente a atravessar a 

experiência do adoecimento através de sua subjetividade. 
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Quando o paciente carregado de sua subjetividade, encontra o campo verdadeiro e confuso da 

doença, choca-se diretamente com algumas perdas, como a perda da saúde, autonomia, tempo, 

dinheiro ou até a própria vida. Esses aspectos dentro de cada realidade, cada paciente individualizado. 

Como já visto anteriormente, esse impacto físico e psicológico, da doença e do hospital, traz 

complicações para a família, que inevitavelmente é afetada. Adiante, dissertaremos sobre esse cruzar 

de sofrimentos paciente- família e juntamente com este, a equipe que está à disposição desse paciente, 

e tangivelmente cruza essa tríade (SIMONETTI, 2004).  

Neste contexto de adoecimento, ambiente conturbado e dentre outras mudanças que ocorrem 

simultaneamente, o papel da(o) psicóloga(o) é ajudar o paciente no enfrentamento da presença da 

doença, fortalecendo seu ego e cuidando os aspectos psicológicos em torno do adoecimento. O objeto 

de atuação da(o) psicóloga(o) hospitalar é a escuta, o subjetivo, nenhum outro profissional dentro 

desse ambiente está preparado para ouvir as angústias, mas a(o) psicóloga(o) sim, sustenta a angústia 

e o sofrimento desse indivíduo. (SIMONETTI, 2004) 

 

2.2 EQUIPE 

Para o funcionamento adequado de um hospital geral se faz necessário uma grande equipe 

multidisciplinar, desde aqueles que trabalham com a parte administrativa do hospital até os 

profissionais que tem contato direto com o paciente. Portanto, é importante ressaltar que ao citarmos 

equipe multidisciplinar estamos fazendo referência ao segundo grupo citado. 

A política de Humanização da Atenção e da Gestão ou Humaniza SUS é uma ação que visa 

incentivar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Dessa forma fortalecendo o 

trabalho da equipe multidisciplinar, construindo vínculos, tornando-se então uma rede cooperativa. 

Assim, a convivência da população com a equipe multidisciplinar torna-se um suporte emocional, 

não só para os pacientes, mas também para os funcionários (ALVES, 2014).  

Todavia, devido ao fato desses funcionários conviverem diariamente com essas demandas 

orgânicas, essas trocas solidárias que geram um vínculo e consequentemente uma carga emocional 

muito grande, que por vezes é difícil de ser enfrentada sozinha necessitando de um apoio 

especializado, tal qual o da(o) Psicóloga(o) Hospitalar (ALVES, 2014). A finalidade do trabalho da 

Psicologia no ambiente hospitalar não é apenas a dor do paciente, mas também a angústia inegável da 

família e a angústia disfarçada, muitas das vezes negada pela equipe. O trabalho da(o) psicóloga(o) leva 
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em consideração a individualidade de cada sujeito como também o relacionamento entre eles, de modo a 

intermediar e facilitar o relacionamento entre paciente-família-equipe (SIMONETTI, 2018). 

Levando em consideração os aspectos citados nos parágrafos a cima, a(o) psicóloga(o) 

hospitalar tem o objetivo, dentre outras coisas, de elaborar métodos eficazes para a prevenção da 

saúde mental de outros profissionais e pacientes, implementando ações de acolhimento psíquicos 

relacionados ao contexto de trabalho, a fim de promover melhor condição de saúde mental (DONATO 

e JAIME, 2021). Ademais, no dia a dia no hospital a(o) psicóloga(o) também trabalha como tradutora 

entre a equipe multidisciplinar e os usuários, já que a linguagem utilizada pela equipe é muito técnica 

e que pode ser desconhecida para o ouvinte (FOSSI e GUARESCHI, 2004). 

 

2. 3 FAMÍLIA 

A família é um grupo necessário para a formação de um novo membro e por isto é vista como 

uma instituição social natural (LANE, 1981). Papéis sociais familiares são distribuídos a cada 

membro da família, e de acordo com o sexo e a idade, esse papel torna-se inerente ao indivíduo 

responsável. Portanto, quando um dos membros é afetado por uma doença, toda a estrutura familiar 

é modificada. Sendo assim, tomar ciência de qual é o contexto familiar que o indivíduo está inserido 

e identificar qual era o papel exercido pelo mesmo, é de grande valia para que o atendimento 

psicológico hospitalar seja mais efetivo (LUSTOSA, 2007). 

O adoecer é um processo subjetivo, podendo ser influenciado por inúmeros fatores culturais e 

ambientais, alterando a interpretação que o indivíduo terá da doença orgânica que o afeta. Além disso, 

existe um fator agravante: normalmente a doença surge sem precedentes. Gerando uma crise, pois 

determina a interrupção daquilo que era considerado previsto, obrigando que o paciente, a família e 

até a equipe técnica responsável lidem com diversas questões de maneira imediata (LUSTOSA, 

2007). 

A família exerce grande influência no processo da perda e recuperação da saúde do paciente, 

mas nem sempre ela tem suporte emocional para lidar com a situação, por isso a importância do 

trabalho psicológico tanto com o paciente como com a sua família. Diante de uma situação de 

desestruturação, é necessário que a família abra mão de sentimentos egoístas inadequados. Quando 

isso acontece todos os indivíduos que compõem o núcleo familiar são afetados e a subjetividade de 

cada um deles também entra em questão, precisando ser trabalhada por uma psicóloga(o). É neste 

momento que a atuação da(o) psicóloga(o) hospitalar entra em ação em prol da família, trazendo sua 

compreensão teórica e a habilidade técnica frente a um sofrimento atual. Também é dever da(o) 
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profissional da psicologia dar assistência ao enfrentamento da dor, sofrimento e medo da perda do 

paciente. Além destas tarefas, cabe à psicóloga(o) hospitalar realizar uma aproximação da equipe do 

hospital e da família, para que esses membros familiares possam de fato compreender o que acontece 

com o seu ente, facilitando a comunicação e contribuindo para uma melhora do enfermo (LUSTOSA, 

2007). 

 

3. COVID-19 E A PSICOLOGIA HOSPITALAR 

Como já mencionado nos parágrafos anteriores, um hospital para manter o seu pleno 

funcionamento necessita de uma equipe multidisciplinar, pois cada categoria de profissionais irá, com 

o seu conhecimento, contribuir de alguma forma para promover a saúde do paciente. Além disto, a 

junção dessas diversas categorias possibilita que o indivíduo seja visto com o ser biopsicossocial que 

é (FAQUINETI, 2020). 

No cotidiano do ambiente hospitalar, é natural que os profissionais que ali trabalham tenham 

que lidar com situações de dor, sofrimento e situações estressoras que por muitas vezes desenvolvem 

um sentimento de impotência, frustração e revolta (KOVÁCS, 2010). Todavia, com o avanço da 

pandemia COVID-19 este ambiente tornou-se ainda mais vulnerável, já que esta intercorrência 

aumentou não só vulnerabilidade social, mas também a emocional e as(os) psicólogas(os) hospitalares 

acolheram a angústia, o desespero e o medo da morte, da perda de entes, do emprego ou até mesmo da 

dignidade (BRANCO e RRUDA, 2020). 

Com a progressão dessa doença a rotina dos indivíduos por todo o mundo teve que ser modificada, 

todavia para alguns isto ocorreu de uma forma ainda mais brusca, sendo que dentre estes estão os 

profissionais da saúde que atuaram na linha de frente para combater a COVID-19. O empenho foi 

grandioso, gerando desgastes físicos e emocionais nesses profissionais, já que os mesmos ficam isolados 

dentro do hospital e ainda isolados dentro do setor específicos para realizar os cuidados com essa doença. 

Soma-se a isso, o fato de médicos, enfermeiras e outros, não poderem estar em contato com suas famílias, 

a preocupação com a própria saúde e a saúde de seus entes. Relatos de profissionais exaustos com as 

novas rotinas tornou-se comum, os mesmos passaram a buscar constantemente um equilíbrio entre as 

próprias demandas e a indispensabilidade de cuidar do paciente (FAQUINETI, 2020). 

A doença representa muitas vezes o fim, por isso ficou ainda mais presente durante a pandemia. 

Sendo assim, tem-se a ciência que a COVID-19 deixará muitos resultados negativos para pacientes, 

familiares e equipe, pois as pessoas têm medo de contrair a doença, as contaminadas verbalizam o 
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medo que tiveram de morrer, de infectar outras pessoas, do abandono e preconceito do meio social 

(SCHMIDT, et al, 2020). 

Portanto, as(os) psicólogas(os) hospitalares, tem uma função tão fundamental quanto, médicos, 

enfermeiros e outros profissionais, na linha de frente para combater o COVID-19. Pois, é de 

responsabilidade deste profissional que a saúde mental da equipe, família e paciente se mantenham o 

mais sadias possível (FAQUINETI, 2020). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se, portanto, que a formação teórica será um alicerce para desenvolver as práticas 

hospitalares. Na década de 1950, quando a Psicologia passou a adentrar os hospitais, não havia a 

prática hospitalar que conhecemos hoje, era apenas uma extensão da clínica no hospital. Todavia, 

com os avanços dos trabalhos científicos a Psicologia possui alguns referenciais próprios que dão 

apoio ao fazer da(o) psicóloga(o) na teoria e na prática. Tais conhecimentos, auxiliaram no 

enfrentamento dos conflitos psicológicos, que foram agravados na pandemia.  

O trabalho da(o) psicóloga(o) exige do profissional uma visão ampla e sistêmica do sujeito a 

ser atendido. Este olhar deve se estender à instituição, à equipe, a fim de dar o devido lugar às 

demandas advindas além do sujeito que inicialmente estaria em questão. Ademais, o trabalho da 

Psicologia não pode focar apenas nos processos saúde-doença, não a partir do modelo biomédico, 

mas ampliando para uma perspectiva ainda maior, levando em consideração aspectos sociais, 

econômicos, culturais, espirituais, emocionais, éticos e etc. 

É notório que a Psicologia de maneira geral tem grande impacto na vida dos indivíduos que 

entram em contato com a profissão. No contexto hospitalar não é diferente, mesmo que neste caso 

seja uma psicoterapia breve tem grande valia, não apenas para o paciente que está internado, mas 

também para a família e a equipe. Num contexto pandêmico o trabalho da(o) psicólog(a)o com a 

tríade se faz ainda mais necessário, principalmente quando nos referimos a equipe multidisciplinar 

do hospital, já que os mesmos têm enfrentado a doença de maneira direta, esses profissionais precisam 

de um acolhimento psicológico para enfrentar essa circunstância da maneira mais sadia possível. 

Ademais, a COVID-19 deixará inúmeras sequelas emocionais, causadas pelas perdas, 

ansiedade de enfrentamento do desconhecido e insegurança de retomar uma vida sem o isolamento 

social, sendo assim não podemos minimizar os efeitos psicológicos e sim garantir que toda a 

população tenha acesso a ações de saúde mental. 
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