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Diversidade

ofício do psicólogo tem muito do caleidoscópio,
o artefato capaz de produzir múltiplas imagens.
Mas, enquanto o caleidoscópio cria novas com-
binações a partir do movimento em torno de si
mesmo, o profissional que lida com as dimen-

sões subjetivas amplia seu raio de ação em sintonia
com a passagem do tempo e com as transformações
ocorridas na sociedade. Em 1962, quando a profissão
foi regulamentada no Brasil, seu campo de atuação na
saúde era restrito ao consultório. Apenas 44 anos de-
pois, o cenário mudou de forma radical. Integrado a
equipes multidisciplinares, o psicólogo se tornou ele-
mento importante na clínica geral, na cirurgia, na On-
cologia, na Nefrologia, nos tratamentos da obesidade e
dos distúrbios do sono. Sua intervenção se mostrou
fundamental ainda em outras áreas, entre elas, a Odon-
tologia, o esporte e a dependência química.

“Hoje não se fala mais no modelo biomédico de
saúde, mas no biopsicosocial, no qual o psicólogo está
incluído por definição”, afirma Suely Sales Guima-
rães, coordenadora do Laboratório de Desenvolvimen-
to em Condições Adversas da Universidade de Brasí-
lia (UNB). Responsável pela criação do Serviço de
Psicologia do Hospital Universitário da instituição,
Suely pondera que o aumento do trabalho do psicólo-
go no contexto da saúde decorre não só da inserção
do profissional nos serviços, como também da cres-
cente demanda. “Passamos de um momento no qual o
psicólogo era considerado quase um assistente do psi-
quiatra, convocado para aplicar testes e encontrar a
origem de doenças sem explicação orgânica, para a
conquista de espaço junto a médicos, enfermeiros, den-
tistas”, compara Suely. “Desenvolvemos nossas técni-

Após pouco
mais de quatro
décadas de a
profissão ser
regulamentada no
País, o psicólogo
conquista
espaço em
diversas áreas
da saúde

MÚLTIPLAS
FACES

    Procuramos ampliar as
fronteiras do hospital com
programas que estimulam a
participação da família
Luiza Forte, psicóloga
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Diversidade
cas e, nas equipes interdisciplinares,
não fazemos terapia à beira do leito.
Interferimos diretamente no proces-
so saúde/doença.”

Ao participar da prevenção, do tra-
tamento e da reabilitação, o psicólo-
go demonstrou, em pouco tempo, a
eficácia de seu trabalho. O reconhe-
cimento é tamanho que, no Hospital
Universitário de Brasília, o único da
capital que faz gastroplastia pelo
SUS, o procedimento só é realizado
depois que o paciente passa pelo aten-
dimendo psicológico. Esse processo
demora, no mínimo, quatro meses.
Há casos de o paciente ficar até dois
anos sendo preparado para a cirur-
gia. Depois de operado, ele recebe
assistência pelo período que se fizer
necessário. A medida não reflete ne-
nhuma reserva de mercado para o
profissional da área. “O paciente pre-
cisa mudar o próprio comportamen-
to”, diz Suely. Caso contrário, pode
desenvolver algum distúrbio, como a
bulimia. “Nesse caso, com a falta de
nutrientes, há a possibilidade de ocor-
rer um quadro severo de avitaminose
que pode até levar à morte”, explica.

Na saúde, um dos papéis essenciais
do psicólogo é atuar para que o paci-

Técnica de alta complexidade, o
transplante também implica acompa-
nhamento psicológico em suas diver-
sas etapas. Mesmo depois de receber
um órgão novinho em uma cirurgia
de sucesso, a pessoa precisa apren-
der a lidar com uma nova realidade.
Além de conviver com o fantasma
da rejeição, ela continua com a insu-
ficiência que exigiu a troca do ór-
gão, o que requer mudanças de hábi-

tos. Antes de tudo isso, po-
rém, no complexo univer-
so dos transplantes, o psi-
cólogo atua na preparação
do receptor e do doador.

Há mais de 20 anos tra-
balhando no Hospital In-
fantil Pequeno Príncipe,
em Curitiba, a psicóloga
Luiza Tatiana Forte lem-
bra que cada processo de
preparação para transplan-
te é único. Entre os casos
que mais a marcaram está
o de um adolescente, cria-
do pela avó materna, cuja

história havia sido contada em um
programa de tevê. Três dias depois
da exibição da reportagem, a mãe do
garoto, que o havia abandonado dez
anos antes, apareceu no hospital, ofe-
recendo-se como doadora. “O reen-
contro criou uma expectativa muito
grande na equipe mas o menino não
quis a mãe como doadora”, relata a
psicóloga, conhecida pelo nome do
meio, Tatiana. “Atuamos no sentido
de respeitar a decisão desse menino
e ajudar a reatar os laços entre mãe e

ente desenvolva adesão ao tratamen-
to. Para recuperar a saúde, a pessoa
precisa, antes de tudo, estar disposta
a alterar sua rotina, a começar pela
alimentação. Suely destaca a hemo-
diálise como um dos tratamentos nos
quais a presença do psicólogo é fun-
damental. Isso porque esse paciente
vive na dependência de uma máqui-
na, à qual recorre, em média, três ve-
zes por semana. O seu dia-a-dia tem
de ser reorganizado em função disso.
E não há expectativa de romper este
vínculo. “O paciente
precisa ter uma adesão
ótima ao tratamento,
pois o mais provável é
que permaneça na he-
modiálise”, sintetiza a
psicóloga. “Em muitos
casos, ele está na fila
para o transplante.”

filho, que haviam sido perdidos.”
Mais tarde, o garoto recebeu a doa-
ção do órgão que precisava da cen-
tral de transplante.

Precursor em ações junto à socie-
dade, o Hospital Pequeno Príncipe
conta com psicólogos em sua equipe
desde 1982, ano em que Tatiana en-
trou na instituição, ainda como esta-
giária. “Procuramos ampliar as fron-
teiras do hospital através de progra-
mas que estimulam a participação da
família no tratamento e por meio de
pesquisas”, diz. Um dos projetos en-
volve o atendimento dos alunos da
rede municipal de ensino, para diag-
nóstico e encaminhamento conforme
as necessidades individuais. “A abor-
dagem está em sintonia com o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente”,
esclarece Tatiana. “Entre as décadas
de 80 e 90 a perspectiva de atenção à
saúde da criança mudou muito.”

 Essa mudança também é percebi-
da no atendimento à população como
um todo. “No Brasil, o psicólogo tem
participado da construção de um co-
nhecimento sólido sobre a qualidade
de vida da população, ainda que per-
maneça o grande desafio de superar
as ações individuais em prol de ou-
tras conjuntas”, afirma Sebastião Be-
nício da Costa Neto, cuja opinião é
compartilhada com Tereza Cristina
Cavalcanti Ferreira de Araújo, am-
bos psicólogos e professores univer-
sitários. “No estudo dos aspectos es-
pecíficos das condições de vida, a
multidimensionalidade sugere que a
qualidade de vida não se restringe ao

que ocorre ao estado
do corpo ou aos bens
materiais, pois incorpo-
ra, também, as relações
com outras pessoas, a
intimidade da fantasia,
os hábitos de vida da
comunidade e as cren-
ças religiosas.”

Muitos clientes precisam de apoio
para vencer o medo do dentista

No esporte, o objetivo do psicólogo
é ajudar os atletas a terem preparo
emocional para enfrentar a disputa

A inserção do profissional em outras áreas de atuação atinge até o para    o 
os psicólogos ajudam pacientes com doenças como o vitiligo e a psoríase    a 
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Coordenador do projeto Moinho
da Luz, instalado em plena Craco-
lândia, a região central paulistana
que carrega no nome o drama de
suas ruas, Cláudio Loureiro é um
exemplo de psicólogo com visão
multidimensional. Há pouco mais de
um ano, junto com uma equipe que
inclui psiquiatras, arte-educadores,
terapeutas ocupacionais e assisten-
tes sociais, ele abriu perspectivas

para uma legião de garotos aparen-
temente sem futuro. À frente daque-
la unidade do Projeto Quixote, cria-
do em 1995 pela Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), Cláu-
dio usa a arte como fator intermedi-
ário no atendimento tanto de crian-
ças de rua quanto daquelas em situ-
ação de risco. “Trabalhamos com o
conceito de hospitalidade incondici-
onal”, esclarece Cláudio. “No come-
ço, as pessoas passavam e nos con-
vidavam para usar drogas.” Hoje, o
Moinho da Luz contabiliza uma mé-
dia de 150 atendimentos por mês.  Os
resultados começam a aparecer. Afi-
nal, trabalhar com usuários de dro-
gas exige um olhar diferenciado.
“Tem paciente que atendo há quatro,
cinco anos no ambulatório. Posso
considerar o processo um sucesso, in-
dependentemente da abstinência.”

Outra profissional vinculada à Uni-
fesp, mais especificamente ao Cen-
tro de Estudos de Psicobiologia e
Exercício Físico, a psicóloga Mara
Raboni está entre os desbravadores
de novas áreas de atuação. Mara tra-
balhava com estresse pós-traumático
quando, há cerca de cinco anos, aten-
deu um jogador de tênis e um árbitro

de futebol. “Com o atleta, a prepara-
ção é no sentido de lidar com situa-
ções que geram ansiedade e melho-
rar a performance”, afirma. Um de
seus objetivos é evitar que o atleta
“trave” na hora que deveria revelar o
melhor de si. Nas Paraolímpíadas de
Atenas, em setembro de 2004, Mara
integrou a equipe de três psicólogos
que acompanhou a delegação brasi-
leira e ganhou espaço próprio na clí-
nica montada na Vila Olímpica. “O
Brasil foi o único país que levou psi-
cólogos. Muitos se surpreenderam
com essa preocupação do Comitê Pa-
raolímpico”, conta Mara. “Atende-
mos um atleta às dez da noite, na
véspera de sua prova.”

Autora do livro “Psicologia e
Odontologia: uma abordadem inte-
gradora”, Liliana Seger-Jaboc des-
taca a importância do profissional
no apoio ao dentista e no trato com
o paciente. “A Psicologia se insere
em diversas especialidades, como a
Odontopediatria, em decorrência dos
hábitos e medos e a Periodontia, por
causa do estresse”, registra a psicó-
loga. Não há dúvida de que, na prá-
tica, a demanda pelo psicólogo anda
cada vez mais intensa e diversifica-

da. Em Brasília, o derma-
tologista Erasmo Tokarski
conta que trabalha em
parceria com um psicólo-
go em casos de vitiligo e
a psoríase, doenças que
influenciam na aparência
e podem gerar dificulda-
des no relacionamento
pessoal. Mas Tokarski
propõe o trabalho conjun-
to também por outros mo-
tivos. “O vitiligo e a pso-
ríase indicam um históri-
co emocional bastante
forte, principalmente em
crianças. O mesmo acon-
tece com a chamada acne
escoriada, que aparece
com maior freqüência em
mulheres e se caracteriza
por escamações que ge-
ram pequenas feridas”.
Os resultados da parceria,
atesta o dermatologia, são
sempre muito bons.

Um dos trabalhos
mais importantes
é feito junto
às crianças que
moram nas ruas.
A prática da arte
entra como recurso
terapêutico e de
resgate de vínculos

D

ra    o campo da beleza. Nessa questão,
se    a reencontrar a auto-estima

Liliana Seger



