
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ÁREA 

DA SAÚDE 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 
 
 
 

LARISSA RODRIGUES MOREIRA 

 
 
 
 
 
 

Intervenção Psicológica em um Serviço de Urgência Pediátrica: 
estudo série de casos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
Dezembro/2017 



 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR O ARTIGO 
NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a 
disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital, sem ressarcimento dos direitos autorais, o 
documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a 
título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 
 

 1. Identificação do Artigo 

Autor (a) 
principal: 

Larissa Rodrigues Moreira 

Co-autores 
 
 

Sebastião Benício da Costa Neto 

E-mail: larissa7691@hotmail.com 

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [x]Sim            [  ] Não 

Título: Intervenção Psicológica em um Serviço de Urgência Pediátrica: estudo série de casos 

 

Palavras-chave: Psicologia; Urgência; Emergência; Pediatria; Casos 

Título em outra língua: Psychological intervention in a Pediatric Emergency Department: a 
case study of cases 

 

Palavras-chave em outra língua: Psychology; Urgency; Emergency; Pediatrics; Cases 

 

Área de concentração: Urgência e Emergência 

Data defesa:(dd/mm/aaaa) 08/12/2017 

Programa de Pós-Graduação: Residência Multiprofissional em Área da Saúde 

Orientador (a): Sebastião Benício da Costa Neto 

E-mail: sebastiaobenicio@gmail.com 

Co-orientador (a):  

E-mail:  

Enviado para a Revista: Revista de Saúde Pública da Universidade de São Paulo em 06/03/2018 

 
2. Informações de acesso ao documento: 
Liberação para disponibilização?   [x] total          [   ] resumo/abstract 
 
[  ] Outras restrições: ___________________________________________________________________ 
 
Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s) arquivo(s) 
em formato digital PDF ou DOC do ARTIGO.  
 
Data: 06/03/2018 
 
Assinatura do(s) autor(es): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

mailto:larissa7691@hotmail.com
mailto:sebastiaobenicio@gmail.com


 ii 

LARISSA RODRIGUES MOREIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenção Psicológica em um Serviço de Urgência 
Pediátrica: estudo série de casos 

 
 
 
 
 
 

Artigo apresentado ao Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde, do Hospital das 
Clínicas, da Universidade Federal de Goiás, 
como requisito parcial para obtenção do 
Título de Especialista em Urgência – 
Emergência. 

 
Orientador: Sebastião Benício da Costa Neto 

 
 
 
 
 

 
 

Goiânia 
Dezembro/2017



 iii 

Ficha catalográfica 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA 
BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

UFG 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 iv 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

Residente: Larissa Rodrigues Moreira 

Orientador(a): Sebastião Benício da Costa Neto 

 

 

 

Membros: 
 

1. Elisa Alves da Silva (Doutora em Psicologia Clínica e Cultura (UnB); 
Faculdade Estágio de Sá) 

2. Angela Beatriz de Lima Borges (Mestre em Psicologia (UFG); 
Especialista em Programa da Saúde da Família (UNAERP). 

 

 

 

Data da defesa: 08/12/2017 
 

 



 5 

SUMÁRIO 

ARTIGO ....................................................................................................... 7 

Resumo ........................................................................................................ 8 

Introdução .................................................................................................... 9 

Métodos ....................................................................................................... 11 

RESULTADOS ............................................................................................. 14 

Inserção da psicóloga residente no Setor de Urgência e Emergência ......... 14 

Relato dos casos .......................................................................................... 16 

1. Caso A.V.P.M. .......................................................................................... 16 

2. Caso E.V.F.S. .......................................................................................... 20 

3. Caso M.M.C. ............................................................................................ 23 

4. Caso V.A.O.S. .......................................................................................... 26 

5. Caso V.C.S. ............................................................................................. 30 

Discussão..................................................................................................... 33 

Referências Bibliográficas ............................................................................ 37 

ANEXOS ...................................................................................................... 40 
Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética ........................................................ 40 

Anexo 2 – TCLE E TALE ............................................................................. 45 

Anexo 3 – Normas de publicação do(s) respectivo(s) periódico(s) .............. 51 

 

 

 

 

 

  



 6 

TABELAS, FIGURAS E ANEXOS 

Quadro representativo do caso 1 – A.V.P.M. ............................................... 19 

Quadro representativo do caso 2 – E.V.F.S. ................................................ 23 

Quadro representativo do caso 3 – M.M.C. ................................................. 26 

Quadro representativo do caso 4 – V.A.O.S. ............................................... 30 

Quadro representativo do caso 5 – V.C.S. ................................................... 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Intervenção psicológica em um Serviço de Urgência Pediátrica: estudo 

série de casosΨ 

Psychological intervention in a Pediatric Emergency Department: a case 

study of cases 

Psicologia no Serviço de Urgência Pediátrica 

 

Descritores 

Psicologia; Urgência; Emergência; Pediatria; Casos. 

 

Resumo  
Objetivos: Sistematizar a experiência de atuação de uma psicóloga residente no serviço de 
urgência e emergência de um hospital escola no município de Goiânia através de estudo série 
de casos. 
Métodos: Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo clínico-descritivo. A pesquisa foi realizada 
no Serviço de Urgência Pediátrica (SERUPE) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás (HC/UFG/EBSERH). A amostra é formada por cinco pacientes, com idades entre 8 
meses e 11 anos. Os instrumentos utilizados para coleta e sistematização dos dados foram: 
Questionário Sociodemográfico e de Informações Clínicas e relatório psicológico. A análise dos 
dados foi realizada com base nos relatórios psicológicos elaborados e literatura encontrada no 
levantamento bibliográfico sobre a atuação do psicólogo hospitalar no contexto da urgência e 
emergência. 
Resultados: Os casos elucidados expressam possibilidades de intervenção psicológica no 
contexto do Serviço de Urgência Pediátrica e pode-se definir que cada caso teve um eixo 
primordial de intervenção: 1) abordagem acerca da influência de vulnerabilidades sociais na 
chegada até o serviço de urgência e emergência, evidenciando outras urgências além da 
urgência biológica e física; 2) mediação na comunicação entre a equipe de saúde e o 
responsável pela paciente; 3) intervenção psicoeducativa; 4) comunicação de más notícias; e 5) 
avaliação psicológica. 
Conclusões: A realização da presente pesquisa trouxe evidências de pontos que são suscitados 
durante a intervenção do psicólogo no contexto hospitalar, relacionados à emergência de 
questões que extrapolam a urgência física, a importância de estabelecimento do vínculo com os 
pacientes e familiares, garantia de acolhimento aos mesmos para proporcionar uma assistência 
qualificada, importância da comunicação assertiva, da construção de estratégias de 
enfrentamento funcionais a partir de escuta qualificada, do suporte psicológico adequado e da 
atuação conjunta da equipe multidisciplinar. 

 

 

 

  

                                            
Ψ Artigo elaborado segundo as normas da Revista de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo. 
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Introdução 

 

O Pronto Socorro se constitui como espaço que recebe pessoas que 

vivenciam situações de urgência e emergência e que exige atuação rápida e 

assertiva por parte da equipe de saúde para atendimento das demandas e 

devidos encaminhamentos. 

Nesse espaço, o restabelecimento da saúde é premissa básica e todos 

os esforços são empenhados para que isso seja alcançado. Nesse sentido, em 

um espaço onde a emergência é cotidiana e o aspecto físico é fonte principal de 

atenção e cuidado, o trabalho do psicólogo exige uma adequação a essa rotina 

e exige desses profissionais habilidades específicas para lidar com esse 

contexto1. Sendo assim, o contato direto com o novo exige do profissional que 

atua nesse contexto flexibilidade para definir a ação mais efetiva em cada 

momento de atuação, levando em consideração a singularidade de cada 

situação e atendimento2. 

A Psicologia no Brasil foi regulamentada em 1962, com a aprovação da 

Lei nº 4119 e complementada pelos atos oficiais e pelas legislações 

estabelecidas durante o período que tem início em 1962 e avança até a década 

de 703. Constitui-se como um campo de saber que está em processo de 

consolidação e que possui uma mescla de áreas e subáreas com referenciais 

teóricos e práticas específicas4. Dentre essas áreas e subáreas inclui-se a 

Psicologia Hospitalar e a Psicologia da Saúde. 

Segundo a Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) nº 

013/2007, o psicólogo especialista em Psicologia Hospitalar atua em 

instituições de saúde e participa da prestação de serviços nos níveis secundário 

ou terciário da atenção à saúde5. O atendimento pode ser prestado a pacientes, 

familiares e/ou responsáveis pelo paciente, membros da comunidade dentro de 

sua área de atuação, membros da equipe multiprofissional e todas as ações 

são realizadas visando o bem estar físico e emocional do paciente. 

O psicólogo hospitalar tem importante papel nas intervenções 

direcionadas à relação médico/paciente, paciente/família, paciente/paciente e 
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do paciente em relação ao seu processo de adoecimento, hospitalização e 

repercussões emocionais que emergem neste contexto5. O trabalho é realizado 

em diversas unidades clínicas, dentre elas o Pronto Socorro (PS) e Serviço de 

Urgência Pediátrica (SERUPE), que se constituem como unidades de pronto 

atendimento. 

O trabalho do psicólogo em setores/unidades de urgência e emergência 

pode ser verificado a partir de alguns enfoques presentes na literatura 

especializada, a saber: 1) abordagem em linhas gerais acerca do que se 

constitui como trabalho do psicólogo no setor de urgência e emergência de um 

hospital6,7; 2) reflexões e relatos acerca de experiências de implementação de 

serviços de Psicologia em setores de urgência e emergência, trazendo à tona 

dificuldades e limitações do trabalho nessa área2,8; 3) reflexões acerca da 

abordagem do plantão psicológico como possibilidade para atendimento em 

setores de urgência e emergência, porém em contrapartida a baixa inserção 

desse tipo de serviço em unidades hospitalares, sendo muito utilizadas em 

clínicas escola de Psicologia de universidades9; 4) intervenções realizadas em 

situações de emergências e desastres10, sendo que extrapolam o âmbito do 

trabalho hospitalar. 

Sendo assim, os objetivos do presente trabalho são, de maneira geral, 

sistematizar a experiência de atuação de uma psicóloga residente no serviço de 

urgência e emergência de um hospital escola no município de Goiânia. E, 

especificamente, realizar um relato de experiência da inserção de uma 

psicóloga residente no serviço de urgência e emergência de um hospital escola 

no município de Goiânia, a fim de contribuir para a sistematização da atuação 

do psicólogo nessa área específica; analisar a intervenção psicológica em 

estudos de caso específicos, evidenciando como é realizado o trabalho nesta 

área; e, compreender as possibilidades e dificuldades de atuação do psicólogo 

nessa área. 
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Métodos 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo clínico-descritivo. Esse tipo de 

estudo se constitui com vistas a abranger as características básicas de um 

campo de pesquisa específico, no caso, o setting dos cuidados com a saúde, 

visto que nesses locais são abordadas importantes questões pessoais e de foro 

íntimo que necessitam de técnicas metodológicas especiais para serem 

coletadas e analisadas.  

A pesquisa qualitativa é multimetodológica quanto ao foco, envolvendo 

uma abordagem interpretativa e naturalística como fonte de coleta e análise de 

dados. Sendo assim, pesquisas qualitativas estudam os objetos de pesquisa no 

seu setting natural, com vistas a dar sentido e/ou interpretar fenômenos 

baseando-se nos significados que as pessoas atribuem a determinado 

acontecimento11,12. 

A pesquisa foi realizada no Serviço de Urgência Pediátrica (SERUPE) do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG/EBSERH). 

O hospital foi fundado em 1962 e iniciou suas atividades com 60 leitos, 

distribuídos entre as Clínicas Médica, Cirúrgica e Ortopédica. Surgiu da 

necessidade de criação de um Hospital Geral para atendimento médico àqueles 

que não eram segurados do Instituto Nacional de Assistência Médica e 

Previdência Social (INAMPS), bem como para atender às necessidades de 

estágio dos alunos da primeira turma da Faculdade de Medicina, que havia sido 

inaugurada dois anos antes13. O HC/UFG/EBSERH foi se constituindo por meio 

de sucessivas reformas, adaptações e remanejamento de áreas. O Pronto 

Socorro começou a ser construído para atender a demanda do município de 

Goiânia, que não possuía hospitais que realizavam atendimentos de urgência e 

emergência.  

É um hospital de atendimento terciário e possui estrutura tecnológica e 

instrumental técnico para atendimento de casos de alta complexidade, bem 

como de consultas especializadas, realização de exames avançados de 

diagnóstico e procedimentos cirúrgicos. Está totalmente inserido no SUS e 
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atende demanda exclusiva de usuários do SUS que são encaminhados por 

meio da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 

Além de atendimento aos usuários do SUS, o hospital se constitui como 

hospital escola e atua na formação de diversos profissionais da área da saúde, 

contribuindo para a produção de conhecimento na área, por meio do ensino, 

pesquisa e extensão. 

O Setor de Urgência e Emergência do HC/UFG/EBSERH é formado pelo 

Pronto Socorro Adulto e Serviço de Urgência Pediátrica (SERUPE) e, 

atualmente, usa-se a classificação de risco de Manchester14 para eleição de 

prioridades para atendimento dos casos que chegam ao setor.  

O Pronto Socorro do HC/UFG/EBSERH é dividido em quatro áreas: Sala 

de Demanda, Área Verde, Área Amarela e Área Vermelha, que totalizam 

dezoito leitos. O quadro de funcionários conta com médicos clínicos e 

cirúrgicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, técnico administrativo e 

assistente social. Não há psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista lotados no 

Pronto Socorro, apenas os residentes que passam pelo serviço e os 

preceptores que orientam as atividades dos residentes.  

O SERUPE possui 14 leitos, divididos em duas enfermarias, uma sala de 

reanimação e uma sala de nebulização. O serviço utiliza a classificação de risco 

de Manchester14 e a composição do quadro de funcionários é semelhante à do 

Pronto Socorro, portanto não conta com psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista 

no quadro efetivo de profissionais. 

Foi realizado estudo de cinco casos de pacientes internados no Serviço 

de Urgência Pediátrica, com idades entre 8 meses e 11 anos, todas do sexo 

feminino, nenhuma das pacientes apresentava doença prévia ou fazia uso de 

medicações antes da internação no SERUPE. 

Foram incluídos neste estudo pacientes e/ou responsáveis que 

compreenderem os objetivos do estudo e que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE), para as crianças. Pacientes que apresentaram alterações 

de consciência, linguagem e/ou de pensamento ou que não apresentaram 
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compreensão dos objetivos do estudo e se recusaram a participar do mesmo 

não foram incluídos na presente pesquisa. 

Os instrumentos utilizados para coleta e sistematização dos dados 

foram: Questionário Sociodemográfico e de Informações Clínicas e relatório 

psicológico. O questionário foi elaborado para a coleta de dados referentes a 

variáveis sociais e demográficas que podem influenciar na história do sujeito. 

Inclui as variáveis: sexo, idade, estado civil, renda familiar, escolaridade, 

situação de moradia, ocupação, uso de medicação, doença preexistente. 

O relatório psicológico foi elaborado para cada caso analisado e se 

constituiu como fonte de sistematização da intervenção realizada pela psicóloga 

responsável, conforme orientações disponíveis na Resolução do CFP nº 

07/200315, que institui o Manual de Elaboração de documentos escritos 

produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica e define dentre 

outros documentos, a estrutura de um relatório psicológico, que consiste em: 1) 

Identificação; 2) Descrição da demanda; 3) Procedimento; 4) Análise e 5) 

Conclusão. 

O material para a elaboração do relato de experiência foi coletado 

durante o segundo ano de residência, momento em que os residentes do eixo 

de concentração Urgência e Emergência iniciam suas práticas no Setor de 

Urgência e Emergência do hospital, tais dados são produto da vivência da 

inserção da psicóloga residente no respectivo setor.  

Os dados dos casos clínicos foram coletados durante o segundo 

semestre de 2017 após aprovação do projeto inscrito sob o CAAE: 

76329517.0.0000.5078pelo Comitê de Ética de Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da UFG/EBSERH. A pesquisa foi conduzida dentro dos padrões éticos 

e conforme a Resolução MS/CNS 466, de 12 de dezembro de 201216, que 

orienta a realização de pesquisas com seres humanos. 

Os participantes da pesquisa foram abordados durante a internação nas 

enfermarias no SERUPE e foram sensibilizados a participar do estudo. Após o 

aceite expresso verbalmente, foi aplicado o TCLE aos pais e/ou responsáveis 

das crianças que não apresentavam capacidade de compreensão acerca dos 
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objetivos e finalidades da pesquisa, para as crianças que apresentavam tal 

compreensão foram aplicados o TCLE aos pais e/ou responsáveis das mesmas 

e TALE, às crianças. 

O Questionário Sociodemográfico e de Informações Clínicas foi 

preenchido com base na entrevista inicial realizada em todos os casos e 

complementado com informações que constavam em prontuário. Após a 

aplicação desses instrumentos, seguiu-se a intervenção e acompanhamento 

psicológico do caso e após encerramento do mesmo foi produzido o relatório 

psicológico, conforme orientações expressas pelo Conselho Federal de 

Psicologia e no qual constam todos os procedimentos utilizados durante a 

intervenção psicológica no caso clínico, bem como os devidos 

encaminhamentos pra o mesmo17.  

Para a intervenção psicológica foram utilizados instrumentos como: 

entrevista inicial, testes psicológicos, técnicas específicas da Psicologia, sendo 

que para cada caso foi utilizado o necessário para intervenção e 

acompanhamento do mesmo pela psicóloga responsável. O único questionário 

específico utilizado para todos os casos foi o Questionário Sociodemográfico e 

de Informações Clínicas. A coleta de dados ocorreu de forma individual e em 

local propício à intervenção psicológica. 

A análise dos dados foi realizada com base nos relatórios psicológicos15 

elaborados e foi realizada uma sistematização da literatura encontrada no 

levantamento bibliográfico como base para análise da atuação do psicólogo 

hospitalar no contexto da urgência e emergência. Para tal foram utilizados 

conhecimentos específicos da área da Psicologia, e mais especificamente, da 

Psicanálise, abordagem teórica adotada pela pesquisadora responsável pela 

pesquisa. 

 

Resultados 

 

Inserção da psicóloga residente no Setor de Urgência e Emergência 
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No Hospital das Clínicas o Serviço de Psicologia compõe a Unidade de 

Atenção Psicossocial, que também é composta pelos Serviços de Assistência 

Social e de Psiquiatria. O Serviço de Psicologia realiza atendimentos 

ambulatoriais e em enfermarias. O Programa de Residência Multiprofissional 

em Saúde da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG-EBSERH) – Eixo: 

Urgência e Emergência - atua somente nas enfermarias, oferecendo 

atendimento aos pacientes internados.  

Atualmente, as Clínicas que estão cobertas por psicólogos efetivos são: 

Cirúrgica, Médica, Maternidade, Pediatria, UTI’s Médica, Cirúrgica e Neonatal, 

e, Serviço de Hemodiálise. Os residentes do eixo de Urgência e Emergência, 

incluindo os psicólogos residentes, fazem rodízio nas Clínicas Médica, 

Cirúrgica, UTI’s Médica e Cirúrgica, Clínica Tropical, Ortopédica durante o 

primeiro ano de residência. No segundo ano de residência o rodízio é 

distribuído no setor de Urgência e Emergência do Hospital e os residentes 

realizam suas atividades práticas no Pronto Socorro Adulto (PS) e Serviço de 

Urgência Pediátrica (SERUPE), onde não há psicólogos efetivos. 

Nas clínicas onde há psicólogos efetivos a preceptoria é realizada pelo 

psicólogo responsável pela respectiva clínica, nos setores onde não há 

psicólogo efetivo o acompanhamento é realizado por psicólogos que são 

referências em outras clínicas. 

O atendimento realizado nas clínicas se pauta na avaliação psicológica e 

acompanhamento psicológico enquanto o paciente está internado. É 

característico do Hospital das Clínicas da UFG (HC/UFG/EBSERH) receber 

pacientes que apresentam doenças crônicas e que passam por longos períodos 

de internação. Sendo assim, o trabalho do psicólogo residente pode ser 

realizado por um período maior e o acompanhamento pode abranger diversas 

intervenções. 

A inserção das psicólogas residentes no Serviço de Urgência e 

Emergência do HC/UFG/EBSSERH trouxe diversos questionamentos e 

dificuldades, visto que para atuação nesses setores era necessário um novo 

modo de atuação e intervenção que abarcasse as características de um serviço 
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de urgência e emergência: recepção de pacientes em situações agudas e/ou 

críticas, período de internação no PS e SERUPE limitado ao período necessário 

para estabilização do quadro clínico do paciente, necessidade de intervenção 

psicológica focada e que provavelmente seria continuada por outro profissional 

caso o paciente fosse encaminhado a alguma clínica do hospital. 

A formação do psicólogo para atuar no contexto hospitalar ainda 

apresenta lacunas, no que diz respeito à intervenção no contexto de Urgência e 

Emergência as lacunas são ainda maiores, sendo assim a psicóloga residente 

responsável pela presente pesquisa apresentou diversas dificuldades para 

atuação nesse contexto. 

A ausência de psicólogo efetivo no Serviço de Urgência e Emergência 

pode ser outro fator complicador, visto que a intervenção do residente é 

temporária e limitada ao período que o mesmo se encontra na instituição. 

Levando em consideração o caráter formativo do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde, optou-se por desenvolver um trabalho baseado em 

casos atendidos pela psicóloga responsável pelo estudo. Segue-se à exposição 

dos casos, abordando como a intervenção foi realizada e quais as 

possibilidades de atuação no setor de Urgência e Emergência.  

 

 

Relato dos casos 

 

1. Caso A.V.P.M. 

 

Relatório Psicológico 

1. Identificação 

Descrição do caso: A.V.P.M., 8 meses de idade, sexo feminino, reside com a 

mãe, pai, marido da avó paterna e avó paterna. Paciente dá entrada no 

SERUPE com queixa de febre, irritabilidade, episódios de vômito, cansaço e 

falta de ar. A criança foi trazida ao serviço pelos pais. O início do 



 17 

atendimento psicológico se dá devido a uma situação conflituosa entre os 

pais da criança e a equipe de saúde. 

 

2. Descrição da demanda  

O atendimento psicológico se iniciou quando a equipe de enfermagem 

fazia tentativas para colocar um acesso venoso na criança. Devido ao quadro 

clínico da criança, a mesma estava muito agitada e a equipe teve dificuldades 

para conseguir o acesso venoso. Enquanto a equipe realizava as tentativas, os 

pais da criança apresentaram importante alteração de humor e labilidade 

emocional e iniciaram uma discussão com a equipe de saúde. A fim de tentar 

manejar tal situação foi realizado acolhimento aos pais, esclarecimento quanto 

à rotina hospitalar e quanto à necessidade de realização do procedimento, e foi 

oferecido suporte psicológico a ambos. 

 

3. Procedimentos 

Acolhimento dos pais da criança, a fim de compreender os estressores 

mais significativos para os mesmos no processo de internação da criança. 

Esclarecimentos quanto à rotina hospitalar e sobre a necessidade de 

realização do procedimento para que os pais da criança pudessem ter acesso 

às informações de forma objetiva. 

Suporte psicológico a ambos para manejo da ansiedade e estabilização 

de humor. 

Escuta ativa a mãe da criança que apresentava importante ansiedade, 

medo, agressividade e dificuldades pra lidar com a situação vivenciada. 

Atendimentos realizados: atendimento inicial a ambos; atendimento à 

mãe e ao pai, separadamente; atendimento à mãe. Os atendimentos foram 

realizados em dois dias, após esse período a criança foi encaminhada a outra 

unidade no hospital e assim foi dada continuidade ao atendimento por outro 

profissional da Psicologia. 

Todos os procedimentos utilizados tinham como objetivo proporcionar 

uma escuta qualificada à mãe e pai da criança, bem como compreender a 
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história e contexto em que a família estava inserida, pois uma das questões que 

chamou a atenção da equipe de saúde e foi alvo da intervenção da equipe do 

Serviço Social, foi o fato da criança ter 8 meses e não ter registro de 

nascimento. Durante a internação no SERUPE a criança era identificada 

institucionalmente como Recém Nascida de K.S.M. 

 

4. Análise 

A.V.P.M. é uma criança que pertence a uma família que possui renda 

entre 1 a 3 salários mínimos. A mãe é profissional do lar e o pai trabalha como 

auxiliar de produção. Ambos apresentam dificuldades para compreender 

determinadas questões relacionadas ao quadro clínico da criança, bem como 

apresentaram dificuldades de comunicação com a equipe de saúde. Em uma 

situação delicada em que a equipe de enfermagem tentava conseguir um 

acesso venoso na criança, os pais se desestabilizaram devido às sucessivas 

tentativas sem sucesso para realização da punção. Nesse caso, o acolhimento 

foi a estratégia inicial utilizada pela psicóloga para tentativa de manejo da 

situação. 

Após o acolhimento foram realizados esclarecimentos quanto à rotina 

hospitalar e sobre a necessidade de realização do procedimento para que os 

pais da criança pudessem ter acesso às informações de forma objetiva, sempre 

com a precaução de checar com os pais da criança como os mesmos estavam 

absorvendo e compreendendo as informações repassadas. 

O suporte psicológico oferecido a ambos para manejo da ansiedade e 

estabilização de humor foi realizado com base na escuta qualificada, a fim de 

permitir e dar espaço para que os pais da criança pudessem compreender os 

sentimentos e sensações vivenciadas, bem como encontrar formas funcionais 

para lidar com os mesmos. 

A escuta ativa e validação dos sentimentos da mãe da criança que 

apresentava importante ansiedade, medo, agressividade e dificuldades pra lidar 

com a situação vivenciada foi a estratégia utilizada para lidar com a labilidade 

emocional apresentada pela mãe, bem como proporcionar o mínimo de 
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estabilização emocional para que a mesma pudesse oferecer os cuidados 

necessários à criança. 

 

5. Conclusão 

Durante o processo de atendimento dos pais da criança, fica perceptível 

que as questões de urgência apresentadas pela criança e sua família 

extrapolam o nível da urgência física e biológica e trazem à tona questões 

relevantes expressas pelos sintomas apresentados pela criança, visto que estes 

sintomas a trouxeram ao SERUPE, como se a mesma fosse a porta-voz de 

questões sociais e vulnerabilidades enfrentadas pela família. O fato da criança 

não apresentar registro de nascimento foi um ponto que chamou atenção da 

equipe, pois tal situação pode dificultar o acesso da criança a diversos direitos e 

serviços de saúde, assistência, educação, entre outros. Nesse sentido, 

estabelecer e manter um vínculo com a família dessa criança fez-se 

imprescindível para a solução de conflitos e demandas específicas, além de 

proporcionar possibilidades para recuperação da saúde da criança e os devidos 

encaminhamentos após a alta hospitalar. 

 

Quadro representativo do caso 1 – A.V.P.M. 
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2. Caso E.V.F.S. 

 

Relatório Psicológico 

1. Identificação 

Descrição do caso: E.V.F.S., 1 ano e 7 meses, sexo feminino, reside com o 

pai e mãe. Paciente dá entrada no SERUPE por apresentar vômitos, febre, 

cansaço/dispnéia e irritabilidade, foi internada para tratamento de doença 

bacteriana. O atendimento psicológico se iniciou devido à dificuldade de 

comunicação entre a mãe da criança e a equipe de saúde, pois a mãe da 

criança não compreendia as informações repassadas pela equipe e 

apresentava importante ansiedade, irritação e labilidade emocional. 

 

2. Descrição da demanda  

O atendimento psicológico se iniciou devido à dificuldade de 

comunicação entre a mãe da criança e a equipe de saúde, pois a mãe da 

criança não compreendia as informações repassadas pela equipe e 

apresentava importante ansiedade, irritação e labilidade emocional. No 

SERUPE a equipe médica passa visitas todas as manhãs para coletar 

informações sobre o paciente e repassar informações aos responsáveis sobre o 

quadro clínico da criança. Logo após as visitas da equipe médica a mãe de 

E.V.F.S. apresentava importante ansiedade, choro e irritabilidade e nesse 

contexto foi iniciado o acompanhamento psicológico. 

A intervenção psicológica se iniciou durante uma visita da equipe médica 

que foi acompanhada pela psicóloga responsável pelo presente estudo. Após a 

visita foi realizada checagem de informações com a mãe da criança, a fim de 

averiguar como a mesma compreendia as informações repassadas. A mãe da 

criança apresentava dificuldades para compreender os termos e linguagem 

médica, bem como apresentava a negação como estratégia de enfrentamento, 

portanto, a mãe da paciente não conseguia reter e/ou compreender as 

informações repassadas. Sendo assim, foi realizado suporte psicológico, escuta 

ativa e checagem de informações a fim de mediar a relação entre a equipe de 
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saúde e a mãe da paciente e proporcionar maior compreensão e condições 

favoráveis para que a mesma pudesse lidar com a situação vivenciada. 

 

3. Procedimentos  

Acompanhamento das visitas médicas, a fim de acompanhar as 

informações repassadas pela equipe e avaliar as emoções e comportamentos 

da mãe durante a visita médica. 

Checagem de informações após as visitas médicas através de 

questionamentos sobre o que a mãe da criança havia entendido e se restavam 

dúvidas. 

Escuta ativa a mãe da paciente para acolhimento das queixas e 

demandas relacionadas ao medo de perda da filha, receio de piora do quadro 

clínico e sentimento de culpa pela situação em que a filha se encontrava. 

Atendimentos realizados: foram realizados três atendimentos à mãe da 

paciente e um esclarecimento, via telefone, ao pai da paciente acerca da rotina 

hospitalar. O acompanhamento foi realizado por dois dias e após esse período 

a criança foi encaminhada a outra unidade no hospital, onde o atendimento foi 

continuado por outro profissional da Psicologia. 

Todos os procedimentos utilizados tinham como objetivo proporcionar 

uma escuta qualificada à mãe da criança e compreender quais os principais 

fatores dificultavam a comunicação entre a mãe da criança e a equipe de 

saúde.  

 

4. Análise 

E.V.F.S. é uma criança sem histórico de doenças prévias, filha única e a 

mãe se dedica aos cuidados da criança cotidianamente, a mãe trabalha em 

casa e o pai da criança é responsável pela manutenção das despesas da casa. 

Um fator interessante observado na intervenção realizada com a mãe de 

E.V.F.S. se relaciona ao fato da negação ser utilizada como uma das 

estratégias de enfrentamento, assim como a religião. A negação apresentada 

pela mãe da criança era um dos fatores que dificultavam sua compreensão com 
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relação às informações que eram repassadas pela equipe médica e a mesma 

compreendia algumas informações de forma incompleta e se desestabilizava 

devido à sua dificuldade de compreensão. Mesmo em situações em que a 

criança apresentava melhoras no quadro clínico geral e isso era informado pela 

equipe médica a mãe da paciente mantinha ansiedade, irritabilidade e labilidade 

emocional exacerbadas, provavelmente devido às dificuldades de compreensão 

das informações.  

A equipe de saúde apresentou dificuldades para lidar com a mãe da 

criança, devido às reações emocionais apresentadas pela mesma. Nesse 

sentido, a dificuldade de comunicação ocasionou complicações e piora na 

relação entre a mãe da criança e a equipe de saúde, e, sendo assim, a 

intervenção psicológica foi realizada com foco em mediar tal comunicação. 

 

5. Conclusão 

Durante o acompanhamento à mãe da criança ficou evidente como as 

dificuldades de comunicação entre a equipe de saúde e os familiares/pacientes 

podem ocasionar fatores complicadores e dificultar a assistência oferecida ao 

paciente. Nesse sentido, é imprescindível a reflexão acerca da importância da 

comunicação assertiva como elemento primordial para o oferecimento de uma 

assistência qualificada. 

A intervenção psicológica teve como foco reduzir ruídos na comunicação 

e contribuir com a equipe para adequação da linguagem ao contexto da mãe da 

paciente ao passar as informações, o que foi importante para que a mãe da 

paciente conseguisse constituir estratégias de enfrentamento funcionais para 

lidar com a situação e otimizar o suporte emocional que a mãe oferecia à sua 

filha durante a internação.  
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Quadro representativo do caso 2 – E.V.F.S. 

 

 

 

3. Caso M.M.C. 

 

Relatório Psicológico 

1. Identificação 

Descrição do caso: M.M.C., 11 anos, sexo feminino, reside com mãe, 

padrasto e dois irmãos. Paciente dá entrada no SERUPE queixando-se que 

há vários dias está “bebendo muita água e fazendo muito xixi”, que 

apresentou perda de peso e demora na cicatrização de lesões. A equipe 

médica iniciou investigação e tratamento para diabetes mellitus tipo I. O 

atendimento psicológico se iniciou após o repasse das informações acerca 

do diagnóstico para a criança e sua mãe. 

 

2. Descrição da demanda  

O atendimento psicológico se iniciou após o repasse das informações 

acerca do diagnóstico de diabetes mellitus tipo I para a criança e sua mãe.  
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No momento inicial foi realizado acolhimento à mãe da criança, a fim de 

compreender quais as principais preocupações e demandas da mesma. Foram 

realizados esclarecimentos quanto à rotina hospitalar e suporte psicológico. 

Após atendimento à mãe, foi realizado atendimento à criança, a fim de 

compreender quais estratégias de enfrentamento estavam sendo utilizadas e foi 

realizada intervenção psicoeducativa através de vídeos e livro sobre o diabetes 

mellitus tipo I em crianças, para esclarecer alguns questionamentos da criança, 

dentro das possibilidades e competências da psicóloga responsável pela 

presente pesquisa. Para esclarecimento das informações que não puderam ser 

esclarecidas foi solicitado que o mesmo fosse feito pela equipe médica e equipe 

de nutrição. 

 

3. Procedimentos  

Acolhimento e suporte psicológico à mãe da criança para compreensão 

das preocupações e demandas da mesma em decorrência do diagnóstico 

recente de diabetes mellitus tipo I. 

Intervenção psicoeducativa com a criança a fim de realizar 

esclarecimentos quanto a diabetes mellitus tipo I e a necessidade de adesão ao 

tratamento. 

Atendimentos realizados: foram realizados quatro atendimento à criança 

e seus pais em dois dias. Foi realizada orientação para que os pais da criança 

procurassem serviço de acompanhamento psicológico após a alta hospitalar. 

Após a intervenção psicológica no SERUPE, a criança foi encaminhada para 

outra unidade do hospital, onde seguiu-se acompanhamento psicológico por 

outro profissional da equipe de Psicologia.  

Todos os procedimentos utilizados tiveram como objetivo proporcionar 

uma escuta qualificada aos pais da criança e à criança, bem como realizar 

orientações quanto à rotina necessária para tratamento da diabetes mellitus tipo 

I. 

 

4. Análise 
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M.M.C. é uma criança sem histórico de doenças prévias que foi 

diagnosticada com diabetes mellitus tipo I no SERUPE. A mãe da criança 

apresentou importante sentimento de culpa com relação ao desenvolvimento da 

doença, como se os hábitos cotidianos assumidos pela família fossem 

determinantes para a evolução da doença. Já a criança, inicialmente 

apresentou dificuldades de aceitação e compreensão da situação vivenciada, 

apresentando importante ansiedade e irritabilidade. 

O repasse de informações foi realizado pela equipe multiprofissional e o 

atendimento psicológico teve como foco a psicoeducação e acolhimento dos 

sentimentos suscitados pela situação vivenciada. 

 

5. Conclusão 

Durante o acompanhamento do caso verificam-se as dificuldades 

enfrentadas pela família e pela criança ao receber um diagnóstico de uma 

doença crônica, que têm controle e tratamento, porém exige uma modificação 

da rotina e de comportamentos da criança e de sua família. 

A atuação da equipe multiprofissional foi imprescindível para um bom 

manejo da situação, visto que o repasse das informações foi realizado de forma 

cuidadosa e assertiva e todas as questões suscitadas eram esclarecidas pela 

equipe. 

A intervenção psicológica permitiu o acolhimento à mãe da criança e à 

criança, a fim de proporcionar espaço de compreensão dos sentimentos 

suscitados e através da escuta qualificada dar possibilidades de elaboração e 

construção de estratégias de enfrentamento funcionais para a situação 

vivenciada. 
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Quadro representativo do caso 3 – M.M.C. 

 

 

 

4. Caso V.A.O.S. 

 

Relatório Psicológico 

1. Identificação 

Descrição do caso: V.A.O.S., 4 anos e 2 meses, sexo feminino, reside com o 

pai e mãe. Paciente dá entrada no SERUPE com queixa de aparecimento 

súbito de diversos hematomas nos membros inferiores, com progressão para 

abdômen, dorso e membros superiores. Paciente também apresentava 

irritabilidade, inapetência, rajas de sangue em secreção nasal, coriza e tosse. 

O atendimento psicológico se iniciou devido à comunicação pela equipe 

médica do diagnóstico de leucemia ao pai da paciente. 

 

2. Descrição da demanda  

O atendimento psicológico se iniciou devido à comunicação pela equipe 

médica do diagnóstico de leucemia ao pai da paciente. A médica responsável 

pela comunicação solicitou a presença da psicóloga responsável pela presente 

pesquisa. 
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O pai da criança e a criança foram encaminhados a uma sala do 

SERUPE para que fosse garantido um local adequado para o repasse das 

informações sobre o quadro clínico e diagnóstico da criança. 

Para o repasse das informações estavam presentes duas médicas, o pai 

da criança, a criança e a psicóloga responsável pelo presente estudo. A equipe 

médica repassou todas as informações sobre o diagnóstico da criança – 

leucemia – e quais os encaminhamentos seriam realizados, pois a paciente 

seria encaminhada a outro hospital. A equipe médica teve o cuidado de realizar 

a checagem de informações com o pai da paciente e se havia alguma dúvida ou 

ponto a ser esclarecido. 

Após o repasse das informações, a equipe médica se retirou da sala e 

seguiu-se o atendimento psicológico ao pai da paciente. O pai da paciente ficou 

muito abalado com a notícia repassada e chorou durante um longo período. Ao 

ver o pai chorar, a criança também chorou bastante e a fim de seguir com o 

atendimento ao pai, que naquele momento necessitava de suporte psicológico, 

foi disponibilizada para a criança uma caixa lúdica, para que a mesma pudesse 

interagir com os objetos e brinquedos enquanto o pai absorvia as informações 

que haviam sido repassadas. 

Foi realizado acolhimento ao pai da paciente e realizada escuta ativa. O 

mesmo apresentou reações emocionais compatíveis com a situação vivenciada: 

medo de perder a filha, incerteza quanto ao tratamento e prognóstico e trouxe 

angústias referentes à perda do seu primeiro filho, anos antes do nascimento de 

V.A.O.S. 

Em momento posterior, foi realizado atendimento a mãe da paciente com 

o objetivo de dar suporte psicológico a mesma através de escuta ativa e 

acolhimento. Foram realizados esclarecimentos quanto à rotina hospitalar e aos 

encaminhamentos que seriam realizados. 

 

3. Procedimentos  

Acolhimento e suporte psicológico ao pai da paciente devido às possíveis 

dificuldades e sentimentos decorrentes da notícia recebida. 
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Escuta ativa para compreensão das estratégias de enfrentamento 

utilizadas pelo pai da paciente, bem como da história de vida da família. 

Acolhimento e suporte psicológico a mãe da paciente a fim de averiguar 

a sua compreensão acerca do quadro clínico da filha e verificar quais 

estratégias de enfrentamento estavam sendo utilizadas para lidar com a 

situação vivenciada. 

Atendimentos realizados: atendimento conjunto com pai da criança e a 

equipe médica; atendimento ao pai da criança e à mãe da mesma. Os 

atendimentos foram realizados em um dia e a criança foi encaminhada para 

outro hospital.  

Todos os procedimentos utilizados tinham como objetivo proporcionar 

uma escuta qualificada aos pais da criança, bem como compreender a história 

e contexto em que a família estava inserida e quais possibilidades e recursos os 

mesmos teriam para o enfrentamento da situação vivenciada. 

 

4. Análise 

V.A.O.S. é uma criança sem histórico de doenças prévias que foi 

diagnosticada com leucemia no SERUPE. Os pais da criança já haviam perdido 

um filho anos antes do nascimento de V.A.O.S., o que ocasionou importante 

sofrimento e angústia ao pai da mesma quando recebeu a notícia, pois o 

mesmo afirmou ter muito receio de perder a filha. 

O repasse das informações foi realizado com cuidado e atenção pela 

equipe médica, que solicitou o acompanhamento da psicóloga responsável pela 

presente pesquisa para o repasse da notícia. 

O suporte psicológico oferecido ao pai no momento em que a notícia foi 

dada teve como objetivo acolher as angústias e dúvidas do pai da criança para 

assimilação da situação. 

O atendimento psicológico realizado à mãe da paciente, em momento 

posterior, teve como foco acolhimento da mãe e verificação da compreensão da 

mesma acerca da situação vivenciada. 

5. Conclusão 
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O acompanhamento desse caso evidencia a necessidade de um manejo 

adequado pela equipe de saúde ao realizar comunicação de más notícias, visto 

que tais informações suscitam diversos sentimentos, pensamentos e angústias, 

e é necessário proporcionar acolhimento e suporte necessários a situação. 

A comunicação de más notícias no ambiente hospitalar, usualmente, é 

de responsabilidade médica, cabendo à equipe de psicologia suporte 

psicológico durante e após a comunicação, quando possível. 

Durante a comunicação são observadas reações emocionais daquele 

que recebe as informações, bem como da equipe que repassa as informações, 

com o intuito de intervir de forma assertiva nos pontos e situações que tenham 

emergência nesse momento. 

No caso atendido, a principal demanda diz respeito à história de vida da 

família da criança que havia sido diagnosticada com leucemia, pois os pais da 

mesma já haviam perdido um filho anos antes, ou seja, a aproximação de uma 

possibilidade de perda trouxe muito sofrimento ao pai da criança quando o 

mesmo recebeu a notícia.  

A situação evidenciou a importância de repassar tais informações em um 

local adequado e privativo, onde seja possível dar suporte psicológico e 

proporcionar escuta qualificada às pessoas que vivenciam a situação. Porém, 

percebeu-se uma necessidade de melhor alinhamento entre a equipe, pois 

antes de concluir o atendimento psicológico com o pai da criança e a criança a 

equipe de enfermagem interrompeu o atendimento para realização de uma 

punção venosa, o que ocasionou dificuldades para continuidade ao atendimento 

psicológico, que foi retomado em momento posterior. Tal situação expressa 

algumas das dificuldades vivenciadas pelo psicólogo no contexto hospitalar, 

especificamente, e, de maneira geral das dificuldades de atuação no modelo 

multidisciplinar e focado no usuário do sistema de saúde. 
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Quadro representativo do caso 4 – V.A.O.S. 

 

 

 

5. Caso V.C.S. 

 

Relatório Psicológico 

1. Identificação 

Descrição do caso: V.C.S., 11 anos, sexo feminino, reside com mãe, pai e 

irmã. Paciente dá entrada no SERUPE para investigação de uma 

tetraparesia, visto que a mesma havia perdido a capacidade de mobilidade. 

O atendimento psicológico se iniciou quando a equipe médica passou a 

investigar se o quadro da paciente se tratava de uma conversão histérica e 

foi solicitada avaliação psicológica pela equipe. 

 

2. Descrição da demanda  
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O atendimento psicológico se iniciou quando a equipe médica passou a 

investigar se o quadro da paciente se tratava de uma conversão histérica e foi 

solicitada avaliação psicológica pela equipe. 

Foi realizada uma entrevista inicial com a criança a fim de compreender 

o ambiente e condições onde a mesma vivia, bem como a mesma havia 

chegado ao hospital. Após atendimento a criança, foi realizado atendimento a 

avó e mãe da mesma, para complementação das informações. 

Em ambos atendimentos foi possível compreender que a situação clínica 

vivenciada pela criança pudesse ter influência de situações vivenciadas pelos 

pais, como brigas constantes e desentendimentos. Porém, a criança não trouxe 

queixas quanto à vivência em casa, não apresentou sinais evidentes de 

violência e/ou agressão e se mantinha contactuante e colaborativa às 

intervenções realizadas. 

Foi realizada avaliação psicológica a partir da aplicação de um teste 

psicológico projetivo House-Tree-Person – HTP18 e entrevista com a paciente, 

avó e mãe da paciente. Com base nos elementos levantados durante a 

avaliação verificou-se a presença de aspectos indicativos de regressão, 

dificuldades de contato com a realidade e nas relações interpessoais pela 

criança. Além disso, os instrumentos aplicados indicaram traços de 

fragmentação da imagem corporal, que podem ocasionar e indicar possíveis 

conversões histéricas. A avaliação conclui que as vivências atuais da criança, 

bem como sua história de vida podem ser um dos fatores determinantes e que 

influenciaram o quadro clínico da paciente. Sendo assim, foi indicado 

encaminhamento ao ambulatório de Psicologia após alta hospitalar para 

continuidade ao acompanhamento. 

 

3. Procedimentos  

Entrevista inicial com a criança, mãe e avó da criança a fim de coletar 

dados sobre a história da família e subsidiar a avaliação psicológica. 

Aplicação de um teste psicológico projetivo House-Tree-Person – HTP18 

para compreensão de aspectos psicológicos da criança. 
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Todos os procedimentos utilizados tiveram como objetivo contribuir para 

a investigação da equipe médica sobre o quadro clínico da paciente e 

evidenciar a relevância dos fatores psicoemocionais na evolução do quadro 

vivenciado pela paciente. 

 

4. Análise 

V.C.S. é uma criança sem histórico de doenças prévias que foi levada ao 

SERUPE para investigação de uma tetraparesia. Durante a intervenção 

psicológica foi possível compreender que a criança vive em um ambiente de 

constantes brigas e instabilidade. Como a equipe médica teve dificuldades para 

definir o diagnóstico da paciente, pois várias hipóteses haviam sido 

descartadas, os mesmos solicitaram que a psicóloga responsável pelo presente 

estudo realizasse uma avaliação a fim de verificar se poderiam haver 

componentes indicativos de conversão histérica. 

 

5. Conclusão 

Essa situação evidencia um contexto comum vivenciado por psicólogos 

que atuam no serviço de urgência pediátrica infantil, que diz respeito à visão 

que alguns profissionais têm sobre a profissão do psicólogo, imprimindo um 

caráter investigativo à atuação desse profissional. 

Durante todo o processo foi colocado para a equipe que fatores 

emocionais têm influência sobre a evolução de quadros clínicos, porém isso 

não pode ser fator que diminua a importância de uma investigação cuidadosa 

por toda a equipe de saúde, pois por vezes vê-se que os quadros clínicos 

diretamente ligados a aspectos psicoemocionais são relegados a segundo 

plano como se fossem de ordem inferior e requeressem menos importância. 

Nesse sentido, a intervenção psicológica nesse caso evidenciou a 

necessidade de demarcação constante com a equipe sobre as ferramentas e 

procedimentos utilizados, no sentido de conscientizar a equipe acerca do papel 

complementar da avaliação psicológica e não como uma informação que 

deveria ser utilizada isoladamente. 
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Quadro representativo do caso 5 – V.C.S. 

 

Discussão 

 

Os casos elucidados acima expressam possibilidades de intervenção 

psicológica no contexto do Serviço de Urgência Pediátrica e pode-se definir que 

cada caso teve um eixo primordial de intervenção, a saber: 1) abordagem 

acerca da influência de vulnerabilidades sociais na chegada até o serviço de 

urgência e emergência, evidenciando outras urgências além da urgência 

biológica e física; 2) mediação na comunicação entre a equipe de saúde e o 

responsável pela paciente; 3) intervenção psicoeducativa; 4) comunicação de 

más notícias; e 5) avaliação psicológica. 

Refletir acerca da influência de vulnerabilidades sociais na chegada de 

uma criança ao serviço de urgência e emergência solicita do psicólogo refletir 

acerca de questões que extrapolam aspectos emocionais abordados pelas 

teorias psicológicas. Nesse sentido, o profissional nesse contexto precisa estar 

atento a essas múltiplas determinações e acolher o usuário conforme suas 

necessidades e demandas19. 

No contexto hospitalar o acolhimento é uma das diretrizes de maior 

relevância da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde - 
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SUS20, apresentando aspectos éticos, estéticos e políticos. Os aspectos éticos 

dizem respeito ao compromisso com o reconhecimento do outro e de sua 

singularidade histórica e contextual, com o objetivo de acolher o usuário do 

SUS em suas diferenças, dores, alegrias, modos de viver, sentir e estar na vida, 

que são transversais aos processos de produção de saúde21. 

A relevância estética se refere às relações e encontros do cotidiano que 

carecem de estratégias que possam contribuir para a dignificação da vida e do 

viver. Já a relevância política expressa a necessidade do compromisso coletivo 

de envolver-se nesse processo de “estar com”, que extrapola a assistência 

passiva, do “fazer para” e pode produzir uma assistência qualificada e focada 

no usuário e suas particularidades, a fim de potencializar protagonismos e 

produção de novas formas de vida nos diferentes encontros. 

O psicólogo no contexto hospitalar possui importante papel na 

comunicação entre os atores sociais envolvidos no processo de atenção e 

cuidado à saúde, pois ao integrar a equipe deve ter como foco o favorecimento 

ao atendimento multidisciplinar, atuando como facilitador, quando necessário, 

na comunicação entre equipe de saúde, pacientes e familiares22. 

Outro eixo de intervenção se deu com base na psicoeducação, uma 

intervenção terapêutica que objetiva focar as satisfações e ambições do 

paciente quanto aos seus objetivos e comportamentos referentes à adesão ao 

tratamento de determinada doença23. 

Nesse sentido, tal intervenção objetiva auxiliar a compreensão e 

assimilação das rotinas necessárias com vistas a fortalecer estratégias de 

enfrentamento, mudanças comportamentais, favorecendo a comunicação entre 

a equipe de saúde, a família e a criança que vivenciam a situação, 

proporcionando melhor adaptação de todos os membros envolvidos. 

Ainda refletindo acerca da importância da comunicação, podemos citar 

as dificuldades decorrentes da comunicação de notícias difíceis no contexto 

pediátrico, pois a forma como a comunicação é realizada tem impacto na 

recepção do diagnóstico e vivência do tratamento pelos pacientes e cuidadores. 

Sendo assim, a participação do psicólogo em tais situações proporciona uma 
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escuta qualificada e suporte psicológico adequado para possibilitar o 

fortalecimento de estratégias de enfrentamento funcionais, bem como 

elaboração e compreensão dos sentimentos e emoções suscitadas pelas 

informações repassadas, possibilitando a identificação de estressores, com 

vistas a proporcionar uma melhor adaptação ao planejamento terapêutico24. 

Outro foco de intervenção foi realizado com base na avaliação 

psicológica a partir da aplicação do teste psicológico projetivo House-Tree-

Person – HTP18 para compreensão de aspectos psicológicos da criança. A 

avaliação psicológica no contexto hospitalar objetiva complementar as 

informações obtidas pela equipe de saúde, contemplando questões não 

abarcadas pelo discurso biomédico. Vale destacar, que nesse contexto surgem 

impasses relacionados à necessidade de urgência imposta pela equipe de 

saúde na investigação de determinados fenômenos, solicitando do psicólogo 

uma postura investigativa. 

Nesse contexto, fez-se necessário localizar o lugar do profissional da 

Psicologia no hospital, delimitando o caráter complementar das avaliações 

realizadas e delimitando a necessidade de tempo e utilização de diversos 

recursos para a realização de avaliação psicológica no contexto hospitalar25. 

A postura transversal a todas as intervenções realizadas diz respeito a 

escuta qualificada apresentada pelo psicólogo, pois essa escuta pode facilitar a 

adaptação da família e do paciente ao contexto hospitalar, bem como a 

vinculação dos mesmos com a equipe de saúde. A escuta ativa/qualificada 

permite que sejam identificados aspectos relacionados à forma como a situação 

de internação/doença é vivenciada com vistas a possibilitar o fortalecimento de 

estratégias de enfrentamento para lidar com a situação e proporcionar um 

espaço de escuta e elaboração que comumente não é oferecido pelos demais 

membros da equipe de saúde26. 

A realização da presente pesquisa trouxe evidências de pontos que são 

suscitados durante a intervenção do psicólogo no contexto hospitalar, 

relacionados à emergência de questões que extrapolam a urgência física, a 

importância de estabelecimento do vínculo com os pacientes e familiares, 
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garantia de acolhimento aos mesmos para proporcionar uma assistência 

qualificada, importância da comunicação assertiva, da construção de 

estratégias de enfrentamento funcionais a partir de escuta qualificada, do 

suporte psicológico adequado e da atuação conjunta da equipe multidisciplinar. 

Além desses fatores, surgiram dificuldades na relação entre a equipe de 

saúde e a família dos pacientes, no repasse e comunicação de informações, de 

continuidade da intervenção psicológica devido a interrupções realizadas pela 

equipe de saúde, de atuação com base no modelo multidisciplinar, de 

compreensão pela equipe de saúde do papel do psicólogo no contexto 

hospitalar e da não relevância por parte da equipe da importância de aspectos 

psicoemocionais na determinação de quadros clínicos. 

Sendo assim, julga-se necessária constante atualização de práticas e 

conhecimentos na área para qualificação da assistência prestada e garantia de 

fortalecimento da Psicologia na área da saúde. 
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Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética
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Anexo 2 – TCLE E TALE 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS/EBSERH 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da 

pesquisa: O TRABALHO DO PSICÓLOGO NO SETOR DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL ESCOLA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA E ESTUDO SÉRIE DE CASOS, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Larissa Rodrigues Moreira, psicóloga 

residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, eixo: 

Urgência e Emergência.  

Neste estudo, pretende-se compreender as possibilidades e dificuldades 

de atuação do psicólogo no serviço de urgência e emergência de um hospital 

escola no município de Goiânia. Sendo assim, será relatada a experiência do 

último ano de residência da psicóloga responsável pela presente pesquisa e 

será realizado um estudo série de casos de pacientes internados no Pronto 

Socorro adulto e Serviço de Urgência Pediátrica (SERUPE) do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG/EBSERH). Para isso, será 

realizada análise das intervenções realizadas durante a internação dos 

participantes, sendo realizados quantos encontros forem necessários para 

condução e acompanhamento dos casos pela psicóloga responsável pelo 

presente estudo. 

Os riscos decorrentes da pesquisa são mínimos, visto que a análise se 

dará a partir de situações vivenciadas durante a intervenção psicológica, que 

por si só, objetiva minimizar os desconfortos decorrentes do processo de 

adoecimento e hospitalização dos pacientes.  
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O benefício se dará, primeiramente, fornecendo informações sobre as 

intervenções realizadas a todos os participantes da pesquisa de forma 

individual, bem como disponibilização do relatório psicológico, caso o 

participante tenha interesse. Além disso, será realizado um seminário aberto à 

instituição onde serão apresentados os dados gerais da investigação, sem 

identificação de qualquer participante da pesquisa. Vale destacar, que os 

pacientes internados no Pronto Socorro e Serviço de Urgência Pediátrica que 

se recusem a participar da pesquisa, não sofrerão alterações na forma de 

atendimento e intervenção psicológicas, tendo garantido o seu direito de ser 

atendido com qualidade e com base nas orientações do Código de Ética 

Profissional do Psicólogo Brasileiro, do Conselho Federal de Psicologia de 2005 

(CFP, 2005). Em caso de danos decorrentes dessa pesquisa, o participante tem 

direito a solicitar indenização, de acordo com as determinações legais descritas 

na Resolução CNS Nº 466 de 2012. Em nenhum momento, durante a 

elaboração do artigo científico e apresentação dos dados da pesquisa os 

participantes da mesma serão identificados. 

Após ser esclarecido sobre as informações da pesquisa e caso aceite 

fazer parte deste estudo, assine ao final deste documento, que está disponível 

em duas vias. Uma delas é sua e a outra fica com os pesquisadores 

responsáveis. A qualquer momento estaremos disponíveis para prestar 

esclarecimentos e sanar dúvidas que porventura possam surgir. Em caso de 

recusa para participação no presente estudo, não haverá nenhuma penalidade 

ou prejuízo. Em caso de dúvida com relação à ética aplicada a pesquisa, o(a) 

senhor(a) poderá procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-8338 e 

(62) 3269-8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº, Setor Leste Universitário, 

Unidade de Pesquisa Clínica, 2º Andar. Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira, 

das 7h00 às 17h00. Outras dúvidas poderão ser respondidas diretamente junto 

aos pesquisadores responsáveis pela pesquisa. 

Eu, _________________________________________, portador do RG 

nº ______________ fui informado(a) de maneira clara sobre os objetivos deste 
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estudo. Estou ciente que ao término da pesquisa os dados obtidos serão 

divulgados academicamente, sem que haja qualquer identificação individual. 

Compreendo, também, que para participar desse estudo não receberei 

qualquer vantagem financeira, e que serei esclarecido(a) sobre o estudo em 

qualquer aspecto que desejar a qualquer momento. Estarei livre para participar 

ou recusar-me a participar a qualquer momento, desde que haja comunicação 

prévia. Sei, ainda, que minha recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que for atendido pela pesquisadora. 

Além disso, sei que sou livre para recusar a dar respostas a determinadas 

questões e que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão que 

eu desejar. Caso eu tenha interesse, será disponibilizado o relatório psicológico 

resultante da intervenção psicológica realizada pela psicóloga responsável pela 

pesquisa. 

Compreendo também que em caso de dúvida em relação à ética 

aplicada a pesquisa poderei procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Declaro que concordo 

em participar desse estudo e que me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas sobre este termo. 

 

Informações sobre a pesquisa 

Título da pesquisa: O TRABALHO DO PSICÓLOGO NO SETOR DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL ESCOLA NO MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA E ESTUDO SÉRIE DE CASOS 

Pesquisadora responsável: Larissa Rodrigues Moreira 

Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Sebastião Benício da Costa Neto 

Telefones para contato: (62) 99564-1316 (Larissa Rodrigues) ou (62) 99178-

7530 (Sebastião Benício). Email: larissa7691@hotmail.com ou 

sebastiaobenicio@gmail.com 

 
 

Goiânia, _____ de __________________ de ______. 
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_____________________________________________________________ 
Nome legível e assinatura do participante ou responsável 

 
_____________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do orientador da pesquisa 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa 

e aceite do sujeito em participar. Testemunhas (não ligadas à equipe de 

pesquisadores). 

 

Nome: _______________________________ Assinatura: _________________ 

Nome: _______________________________ Assinatura: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

                                                                                                                                 

 
 



 50 

                                                                                                                                 

 
 



 51 

                                                                                                                                 
Anexo 3 – Normas de publicação do(s) respectivo(s) periódico(s) – CASO 
APRESENTE MAIS DE UM ARTIGO 
 
Regras para submissão: Revista de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo   

http://www.rsp.fsp.usp.br/instrucoes-aos-autores/#checklist-para-submissao 

 

Título no idioma original do manuscrito e em inglês  
O título deve ser conciso e completo, contendo informações relevantes que possibilitem 
recuperação do artigo nas bases de dados. O limite é de 90 caracteres, incluindo espaços. Se o 
manuscrito for submetido em inglês, fornecer também o título em português. 

Título resumido 
Deve conter até 45 caracteres. 

Descritores 
Devem ser indicados entre 3 a 10, extraídos do vocabulário "Descritores em Ciências da 
Saúde" (DeCS), nos idiomas português, espanhol e inglês, com base no Medical Subject 
Headings (MeSH). Se não forem encontrados descritores adequados para a temática do 
manuscrito, poderão ser indicados termos livres (ou key words) mesmo não existentes nos 
vocabulários citados. 

Figuras e Tabelas 
Todos os elementos gráficos ou tabulares apresentados serão identificados como figura ou 
tabela, e numerados sequencialmente a partir de um, e não como quadros, gráficos,etc. 

Resumo  
São publicados resumos em português, espanhol e inglês. Para fins de cadastro do manuscrito, 
deve-se apresentar dois resumos, um na língua original do manuscrito e outro em inglês (ou em 
português, em caso de manuscrito apresentado em inglês). As especificações quanto ao tipo de 
resumo estão descritas em cada uma das categorias de artigos.  Como regra geral, o resumo 
deve incluir: objetivo do estudo, principais procedimentos metodológicos (população em estudo, 
local e ano de realização, métodos observacionais e analíticos), principais resultados e 
conclusões. 

Estrutura do texto 
Introdução – Deve ser curta, relatando o contexto e a justificativa do estudo, apoiados em 
referências pertinentes ao objetivo do manuscrito, que deve estar explícito no final desta parte. 
Não devem ser mencionados resultados ou conclusões do estudo que está sendo apresentado. 

Métodos – Os procedimentos adotados devem ser descritos claramente; bem como as variáveis 
analisadas, com a respectiva definição quando necessária e a hipótese a ser testada. Devem 
ser descritas a população e a amostra, instrumentos de medida, com a apresentação, se 
possível, de medidas de validade; e conter informações sobre a coleta e processamento de 
dados. Deve ser incluída a devida referência para os métodos e técnicas empregados, inclusive 
os métodos estatísticos; métodos novos ou substancialmente modificados devem ser descritos, 
justificando as razões para seu uso e mencionando suas limitações. Os critérios éticos da 
pesquisa devem ser respeitados. Os autores devem explicitar que a pesquisa foi conduzida 
dentro dos padrões éticos e aprovada por comitê de ética. 

Resultados – Devem ser apresentados em uma sequência lógica, iniciando-se com a descrição 
dos dados mais importantes. Tabelas e figuras devem ser restritas àquelas necessárias para 
argumentação e a descrição dos dados no texto deve ser restrita aos mais importantes. Os 

http://www.rsp.fsp.usp.br/instrucoes-aos-autores/#checklist-para-submissao
http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
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gráficos devem ser utilizados para destacar os resultados mais relevantes e resumir relações 
complexas. Dados em gráficos e tabelas não devem ser duplicados, nem repetidos no texto. Os 
resultados numéricos devem especificar os métodos estatísticos utilizados na análise. Material 
extra ou suplementar e detalhes técnicos podem ser divulgados na versão eletrônica do artigo. 

Discussão – A partir dos dados obtidos e resultados alcançados, os novos e importantes 
aspectos observados devem ser interpretados à luz da literatura científica e das teorias 
existentes no campo. Argumentos e provas baseadas em comunicação de caráter pessoal ou 
divulgadas em documentos restritos não podem servir de apoio às argumentações do autor. 
Tanto as limitações do trabalho quanto suas implicações para futuras pesquisas devem ser 
esclarecidas. Incluir somente hipóteses e generalizações baseadas nos dados do trabalho. As 
conclusões devem finalizar esta parte, retomando o objetivo do trabalho. 

Referências 
Listagem: As referências devem ser normalizadas de acordo com o estilo Vancouver -
 Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and 
Editing for Biomedical Publication, ordenadas por ordem de citação. Os títulos de periódicos 
devem ser referidos de forma abreviada, de acordo com o PubMed e grafados no formato 
itálico. No caso de publicações com até seis autores, citam-se todos; acima de seis, citam-se os 
seis primeiros, seguidos da expressão latina “et al”. Referências de um mesmo autor devem ser 
organizadas em ordem cronológica crescente. Sempre que possível incluir o DOI do 
documentado citado, de acordo com os exemplos a seguir. 

Exemplos:  
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Saude Publica. 2008;42(1):34-40. DOI:10.1590/S0034-89102008000100005 

Livros 
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Para outros exemplos recomendamos consultar as normas (“Citing Medicine”) da National 
Library of Medicine, disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed. 
Referências a documentos não indexados na literatura científica mundial, em geral de 
divulgação circunscrita a uma instituição ou a um evento (teses, relatórios de pesquisa, 
comunicações em eventos, dentre outros) e informações extraídas de documentos eletrônicos, 
não mantidas permanentemente em sites, se relevantes, devem figurar no rodapé das páginas 
do texto onde foram citadas. 

Citação no texto 
A referência deve ser indicada pelo seu número na listagem, na forma de expoente antes da 
pontuação no texto, sem uso de parênteses, colchetes ou similares. Nos casos em que a 
citação do nome do autor e ano for relevante, o número da referência deve ser colocado a 
seguir do nome do autor. Trabalhos com dois autores devem fazer referência aos dois autores 
ligados por “e”. Nos outros casos apresentar apenas o primeiro autor (seguido de ‘et al.’ em 
caso de autoria múltipla). 
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Exemplos:  
A promoção da saúde da população tem como referência o artigo de Evans e Stoddart9, que 
considera a distribuição de renda, desenvolvimento social e reação individual na determinação 
dos processos de saúde-doença. 

Segundo Lima et al.9 (2006), a prevalência de transtornos mentais em estudantes de medicina 
é maior do que na população em geral. 

Tabelas  
Devem ser apresentadas no final do texto, após as referências bibliográficas, numeradas 
consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. A cada 
uma deve-se atribuir um título breve, não se utilizando traços internos horizontais ou verticais. 
As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título. 
Se houver tabela extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores devem solicitar 
formalmente autorização da revista que a publicou, para sua reprodução. 
Para composição de uma tabela legível, o número máximo é de 10 colunas, dependendo da 
quantidade do conteúdo de cada casela. Notas em tabelas devem ser indicadas por letras e em 
sobrescrito. 
  
Figuras  
As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc.) devem ser citadas como Figuras e 
numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no 
texto e apresentadas após as tabelas. Devem conter título e legenda apresentados na parte 
inferior da figura. Só serão admitidas para publicação figuras suficientemente claras e com 
qualidade digital, preferentemente no formato vetorial. No formato JPEG, a resolução mínima 
deve ser de 300 dpi. Não se aceitam gráficos apresentados com as linhas de grade, e os 
elementos (barras, círculos) não podem apresentar volume (3-D). Se houver figura extraída de 
outro trabalho, previamente publicado, os autores devem solicitar autorização, por escrito, para 
sua reprodução. 

Checklist para submissão 
1. Nome e instituição de afiliação de cada autor, incluindo e-mail e telefone. 
2. Título do manuscrito, em português e inglês, com até 90 caracteres, incluindo os espaços 
entre as palavras. 
3. Título resumido com 45 caracteres. 
4. Texto apresentado em letras arial, corpo 12, em formato Word ou similar (doc, docx e rtf). 
5. Resumos estruturados para trabalhos originais de pesquisa em dois idiomas, um deles 
obrigatoriamente em inglês. 
6. Resumos narrativos para manuscritos que não são de pesquisa em dois idiomas, um deles 
obrigatoriamente em inglês. 
7. Carta de Apresentação, constando a responsabilidade de autoria e conflito de interesses, 
assinada por todos os autores. 
8. Nome da agência financiadora e número (s) do (s) processo (s). 
9. Referências normalizadas segundo estilo Vancouver, ordenadas por ordem de citação, 
verificando se todas estão citadas no texto. 
10. Tabelas numeradas sequencialmente, com título e notas, com no máximo 10 colunas. 
11. Figura no formato vetorial ou em pdf, ou tif, ou jpeg ou bmp, com resolução mínima 300 dpi; 
em se tratando de gráficos, devem estar sem linhas de grade e sem volume. 
12. Tabelas e figuras não devem exceder a cinco, no conjunto. 

 


