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RESUMO 

A Psicologia Hospitalar, enquanto um campo de entendimento e tratamento dos aspectos 

psicológicos relacionados ao adoecimento tem como foco a assistência ao paciente 

hospitalizado. Neste sentido, o psicólogo hospitalar assume numerosas atribuições e estão 

constantemente expostos aos riscos característicos do trabalho em hospital. Considerando 

que o trabalho ocupa um lugar central na vida dos seres humanos e na sociedade de modo 

geral e, portanto, se relaciona de forma íntima com a saúde dos trabalhadores, o presente 

estudo teve como objetivo principal analisar a relação entre o trabalho e a saúde dos 

psicólogos hospitalares de João Pessoa- Paraíba. Como objetivos específicos foram 

elencados: caracterizar o conteúdo do trabalho dos psicólogos hospitalares; conhecer as 

condições e a organização do trabalho destes profissionais; evidenciar as fontes de 

sofrimento e prazer nas situações de trabalho destes profissionais; e, por fim, verificar 

relações entre as características das condições e organização do trabalho dos psicólogos 

hospitalares e o seu estado de saúde. Partiu-se de um delineamento não-experimental, de 

caráter exploratório e descritivo. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados o 

Inquérito Saúde e Trabalho (INSAT) e uma entrevista individual semi-estruturada. A 

pesquisa envolveu 40 psicólogos hospitalares, do sexo masculino e feminino, atuantes em 

hospitais públicos da Cidade de João Pessoa-Paraíba, localizada na Região Nordeste do 

Brasil. As respostas do INSAT foram armazenadas no programa Statistical Package for 

Social Science for Windows (SPSS, versão 20.0), onde foram submetidas ao tratamento de 

estatísticas descritivas e inferenciais. Já os dados alcançados por meio da entrevista 

individual semi-estruturada foram analisados por meio da análise de conteúdo temática. 

Para analisar a complexa relação entre o trabalho e a saúde dos profissionais em foco, 

entrelaçamos os dados oriundos dos dois instrumentos, delineando uma discussão baseada 

nos nossos entendimentos de trabalho e saúde, da relação entre estes dois elementos e, 

ainda, das nossas abordagens norteadoras, que foram a Psicodinâmica do Trabalho e a 

Ergonomia da Atividade. Os resultados produzidos apontam, principalmente, que os 

psicólogos hospitalares vivenciam constantemente sofrimento e prazer nas situações de 

trabalho. Evidenciam ainda, problemas de saúde físicos e psíquicos que acometem estes 

profissionais e que estão diretamente relacionados à organização e as condições de trabalho 

em que estão inseridos. Espera-se, por meio dos resultados deste estudo, contribuir para a 

produção e popularização do conhecimento acerca da psicologia hospitalar e dos aspectos 

que envolvem o profissional da categoria, especialmente, os relacionados ao seu trabalho e 

a sua saúde.  

Palavras-chave: trabalho, saúde, psicólogo hospitalar. 
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ABSTRACT 

 

The Hospital Psychology, as a field of understanding and treating of psychological aspects 

related to illness has as its focus the care of the hospitalized patient. In this sense, the 

Hospital Psychologist assumes many responsibilities and they are constantly exposed to 

the characteristics risk of work in the hospital. Considering that the Work occupies a 

central place in human beings lifestyle and Society in general and therefore relates 

intimately of workers’ health, the present study aimed to analyze the relationship between 

work and health of Hospital Psychologists of João Pessoa - Paraíba. As the specific 

objectives were listed: to characterize the content of Hospital Psychologists job; to know 

the conditions and organization of the work of these professionals, highlighting the sources 

of pain and pleasure in work situations of these professionals, and finally verify 

relationships between the characteristics of conditions and organization of work of 

Hospital Psychologists and their state of health. Starting from a non - experimental design, 

exploratory and descriptive. As instruments of data collection were used the Health and 

Work Survey (INSAT) and an individual semi - structured interview. The research 

involved 40 Hospital Psychologists, male and female, active in public Hospitals in the city 

of João Pessoa, Paraíba, located in Northeastern Brazil. The INSAT responses were stored 

in the program Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS, version 20.0), 

which were subjected to the treatment of descriptive and inferential statistics. On the other 

hand, researches obtained through semi - structured individual interviews were analyzed 

using thematic content analysis. To analyze the complex relationship between work and 

health professionals focus we interlaced the data from the two instruments, outlining a 

discussion based on our understanding of work and health, the relationship between these 

two elements and also our guiding approaches, which were the Psychodynamics of Work 

and Ergonomics of Activity. The produced results show mainly that Hospital Psychologists 

constantly experiencing pain and pleasure in work situations. Also evidence of physical 

and mental health problems affecting these professionals that are directly related to the 

organization and the working conditions in which they live. Hopefully, by the results of 

this study contribute to the production and popularization of knowledge about Hospital 

Psychology and aspects involving the professional of this category, especially those related 

to your work and health 

 

Keywords: work; health; hospital psychologist 
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Ao longo dos anos têm ocorrido discussões importantes a respeito do papel do 

trabalho na vida dos seres humanos. Há quem sugira que o trabalhador projeta seus desejos 

e objetivos de vida exclusivamente na atividade profissional, em detrimento de outras 

esferas da vida. Outros, entretanto, apesar de considerarem o trabalho algo fundamental à 

vida dos humanos, chamam atenção para outras dimensões, que concorrem ou até superam 

em importância o trabalho. De qualquer modo, ele figura num lugar de destaque na história 

da humanidade e podemos apreender um pouco da sua importância na situação de 

desemprego, ou seja, quando ele falta, não apenas pela perda financeira que provoca, mas 

especialmente pela perda psíquica que representa (Antunes, 2011; Dejours, 2004).  

A afirmação de um novo paradigma econômico, político, social e organizacional 

decorrente das transformações nos mundos do trabalho geram significativas consequências 

para a vida e a saúde dos trabalhadores em geral.  Esta ideia é reforçada pelo considerável 

número de pesquisas que mostram que o trabalho pode afetar a saúde de quem o executa, 

tanto positiva, quanto negativamente (Dejours, 2004).  

Tomando esse quadro mais geral por referência e considerando que a psicologia 

hospitalar é uma especialidade nova, fato refletido também no número restrito de estudos 

que contemplam o trabalho e a saúde desta categoria, procuramos delinear o objeto da 

presente pesquisa: a relação trabalho e saúde dos psicólogos hospitalares. 

O interesse pela temática surgiu ainda na graduação do Curso de Psicologia da 

Universidade Federal da Paraíba. Em um primeiro momento, por meio de estudos 

realizados em um núcleo de pesquisa da referida instituição e que focalizavam os 

significados do trabalho para estudantes e professores do ensino médio. Tais estudos 

inspiraram reflexões em relação a possível articulação entre trabalho e saúde. 

Posteriormente, por influência de uma experiência de estágio curricular em psicologia 
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clínica e hospitalar, que possibilitou uma maior aproximação com a realidade dos 

profissionais em foco.  

Desse modo, surgiu a oportunidade de acompanhar o trabalho dos psicólogos 

hospitalares por um período de nove meses e perceber queixas frequentes relacionadas a 

aspectos como: frequência com que contraiam doenças virais; dores nas pernas e na 

coluna; alergias; enxaqueca; falta de material de trabalho; falta de diálogo do profissional 

de psicologia com os demais membros da equipe interdisciplinar; receio em relação ao 

setor de infectologia do hospital; estresse; irritabilidade; e, ainda, ansiedade. 

Tendo em vista esses elementos, a presente dissertação teve como objetivo geral 

analisar a relação entre o trabalho e a saúde dos psicólogos hospitalares de João Pessoa/ 

Paraíba. Diante disto, foram objetivos específicos:  

 Caracterizar o conteúdo do trabalho dos psicólogos hospitalares; 

 Conhecer as condições e a organização de trabalho desses profissionais; 

 Evidenciar as fontes de sofrimento e prazer nas situações de trabalho desses 

profissionais; 

 Verificar relações entre as características das condições e organização de trabalho 

dos psicólogos hospitalares e o seu estado de saúde.  

Utiliza-se como referencial teórico a perspectiva de autores como Canguilhem 

(2006) que postula que saúde e doença são dimensões coexistentes. Neste sentido, saúde 

implica a possibilidade de poder adoecer e sair do estado patológico. Em outros termos, 

saúde concerne a “margem de tolerância ou de segurança que cada um possui para 

enfrentar e superar as infidelidades do meio” (Canguilhem, 2006, p. 148). Embasa-se ainda 

na Psicodinâmica do Trabalho (Dejours, 2004), campo de estudos que busca investigar sob 

que condições o trabalho pode constituir-se como operador de saúde e desenvolvimento 
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ou, inversamente, em fonte de sofrimento e adoecimento. Por último, a Ergonomia da 

Atividade (Falzon, 2007), uma disciplina que estuda as interações do homem com o seu 

meio de trabalho, em busca de elementos que permitam conceber um trabalho (organização 

de trabalho, condições de trabalho) que respeitem as necessidades e peculiaridades 

humanas.  

Buscando proporcionar uma visão abrangente do nosso tema de pesquisa e do 

movimento que empreendemos na composição desta dissertação, o texto segue estruturado 

em quatro capítulos: 1) A Psicologia Hospitalar, onde apresentamos a trajetória da 

psicologia hospitalar e realizamos considerações acerca de suas especificidades; 2) Aporte 

teórico, onde expomos o nosso entendimento dos conceitos de trabalho, saúde e, ainda, da 

aproximação entre estes dois elementos. Para tanto, recorremos especialmente a 

Psicodinâmica do Trabalho e a Ergonomia da Atividade, abordagens que nos nortearam na 

realização deste estudo; 3) Método, onde são detalhados o percurso metodológico, os 

instrumentos e procedimentos que utilizamos ao longo da pesquisa e as estratégias de 

análise de dados que adotamos, sempre valorizando o entendimento do trabalhador acerca 

da sua saúde e do seu trabalho; 4) Resultados e discussão, onde estruturamos e 

apresentamos nossas análises a partir das seguintes categorias temáticas principais: 

caracterização da amostra, os setores de trabalho, trajetória profissional, da tarefa à 

atividade, ambiente e condições de trabalho, fatores organizacionais e relacionais, a relação 

trabalho e saúde dos psicólogos hospitalares e proteção e cuidados.  
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A evolução do reconhecimento dos aspectos psíquicos atrelados à doença orgânica, 

da história da antiguidade até os dias atuais, já está bastante descrita na literatura 

(Angerami-Camon, 1994; Romano; 1999;). É consenso que existem doenças com causas 

unicamente orgânicas, outras determinadas psicologicamente, e que diante do adoecimento 

e da hospitalização, podem surgir conflitos e queixas de ordem psicológica, capazes de 

interferir na aderência ao tratamento e, consequentemente, na recuperação dos pacientes 

hospitalizados (Angerami-Camon, 1994).  

Diante disto, se abre o espaço para a psicologia no hospital. E é neste contexto que 

surge a Psicologia Hospitalar, uma especialidade recente e, ao que se sabe, exclusivamente 

brasileira. Este capítulo trata de apresentar o seu percurso histórico, definições e 

especificidades.  

1.1. Histórico da Psicologia Hospitalar 

 

A psicologia hospitalar é um dos campos de atuação do psicólogo que mais vem 

crescendo no Brasil nos últimos anos. Para tentar compreender suas especificidades e o 

lugar que esta área ocupa no cenário da psicologia nacional, é imprescindível conhecer o 

percurso histórico que culminou na sua consolidação (Angerami-Camon, 1994; Carvalho, 

Souza, Rosa & Gomes, 2011; Romano, 1999).  

 Historicamente, a inserção do psicólogo no hospital remonta a 1818, quando este 

profissional foi incluído na primeira equipe multiprofissional do Hospital McLean, em 

Massachussetts, nos Estados Unidos da América. Em 1904, na mesma instituição, foi 

fundado um laboratório de psicologia onde eram desenvolvidos estudos pioneiros sobre a 

prática psicológica no contexto hospitalar (Bruscato, Benedetti & Lopes, 2004; Ismael, 

2005).  
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 No Brasil, na década de 1930, foram fundados os primeiros serviços de higiene 

mental, como alternativa a internação psiquiátrica. Na ocasião, o psicólogo teve a 

oportunidade de inaugurar, junto à psiquiatria, sua atuação profissional junto ao paciente 

interno na instituição hospitalar. Porém, somente a partir da década 1950 surgem relatos 

mais consistentes acerca da inserção do psicólogo nos hospitais gerais brasileiros 

(Bruscato, Benedetti & Lopes, 2004).  

Os autores supracitados ressaltam que, na década de 1940 a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não como a simples ausência de doenças. Apesar de bastante questionada, essa 

mudança de paradigma colocou em cena novos atores, espaços e linguagens, dando um 

novo significado ao hospital e aos demais estabelecimentos de saúde, antes vistos quase 

que exclusivamente pelo viés do domínio da medicina e primazia do orgânico. Isto 

significou uma importante contribuição para a entrada dos serviços de psicologia nos 

hospitais gerais, visto que antes se localizavam, principalmente, nas unidades psiquiátricas.   

 Em 1954, diante de frequentes quadros de agitação de crianças cirurgiadas, a equipe 

médica e de enfermagem do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo (HC- FMUSP), reconheceu a necessidade 

e solicitou a ajuda da psicologia na adesão das crianças ao tratamento. Matilde Neder 

assumiu essa atividade pioneira, prestando consultas psicológicas pré e pós-operatórias a 

crianças que haviam feito cirurgias de coluna, dando, também, assistência aos seus 

familiares (Angerami-Camon, Chiattone & Nicoletti, 2004; Bruscato, Benedetti & Lopes, 

2004).  

 Dois anos depois, no ano de 1956, Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos iniciou o seu 

trabalho como “psicologista”, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 
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atuando, especificamente, na Clínica Pediátrica na Seção de Higiene Mental, conhecida 

atualmente como Instituto da Criança. Dedicou-se por cinco anos ao atendimento de 

crianças com os mais diferentes quadros clínicos, e suas respectivas famílias. Período em 

que foi completada a primeira equipe de saúde da referida instituição formada por 

profissionais de diferentes disciplinas, com o objetivo de oferecer um atendimento 

integrado aos pacientes e seus familiares (Silva, Tonetto & Gomes, 2006).  

 No final da década de 1950 e início dos anos 1960, Pérez-Ramos, também foi 

pioneira no desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao contexto hospitalar. Com 

destaque para os estudos pioneiros sobre enfermidades específicas, como poliomielite 

(1957), asma (1958), estudos gerais sobre a criança doente (1960; 1961) (Silva, Tonetto & 

Gomes, 2006).   

 Bruscato, Benedetti & Lopes (2004) ressaltam que, também no Hospital das 

Clínicas de São Paulo, em 1974, Bellkiss Wilma Romano Lamosa, reconhecida na 

atualidade como um dos principais expoentes da área, participou da implantação do 

Serviço de Psicologia do Instituto do Coração, e em 1976 foi a responsável pelo primeiro 

curso de Psicologia Hospitalar, oferecido pela Universidade Católica de São Paulo, 

cravando seu nome na história da psicologia nos hospitais do Brasil.  

Os referidos autores afirmam que no ano de 1979, dois outros acontecimentos se 

destacaram na história da consolidação da Psicologia Hospitalar no Brasil: O trabalho com 

pacientes terminais, desenvolvido por Regina DÁquino, em Brasília; e a estruturação do 

Programa de Estudos e Pesquisas em Tanatologia, sob a coordenação de Wilma C. Torres, 

na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. 

 De acordo com os autores supracitados, no ano de 1981 foi oferecido o primeiro 

curso oficial de Especialização em Psicologia Hospitalar, pelo Instituto Sedes Sapientiae 
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de São Paulo, coordenado por Valdemar Augusto Angerami-Camon. Em 1982, Rosani 

Meleti oficializou o Setor de Psicologia do Serviço de Oncologia Ginecológica da Real e 

Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência e, no mesmo ano, foi implantado o 

Serviço de Pediatria do Hospital Brigadeiro de São Paulo.  

 O nome de Bellkiss Wilma Romano Lamosa surge novamente em 1983, como 

principal responsável pelo I Encontro Nacional de Psicólogos da Área Hospitalar, 

promovido pelo Serviço de Psicologia do Hospital das Clínicas da USP. Esse evento foi 

precursor na reunião dos diversos profissionais de psicologia que atuavam em diferentes 

localidades do Brasil (Bruscato, Benedetti & Lopes, 2004). Nesse encontro foi criada uma 

subcomissão, por parte do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP/06), com a 

finalidade de discutir temas relacionados à Psicologia Hospitalar, especialmente, suas 

peculiaridades, convergências e divergências em relação aos demais campos da psicologia.  

Ainda no mesmo ano, a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), uma das 

mais antigas agências internacionais de saúde do mundo, criada em 1902, reforçou a 

importância da inclusão da psicologia nos serviços gerais de saúde, incluindo os prestados 

pela instituição hospitalar (Romano, 1999).  

Em 1986, foi constituído o Serviço de Psicologia do Hospital das Clínicas de Porto 

Alegre, reunindo psicólogas que atuavam na instituição desde a década de 1970, em 

serviços clínicos e organizacionais. Alguns formaram equipes voltadas a serviços 

ambulatoriais e unidades de internação, outros continuaram desenvolvendo atividades na 

área organizacional.  

Já em 1987, foi publicada a primeira tese de doutoramento na área, defendida por 

Bellkiss Wilma Romano Lamosa. Esta corroborou aspectos levantados no I Encontro 

Nacional De Psicólogos Na Área Hospitalar, que havia sido realizado quatro anos antes. 
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Uma das principais conclusões se referiu à necessidade de a nova prática se adaptar a 

realidade de cada instituição, considerando as particularidades de cada hospital e a 

singularidade de cada paciente (Silva, Tonetto & Gomes, 2006).  

Apesar de existirem relatos de ocorrências anteriores, foi em 1990 que o número de 

publicações de livros na área da Psicologia Hospitalar aumentou consideravelmente no 

Brasil, com contribuições de Valdemar Augusto Angerami-Camon, popularmente 

conhecido como “Camon”, que publicou uma série de obras, com destaque para “E a 

psicologia entrou no hospital”, publicado em 1994 (Carvalho, Souza, Rosa & Gomes, 

2011).  

 De acordo com Catharino (1994), ainda em 1990, as primeiras psicólogas 

aprovadas em concurso público assumiram seus postos no Hospital Getúlio Vargas, no Rio 

de Janeiro. Suas atribuições estavam relacionadas, principalmente, a criança e a relação 

mãe-bebê, abarcando a pediatria, ginecologia, maternidade e ambulatório pré-natal.  

Em 1994, Lo Bianco, Bastos, Nunes e Silva, fizeram um levantamento de práticas 

profissionais inovadoras, reconhecendo a Psicologia Hospitalar como uma delas. Os 

diferenciais identificados foram o ingresso do psicólogo nas equipes de saúde e a sua 

atuação nos diversos planos da instituição hospitalar (Tonetto & Gomes, 2007).  

Na XX Conferência Nacional de Saúde, realizada entre os dias dois e três de 

setembro de 1996, na cidade de São Paulo, dos onze hospitais do Sistema Único de Saúde 

(SUS), mencionados como exemplo de competência gerencial, a metade já contava com 

psicólogos em seu quadro de funcionamento (Romano, 1999).  

Por iniciativa da psicóloga Marisa Decat de Moura, apoio de Bellkiss Wilma 

Romano Lamosa e outros 45 psicólogos que atuavam em hospitais de vários Estados do 

Brasil, em 04 de julho de 1997, foi fundada a Sociedade Brasileira de Psicologia 
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Hospitalar, em Belo Horizonte. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos que tem 

como foco a publicação científica, a realização de congressos, e a congregação de 

psicólogos que atuam no âmbito hospitalar. Em 1998 essa sociedade publicou o primeiro 

volume de sua revista denominada “Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia 

Hospitalar” (RSBPH), uma importante ferramenta de incentivo e divulgação de 

conhecimentos na área nos dias atuais (Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, 

2013). 

Dessa forma, gradativamente, a psicologia conquistou e ocupou espaços em 

hospitais de vários Estados Brasileiros. No entanto, apenas no ano 2000 a Psicologia 

Hospitalar foi reconhecida e regulamentada como uma especialidade pelo Conselho 

Federal de Psicologia-CFP, órgão que rege o exercício profissional do psicólogo no Brasil, 

vide resolução 14/2000. O espaço para a psicologia no hospital estava aberto de forma 

irreversível (Castro &Bornholdt, 2004).  

1.2. Psicologia Hospitalar: Definições e Especificidades 

Simonetti (2004) define “a Psicologia Hospitalar como campo de entendimento e 

tratamento dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento” (p.15). Afirma que esta 

especialidade não se ocupa apenas de doenças com causas psicológicas, classicamente 

denominadas “psicossomáticas”, mas dos aspectos psicológicos de toda e qualquer 

enfermidade. Tais aspectos podem ser entendidos como manifestações da subjetividade do 

paciente diante do adoecimento.  

Castro e Bornholdt (2004) alertam para a necessidade de diferenciar Psicologia 

Hospitalar e Psicologia da Saúde. A primeira, respectivamente, é uma especialidade 

brasileira e remete a atuação do profissional de psicologia no cenário hospitalar, prestando 

assistência a pacientes hospitalizados. Já a segunda objetiva compreender os fatores 
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comportamentais, sociais e biológicos que influenciam o processo saúde-doença, 

empreendendo suas ações em diversos contextos, como: centros de saúde, organizações 

não-governamentais, hospitais, ou mesmo domicílios dos indivíduos.   

A Psicologia Hospitalar também pode ser compreendida como um conjunto de 

contribuições profissionais, científicas e educacionais que as diversas disciplinas 

psicológicas oferecem para dar assistência ao paciente no hospital (Castro & Bornholdt, 

2004; Chiatone, 2006). Apesar de se reconhecer a relevância da formação para a atuação 

dos profissionais de psicologia em áreas específicas, o que define um psicólogo hospitalar 

é, especialmente, o fato de ele prestar atendimento ao paciente hospitalizado “a beira do 

leito”. Desde que, evidentemente, ambos estejam vinculados à instituição assistencial. 

Qualquer outra forma de inserção caracteriza o psicólogo em hospital. Sobre isto Romano 

(1999) atesta: 

Desta forma, se um colega behaviorista aplicar seus conhecimentos, por exemplo, 

no controle dos quadros hipertensivos, se um reichiniano beneficiar os doentes no 

reconhecimento de sua nova identidade corporal, todos serão psicólogos 

hospitalares (p. 25). 

 Romano (1999) alerta que o hospital é uma instituição prestadora de serviços, e 

que possui uma complexa e emaranhada organização. Apenas com um programa de 

Recursos Humanos (RH) amplo e abrangente ele pode funcionar satisfatoriamente e 

cumprir seus objetivos. Para isto, necessita do trabalho de um psicólogo organizacional, 

capaz de realizar atividades como: seleção, recrutamento, treinamento, reciclagem, 

desenvolvimento de pessoas, e avaliação de desempenho para realocação adequada do 

potencial humano. Isto caracteriza uma das formas de inserção do psicólogo em hospital 

(Carvalho, Souza, Rosa & Gomes, 2011).  
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 Outra possibilidade se refere ao trabalho daquele que pode ser considerado 

psicólogo hospitalar, e é a ele que vamos nos deter no presente estudo. Aqui alcançamos o 

ponto de atenção ao doente, que pode se dar de duas formas. A primeira é por ação 

indireta, e geralmente acontece na forma de interconsulta. Esta consiste em recolher 

informações com a equipe de saúde sobre um determinado conflito relacionado ao paciente 

ou a sua relação com a equipe, visando diagnosticar e intervir na situação. A segunda é a 

assistência direta ao doente e seus familiares (Carvalho & Lustosa, 2008; Romano 1999).  

 Segundo Angerami-Camon (1994), ao ser internado, o paciente passa por um 

processo de despersonalização, assumindo o estigma de doente; isto é, deixa de ter 

significado próprio e passa a significar a partir da sua patologia. É “paciente”, sobretudo, 

na sua passividade diante de novos fatos e perspectivas existenciais, precisando rever 

conceitos, hábitos e valores. Quando a enfermidade é temporária, existe a possibilidade de 

uma reestruturação existencial no ato da recuperação, mas quando se trata de uma doença 

crônica, por exemplo, implica uma total reestruturação vital. O referido autor enfatiza:  

O hospital, o processo de hospitalização e o tratamento inerente que visa o 

restabelecimento, salvo aqueles casos de doenças crônicas e degenerativas, não 

fazem parte dos projetos existenciais da maioria das pessoas (p. 18). 

 Diante disto, no hospital não interessa ao psicólogo a doença em si, mas a 

subjetividade do paciente, o entendimento dos significados que ele atribui ao sintoma e a 

sua condição. Assim, o profissional de psicologia pode intervir já nos primeiros contatos 

do doente com a instituição, estancando ou até prevenindo o processo de 

despersonalização, por meio da humanização do atendimento. De acordo com Angerami-

Camon (1994), “humanizar é particularizar” (p. 32), conscientizar a equipe sobre a 

fragilidade que se coloca, visando fazer com que o hospital perca seu caráter meramente 
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curativo e priorize não só à reabilitação orgânica, mas também a manutenção da dignidade 

humana.   

 A principal ferramenta de trabalho do psicólogo hospitalar é a conversa. É por meio 

dela que ele estabelece relações com a equipe de saúde que assiste o doente e se apropria 

da situação em que ele se encontra. Também é pela conversa que o vínculo com a família e 

com o próprio paciente é formado. Simonetti (2004) diz que o psicólogo hospitalar usa a 

linguagem, adotando a escuta e a conversa, para criar condições para que o paciente 

expresse suas angústias. Não que isso não possa ocorrer diante de outros profissionais, ou 

mesmo de familiares e pessoas próximas, mas é na conversa com o psicólogo que isto 

ocorrerá terapeuticamente. O referido autor afirma que “nenhum outro profissional foi 

treinado para escutar como ele” (p. 18). 

 Assim como a psicoterapia, a psicologia hospitalar tem seu instrumental teórico de 

atuação embasado na área clínica tradicional. Apesar desta convergência, apresenta 

algumas particularidades no que tange as atividades do profissional de psicologia no 

cenário hospitalar. Alguns autores (Angerami-Camon, 1994; Avellar, 2011; Cantarelli, 

2009; Porto & Lustosa, 2010; Romano, 1999; Silva, Tonetto & Gomes, 2006) enfatizam a 

inadequação da intenção de transformar o trabalho no hospital em prática psicoterápica, 

pois isto caracterizaria uma mera transferência do divã para o hospital.  

 Ao entrar no hospital, o saber psicológico se viu diante da necessidade de rever 

seus próprios postulados, adquirir conceitos, técnicas e questionamentos que fizeram dele 

um novo apoio na busca da compreensão da existência humana. Silva, Tonetto e Gomes 

(2006), relatam diversos ajustamentos da prática do psicólogo no hospital: 

A psicoterapia de longa duração ficou comprometida pelo curto período de tempo 

que em geral os pacientes permanecem internados no hospital. Em decorrência 
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disso, optou-se por tratamentos focais de curta duração. A estruturação das práticas 

voltou-se para o trabalho com familiares, a mediação entre paciente-família-equipe, 

e para a construção de uma rede de contato com os recursos da comunidade (p. 33). 

 O psicólogo precisa ter muito claro que o seu papel no hospital não é psicoterápico 

nos moldes do chamado setting terapêutico. Pois, a psicoterapia clássica tem seu espaço 

bem delimitado, é procurada pelo cliente, e dispõe de tempo suficiente para tentar levá-lo 

ao autoconhecimento e a cura de determinados sintomas. Já a psicologia hospitalar não tem 

um lugar fixo para seus atendimentos. Estes geralmente acontecem em diversas 

enfermarias, podendo ser interrompidos pelos demais profissionais de saúde por vários 

motivos, como a aplicação de uma injeção ou a realização de exames. Deste modo, a 

psicologia hospitalar tem como foco a minimização do sofrimento provocado pela 

hospitalização, abrangendo as sequelas e decorrências emocionais desse processo. Para 

isto, precisa otimizar o tempo e racionalizar a tarefa (Angerami-Camon, 1994; Silva, 

Tonetto & Gomes, 2006). 

 Logo no I Encontro da Área Hospitalar, realizado em 1983 na Cidade de São Paulo, 

houve a preocupação em diferenciar a prática da psicologia hospitalar, da prática da clínica 

tradicional. Na ocasião foram identificados aspectos característicos da psicologia 

hospitalar, a saber: 1) Instituição permeando a atuação; 2) Psicologia ainda pouco prevista 

no hospital geral; 3) Obrigatoriamente multiprofissional; 4) Dinâmica de trabalho com 

multiplicidade de solicitações; 5) Ambiente de ação aberto e variável; 6) Tempo impondo 

limites; 7) Sobreposição do sofrimento organo-psiquíco; 8) Imposição versus opção de 

acompanhamento psicológico; 9) Iminentemente focal e emergencial; 10) 

Predominantemente egóica; 11) Morte e o morrer como parceiros constantes na rotina de 

trabalho; 12) Absoluta necessidade de visão multifatorial do paciente; 13) Abrangência 
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maior de conhecimentos específicos; 14) Possibilidades múltiplas de intervenção paciente-

família-equipe-instituição. 

 Diante da necessidade de ajustamento ao funcionamento dos hospitais, uma 

abordagem frequentemente utilizada pelos psicólogos hospitalares é a Psicoterapia 

Dinâmica Breve (PDB). Trata-se de uma abordagem que tem como base principal os 

pressupostos teóricos conceituais da psicanálise clássica. Porém, suas técnicas e seus 

objetivos diferem da teoria psicanalítica, de modo que foca em sintomas críticos e 

problemas atuais do paciente, estimulando e reforçando suas capacidades autônomas. 

A PDB propõe o tratamento psicológico em um espaço de tempo 

consideravelmente reduzido, motivo pelo qual se adequa com facilidade ao trabalho no 

hospital, onde a rotatividade de pacientes é intensa, fazendo com que o psicólogo disponha 

de um tempo limitado para realizar um trabalho com começo, meio e fim. Duas técnicas 

desta abordagem são mais frequentemente utilizadas pelos psicólogos hospitalares: a 

psicoterapia de esclarecimento, por meio da qual o psicólogo busca desenvolver em 

pacientes internos por longos períodos uma postura de auto-observação, autonomia e 

motivação para o tratamento; e a psicoterapia de apoio, cujo objetivo se circunscreve na 

atenuação ou supressão da ansiedade e de outros sintomas clínicos que acometem pacientes 

de urgência e emergência que geralmente chegam ao hospital em desequilíbrio psíquico, 

podendo ser aplicada em qualquer paciente que entre em descompensação temporária.  

  Sobre o trabalho do psicólogo hospitalar, o Conselho Federal de Psicologia (CFP, 

2007), diz que este profissional deve atuar em instituições de saúde, prestando serviços nos 

níveis secundário e terciário, e ainda em instituições de ensino superior e/ou centros de 

estudos e pesquisas, visando contribuir com o aperfeiçoamento de profissionais de diversas 

áreas (Bruscato, Benedetti & Lopes, 2004).  
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 Com relação ao que o psicólogo que atua em hospitais deve saber fazer, Castro & 

Bornholdt (2004), consideram indispensável um bom treinamento em três áreas básicas: 

Clínica, pesquisa e programação. Com relação a isto, refletem: 

Na área clínica, o psicólogo deve ser capaz de realizar avaliações e intervenções 

psicológicas. Na área de pesquisa e comunicação, é necessário saber conduzir 

pesquisas e comunicar informações de cunho psicológico a outros profissionais. Por 

fim, quanto à área de programação, o profissional deve desenvolver habilidades 

para organizar e administrar programas de saúde. Com essa formação integrada, é 

possível melhorar a qualidade da atenção prestada, garantir que as intervenções 

implantadas sejam as mais eficazes para cada caso, diminuir custos e aumentar os 

conhecimentos sobre o comportamento humano e suas relações com a saúde e a 

doença (p. 52). 

 Existem, basicamente, quatro tipos de relações que interessam ao psicólogo 

hospitalar: relação pessoa com pessoa, visando conhecer quem é o paciente e quem é o 

cuidador; relação paciente com grupos, abarcando seu grupo familiar, equipe de saúde e 

demais pacientes; relação paciente com o adoecimento, a hospitalização e suas possíveis 

consequências; e relação paciente consigo mesmo, visando compreender sua personalidade 

e necessidades subjetivas (Romano, 1999).  

 Rodriguez-Marin (2003), citado por Castro & Bornholdt (2004), sintetiza o que ele 

considera as seis tarefas básicas do psicólogo que trabalha em hospital: 1) Função de 

coordenação, relativa às atividades com os funcionários do hospital; 2) Função de ajuda à 

adaptação, em que o psicólogo intervém na qualidade do processo de adaptação e 

recuperação do paciente internado; 3) Função de interconsultas, atuando como consultor, 

ajudando outros profissionais a lidarem com o paciente; 4) Função de enlace, intervindo 
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por meio do delineamento e execução de programas junto com outros profissionais, para 

modificar ou instalar comportamentos adequados dos pacientes; 5) Função assistencial 

direta, atuando diretamente com o paciente; 6) Função de gestão de recursos humanos, pois 

na medida em que intervém junto à equipe, colabora com o aprimoramento de cada um dos 

profissionais de saúde. Sobre isto, Castro e Bornholdt, (2004) refletem: 

O psicólogo hospitalar seria aquele que reúne esses conhecimentos e técnicas para 

aplicá-los de maneira coordenada e sistemática, visando à melhora da assistência 

integral do paciente hospitalizado, sem se limitar, por isso, ao tempo específico da 

hospitalização. Portanto, seu trabalho é especializado no que se refere, 

fundamentalmente, ao restabelecimento do estado de saúde do doente ou, ao menos, 

ao controle dos sintomas que prejudicam seu bem-estar (p. 50).  

 Assim, identificamos três níveis essenciais para a atuação do psicólogo em 

hospitais, que se mesclam nas atividades desenvolvidas. O primeiro é o psicopedagógico, 

que consiste em dar ao paciente informações sobre seu estado de saúde, usando uma 

linguagem que ele possa compreender. O segundo é o psicoprofilático, que envolve o 

desenvolvimento das potencialidades do doente frente a sua patologia. O último e, 

certamente, o que mais se aproxima do patamar clássico de atuação do psicólogo, é o 

psicoterapêutico, que focaliza os aspectos psicológicos do paciente relacionados à sua 

doença orgânica (Lima, 1994, citado por Romano, 1999).   

Cabe destacar alguns estudos que buscam, por meio dos seus resultados, tornar a 

prática da psicologia hospitalar reconhecida e consistente. Lo Bianco, Bastos, Nunes e 

Silva (1994) se dedicaram a identificar práticas profissionais inovadoras, e reconheceram a 

psicologia hospitalar como sendo uma delas. Como especificidade, apontaram o ingresso 

dos psicólogos nas equipes de saúde, atuando em vários planos da instituição hospitalar, 
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incluindo em seus atendimentos, não só o paciente, mas a família e a equipe. Destacaram 

ainda a capacidade de contextualização do objeto de trabalho, de identificar 

particularidades da demanda, postura profissional flexível, capacidade de reflexão crítica e 

predisposição para o aprimoramento intelectual. 

Em um estudo sobre o trabalho realizado por psicólogos na rede de saúde pública 

de Brasília, desenvolvido por Seidl & Costa Jr (1999), foram identificados dois modelos de 

atuação. O primeiro, denominado “modelo clínico”, caracterizava-se por atendimentos 

individuais, com pouca ou nenhuma interação com os demais profissionais da equipe de 

saúde. O segundo, “modelo de atenção integral à saúde”, que apresentava uma atuação 

mais abrangente, em diversos setores do hospital, e intensa interação com os profissionais 

de outras especialidades, além de contato com a família. Porém, segundo Carvalho, Souza, 

Rosa & Gomes (2011), nenhum outro estudo mencionou esses modelos, comprometendo a 

generalização desse resultado.   

Uma pesquisa importante realizada por Romano (1999) descreveu as atividades 

desenvolvidas por psicólogos no Brasil entre os anos de 1987 e 1997. Constatou-se que o 

trabalho era executado, em sua maioria, por profissionais do sexo feminino, experientes, e 

que viam a área como uma importante fonte de renda. No período analisado, houve um 

aumento significativo de psicólogos em hospitais públicos e mistos, enquanto nos 

psiquiátricos a quantidade foi reduzida em 10%. As intervenções eram direcionadas a 

pacientes internados e as suas famílias, ainda com forte orientação do modelo de 

atendimento individual, e a carga horária de trabalho variava entre 20 e 40 horas semanais. 

Foram sistematizadas práticas de ensino a partir de estágios, residências, especializações, 

mestrado e doutorado em psicologia hospitalar. Diante desses resultados, a autora 

supracitada concluiu que apesar das mudanças ocorridas no período analisado, ainda havia 
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muito a avançar. Ressaltando que a maioria dos profissionais não demonstrou clareza sobre 

suas atribuições. 

Consoante com isto, Yamamoto e Cunha (1998), com base em um estudo que 

realizaram, apontaram problemas na formação profissional dos psicólogos atuantes em 

hospitais. Cursos de especialização eram tomados como forma de suprir essa insuficiência. 

As atividades realizadas se dividiam em psicoterapia breve de apoio com os pacientes e 

familiares, no entanto, não estavam embasadas em novos referenciais teóricos e práticos, 

não havendo uniformidade e clareza por parte dos profissionais quanto as suas funções. 

Observa-se que as colocações sobre o trabalho do psicólogo hospitalar apontam, 

essencialmente, para o atendimento direto ao doente, a assistência à sua família, e a relação 

equipe-paciente. No entanto, apesar do esforço de alguns estudiosos neste sentido 

(Carvalho, Souza, Rosa & Gomes, 2011; Castro & Bornhaldt, 2004; Lo Bianco; Romano, 

1999; Seidl & Costa Jr., 1999; Yamamoto & Cunha, 1998), a literatura mostra que o 

psicólogo saiu do consultório e ocupou um novo espaço, sem dispor de um modelo prévio 

para orientar sua prática. O que existe são, principalmente, constatações do que vem sendo 

feito, mas a necessidade de uma prescrição consistente do trabalho do psicólogo hospitalar 

persiste (Angerami-Camon, 1994; Chiattone, 2006).   

Ainda na década de 1980, constatava-se que, apesar da disponibilidade das 

instituições hospitalares em receber o psicólogo, esse processo era prejudicado frente à 

ausência de um modelo assistencial a ser perseguido, que resultava na desorientação 

profissional. A instituição queria o psicólogo, mas não sabia exatamente o que pedir dele, 

nem ele sabia o que tinha, de fato, a oferecer (Angerami-Camon, 2006).  

O interesse pela área cresceu, mas ao que parece, não foi dada atenção a questões 

como implementação de disciplinas teóricas e estágios práticos na área. Para Ismael (2005) 
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apesar do aumento do número de profissionais, ainda existem dificuldades quanto à 

inserção do psicólogo no hospital e a deficiência de instrumental teórico necessário para 

orientar a prática, desde a formação universitária. Segundo o autor, isso pode gerar, entre 

outros problemas, mão-de-obra inexperiente e sem base suficiente para a realização de um 

trabalho satisfatório, dando descrédito a categoria.  

Diante disso, Carvalho, Souza, Rosa e Gomes (2011) enfatizam a necessidade de 

mais estudos na área, que tratem desde o histórico da profissão, até o seu estado na 

atualidade. Gorayeb e Guerrelhas (2003) dizem que o psicólogo que atua em hospital tem 

se apoiado quase que exclusivamente em teorias e não em dados empíricos para orientar 

sua prática. Percebemos que o caminho percorrido pela psicologia hospitalar justifica sua 

relevância e consolidação como um campo novo para o saber psicológico. No entanto, 

muito ainda precisa ser feito no sentido da sistematização da prática do profissional em 

foco e da elucidação das inúmeras nuances da sua atividade de trabalho e de como ela se 

relaciona com a sua saúde.  
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Considerando o nosso objeto de estudo – a relação entre o trabalho e a saúde de 

psicólogos hospitalares – neste capítulo estabelecemos nosso aporte teórico, apresentando 

elementos conceituais da Psicodinâmica do Trabalho e da Ergonomia da Atividade, 

disciplinas que estão estreitamente articuladas, especialmente, por abordarem o trabalho a 

partir do ponto de vista do trabalhador. Desta forma, buscamos proporcionar uma maior 

compreensão dos fenômenos em foco.  

2.1. Trabalho 

 

Tanto para a ciência, como para a sociedade de modo geral, o termo trabalho 

consiste em um dos mais centrais da atualidade. Embora várias disciplinas como 

administração, antropologia, economia, psicologia e sociologia, entre outras, o tenham 

tomado como objeto de estudos há bastante tempo, ainda hoje existem controvérsias; isto 

é, visões diferentes acerca do que é o trabalho (Borges & Yamamoto, 2004; Dejours, 2012; 

Tolfo & Piccinini, 2007). Assim, diante de numerosas definições que pretendem fazer este 

esclarecimento, nos deteremos a significar o trabalho a partir das bases conceituais que 

norteiam esta investigação.  

De acordo com Borges e Yamamoto (2004), “é certo que podemos falar de trabalho 

humano desde os primórdios da humanidade” (p. 28). Se nos voltarmos para a antiguidade, 

veremos que as ideias mais referenciadas pela literatura são aquelas associadas à filosofia 

clássica que caracterizava o trabalho como desgastante, inferior e degradante, reduzido a 

atividades braçais e/ou manuais executadas pelos escravos, pensamento que predominou 

tanto na Grécia como em Roma.  

Este desprezo às atividades servis também pode ser constatado no pensamento 

judaico-cristão, especialmente, em Gênesis, um dos livros bíblicos onde o trabalho é 

apontado como uma maldição, um castigo de Deus ao pecado da desobediência cometido 
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por Adão e Eva. O próprio termo trabalho vem do latim tripalium, um instrumento de 

tortura utilizado durante o período da inquisição, estando associado a certas conotações 

negativas como penalidade, angústia e sofrimento (Borges e Yamamoto, 2004). Lhuilier 

(2002) reflete que o conceito de trabalho evoluiu, mas “a dimensão do constrangimento 

perdura através da noção de esforço” (p. 210).  

Trata-se de um conceito histórico, pois se modificou ao longo do tempo, adaptando-

se gradualmente as características e necessidades de cada época. Recorrendo as décadas de 

1960 e 1970, marcadas por uma grande expansão das indústrias de produção em massa, 

Borges e Yamamoto (2004) observam que a forma de pensar sobre o trabalho relacionava-

se a algo que deveria ser exercido por operários e suas máquinas de forma planejada, 

padronizada e disciplinada, revelando uma visão utilitarista fortemente influenciada pelo 

pensamento taylorista-fordista.  

Atualmente, o contexto do trabalho está articulado a uma série de alterações 

decorrentes de fenômenos como a reestruturação produtiva do capital e a inovação 

tecnológica. As novas dimensões e formas de trabalho exigem que o trabalhador assuma 

novos papeis nas maneiras de proceder no ambiente laboral. Para isto, é imprescindível que 

ele apresente competências definidas para múltiplas funções, relativas a aspectos como 

iniciativa, flexibilidade e autonomia, lançando mão de capacidades significativamente mais 

complexas que as exigidas anteriormente (Antunes & Alves, 2004; Tolfo & Piccinini, 

2007). 

Borges e Yamamoto (2004) afirmam que diante das transformações em curso, duas 

formas de conceber o trabalho se configuram. De um lado surgiu uma literatura que fala do 

fim do trabalho sob os modos de organização conhecidos. Na esteira desta discussão, 

alguns estudiosos (Antunes, 2011), com os quais concordamos, afirmam que é possível 



39 
 

observar o declínio de certas estruturas clássicas de trabalho, porém, acompanhado do 

surgimento de novas tendências que evidenciam as formas contemporâneas dos seus 

significados e da sua centralidade; ou seja, o trabalho não está desaparecendo, apenas, mais 

uma vez, está se modificando.  

Trata-se de um fenômeno que acompanha o percurso das transformações históricas 

e culturais, motivo pelo qual sempre foi apreendido na mudança e significado de acordo 

com as influencias do momento histórico em que está inserido. Assim, quando o 

mencionamos hoje o fazemos do nosso ponto de vista atual, o que revela, especialmente, o 

seu caráter absolutamente humano e social, reconhecido por Ovejero- Bernal (2010) 

quando afirma que “o trabalho é aquilo que deve nos realizar como pessoa e nos integrar 

na sociedade” (p.16).   

Clot (2007) também reconhece o caráter social do trabalho e o define como “um 

dos gêneros principais da vida social em seu conjunto” (p. 69). Para o referido autor, o 

trabalho permite estabelecer engajamentos. Nesse sentido, a sua função psicológica no 

desenvolvimento humano relaciona-se a possibilidade de o individuo ultrapassar os limites 

do eu e voltar-se ao outro, imprimir algo de si em um trabalho que, ao mesmo tempo, é 

individual e coletivo.  

Dejours (2012) corrobora com essas ideias ao ressaltar que mesmo que se trabalhe 

individualmente, trabalha-se para outro. Neste sentido, trabalhar não é uma mera atividade, 

é ainda uma relação social. Na mesma direção, Lhuilier (2002) pontua que este outro se faz 

presente por meio das coordenações, do reconhecimento e da validação. Assim, a autora 

supracitada define o trabalho em termos de uma atividade transformadora da natureza, 

realizada pelo homem que neste mesmo movimento também é transformado.  
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Com isso, queremos dizer que o trabalho obedece a lógicas mais diretamente 

sociais do que pessoais, porém, cabe destacar que na medida em que o trabalhador 

internaliza necessidades externas/sociais, o trabalho passa a ser parte fundamental da sua 

subjetividade. Lhuilier (2002) reforça sua centralidade para a vida das pessoas ao 

considera-lo como constituinte irredutível da subjetividade, identidade e realização pessoal 

humana. 

Ao delinearem a definição de trabalho, tanto a Ergonomia da Atividade como 

Psicodinâmica do Trabalho apontam a existência de um espaço entre o prescrito e o efetivo 

do trabalho; isto é, um hiato entre a tarefa prescrita e a atividade real. Sobre isto, Dejours 

(2012) atesta:  

O trabalho define-se como o que o sujeito deve acrescentar as prescrições para 

poder alcançar os objetivos para os quais foi designado; ou ainda, o que o 

trabalhador deve acrescentar de si para fazer frente ao que não dá certo quando ele 

se atém escrupulosamente à execução das prescrições (Dejours, 2012, p.25). 

 Assim, o trabalhar exige a mobilização do sujeito rumo à superação das 

infidelidades de um meio permeado por singularidades e variabilidades. É preciso recorrer 

a elementos como a história de vida, os valores, a inteligência e os saber-fazeres para gerir 

situações que são, tanto coletivas, como pessoais. Trabalhar não se reduz ao ato de 

produzir, mas se constitui como uma provação que transforma a subjetividade e, indo mais 

além, transforma o próprio sujeito (Dejours, 2012).  

 Diante do exposto, observa-se que o trabalho é uma atividade essencialmente 

coletiva, mas também profundamente pessoal, trata-se de uma categoria central e 

estruturante da vida das pessoas e da própria sociedade. Reconhecemos que a sua 

abrangência e complexidade não permitem uma definição exaustiva, por este motivo, nesta 
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seção buscamos apenas resgatar aspectos relevantes que fazem parte de uma discussão que, 

na realidade, perpassa cada momento e elemento da presente pesquisa.  

2.2. Saúde 

 

Atualmente é consenso que saúde não significa a mesma coisa para todas as 

pessoas. Trata-se de um conceito plural, que sofreu diversas modificações influenciadas 

pela globalidade do contexto em que se inseria em um determinado momento histórico.  

Diante disto, acreditamos que uma boa forma de iniciar uma discussão acerca do que é 

saúde consiste em fazer um breve apanhado da evolução das ideias nesse campo da 

experiência humana. 

 Desde seus primórdios, a humanidade se preocupa em enfrentar as ameaças a sua 

espécie. No que se refere à doença, inicialmente, predominou o pensamento mágico-

religioso, concebendo-a desde uma consequência do pecado ou maldição, até uma 

apoderação do corpo por maus espíritos que deviam ser afastados por meio de rituais. Um 

avanço considerável em relação a isto ocorreu com a medicina grega que, apesar de 

vincular divindades à saúde, postulava que a cura das doenças era obtida por plantas e 

métodos naturais, e não unicamente por procedimentos ritualísticos (Scliar, 2007). 

 Essa visão religiosa saiu de cena dando espaço a Hipócrates, considerado o pai da 

medicina. Este via o homem como uma unidade organizada e concebia a doença como uma 

desorganização deste estado.  Desde então, surgiram visões mais racionais acerca da saúde, 

marcadas pela valorização da observação empírica, a epidemiologia, os fatores etiológicos 

e a estatística da saúde. A partir do ano de 1883 começaram a ser implementados sistemas 

de saúde pioneiros na Alemanha, na França e na Grã-Bretanha, se propondo a oferecer 

atenção integral à saúde de suas respectivas populações (Scliar, 2007). 
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No entanto, apesar desse caminho percorrido, um conceito universalmente 

propagado de saúde só foi estabelecido na década de 1940, pela Organização Mundial da 

Saúde – OMS, dizendo que “Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de doenças”. Esta noção tem sido alvo de reflexões de 

teóricos como Christophe Dejours, Georges Canguilhem e Sandra Caponi, com os quais 

concordamos e, a partir de agora, nos nortearão na reflexão do conceito de saúde na 

atualidade, estabelecendo o que é saúde para nós (Lunardi, 1999; Scliar, 2007).  

A crítica mais incisiva feita por Dejours (1986) ao conceito de saúde da OMS 

relaciona-se à impossibilidade de definir esse estado de “completo bem-estar”, pois sabe-se 

que isso significa alguma coisa, ou mesmo, várias coisas, mas não existem esclarecimentos 

consideráveis e capazes de dar sustentabilidade a questão. O autor diz ainda que tal estado 

não existe, não pode ser concretamente atingido, sendo mais razoável entendê-lo como 

algo desejável de ser alcançado. Nesse sentido, a saúde é vista como um fim, um objetivo 

do qual procuramos nos aproximar.  

 Caponi (1997), destaca a possibilidade da conceituação de saúde da OMS ser 

utilizada “para legitimar estratégias de controle e de exclusão do que consideramos 

indesejável e perigoso” (p. 4). Assim, o que é considerado como positivo na sociedade 

comporia o âmbito da saúde, e o que é tido como negativo seria necessariamente deletério.  

Tanto Dejours (1986) como Caponi (1997; 2010), reconhecem o caráter mutável, 

móvel e subjetivo inerente à oposição saúde-doença, e desenvolvem a ideia de que a saúde 

“é um assunto ligado às próprias pessoas” (Dejours, p.8), portanto, alheio a qualquer 

tentativa de padronização ou determinação fixa e pré-estabelecida. De acordo com 

Canguilhem (2006), saúde é um conceito popular, sobre o qual qualquer um tem condição 

de falar, e é importante que seja assim, afinal, ninguém está mais apto a relatar sintomas do 
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que o próprio indivíduo que os experimenta, de tal sorte que não é possível substituir os 

atores da saúde por componentes externos. 

Diante do acúmulo de novos conhecimentos e experiências nos campos da 

fisiologia, da psicossomática e da psicopatologia, Dejours (1986) afirma que já existem 

condições para avançar e progredir a noção de saúde. Destaca, primeiramente, que o estado 

de saúde, assim como o organismo humano em sua totalidade, está o tempo todo em 

mudança; isto é, durante toda a vida estamos em movimento, nascemos, crescemos e 

envelhecemos. Ainda neste sentido, tomando a angústia como exemplo, o autor 

supracitado diz que a saúde psíquica não consiste em não ter angústia ou acabar com ela, 

mas em tornar possível o seu enfrentamento, a ponto de se colocar pronto para lidar com 

outras que virão.  

Ainda sobre a saúde mental, é possível afirmar que não consiste em um completo 

bem-estar psíquico, mas em ter esperança e conservar o desejo, pois na ausência dele o 

corpo adoece com mais facilidade. Alcançando o campo do trabalho, constata-se, ainda, 

que a saúde também se encontra nas inconstâncias, no caráter variado. Quando isso não 

ocorre e quando a organização do trabalho afeta o desejo do trabalhador, podem surgir 

doenças físicas e/ou mentais (Dejours, 1986). 

Diante do exposto, é possível apreender que saúde não é algo que vem do exterior, 

mas que parte de experiências e percepções internas que só podem ser expressas por quem 

as vivencia. Assim, o papel do indivíduo é fundamental, tanto para a constatação da 

ausência de saúde, como para a busca de aproximar-se dela, visto que não se trata de algo 

constante, mas que muda a todo o tempo. Dejours (1986), afirma que a saúde é, sobretudo, 

uma sucessão de compromissos com a realidade material, afetiva e social. Esta visão, 

associada às de autores como Caponi (1997; 2010) e Canguilhem (2006) nos permite 
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conceber a saúde como um estado favorável ao equilíbrio global do ser humano, do qual 

podemos nos aproximar, mas não se constitui enquanto um lugar onde podemos chegar e 

nos estabelecer. 

2.3. A Relação Trabalho e Saúde 

 

 Feitos os devidos esclarecimentos acerca das visões de trabalho e saúde que 

adotamos, acreditamos que discutir a relação entre estes dois elementos revela-se 

fundamental na continuidade desta dissertação, visto que o trabalho é central na vida do ser 

humano, tanto individual, como socialmente, constituindo-se como essencial nos processos 

de saúde-doença.  

 A percepção de que o trabalho e a saúde mantém uma relação estreita é antiga, já 

tendo sido retratada tanto em clássicos da literatura, como até mesmo em clássicos do 

cinema, em filmes como “tempos modernos” de Charlie Chaplin, sensível aos efeitos do 

trabalho em linha de montagem sobre os trabalhadores (Merlo, 2002). Apesar de a visão 

sobre tal relação já ter evoluído consideravelmente, autores como Dopller (2007), 

ressaltam que, ainda na atualidade, se constitui como uma relação complexa, pois enquanto 

uns afirmam que o trabalho ameaça a saúde, outros o reconhecem como promotor e/ou até 

dependente da mesma.  

 Uma abordagem que, desde o seu nascimento, empreende esforços à análise da 

relação trabalho e saúde é a Psicodinâmica do Trabalho (PDT), uma das principais 

norteadoras desta pesquisa, especialmente, por sempre ter reconhecido a importância do 

trabalho para a constituição da identidade e a manutenção da saúde e do bem-estar do ser 

humano. Apresentaremos adiante o percurso do seu desenvolvimento, que foi fortemente 

marcado por mudanças significativas nos modos de abordar a relação em foco.  
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2.3.1. Rumo à Psicodinâmica do Trabalho 

  

 Em seus primórdios, em meados do século XX, a Psicopatologia do Trabalho 

(PPT), que tinha á frente expoentes como A. Fernadez-Zoila, C. Veil, Le Guillant, Jean 

Bégoin e Paul Sivadon, se baseava em um modelo causal, no qual as vicissitudes do 

trabalho poderiam desencadear doenças mentais nos trabalhadores. Nesta época, em que o 

trabalho era visto como profundamente nocivo à saúde mental dos indivíduos, procurou-se 

estabelecer uma clínica das afecções mentais causadas pelo trabalho. Para isto, os estudos 

na área investigavam o trabalho como fator central no desencadeamento de distúrbios 

mentais nos trabalhadores, em busca de evidências passíveis de generalizações (Athayde, 

1996; Dejours, 2004).  

 No entanto, as pesquisas desenvolvidas nessa primeira fase da PPT evidenciaram 

que as relações causais entre trabalho e doenças mentais só eram verificadas em situações 

de trabalho repetitivo; ou seja, em situações menos delimitadas os resultados não 

revelavam doenças mentais características. Esta inconsistência, identificada até mesmo em 

situações claramente danosas a saúde dos trabalhadores, fez com que as pesquisas em PPT 

fossem interrompidas, vindo a serem retomadas posteriormente por Christopher Dejours 

(Dejours, 2004).  

 Apesar de as tentativas de generalização da relação causal entre trabalho e saúde 

mental não terem sido bem sucedidas, é notável que essa primeira fase da PPT foi 

determinante na trajetória desta disciplina, pois resultou, entre outros aspectos, na 

aproximação entre o processo saúde-doença mental e os processos sociais, tais como as 

condições de vida e trabalho do ser humano (Dejours, 2004).   

 Dejours e Abdoucheli (1994) esclarecem que quando as pesquisas em PPT foram 

retomadas, o termo psicopatologia continuou em uso por dois motivos principais: primeiro, 
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por possuir a raiz pathos, remetendo a doença e sofrimento; e em segundo lugar, por 

referir-se a teoria psicanalítica do funcionamento psíquico. Assim, o termo já não era mais 

usado no sentido reducionista do mórbido, alcançando o ponto de uma psicopatologia da 

vida cotidiana e do trabalho, e de uma psicopatologia da normalidade. 

 Considerando o insucesso das pesquisas iniciais em PPT em identificar situações 

que afetassem igualmente um grupo de trabalhadores submetidos às mesmas situações de 

trabalho, os autores supracitados reconhecem que no conflito entre o social e o privado, o 

privado prevalece, visto que, entre as pressões oriundas das situações de trabalho e a 

patologia mental, existe um indivíduo carregado de defesas estreitamente singularizadas, 

baseadas em toda uma história de vida e em uma estrutura de personalidade. Desta forma, 

concluem que, os constrangimentos do trabalho, por si só, são geralmente incapazes de 

originarem uma psicopatologia de massa.  

  Dejours lançou luz sobre a relação existente entre a organização do trabalho 

(Estrutura hierárquica, relações, conteúdo da tarefa, etc.) e o sofrimento mental, na medida 

em que reconheceu como sendo este o conflito central evidenciado nas primeiras pesquisas 

em PPT. Porém, reconhecendo que esta relação podia se dar tanto de forma direta, como 

indiretamente, o autor concentrou suas pesquisas na análise de doenças orgânicas ou 

comportamentos estranhos relacionados ao trabalho, mesmo que não se configurassem 

como patológicos (Athayde, 1996). 

 Diante da constatação de que os trabalhadores não necessariamente adoeciam frente 

a situações de trabalho degradantes, Dejours redefiniu o campo da PPT, direcionando a 

atenção para a compreensão de como a maioria dos trabalhadores conservavam a sua 

normalidade diante de situações deletérias à saúde (Athayde, 1996). 
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 Afastando-se do modelo patológico causal, Dejours reconheceu que os 

trabalhadores não eram passivos diante dos impactos organizacionais, pois apesar de 

sofrerem, exerciam sua liberdade por meio de estratégias de defesa. Assim, se estabeleceu 

um modelo dinâmico baseado na construção de estratégias defensivas e seus ajustamentos.  

 Essa reviravolta teórica, marcada pela transição da psicologia patológica a 

psicologia da normalidade, levou Dejours a mudar o nome da disciplina para 

Psicodinâmica do Trabalho, ou ainda Análise Psicodinâmica das Situações de Trabalho. 

O autor justificou a alteração com base na ambiguidade que o termo psicopatologia 

provocava na comunidade científica e, também, no sentido estreito que apresentava diante 

das novas questões que emergiam nos mundos do trabalho. “Ao operar a passagem da 

patologia à normalidade, sou levado a propor uma nova nomenclatura para designar essas 

pesquisas: psicodinâmica do trabalho” (Dejours, 2004, p. 52). 

 Percebe-se que o percurso da Psicopatologia à Psicodinâmica do Trabalho teve 

como principal mola propulsora a constatação de que a organização do trabalho é 

fundamentalmente dinâmica; isto é, é algo que está em constante movimento, 

configurando-se como passível de transformações as mais diversas.  

2.3.2. Conceitos em Psicodinâmica do Trabalho 

 

 A redefinição do campo de estudos em Psicodinâmica do Trabalho foi marcada pela 

indagação acerca da manutenção da normalidade dos trabalhadores em situações laborais 

deletérias. Diante deste enigma, Dejours passa a tematizar o sofrimento e o prazer, 

enquanto elementos constituintes das organizações de trabalho, as estratégias de defesa e a 

inteligência astuciosa como ferramenta de enfrentamento das situações desestabilizantes e 
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patogênicas e, ainda, o reconhecimento como uma via fundamental de transformação do 

sofrimento em prazer (Athayde, 1996).   

 Considerando o lugar central que esses conceitos (sofrimento, prazer, estratégias de 

defesa, inteligência astuciosa e reconhecimento) ocupam no quadro da Psicodinâmica do 

Trabalho, enquanto disciplina que se dedica a compreensão da relação trabalho-saúde, 

achamos pertinente discorrer acerca de cada um deles, não de forma exaustiva, mas de 

modo a, por um lado, possibilitar um entendimento dos mesmos e, por outro lado, 

fundamentar a compreensão do fenômeno em foco nesta dissertação, que é a relação 

trabalho e saúde dos psicólogos hospitalares.  

a) Sofrimento e prazer no trabalho 

 Dejours (1994) reflete que não é possível conceber uma organização do trabalho 

isenta de sofrimento. No entanto, esclarece que existem as que são mais favoráveis a sua 

conversão em prazer. Considerando o bem-estar ou a saúde como ideais, que permitem 

aproximações, mas que jamais são verdadeiramente atingidos, Dejours e Abdoucheli 

(1994), concebem o sofrimento como uma vivência subjetiva mediadora entre a doença 

mental descompensada e o bem-estar psíquico.  

 O abismo que existe entre o trabalho prescrito e o trabalho real é o que gera o 

sofrimento nos trabalhadores, por meio da possibilidade de fracasso que se coloca. Dejours 

e Abdoucheli (1994) afirmam que, em ocasiões de difícil gestão deste descompasso, com 

repetição de problemas e do confronto com a possibilidade de fracasso, pode se estabelecer 

uma situação desestruturante do ponto de vista da produtividade e da saúde do trabalhador.  

 Dessa forma, Dejours (1992) postula que o sofrimento advém do choque entre um 

indivíduo que tem uma história individual, composta por projetos, desejos e esperanças, e 

uma organização do trabalho que ignora esses elementos, impedindo o trabalhador de agir 
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e de imprimir sua singularidade na atividade que realiza. Para Clot (2001) esta 

impossibilidade de ação no trabalho é, especialmente, geradora de sofrimento.  

 Dejours e Abdoucheli (1994) refletem que as condições de trabalho, ou seja, as 

pressões físicas, mecânicas, químicas e biológicas do posto de trabalho, incidem sobre o 

corpo dos trabalhadores, podendo desencadear desgastes, envelhecimento e patologias 

somáticas. Já a organização do trabalho, concebida, por um lado, como a divisão de 

homens (hierarquia, distribuição de responsabilidades, comando e controle), e por outro 

lado, como a divisão do trabalho (divisão de tarefas, repartições e prescrições), atua no 

funcionamento psíquico do trabalhador, podendo refletir em aspectos como: o modo 

operatório, o sentido do trabalho para o sujeito, os investimentos afetivos, entre outros.  

 Dejours e Abdoucheli (1994) alertam que o sofrimento gerado nas situações de 

trabalho não são necessariamente patológicos, pois funcionam como um alerta para o risco 

de adoecimento. Na realidade, este só ocorre quando o trabalhador não tem a possibilidade 

de adaptar a organização do trabalho ao seu desejo, o que bloqueia a sua relação subjetiva 

com a mesma. Desta forma, o sujeito não consegue ressignificar o seu trabalho e acaba 

acometido por patologias físicas e/ou psíquicas.   

Nesse sentido, concluímos que para a PDT o sofrimento só é patológico quando não 

é possível superar os constrangimentos impostos pelas situações de trabalho; ou seja, o 

sofrimento é compatível com a normalidade e com o equilíbrio psíquico, desde que os 

constrangimentos possam ser superados, em um movimento que transforma o sofrimento 

em prazer. No entanto, isto exige uma série de procedimentos de regulação, dos quais 

vamos passar a tratar no próximo tópico.  

b) Estratégias de defesa 
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 No conflito entre o funcionamento psíquico singularizado (em função da história 

pessoal e da personalidade de cada sujeito) e os constrangimentos das situações de 

trabalho, são acionadas estratégias defensivas que, segundo Dejours (2012) podem ser 

individuais - pioneiramente trabalhadas pela psicanálise clássica - ou coletivas, 

construídas, gerenciadas e partilhadas por determinados grupos de trabalhadores. Enquanto 

os mecanismos individuais estão interiorizados e permanecem mesmo sem a presença 

física do outro, as estratégias coletivas dependem de fatores externos e só se consolidam 

quando são aprovadas pelo coletivo. 

 A constituição dessa clínica das defesas é uma importante e original contribuição da 

PPT, que na medida em que redefiniu seu objeto de estudos, lançando luz sobre a 

normalidade, passa a conceber os trabalhadores como agentes ativos, capazes de reagir 

diante das pressões patogênicas originadas no trabalho. Neste sentido, é possível 

considerar as estratégias de defesa coletivas como provas da resistência dos trabalhadores 

ao sofrimento ( Dejours, 1994; 2012). 

 Dejours (1992) ilustra as estratégias coletivas de defesa por meio do exemplo de 

trabalhadores da construção civil, que diante do receio de acidentes, doenças, ou mesmo da 

morte, apresentavam comportamentos desafiadores aos riscos, tratando ludicamente estas 

questões. Diante disto, é possível perceber que são estratégias que transformam 

(eufemizam) a percepção de realidades ameaçadoras, criando uma representação de 

domínio dos riscos. Neste sentido, funcionam como regras que supõem consenso entre um 

grupo de trabalhadores, viabilizando a continuidade do trabalho e a adaptação dos sujeitos 

aos constrangimentos laborais impostos a eles.  

 Cabe ressaltar que as defesas coletivas se manifestam de forma coercitiva sobre o 

coletivo, pois seguem uma lógica rigorosa, que envolve um sistema de proibições de 
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determinados comportamentos, a imposição do silêncio sobre certos assuntos, e a constante 

demonstração de coragem e atitudes desafiadoras aos perigos. É um movimento que 

implica a participação de todos os trabalhadores que compõem o coletivo de trabalho, e 

que exclui aqueles que resistem as regras que sustentam a defesa coletiva. No entanto, não 

são imutáveis, mas a sua flexibilidade depende das necessidades e do consenso entre os 

componentes do coletivo de trabalho (Dejours, 1992; 2012).  

 As estratégias coletivas de defesa possuem três funções principais, quais sejam: 

proporcionar resistência psíquica aos constrangimentos das situações do trabalho; mascarar 

o sofrimento a nível consciente nos trabalhadores; e, ainda, possibilitar a negação do medo 

presente no cotidiano dos trabalhadores (Dejours, 1988; Dejours, 2012). 

 Como já dissemos anteriormente, o trabalho pode ser patogênico, mas também 

fonte de prazer e mediador na luta pela saúde, e é nesta mesma luta que militam as 

estratégias coletivas de defesa. Observando trabalhadores da indústria química, Dejours e 

Abdoucheli (1994) verificaram a construção de “macetes” que facilitavam o domínio de 

incidentes que ocorriam no trabalho. Apesar de estas “regras de ofício” não terem sido 

instituídas pela organização formal, consistiam em princípios reguladores, estruturados 

coletivamente com o objetivo de favorecer a gestão das dificuldades oriundas das situações 

de trabalho, sendo, portanto, modos de adaptação defensiva ao sofrimento.   

Dejours (2012) afirma que, para que essas regras de ofício possam ser 

estabelecidas, é preciso que exista confiança entre os trabalhadores e, portanto, relações 

pautadas na cooperação. Neste sentido, a cooperação pode ser entendida como a vontade 

dos sujeitos de trabalharem juntos e de superarem coletivamente as contradições que 

surgem da organização do trabalho. 
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 Vale salientar que, mesmo proporcionando o distanciamento da percepção, as 

estratégias coletivas de defesa pressupõem uma operação coletiva, o que permite que não 

sejam consideradas alucinações ou delírios de qualquer natureza. No entanto, se utilizadas 

demasiadamente, podem resultar em um risco de alienação coletiva e, consequentemente, 

em uma ideologia defensiva. Esta consiste na conversão da defesa coletiva em uma falsa 

promessa de felicidade aos trabalhadores, que facilmente se tornam escravos dessa 

ideologia (Dejours, 1988; 2012).  

 Diante do exposto, percebemos que apesar do caráter subjetivo e pessoal das 

vivências de sofrimento e prazer no trabalho, os trabalhadores conseguem se unir e 

imprimir esforços para construir as estratégias coletivas de defesa. Autores como Dejours e 

Abdoucheli (1994) consideram a possibilidade de o trabalhador converter o sofrimento em 

prazer, ao invés de utilizá-lo unicamente com o recurso das estratégias defensivas. 

Passaremos a tratar disto a seguir. 

c) Inteligência astuciosa  

 Dejours e Abdoucheli (1994) afirmam que a transformação do sofrimento em 

prazer no trabalho envolve dois elementos que merecem destaque: 1) A ressonância 

simbólica, que ocorre quando o trabalhador transfere sua energia pulsional das figuras 

parentais para as relações sociais estruturadas no trabalho, fazendo deste um lugar de 

investimento sublimatório; 2) O espaço público, construído pelos trabalhadores para 

possibilitar o compartilhamento da confiança e das regras comuns, por meio da expressão 

do sofrimento coletivo e da busca por meios para superar este sofrimento.    

 Os autores supracitados refletem que a mobilização dos processos psíquicos frente 

à necessidade de superar o abismo entre trabalho prescrito e real, solicitam a invenção, 
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inovação, criatividade, imaginação e ajustamento dos trabalhadores. Assim, é uma 

mobilização que pressupõe uma forma específica de inteligência: a inteligência astuciosa.  

 Essa inteligência tem origem no sofrimento decorrente do fracasso imposto pelo 

encontro do trabalhador com real do trabalho. Este mesmo sofrimento que desestabiliza o 

sujeito, também serve como um ponto de partida rumo a meios de resistência aos 

constrangimentos organizacionais. Neste movimento, a inteligência astuciosa, implicada 

nas dificuldades da prática, parte em busca de se modificar e se engrandecer. Assim, o 

sofrimento é, ao mesmo tempo, impressão subjetiva do mundo e origem do movimento de 

conquistá-lo ( Dejours, 2012).  

 De acordo com Dejours (2012) a inteligência astuciosa é uma inteligência enraizada 

no corpo, consistindo em um conhecimento íntimo do trabalho, pois segundo esse autor 

não existe sofrimento sem um corpo capaz de experimentá-lo. É uma inteligência dos 

sentidos, que são solicitados e alertam o corpo e a curiosidade do trabalhador em busca de 

soluções para eventos que saem do curso da sua rotina. O sujeito elabora e coloca em 

prática novos modos de agir, e apenas depois consegue, a nível consciente, se questionar 

acerca da relevância da sua ação aos procedimentos técnicos; isto é, primeiramente, a 

inteligência astuciosa aciona os sentidos, para posteriormente se revelar a consciência.  

   Na esteira dessa discussão, Dejours (2012) afirma que a inteligência astuciosa 

imprime mais importância aos resultados da ação, do que ao caminho percorrido rumo aos 

resultados. Diz ainda, que ela está presente em todas as modalidades de tarefa (manuais, 

intelectuais, etc.), evocando o poder criador dos trabalhadores nas mais diversas situações 

de trabalho, onde ele, de tanto praticar o relacionamento com a atividade de trabalho, 

termina por aperfeiçoar-se. Sobre isto o autor pontua: 
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A formação desta inteligência passa pela relação prolongada e obstinada do corpo 

com a tarefa. Passa por uma série de procedimentos sutis de familiarização com a 

matéria, com as ferramentas e com os objetos técnicos (p. 27).  

 Também é uma inteligência amplamente distribuída entre os trabalhadores, tendo 

um caráter pulsional. No entanto, não pode ser solicitada por sujeitos que estejam com a 

saúde física ou psíquica comprometida. Segundo afirma Dejours (2012), para que a 

inteligência astuciosa possa operar de forma imediata diante das solicitações, é necessário 

a existência de um corpo em equilíbrio.  

Dejours (2012) reflete que ser inteligente no trabalho implica um distanciamento da 

tarefa. Neste sentido, a inteligência astuciosa pressupõe a existência de prescrições a serem 

subvertidas, pois segundo o autor supracitado, para que haja astúcia tem que haver regras a 

serem seguidas ou quebradas. Isto revela que a inteligência astuciosa é originalmente 

transgressiva em relação a regulamentações da organização de trabalho, visto que elas 

precisam ser transgredidas para que se chegue aos objetivos da tarefa.  

Assim, para trabalhar bem o indivíduo precisa infringir as recomendações, de modo 

que o trabalhador está condenado à clandestinidade.  Desta forma, se coloca o seguinte 

dilema: não realizar o trabalho, ou assumir os riscos das transgressões. Ao assumir os 

riscos, ele faz de modo a deixar transparecer, convidando os pares e os superiores a fazê-lo 

junto com ele, o que consiste em uma mobilização individual e coletiva. Cabe ressaltar 

ainda, que para que a inteligência astuciosa seja eficaz é preciso que haja uma validação 

social, da qual passaremos a tratar no próximo tópico. 

d) Reconhecimento e julgamento 

 A mobilização subjetiva, por meio da inteligência astuciosa aplicada a realização 

das tarefas, depende da dinâmica contribuição-retribuição. É preciso que haja 
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reconhecimento, por parte da hierarquia ou dos pares, para que o trabalhador se sinta 

mobilizado a buscar novas possibilidades de criação e intervenção em seu ambiente de 

trabalho. Dejours (2012) afirma que o reconhecimento do “fazer” confere ao trabalhador o 

sentimento de pertença ao coletivo em que ele está inserido. 

 A retribuição pode se dar, por um lado, em forma de salários ou vantagens 

materiais, e, por outro, por um reconhecimento social do mérito, da qualidade ou 

originalidade do trabalho. Dejours (2012) apresenta dois significados para o 

reconhecimento: 1) Reconhecimento como gratidão pela contribuição oferecida à 

organização do trabalho; 2) Reconhecimento como constatação, em relação ao testemunho 

da realidade e da conscientização da contribuição que o trabalhador prestou à organização 

do trabalho.  

 De acordo com a PDT, o reconhecimento é um dos elementos centrais na relação 

sujeito-trabalho. O sujeito busca, constantemente, formas de intervir e criar em seu meio de 

trabalho e, consequentemente, espera receber algum retorno pelo investimento que 

empreende em favor da organização do trabalho. O reconhecimento que ele espera é de 

natureza fundamentalmente simbólica e passa pela rigorosa construção de julgamentos 

sobre o trabalho realizado, que envolvem a conformidade às normas, as regras de ofício, e 

os laços de cooperação (Athayde, 1996; Dejours, 2012). 

A esse respeito, Dejours (2012) afirma que existem dois tipos de julgamentos: o 

julgamento de utilidade, proferido pelos superiores hierárquicos ou, eventualmente pelo 

público; e o julgamento estético ou de beleza, proferido pelos pares, pelos colegas ou 

comunidade. O julgamento de utilidade é o reconhecimento simbólico da utilidade técnica, 

econômica ou social do trabalho realizado; isto é, é um tipo de julgamento que aprecia 
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tanto a qualidade do trabalho, como a engenhosidade e os riscos envolvidos na sua 

execução pelo trabalhador.  

Quanto ao julgamento de beleza, o autor supracitado afirma que é 

fundamentalmente simbólico e rígido, pois é proferido pelos pares, que são considerados 

os únicos aptos a julgar as particularidades relacionadas ao modo de cada sujeito realizar 

sua atividade. Este tipo de julgamento considera aspectos como: a conformidade às regras 

formais e informais do trabalho; a elegância; a observância dos critérios coletivos; a 

originalidade; e a economia dos meios e da simplicidade dos argumentos. Este julgamento 

se divide em dois níveis: 1) O julgamento de conformidade, quando se reconhece que o 

trabalho apresenta todas as qualidades de respeito às normas de trabalho e de arte; 2) O 

julgamento sobre a singularidade, que se debruça sobre as originalidade e diferença em 

relação aos demais. 

Dejours (2012) enfatiza que, tanto o julgamento de utilidade, como o julgamento de 

beleza, estão focados no trabalho executado, isto é, no fazer, e não sobre a pessoa que faz. 

No entanto, o reconhecimento do trabalho realizado pode se refletir nos domínios da 

personalidade, em termos de ganhos no registro da identidade do trabalhador. Segundo o 

autor “a retribuição simbólica conferida pelo reconhecimento pode fazer sentido em 

relação às expectativas subjetivas quanto à realização de si mesmo” (p. 106). 

 A retribuição simbólica que resulta do reconhecimento procede da produção do 

sentido que ela imprime as vivências do trabalho. Nesta direção, quanto mais 

reconhecimento proferido pelas fontes citadas, mais fortalecida a identidade do sujeito, em 

uma dinâmica que possibilita a transformação do sofrimento em prazer, pois a identidade 

funciona como a armadura da saúde mental. Se a dinâmica do reconhecimento for 
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paralisada, não mais é possível converter o sofrimento em prazer, e o trabalhador não 

consegue encontrar sentido para si na atividade que realiza (Dejours, 2012).   

2.4. Considerações Sobre a Ergonomia 

 

 Nesta pesquisa buscamos compreender o trabalho a partir da ótica de quem o 

executa, de quem transforma o meio e é transformado por ele, ou seja, a partir da ótica do 

trabalhador. Para tanto, consideramos pertinente recorrer também às ideias da Ergonomia, 

uma abordagem que entende o trabalho como um lugar de encontros inesperados, e por 

isto, atenta para suas contradições, para o hiato entre a tarefa e a atividade, buscando, 

especialmente, conhecer o trabalho efetivo.  

 O surgimento da ergonomia está intimamente relacionado ao desenvolvimento da 

humanidade. Desde tempos remotos o homem faz uso de suas habilidades para adaptar o 

ambiente e suas ferramentas as suas características; isto é, durante todo o seu percurso 

evolutivo, o homem precisou criar e aprimorar utensílios, técnicas e procedimentos 

visando, especialmente, tornar menos árduos os afazeres cotidianos que garantiam sua 

subsistência e sobrevivência (Almeida, 2011; Falzon, 2007).  

 O termo ergonomia foi citado pela primeira vez, em 1857, pelo cientista polonês 

Wojciech Jastrzebowski, em um artigo intitulado “Ensaios de ergonomia ou ciência do 

trabalho, baseados nas leis objetivas da ciência sobre a natureza”. No entanto, a ergonomia 

ainda é considerada por muitos uma disciplina recente, pois sua formalização só ocorreu a 

partir do ano de 1949, com a criação da Ergonomics Research Society, na Inglaterra 

(Abrahão, Sznelwar, Silvino, Sarmet & Pinho, 2009).  

 De forma geral, a ergonomia pode ser entendida como uma disciplina orientada 

para uma abordagem sistêmica de aspectos da vida humana, especificamente, uma ciência 



58 
 

que estuda as interações do homem com o seu ambiente de trabalho, buscando considerar 

os efeitos positivos e negativos dessa complexa relação. Neste sentido, tem como objetivo 

principal transformar o trabalho, em suas várias dimensões, adaptando-o às limitações e 

potencialidades do ser humano, ou seja, às suas características, reconhecendo a premissa 

ética da primazia do homem (Abrahão et al., 2009; Almeida, 2011).  

 De acordo com Almeida (2011), a disciplina em foco se popularizou e passou a ser 

objeto de estudos a partir do momento em que emergiu a necessidade de adaptação do 

homem aos novos esquemas de trabalho, oriundos das crescentes mudanças nos processos 

produtivos. Pode-se afirmar que a ergonomia passou por diversos estágios de evolução, 

sempre buscando propor soluções que acompanhassem os avanços socioeconômicos e, 

sobretudo, tecnológicos que ocorreram no mundo do trabalho e que, consequentemente, 

modularam o desenvolvimento da própria ergonomia.  

 Após anos de discussão internacional, em 2000, a International Ergonomics 

Association (IEA), estabeleceu uma nova definição da disciplina, aceita pelas diversas 

sociedades científicas da área, atestando que:  

A ergonomia ou human factors é a disciplina científica que visa a compreensão 

fundamental das interações entre os seres humanos e os outros elementos de um 

sistema, e a profissão que aplica princípios teóricos, dados e métodos com o 

objetivo de otimizar o bem-estar das pessoas e o desempenho global dos sistemas. 

Os profissionais que praticam a ergonomia, os ergonomistas, contribuem para a 

planificação, concepção e avaliação das tarefas, empregos, produtos, organizações, 

meios ambientes e sistemas, tendo em vista torna-los compatíveis com as 

necessidades, capacidades e limites das pessoas (Falzon, 2007, p. 5). 
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  As suas abordagens de estudos, basicamente, dividem-se em: anglo-saxônica e 

francesa. A primeira, respectivamente, também conhecida como ergonomia anglófona, por 

ser praticada em países de língua inglesa, como Inglaterra e Estados Unidos, foi financiada 

e consolidada graças a indústria bélica, voltando a sua atenção para inúmeras questões de 

inadaptação entre trabalho e trabalhadores envolvidos na produção militar. Com o fim da 

guerra, os conhecimentos construídos foram direcionados as máquinas de uso doméstico, 

mas o foco dessa abordagem permaneceu voltado para os métodos, as tecnologias e os 

aspectos físicos da relação homem-máquina (Almeida, 2011).   

 No que se refere à ergonomia de origem francesa, também conhecida como 

francófona ou ergonomia da atividade, particularmente norteadora desta dissertação, surgiu 

com a missão de contribuir para a reconstrução do parque industrial europeu, dizimado 

pela Segunda Guerra Mundial. O seu desafio era conceber adequadamente novos postos de 

trabalho dentro das indústrias, a partir da análise de situações reais. Ou seja, não tinha 

como objeto de estudos situações pré-concebidas ou hipotéticas, contrariamente, voltava 

sua atenção para o campo da ação e da prática (Almeida, 2011).  

2.4.1. Conceitos em Ergonomia da Atividade 

 

 Considerando as contribuições que a Ergonomia da Atividade oferece na distinção 

entre a tarefa e a atividade e, ainda, na compreensão das possíveis consequências de tais 

elementos para a saúde e segurança do trabalhador, seguiremos apresentando os conceitos 

desta abordagem que nos auxiliaram na compreensão do nosso objeto de estudos – a 

relação entre o trabalho e a saúde dos psicólogos hospitalares -.  

a) A tarefa 



60 
 

Em Ergonomia a tarefa (ou trabalho prescrito) indica o que deve ser feito e como 

deve ser feito em um determinado local de trabalho; ou seja, consiste naquilo que é 

prescrito pela organização de trabalho, considerando condições de trabalho determinadas, 

como a antecipação dos resultados fixados. Neste sentido, a tarefa é exterior ao homem, 

determinando e constrangendo a sua atividade, porém, ao mesmo tempo, é um elemento 

que legitima e orienta a sua função.  Abrahão et al. (2009) faz a seguinte colocação acerca 

da tarefa: 

O conceito de tarefa está ligado à necessidade de estabelecer métodos de gestão 

exteriores ao trabalhador envolvido, impõe um modo de funcionamento do 

trabalhador em relação ao tempo (p. 50). 

Para Falzon (2007), a tarefa enquanto prescrição se define por um objetivo (estado 

final desejado), e pelas condições de sua realização (procedimentos, constrangimentos 

temporais, ambiente físico de trabalho, características cognitivas e sociais do trabalho, 

etc.). Neste sentido, a tarefa incorpora dois elementos básicos: 1) As prescrições, que 

incluem normas e procedimentos a serem seguidos, além de resultados a serem alcançados; 

e 2) As condições determinadas de uma situação de trabalho, envolvendo a matéria prima, 

o ambiente físico, os sistemas, entre outros aspectos.  

Falzon (2007) faz uma distinção entre dois níveis de tarefa: do ponto de vista de 

quem a prescreve e do ponto de vista do trabalhador. A primeira, respectivamente, pode ser 

explícita (prescrita de forma oficial) ou implícita (que se refere ao que é preciso executar 

diante de acasos técnicos e organizacionais). No segundo nível o autor identifica: a tarefa 

compreendida, aquilo que o trabalhador pensa que lhe foi solicitado; a tarefa apropriada, 

definida pelo trabalhador a partir da tarefa compreendida e de seus valores adquiridos; e a 

tarefa efetiva, que compreende os objetivos e restrições que o trabalhador impõe a si 
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mesmo.  Diante disto, sintetiza afirmando que “a tarefa prescrita é o que se espera implícita 

ou explicitamente do operador” (Falzon, 2007, p. 9).   

 Brito (2008a) faz referência à prescrição da subjetividade, que envolve 

disponibilidade para a produção, autonomia, criatividade, iniciativa, implicação e 

exigência. Semelhante às situações onde o trabalhador necessita dar tudo de si para 

alcançar objetivos amplos, correndo o risco de desenvolverem patologias como a fadiga 

crônica e o esgotamento.  

 Por ter sua gênese atrelada à concepção taylorista de organização do trabalho, a 

noção de tarefa é vista geralmente de forma negativa. No entanto, esta visão vem se 

modificando, de acordo com a ideia de que a prescrição é uma importante forma de 

antecipação e regulamentação dos processos produtivos, podendo se apresentar de 

diferentes maneiras. Abrahão et al. (2009),  enfatiza que não é necessário pensar na 

extinção da prescrição, mas no estabelecimento de margens de manobras que possibilitem 

a execução do trabalho de forma razoavelmente flexível.  

 Brito (2008a) destaca que uma completa padronização dos métodos e processos de 

trabalho é apenas um ideal, pois em todas as situações de trabalho existe uma distância 

entre o prescrito e o real, evidenciando que a tarefa nunca corresponde de forma fiel à 

atividade de trabalho; isto é, aquilo que de fato é colocado em jogo no trabalhar, 

inevitavelmente, supera as prescrições. Isto se justifica, especialmente, pela complexidade 

psíquica inerente a cada processo de trabalho.   

Na esteira dessa discussão, o referido autor diz que a tarefa (trabalho prescrito) é 

complementar a atividade (trabalho real), “são duas faces que não se opõem, mas, ao 

contrário, se articulam de uma forma que ainda precisa ser mais bem compreendida” 
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(Brito, 2008a, p. 285). Evidenciando a existência de um nível de intermediação entre essas 

duas categorias centrais.  

Dejours (2012) compreende o trabalho como a atividade de homens e mulheres 

diante de situações que não podem ser resolvidas por meio do mero cumprimento das 

prescrições. Desta forma, compreende o sujeito enquanto agente ativo em seu processo de 

trabalho, autor de atividades singulares e, fundamentalmente, originais. 

b) A atividade 

Para a ergonomia, a atividade (ou trabalho real) é compreendida como aquilo que o 

trabalhador oferece de si, o que ele convoca e mobiliza para realizar a tarefa (trabalho 

prescrito). Assim, é uma resposta as imposições externas da organização de trabalho, que 

ao mesmo tempo em que são apreendidas, são modificadas pelos trabalhadores. Ela não é 

redutível ao comportamento observável, pois abrange todo o processo cognitivo gerador e 

mantenedor do comportamento, se situando no nível mental, como procedente à ação 

(Brito, 2008b; Falzon, 2007).  

A incompletude da prescrição, decorrente do dinamismo das situações de trabalho, 

reivindica estratégias de adaptação do prescrito ao real.  É preciso considerar as variações e 

o acaso, resultante do processo normal de produção, ou mesmo de imprevistos e 

disfuncionamentos.  Nesse sentido, Brito (2008b), ao falar da atividade, afirma: 

A atividade de trabalho (trabalho real) pode ser definida, então, como um processo 

de regulação e gestão das variabilidades e do acaso. Compreender a atividade de 

trabalho é compreender os compromissos estabelecidos pelos trabalhadores para 

atender as exigências frequentemente coletivas e muitas vezes contraditórias. Esses 

compromissos se vinculam a dois polos de interesses: Os relativos aos próprios 
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trabalhadores (saúde, desenvolvimento de competências, prazer) e os relativos à 

produção (p. 291). 

De acordo com Abrahão et al. (2009).  o conceito de atividade é o fio condutor da 

análise ergonômica, e pode ser entendido sob os seguintes aspectos: o que o trabalhador 

faz; a forma pela qual o trabalhador usa de si para alcançar os objetivos; e as estratégias 

utilizadas pelo trabalhador para cumprir as metas com as condições oferecidas. 

Brito (2008b) ressalta que para entender a atividade de trabalho é necessário 

considerar os seguintes aspectos inerentes a este conceito: seu entendimento requer um 

diálogo entre diversas disciplinas; seu foco permite a compreensão tanto dos processos 

singulares envolvidos no processo de trabalho, quanto dos fatores econômicos e sociais do 

mesmo; e, por fim, a situação real é centro de debates acerca de normas e valores. 

 O considerável distanciamento entre o discurso e a prática, faz com que o homem, 

em sua singularidade, mobilize seus recursos nas situações de trabalho. Ele não se ajusta a 

passividade imposta, pois é antes de tudo protagonista desse processo: cria e resolve 

problemas, afeta e é afetado. Recorrendo sempre a uma inteligência astuciosa que serve de 

apoio diante das dificuldades práticas. Esse tipo de inteligência, relacionada a ajustes feitos 

as prescrições, objetiva solucionar as problemáticas que se originam no confronto com o 

real (Brito, 2008b).  

 Assim, a atividade tem a função de integrar, na situação de trabalho, as prescrições, 

constrangimentos, conhecimentos e características dos trabalhadores, se tornando uma 

síntese dos diversos aspectos que a determina. Envolve, entre outras coisas, a possibilidade 

de desenvolvimento, a cooperação espontânea e a coletividade, isto é, dimensões subjetivas 

e intersubjetivas (Brito, 2008b). 
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 A atividade pode ser compreendida como a própria realização das prescrições, isto 

é, das tarefas impostas pela organização de trabalho, pois ela incorpora os meios utilizados 

para alcançar os resultados e as características dos trabalhadores. Sobre isto, Lhuillier 

(2002), sinaliza que a tarefa compreende a representação tal como estruturada pela 

organização formal do trabalho, já a atividade é o que coloca à prova tal representação, 

empreendendo o confronto constante do trabalhador com a face do real.    

 Tendo em consideração o abismo existente entre os conceitos de tarefa (trabalho 

prescrito) e atividade (trabalho real), Dejours (1997) afirma que “a tarefa é aquilo que se 

deseja obter ou aquilo que se deve fazer. A atividade é, em face da tarefa, aquilo que é 

realmente feito pelo operador para chegar mais próximo possível dos objetivos fixados 

pela tarefa” (p. 39). 

 Clot (2007) acrescenta que, para uma compreensão mais abrangente acerca da 

atividade de trabalho, é imprescindível considerar a totalidade das possibilidades 

elaboradas pelos trabalhadores em uma situação de trabalho, mesmo quando elas não 

alcançam a dimensão das ações. Assim, a atividade não é apenas o que se faz, mas também 

o que não foi feito, o que não se faz por querer ou poder, e ainda aquilo que se almeja fazer 

em outro momento.  

 O autor supracitado destaca que o conceito de atividade deve abranger não só o 

trabalho executado e os obstáculos que se colocaram para isto, mas também as inúmeras 

possibilidades de desenvolvimento da atividade de trabalho. Neste sentido, o trabalho é 

encarado em termos de uma zona de desenvolvimento potencial, que abarca o agir 

individual e coletivo nas situações laborais, ou seja, tudo aquilo de novo que cada sujeito 

pode se tornar, em um constante “vir-a-ser”.  
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 Diante do exposto, concebemos a atividade como um conjunto de fenômenos que 

entrelaçam as características dos trabalhadores às ações de execução do seu trabalho. Neste 

movimento, o sujeito transforma o meio e, ao mesmo tempo, é modificado por ele. 

Compreendemos que para entender o termo atividade de forma abrangente, é 

imprescindível se debruçar sobre os seu caráter fundamentalmente dinâmico e variável, 

acerca do qual vamos discorrer a diante.  

c) Variabilidades  

 A distância inevitável entre a tarefa e a atividade mostra que, apesar do empenho 

dispensado pelas organizações de trabalho, sobretudo, as que fazem uso de modos de 

gestão modernos, um controle absoluto das situações de trabalho é mera ficção, pois elas 

são permeadas por variabilidades que se renovam constantemente. Sobre isto, Abrahão et 

al. (2009), afirma que “não há estabilidade nos sistemas de produção”(p. 51).  

 Na esteira dessa discussão, Abrahão et al. (2009), fala em “variabilidade normal” 

(variações sazionais no volume de produção; variações periódicas decorrentes da natureza 

da produção; diversidade dos modelos de produção e variações das matérias-primas) e 

“variabilidade incidental (variações instantâneas da demanda em natureza e volume; 

incidentes de dispositivos técnicos; variações imprevisíveis do material sobre o qual se 

trabalha e variações do ambiente). Desta forma, os autores refletem que os trabalhadores 

precisam, a todo o tempo, gerir as variabilidades de acordo com as situações que se 

apresentam.  

As variabilidades são constituintes da atividade de trabalho, estando sempre 

presente de forma estrutural.  Falzon (2007) alerta que perante as variabilidades, o objetivo 

da ergonomia não é reduzi-las, mas conhecê-las o suficiente para auxiliar os trabalhadores 

na gestão dos imprevistos e, assim, consequentemente, na preservação da sua saúde. 
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Abrahão et al. (2009), atesta que o papel do ergonomistas é: compreender como os 

trabalhadores enfrentam as variabilidades e quais as consequências para a sua saúde. A 

partir desta compreensão, buscam propor meios para que os trabalhadores enfrentem a 

variabilidade incontornável.  

Tomando como base as nossas abordagens norteadoras - Psicodinâmica do 

Trabalho e Ergonomia - acreditamos que uma atividade de trabalho permeada por 

variabilidades que possam ser satisfatoriamente geridas pelos trabalhadores, aproximam o 

sujeito da saúde.  
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 Acreditamos que para compreender as consequências do trabalho para a saúde das 

pessoas é imprescindível coloca-las como participantes fundamentais do processo de 

pesquisa. Apenas quem pertence a um meio de trabalho pode revelar as nuances do 

processo de produção de bens e serviços. Neste sentido, para integrar-se a este meio 

momentaneamente buscando compreendê-lo, o pesquisador precisa, sobretudo, da 

autorização e colaboração dos principais atores sociais deste cenário, que são os próprios 

trabalhadores.  

 Corroborando nosso ponto de vista, os alicerces teóricos desta dissertação – 

Psicodinâmica do Trabalho e Ergonomia da Atividade – postulam que a via para 

compreender e transformar o trabalho positivamente supõe lançar luz sobre a atividade, 

sobre aquilo que o trabalhador mobiliza visando dar conta do abismo que existe entre o 

prescrito e o real. Tais aspectos dessas duas abordagens, entre outros, foram apropriadas ao 

nosso objeto de investigação (a relação trabalho e saúde dos psicólogos hospitalares), pois 

ofereceram elementos teóricos para subsidiar as nossas análises.  

Deste modo, tomando o trabalhador como protagonista, buscamos conhecer os 

principais elementos da atividade de trabalho dos psicólogos hospitalares pesquisados e a 

relação de tais elementos com a saúde destes profissionais. Para tanto, além do contato 

inicial com as instituições e os seus superiores hierárquicos, as estratégias de investigação 

escolhidas foram: a aplicação do Inquérito Saúde e Trabalho (INSAT) e, posteriormente, o 

uso de uma entrevista semi-estruturada, com base em um roteiro composto por questões 

acerca do fenômeno em foco. Estas etapas serão mais bem descritas neste capítulo.  

3.1. Delineamento  
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 Diante da complexidade do nosso objeto de estudo – a relação trabalho e saúde dos 

psicólogos hospitalares -, optamos por realizar uma pesquisa exploratória e descritiva, 

associando as abordagens quantitativas e qualitativas. De acordo com Creswell (2010), 

diante da legitimidade reconhecida tanto da pesquisa quantitativa quanto da pesquisa 

qualitativa nas ciências humanas e sociais, os delineamentos que combinam estas duas 

abordagens estão ganhando cada vez mais popularidade na comunidade científica. 

 A escolha pela abordagem quantitativa se deu, especialmente, por nosso intuito de 

classificar e tornar inteligíveis, através das variáveis do INSAT, os elementos 

representantes da relação trabalho e saúde dos psicólogos hospitalares.  Minayo e Sanches 

(1993) afirmam que a abordagem quantitativa tem como objetivo principal trazer à luz 

dados, indicadores e tendências observáveis, sendo indicada, do ponto de vista social, para 

abarcar grandes conjuntos de dados. 

 No entanto, acreditamos que “a ciência não é só racionalidade, é subjetividade em 

tudo o que o termo implica, é emoção, individualização, contradição, enfim, é a expressão 

íntegra do fluxo da vida humana” (González Rey, 2002, p.28). Portanto, como também 

tínhamos interesse em conhecer as vivências subjetivas dos psicólogos hospitalares e sua 

perspectiva em relação ao seu trabalho e a sua saúde, optamos por recorrer também à 

abordagem qualitativa. Minayo e Sanches (2003) refletem que esta abordagem 

epistemológica permite uma aproximação fundamental e íntima entre sujeito e objeto, 

valorizando não só as singularidades do “pesquisado”, mas também do pesquisador. Sobre 

isto, González-Rey (2002) acrescenta que o enfoque qualitativo abarca o caráter histórico e 

social vigentes no processo de construção do conhecimento.  

 Para Minayo e Sanches (2003), não existe contradição ou continuidade entre as 

abordagens quantitativa e qualitativa. Ambas são de natureza diferente, enquanto a 
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primeira, respectivamente, atua em níveis da realidade onde os dados se apresentam aos 

sentidos de modo mais concreto, a segunda abarca valores, crenças, atitudes, hábitos, 

opiniões e representações. Para Creswell (2010), a possibilidades de associa-las indica que 

a metodologia da pesquisa continua a evoluir e se desenvolver e os métodos que associam 

as abordagens quantitativa e qualitativa é um passo adiante, pois permite a utilização dos 

pontos fortes das duas.  

3.2. Locus da Pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida em quatro hospitais públicos, todos localizados na 

cidade de João Pessoa-PB, localizada na Região Nordeste do Brasil. Um dos hospitais 

possuía uma capacidade de funcionamento de 50 a 150 leitos (considerado pela própria 

administração um hospital de pequeno porte), e os outros três de 150 leitos ou mais 

(considerados pelas próprias administrações hospitais de médio porte).  

3.3. Participantes 

 

 A amostra, não probabilística por conveniência, foi composta por 40 psicólogos 

hospitalares, atuantes em hospitais públicos, devidamente regularizados, na cidade de João 

Pessoa-PB. 92,5% eram do sexo feminino e 7,5% do sexo masculino, com idades que 

variaram entre um mínimo de 27 anos e um máximo de 63 anos.  

 Cabe destacar que o total de 40 psicólogos hospitalares respondeu ao INSAT, dos 

quais 18 participaram da entrevista individual semiestruturada. O número de sujeitos que 

responderam a entrevista semi-estruturada foi definido com base no critério de saturação, 

que consiste na identificação, por parte do pesquisador, de repetições persistentes nas 
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respostas emitidas. Assim, diante da ausência de novas informações, ele pode considerar 

atingido o ponto de saturação da amostra (Thiry-Cherques, 2009).  

 

 

3.4. Procedimentos e Instrumentos 

 

Inicialmente o projeto foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal da Paraíba, por intermédio da Plataforma Brasil, uma base nacional 

e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos, sendo autorizada a 

realização do estudo. 

Após a aprovação do projeto pelo referido Comitê de Ética, continuamos à pesquisa 

em três fases que denominamos da seguinte forma: a) contatos iniciais, onde explicitamos 

como foram os contatos com as instituições e com os participantes, ressaltando os 

aspectos éticos; b) INSAT, onde apresentamos o questionário e detalhes de sua aplicação; 

e c) entrevista semi-estruturada, onde discorremos sobre essa modalidade de entrevista e 

apontamos como se deu o seu uso nesta pesquisa.  

a) Contatos iniciais 

Logo após a obtenção da referida autorização, optamos por entrar em contato 

pessoalmente com os hospitais. Chegando aos locais, nos dirigimos aos setores 

responsáveis por atividades de pesquisa e estágio, onde explicamos o nosso propósito, 

apresentamos a documentação exigida (aprovação do comitê de ética, comprovante de 

matrícula no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social - UFPB e documento de 

identificação com foto) e fomos direcionados as divisões de psicologia. Chegando às 

mesmas, tivemos a oportunidade de conversar e expor nossos objetivos aos coordenadores 
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de setor, que foram prontamente favoráveis à realização do estudo, demonstrando interesse 

e reconhecendo a relevância do mesmo. 

Ainda nos contatos iniciais com os coordenadores das divisões de psicologia dos 

hospitais pesquisados, também foi possível obter algumas informações acerca dos 

seguintes aspectos: quantidade de profissionais de psicologia que trabalhavam nas 

instituições; horários de trabalho; distribuição dos psicólogos pelos setores dos hospitais; e, 

ainda, atribuições dos psicólogos hospitalares.  

Quanto aos contatos com os psicólogos hospitalares pesquisados, estes ocorreram 

de forma individual. O pesquisador permanecia na sala da divisão de psicologia e à medida 

que os profissionais iam chegando, era feita a apresentação dos principais aspectos da 

pesquisa, assim como o esclarecimento de dúvidas que surgiam acerca da mesma. Na 

sequência, era explicitado o caráter voluntário de participação, seguido da assinatura de um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo assegurados o anonimato e a 

confidencialidade das informações prestadas. Os participantes também foram esclarecidos 

acerca da possibilidade de desistência a qualquer momento, sem que isso pudesse implicar 

algum tipo de prejuízo para eles.  

Respeitando a dinâmica dos hospitais e visando não interromper a rotina de 

trabalho dos profissionais, optamos por, ainda no momento de apresentação da nossa 

pesquisa a cada psicólogo hospitalar, agendar os dias de aplicação do INSAT, conforme a 

disponibilidade e concordância dos mesmos. 

b) INSAT 

Considerando o nosso objeto de estudos – a relação trabalho e saúde dos psicólogos 

hospitalares – optamos por utilizar o Inquérito Saúde e Trabalho (INSAT), no intuito de 

conhecer os fatores que interferem nas várias dimensões da saúde dos trabalhadores em 
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foco, para além das doenças profissionais oficialmente reconhecidas e fortemente 

popularizadas. O INSAT se configura, especialmente, como uma proposta metodológica 

para a análise das consequências das condições de trabalho sobre a saúde (Barros-Duarte, 

Cunha & Lacomblez, 2007; Barros-Duarte & Cunha, 2010). 

O INSAT foi desenvolvido em Portugal pelas pesquisadoras Carla Barros-Duarte, 

Liliana Cunha e Marianne Lacomblez, inspirado em diferentes inquéritos voltados à 

complexidade das condições de trabalho e de seus efeitos sobre a saúde. As referidas 

pesquisadoras apontam como os três pilares de construção do INSAT: 1) O Sueveillance 

Médicale des Risques Professionales (SUMER), um inquérito francês que investiga a 

penosidade do trabalho, por meio de informações sobre as condições de trabalho e a saúde 

dos trabalhadores; 2) O Évolutions et Relations em Santé au Travail (EVREST), também 

francês, que busca, em síntese, identificar os riscos do trabalho para a saúde dos 

trabalhadores; e 3) O Inquérito Saúde, Idade e Trabalho, de origem portuguesa, que 

objetiva compreender como e em que intensidade as condições de trabalho atuais e 

passadas influenciam, positivamente e/ou negativamente o processo de envelhecimento e a 

saúde do trabalhador.  Os aspectos em comum a estes três instrumentos incorporados ao 

INSAT são: questões baseadas em estudos de campo; referência a condições de vida 

externas ao trabalho; e integração da perspectiva do trabalhador acerca das consequências 

do trabalho para a sua saúde (Barros-Duarte, Cunha & Lacomblez, 2007).  

Nesse sentido, o INSAT tem como objetivo principal estudar as consequências do 

trabalho atual e passado, ao nível da saúde e do bem-estar do trabalhador. Para Barros-

Duarte, Cunha e Lacomblez (2007) “Trata-se de um inquérito do tipo epidemiológico, que 

pretende neste momento caracterizar, através de uma amostra setorial significativa, os 

principais riscos profissionais de alguns setores de atividade e compreender a influência 

que os constrangimentos de trabalho têm na saúde do trabalhador” (p. 57). É, sobretudo, 
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um instrumento que permite ao trabalhador tomar consciência gradualmente e 

progressivamente dos efeitos do trabalho para a sua saúde e o seu bem-estar.  

 O INSAT vem sendo desenvolvido, divulgado e aperfeiçoado especialmente em 

solos português e brasileiro. Diante disto, destacamos que após discussões e avaliações, 

optamos por utilizar nesta pesquisa a versão INSAT que incorpora modificações realizadas 

no ano de 2010, adaptada ao português do Brasil, por considerarmos adequada a população 

e ao objeto de estudos em questão.  Esta versão (anexo A) está estruturada nos seguintes 

eixos principais: 

 O meu trabalho, que comporta questões relativas à situação de trabalho, 

incluindo aspectos como o tipo de vínculo laboral e o horário de trabalho; 

 Condições e características do trabalho, com questões relacionadas às 

características do trabalho, envolvendo a exposição do trabalhador ao ambiente 

físico e aos constrangimentos organizacionais; 

 O que me incomoda mais no meu trabalho, que trata de potenciais fatores de 

incômodo no trabalho; 

 Vida fora do trabalho, que questiona a conciliação da vida de trabalho com a 

vida fora do trabalho; 

 Educação e trabalho, que aborda a educação dos trabalhadores e sua relação 

com o trabalho dos mesmos; 

 O meu estado de saúde, onde são exploradas as questões relativas ao estado de 

saúde dos trabalhadores e sua relação com o trabalho. 

Apesar de o INSAT ter sido concebido como um questionário de administração 

direta, o que pressupõe o autopreenchimento pelo próprio trabalhador, consideramos 

necessário, pelas suas características e as características do nosso locus de pesquisa (o 
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hospital), que a aplicação fosse feita pelo pesquisador. Sobre a possibilidade de adaptação 

no uso do instrumento Barros-Duarte e Cunha (2010) enfatizam “a permanente abertura ao 

ponto de vista e à experiência desenvolvida por aqueles que o utilizam no âmbito de suas 

pesquisas e intervenções” (p. 24).  

Ainda sobre a aplicação desse instrumento, destacamos que foram realizadas, em 

sua maioria, conforme agendamento prévio, nas salas das divisões de psicologia dos 

hospitais, onde era possível obter certa tranquilidade. No entanto, embora em menor 

número, também foram feitas aplicações diretamente nos setores de trabalho dos 

psicólogos hospitalares, especificamente, no setor de urgência e emergência, e ainda, no 

setor de UTI, pois nesses casos os profissionais não tinham autorização para se ausentar do 

posto de trabalho.  

Ressaltamos que apenas seis aplicações do INSAT, do total de 40 questionários 

respondidos, foram realizadas sem agendamento, com profissionais que se 

disponibilizaram mediante a presença do pesquisador no local da coleta de dados. Cada 

aplicação (agendada ou não) durava aproximadamente 40 minutos e geralmente ocorriam 

sem interrupções. 

Por fim, destacamos que, tomamos o INSAT como instrumento inicial por ele se 

mostrar uma importante ferramenta rumo ao reconhecimento dos múltiplos fatores 

relacionados à saúde dos trabalhadores. Trata-se de um inquérito que, da sua idealização à 

sua concretização, foi fortemente influenciado por estudos de campo qualitativos, voltados 

à análise da atividade de trabalho. Por este motivo, nos sentimos a vontade tanto para fazer 

anotações acerca das declarações assumidas pelos trabalhadores no ato da aplicação do 

INSAT, como também para estender nossa coleta de dados por meio de uma entrevista 

semi-estruturada, da qual passaremos a tratar no próximo subtópico.  Barros-Duarte, Cunha 
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e Lacomblez (2007) reconhecem que para potencializar o uso do INSAT existe “a 

necessidade de adotar uma abordagem multifacetada, capaz de ampliar as opções 

metodológicas da investigação” (p. 60).  

c) Entrevista individual semi-estruturada 

Como mencionamos, além do uso do INSAT, utilizamos como instrumento de 

coleta de dados uma entrevista individual semi-estruturada, composta por questões de 

caracterização da amostra, questões acerca do trabalho e da relação trabalho-saúde (anexo 

B). Estas questões foram elaboradas com base nas abordagens norteadoras deste estudo, 

visando aprofundar os dados apreendidos e trazer a tona novas informações. 

 Após a conclusão da aplicação do primeiro instrumento (INSAT), conversávamos 

com o participante sobre a possibilidade de participação voluntária na segunda etapa da 

pesquisa. Sendo a resposta positiva, pegávamos os contatos para um agendamento 

posterior.  

A entrevista semi-estruturada foi escolhida devido a sua capacidade de apreensão 

sensível quanto aos significados e emoções que estão impregnados na fala dos indivíduos 

(Triviños, 1992). Trata-se de uma técnica na qual a combinação de perguntas específicas e, 

ao mesmo tempo, abrangentes, permite que o respondente discorra sobre o tema proposto. 

Assim, o pesquisador tem a possibilidade de trabalhar questões previamente definidas em 

um ambiente semelhante ao de uma conversa informal, buscando, por meio de 

interferências pertinentes, manter o foco o máximo de tempo possível (Minayo, 2006). 

Ao total obtivemos 24 contatos de psicólogos hospitalares interessados em 

participar da entrevista semi-estruturada. Conseguimos entrar em contato com a maioria 

deles. No entanto, dois desistiram por motivos pessoais, dois não atenderam as ligações e 

outros dois haviam entrado de férias e não se encontravam na cidade de realização da 
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pesquisa no período da aplicação. Desta forma, 18 psicólogos hospitalares participaram da 

entrevista semi-estruturada, número que foi suficiente para alcançarmos o critério de 

saturação da amostra, motivo pelo qual não achamos necessário buscar estender o número 

de participantes.  

A maior parte das entrevistas ocorreu nas salas das divisões de psicologia dos 

hospitais onde trabalhavam os participantes. Porém, algumas precisaram ser feitas no 

próprio setor de trabalho dos psicólogos hospitalares, especificamente, no setor de urgência 

e emergência, fato que também ocorreu na aplicação do INSAT. Cabe ressaltar que todos 

os participantes concordaram com o uso do gravador e, assim como havia ocorrido na 

aplicação do INSAT, assinaram o TCLE. O tempo médio de duração das entrevistas foi de 

1 hora e 10 minutos, podendo variar para mais ou para menos.  

3.5. Análise dos Dados 

 

 Para analisar os dados provenientes do INSAT e da entrevista semi-estruturada, 

optamos por fazê-la em três momentos distintos, porém, complementares no movimento de 

elucidação dos nossos resultados. São eles: a) Análises estatísticas; b) Análise de conteúdo; 

c) Entrelaçamento dos dados. Para um melhor entendimento, passaremos a descrevê-los a 

seguir: 

a) Análises estatísticas 

As respostas do INSAT foram armazenadas no programa Statistical Package for 

Social Science for Windows (SPSS, versão 20.0), onde foram submetidas inicialmente ao 

tratamento de estatísticas descritivas (Médias e Desvios Padrões), visando descrever e 

resumir o nosso conjunto de dados. Posteriormente, optamos por utilizar a estatística 

inferencial, que permite chegar a conclusões baseadas nos dados da amostra. Para tanto, 
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submetemos parte dos dados, especialmente, as que aglomeravam um número considerável 

de respostas afirmativas, a medida de associação χ2 (qui-quadrado), que nos permitiu 

verificar se as frequências encontradas eram de fato significativas ou teriam ocorrido 

aleatoriamente, e ainda, verificar associações entre os aspectos do trabalho dos psicólogos 

hospitalares e o estado de saúde dos mesmos.  

b) Análise de conteúdo 

Para o tratamento dos dados alcançados por meio da entrevista semi-estruturada, 

recorremos a análise de conteúdo temática, que de acordo com Minayo (2007), é uma das 

técnicas mais comumente adotada nas análises de dados qualitativos, atuando no sentido de 

promover o alcance e a compreensão dos significados manifestos e latentes no material de 

comunicação.  

Para Minayo (2001), a análise de conteúdo temática possibilita ao pesquisador 

descobrir os núcleos de sentido da comunicação, cujas presença de certos elementos 

significam algo para o objetivo analítico visado. Neste sentido, primeiro realizamos uma 

pré-análise, que consistiu na organização do material, por meio da transcrição das 

entrevistas e de leituras iniciais dos materiais gerados. Em um segundo momento, 

empreendemos leituras aprofundadas, visando entrar em contato com as significações dos 

conteúdos. Por fim passamos a explorar o material de forma sistematizada, tomando como 

base categorias que já tínhamos pré-estabelecido em conformidade com o nosso aporte 

teórico, mas também incluindo as categorias que surgiam durante a análise dos dados. Por 

fim, empreendemos o tratamento dos dados brutos, interpretando a agregação dos 

conteúdos.  

c) Entrelaçamento dos dados 
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Por fim, optamos por finalizar nossas análises não apenas identificando os 

elementos que se sobressaíram nas etapas quantitativa e qualitativa desta pesquisa, mas, 

especialmente, identificando aproximações entre eles. Para tanto, empreendemos recortes 

de conteúdos por meio de temas contemplados no INSAT e em fragmentos das falas dos 

participantes que corroboravam entre si, em um movimento de confirmação e 

entrelaçamento. Cabe ressaltar que não fizemos isto exaustivamente, quando necessário, 

apresentamos os resultados quantitativos ou qualitativos de forma separada, sempre 

priorizando a clareza dos resultados e o seu diálogo com os nossos aportes teóricos. Neste 

sentido, as categorias e subcategorias que consideramos pertinente trabalhar estão expostas 

no capítulo a seguir.  
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 CAPÍTULO 4.

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Neste capítulo apresentamos e discutimos os achados desta pesquisa. Para sua 

estruturação estabelecemos como critério a própria sequência de questões do INSAT, 

porém, não de forma rígida, mas apenas como um fio condutor para uma melhor 

apresentação dos materiais empíricos gerados em nosso estudo.  

Reconhecemos que, por sua natureza dinâmica e variável, as nuances da atividade 

de trabalho são difíceis de simbolizar. Daí a importância de recorrer a múltiplas fontes para 

uma aproximação a mais fiel possível à realidade estudada. Assim, paralelamente ao 

INSAT, recorremos a observações e anotações que fizemos em campo, além de termos 

realizado entrevistas individuais semi-estruturadas como meio de ampliar a inteligibilidade 

do material empírico. Acreditamos que a associação desses meios de pesquisa contribuiu 

de forma significativa para a compreensão da atividade de trabalho dos psicólogos 

hospitalares e de sua relação com a saúde.  

Para uma melhor visualização dos resultados, achamos pertinente dividi-los em 

tópicos distintos, mas que se complementam em relação à apresentação e discussão do 

fenômeno em foco. São eles:  

 Caracterização da amostra; 

 Os setores de trabalho; 

 Trajetória profissional; 

 Da tarefa a atividade; 

 Ambiente e condições de trabalho; 

 Fatores organizacionais e relacionais; 

 A relação trabalho-saúde dos psicólogos hospitalares; 

 Proteção e cuidados. 
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4.1. Caracterização da Amostra 

 

Participaram do estudo 40 psicólogos hospitalares de João Pessoa, Paraíba, 

selecionados através de uma amostragem não-probabilística, dos quais 92,5% eram do 

sexo feminino e 7,5% do sexo masculino. As idades variaram de 27 a 63 anos (M= 44,8; 

DP=11), sendo 30-39 anos a faixa etária prevalente, constituindo uma amostra de 

profissionais predominantemente adultos. Em relação ao estado conjugal, a maioria dos 

participantes (47,5%) era casada ou morava com companheiro (a). Quando questionados se 

possuíam filhos, 60,0% responderam que sim. Tais dados podem ser verificados na Tabela 

1.    

Tabela 1:  

Distribuição das características sóciodemográficas de uma amostra de 40 psicólogos hospitalares. 

 

Gênero Idade Estado Conjugal Filhos 

  (M= 44,8); DP= 11,0     
                  f                % Solteiro   

Feminino    ≤ 27          1               2,5 22,5% Sim 

92,5% 30-39         15             38,0 
Casado (a) ou mora com 

companheiro(a) 
60,00% 

  41-46         7              17,0 47,5%   

Masculino  50-59         13            32,5 Separado (a), divorciado (a) ou viúvo (a) Não 

7,5% 60-63         4              10,0 30,00% 40,00% 

 

 

No tocante a predominância do sexo feminino na amostra, alguns autores (Ferretti, 

1976; Lewin, 1980) têm sugerido a existência de tipologias de carreiras, propondo 

profissões femininas, masculinas e mistas, onde a psicologia é apontada como uma 

profissão predominantemente feminina. Em uma pesquisa sobre a realidade da psicologia 

no Estado do Rio Grande do Norte, Castro e Yamamoto (1998) constataram que também 

naquele Estado a psicologia era majoritariamente feminina. Ainda neste sentido, um estudo 

realizado pelo Conselho Federal de Psicologia (2012) averiguou que nove entre dez 

pessoas que exercem a profissão no Brasil são mulheres.  
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Malvezzi, Souza e Zanelli (2010) afirmam que esse viés de gênero variou durante 

os 50 anos da psicologia enquanto profissão, embora continue presente de forma 

expressiva na sociedade por razões como o fato de muitas escolhas serem influenciadas por 

tendências gerais ou a persistente visão do psicólogo como um técnico, que certamente 

afasta sujeitos do sexo masculino que almejam poder, liderança e empreendedorismo.  

A esse respeito, Júnior, Alchieri e Maia (2009) refletem que as representações 

construídas acerca das áreas de atuação no âmbito da saúde remetem a profissões de 

cuidado, ajuda e acalento, dando a estas um estereótipo de profissões femininas. O fato de 

nossos dados mostrarem que a maioria dos participantes é casada e têm filhos, nos remete a 

uma questão de gênero: a dupla jornada enfrentada pela mulher. Aqui, elas são psicólogas 

hospitalares, esposas e mães, situação que intensifica sua carga de trabalho e, por isto, pode 

vir a comprometer a sua saúde.    

Conforme ilustrado pela Figura 1, verificamos que 35,0% da amostra possuía 

apenas o curso de graduação, enquanto 65,0% eram pós-graduados, sendo 25,0% em 

Psicologia Clínica e 40,0% em Psicologia Hospitalar.  

Figura 1: Distribuição dos participantes por escolaridade. 

35,0% 

40,0% 

25,0% Graduação

Pós-graduação em Psicologia 

Hospitalar 

Pós-graduação em Psicologia

Clínica
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Tais dados acerca da escolaridade dos participantes corroboram a visão de diversos 

autores (Angerami-Camon, 1994; Carvalho, Souza, Rosa & Gomes, 2011; Romano, 1999), 

que reconhecem a Psicologia Hospitalar como um dos campos de atuação do psicólogo que 

mais vem crescendo no Brasil. De acordo com Simonetti (2004), isto vem sendo possível 

graças à aceitação dos aspectos psicológicos atrelados as patologias orgânicas, que vem 

aumentando a demanda de instituições e serviços por profissionais da área, e 

consequentemente aumentando o interesse dos mesmos em investir em qualificação.   

Constatamos que o tempo de atuação dos participantes no ramo da Psicologia 

variou de 1 a 37 anos (M= 9,1; DP= 9,0), enquanto a atuação no mesmo hospital oscilou 

entre um mínimo de um e um máximo de 32 anos (M= 9,2; DP= 14,7). Aqui, percebemos 

que parte da amostra (10,0%) começou a trabalhar no ramo da Psicologia Hospitalar na 

década de 1980, época de grande ascensão da especialidade no Brasil, marcada pela 

inauguração do I Curso de Especialização em Psicologia Hospitalar e pela promoção do I 

Encontro Nacional de Psicólogos da Área Hospitalar (Bruscato, 2004).  

Quanto ao vínculo empregatício, 67,5% dos participantes possuíam vínculo efetivo 

e 32,5% trabalhavam em regime de contrato temporário sem tempo determinado. Nesse 

caso, trata-se de uma situação que lamentavelmente tornou-se corriqueira no serviço 

público, ou seja, o profissional é contratado temporariamente, mas em função de uma 

deficiência histórica do quadro de funcionários efetivos, não devidamente enfrentada pelos 

diferentes níveis de gestão do serviço público (federal, estadual, municipal), acaba 

permanecendo no quadro de funcionários em situação irregular. Mais recentemente, em 

função de medidas judiciais, algumas dessas situações têm sido corrigidas com a realização 

de concursos públicos, mas ainda está muito distante daquilo que seria desejável. Enquanto 

isso, convive-se com essa figura no mínimo estranha do temporário permanente.  
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Alertamos que todos os profissionais haviam sido contratados para o mesmo cargo 

– Psicólogo Hospitalar – porém, 5,0% acumulavam a função de coordenação da Divisão de 

Psicologia do hospital onde trabalhavam, mediante uma gratificação salarial. Diante de tais 

condições, a remuneração variava entre salários de R$1.000 a salários que ultrapassavam 

os R$3.000.  Mais detalhes acerca da distribuição dos participantes por faixa salarial 

podem ser vistos na Tabela 2.  

Tabela 2. 

Distribuição dos participantes por faixa salarial. 

 

Faixa salarial f % 

 R$ 1.200 - 2.000 9 22,5   

R$ 2.000 - 3.000 
30 75,0 

M= R$ 1.800,00 

    DP= R$ 464,00 

> R$3.000 1 2,5   

 

 Ressaltamos que o participante que alegou receber um salário acima de R$3.000 era 

um dos dois que acumulavam o cargo de coordenação, enquanto o outro coordenador se 

encaixou na faixa salarial de R$2.000 a R$3.000. Já os salários mais baixos (R$ 1.200 - 

2.000; 22,5%), atribuímos, em parte, ao fato de 55,0% dos participantes possuírem apenas 

uma atividade remunerada, mas também pela própria diferença de salários pagos pelas 

instituições pesquisadas.   

A maioria dos psicólogos hospitalares alegou estar insatisfeita com a sua 

remuneração. Entre os fatores que destacaram para justificar isto, estavam à quantidade de 

tarefas a cumprir, a intensidade do trabalho no hospital e a falta de um piso salarial para a 

categoria, conforme pode ser visto nas falar a seguir:  

(...) considerando tudo que eu faço aqui dentro, o que eu ganho é pouco. São doze 

horas de plantão que eu não paro, só como, depois não paro mais, se não, não dou 

conta dos pacientes. É uma correria grande para um salário pequeno (...) (P6).   
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(...) avaliando a situação, minha e dos meus colegas, além de todo o trabalho que é 

realizado pelos outros profissionais, acho que o salário poderia ser melhor. 

Trabalhamos muito e ganhamos pouco, se a gente tivesse um piso salarial definido 

talvez melhorasse a situação (P11). 

 Ainda sobre esse aspecto, alguns participantes destacaram a impossibilidade de 

autonomia financeira por conta dos baixos salários e a indignação diante da diferença entre 

os salários da maioria dos profissionais que trabalham no hospital e o salário dos médicos, 

conforme é possível observar nas falas a seguir: 

(...) com o salário que eu ganho eu pago minhas contas, sou financeiramente 

independente, em parte, porque eu ainda moro com meus pais, então parte da 

minha despesa é reduzida pelo fato de morar com eles. No caso de ser totalmente 

independente para bancar uma casa com tudo, ia ficar complicado, eu teria 

realmente que partir para outro vinculo (...) (P2). 

(...) eu não posso dizer que ganho bem se o que eu ganho em um mês de trabalho 

um médico ganha em um plantão. É como se o trabalho dele valesse doze vezes 

mais que o meu e eu não concordo com isso, é injusto, todos deveríamos ser bem 

remunerados e valorizados aqui dentro, e isso não é o que acontece (...) (P3)  

(...) o salário direto é péssimo, aliás aqui o profissional de nível superior, exceto os 

médicos, estão ganhando muito pouco (...) em um plantão de doze horas para tirar 

esse salário, eu realmente não tenho como dizer nem que é razoável, por que não é 

(...) (P13). 

Percebemos que a insatisfação dos psicólogos hospitalares com a sua remuneração 

é alimentada por diversos elementos que permeiam o trabalho no hospital, e que envolvem 

a quantidade de tarefas a cumprir, o que sinaliza para uma provável situação de sobrecarga 
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e a remuneração dos profissionais médicos, que destoa consideravelmente da dos demais. 

Sobre esse aspecto, Mota e D’Oliveira (1999) resgata que, durante toda a sua história, a 

profissão médica vem consolidando um monopólio sobre o processo saúde-doença, 

especialmente no interior do cenário hospitalar. Em decorrência disto, os médicos vêm 

acumulando prestígio social e econômico, fato que justifica, ainda nos dias atuais, o 

estatuto especial que lhes é atribuído dentro do hospital e que se reflete nos altos salários 

mencionados pelos participantes desta pesquisa.  

Quanto à carga horária, 52,5% da amostra trabalhavam 120 horas mensais em 

regime de plantões mistos de 12 horas, isto é, intercalavam plantões diurnos e noturnos. 

Outros 35,0% cumpriam 120 horas mensais em plantões diurnos de 12 horas, e apenas 

15,0%, 120 horas mensais em regime de seis horas corridas diárias, conforme Figura 2. 

 

Figura 2: Distribuição dos participantes por carga horária de trabalho. 

Ao ampliarmos a análise da carga horária de trabalho, contatamos que apenas 

35,0% dos participantes possuíam um horário de trabalho fixo, definido previamente em 

comum acordo com a coordenação. Os outros 65,0% se enquadravam em uma situação de 

horário irregular, determinado pela coordenação em uma escala de trabalho que mudava 

mensalmente. Um dado que chamou a nossa atenção foi o fato de 35,0% dos psicólogos 

hospitalares terem alegado a necessidade de deitar depois da meia noite e outros 35,0% de 

32,5% 

52,5% 

15,0% 

120 horas mensais - Plantões

dirunos de 12 horas
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não dormir durante a noite por conta do horário de trabalho. Tais informações podem ser 

mais bem visualizadas na Tabela 3: 

Tabela 3.  

Caracterização dos horários de trabalho de uma amostra de 40 psicólogos hospitalares. 

 

Características f % 

Tipo de horário 
  

Fixo 14 35 

Irregular 26 65 

O horário de trabalho leva a 
  

Deitar depois da meia noite 14 35 

Levantar antes das cinco horas da manhã 4 10 

Não dormir durante a noite 14 35 

As alternativas não se justificam 8 20 

 

   

Diante disso observamos que, pelo funcionamento contínuo do hospital, a maioria 

dos participantes estava submetida a constrangimentos temporais, especialmente, pelos 

plantões noturnos. De acordo com Barthe, Gadbois, Prunier-Poulmaire e Quéinnec (2007), 

isto caracteriza um sistema de trabalho em horário atípico, ou seja, que não se enquadra no 

convencional terço diurno das vinte e quatro horas.  

Cada plantão noturno era assumido por dois psicólogos hospitalares e se 

caracterizava pelo atendimento reduzido, direcionado apenas para casos de urgência. Como 

forma de enfrentamento da situação, os psicólogos desenvolveram uma estratégia de 

regulação, que consistia em uma divisão do tempo e do trabalho nos seguintes termos: 

enquanto um dormia, o outro permanecia acordado. Assim, cada um descansava cerca de 

seis horas por plantão noturno.  Os autores supracitados reconhecem essa possibilidade de 

ajuda coletiva em turnos penosos, mas, ainda assim, apontam possíveis consequências das 

quais destacamos os prejuízos à vida social e a degradação da saúde, envolvendo aspectos 
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como alteração do sono, problemas digestivos, distúrbios cardiovasculares, e distúrbios do 

equilíbrio psíquico.  

 

4.2. Os Setores De Trabalho 

 

Os psicólogos hospitalares que colaboraram conosco nesta pesquisa encontravam-

se distribuídos nos hospitais visitados por seis setores distintos, como pode ser visto na 

Figura 3:  

 

 

Figura 3: Distribuição da amostra por setor de trabalho. 

 

Mesmo sem a exatidão que temos agora, ainda na fase inicial desta pesquisa 

percebemos, nos contatos com as instituições, essa diversidade de setores de trabalho do 

psicólogo hospitalar. Diante disto, sentimos a necessidade de ir além do INSAT, que foi o 

primeiro instrumento utilizado, na tentativa de conhecer as possíveis diferenças entre as 

atividades desenvolvidas nesses ambientes. Antes de iniciar a coleta de dados indagamos 
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às coordenações de psicologia dos quatro hospitais sobre esta questão e, na ocasião, todas 

afirmaram não existirem diferenças, que as atribuições eram as mesmas para qualquer 

psicólogo contratado. No entanto, no ato da aplicação do INSAT, lançamos tal 

questionamento aos próprios trabalhadores individualmente, que com facilidade apontaram 

características que imprimiam uma identidade particular ao trabalho desenvolvido nos 

diferentes setores.  

O setor Psicologia- Saúde do Trabalhador, que representou discretos 2,5% da 

amostra, foi descrito em termos de instância de mediação entre os interesses do trabalhador 

atendido e dos órgãos ou instituições de forma geral. Tinha como missão a promoção da 

saúde dos trabalhadores e a garantia dos seus direitos. Neste sentido, a principal atribuição 

do psicólogo era auxiliar por meio do seu próprio parecer na concessão de exames 

admissionais e demissionais, de licenças médicas e benefícios previdenciários (auxílio-

doença e aposentadoria por invalidez) e trabalhistas (direito à reintegração). Eram 

atendidos tanto os trabalhadores que chegavam ao hospital em busca de algum destes 

serviços, como aqueles que estavam internados e necessitavam de tal tipo de assistência. 

Nestas situações, a profissional relatou ser necessário fazer uso da escuta psicológica, por 

conta da situação de fragilidade em que o paciente se encontrava no leito.  

A Saúde do Trabalhador configura-se como uma área de atuação interdisciplinar, 

onde a psicologia baseia sua ação em conhecimentos e práticas que objetivam o estudo, a 

análise e a intervenção nas relações entre o trabalho e o processo saúde-doença (Lacaz, 

1996). O psicólogo que atua neste âmbito contribui, especialmente, para a valorização da 

subjetividade dos trabalhadores, inserindo sua prática no contexto global da Saúde 

Coletiva. Assim, deve se fazer presente nos mais diversos serviços de saúde, incluindo as 

instituições hospitalares, como é o caso do locus da pesquisa que originou esta dissertação 

(Selligmann-Silva, 1994).   
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O trabalho desenvolvido no setor Psicologia- Custódia (5,0% da amostra), 

responsável por oferecer atendimento psicológico a apenados hospitalizados, foi descrito 

como desafiador pelos participantes, que precisavam agir diante do constrangimento das 

grades e dos policiais armados que não podiam se retirar do ambiente. Cabia ao psicólogo 

hospitalar realizar o acolhimento e o apoio psicológico, pronto atendimento em situações 

de crises, fazer esclarecimentos acerca dos motivos da internação e da rotina no hospital, 

orientar dependentes químicos e portadores de HIV, avaliar a cessação de periculosidade, 

orientar a família em relação a melhor forma de lidar com a situação e elaborar 

documentos (relatórios, laudos e pareceres).  

Essas atividades estão dentro do que foi apontado pelo CFP (2009) acerca da 

prática profissional dos psicólogos no sistema prisional. De acordo com o referido órgão, a 

assistência psicológica nesta área é marcada pelos esforços em implementar ações de 

atenção à saúde mental dos apenados, bem como ações que contribuam com o processo de 

reeducação e ressocialização de modo geral. Percebemos que, mesmo fora do ambiente 

carcerário tradicional (presídios, centros de reabilitação), as necessidades da população em 

questão são as mesmas, cabendo ao psicólogo hospitalar adaptar seu trabalho, a fim de dar 

conta de tal demanda, assim como fazem os participantes desta pesquisa.  

Também representando 5,0% dos participantes, o trabalho no setor Psicologia- 

Coordenação de Psicologia foi descrito como a agregação das funções gerais do 

psicólogo hospitalar a questões meramente burocráticas. Os participantes apontaram as 

seguintes atividades: entrevistas admissionais e demissionais, planejamento das atividades 

desenvolvidas pela divisão de psicologia, distribuição de horários e funções, gestão de 

recursos materiais e humanos, elaboração de documentos, participação em reuniões 

institucionais e mediação da comunicação entre a hierarquia do hospital e os demais 

psicólogos. Além disso, prestavam atendimento psicológico aos pacientes sempre que 
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algum dos psicólogos precisava faltar ao trabalho; ou seja, nestes momentos assumiam a 

função de psicólogo hospitalar.  

No que se refere ao trabalho no setor Psicologia- UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva), que representou 10,0% da amostra, realizado por psicólogos na Unidade de 

Terapia Intensiva, foi consenso entre os trabalhadores tratar-se de algo mais delicado, 

marcado pelo isolamento do paciente e pela limitação de possibilidades de intervenção 

junto a ele. As principais atividades desenvolvidas neste setor dividiam-se em duas 

propostas: 1) Atendimento ao paciente lúcido e verbal, envolvendo orientação durante o 

processo de transferência para a UTI, avaliação do quadro psíquico e apoio psicológico; 2) 

Atendimento ao paciente entubado ou sem condições de comunicação verbal, por meio de 

técnicas adaptativas que favoreciam a comunicação não-verbal, como a emissão de sinais 

com os olhos ou as mãos. Havia também pacientes em coma ou sem nenhuma reação, aos 

quais não era possível direcionar nenhuma intervenção.  

Além disso, era feito acompanhamento psicológico aos familiares, especialmente 

em situações críticas como pré-óbito, coma, morte súbita e morte encefálica. As equipes de 

saúde responsáveis pelos casos críticos também recebiam assistência psicológica de apoio 

e de orientação quanto a melhor forma de lidar com os aspectos emocionais do paciente e 

da sua família. Nesta direção, Sebastiani (2003) ressalta que o trabalho do psicólogo 

hospitalar na UTI é especialmente complexo, o profissional precisa ser capaz de trabalhar, 

ao mesmo tempo, o sofrimento global do paciente, a angústia da família e a tensão da 

equipe de saúde.  

O setor Psicologia- Urgência e Emergência foi descrito como um lugar em que o 

trabalho era desenvolvido em condições extremas e perturbadoras, onde não era possível 

estabelecer uma rotina, pois nunca se sabia o quê e quando esperar. Também foi apontado 
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como o local de trabalho mais intenso e menos confortável, por conta da frequência com 

que os pacientes chegavam e da localização da sala de psicologia que ficava ao lado da 

porta de emergência, exposta principalmente ao barulho constante das ambulâncias. A 

principal função do psicólogo hospitalar era promover o restabelecimento do controle 

emocional do paciente, de modo que ele pudesse colaborar com a sua própria reabilitação, 

facilitando, desta forma, o trabalho de toda a equipe interdisciplinar. Ali, o profissional 

realizava seu trabalho de pé, ao lado das macas que desciam das ambulâncias, em salas 

lotadas de pacientes que aguardavam a internação, e de profissionais que realizavam seus 

trabalhos (médicos, enfermeiros, técnicos), ou mesmo, nos corredores ou porta do hospital. 

De fato, eles se deslocavam para onde o paciente estivesse.  

Vieira (2010), afirma que o paciente chega à ala de urgência e emergência do 

hospital, tanto com a dor física, como com a dor psíquica bastante evidente. Trata-se de um 

local que, pelas suas características de imprevisibilidade, dificulta qualquer tipo de 

programação. Por conseguinte, as ações do psicólogo nesta área devem se adaptar às 

necessidades de cada situação, sendo dirigidas a recuperação e preservação do controle que 

o paciente tem de si mesmo, a facilitação da comunicação entre equipe e paciente, a 

sensibilização da equipe para aspectos psicossociais do paciente, e ao apoio à família. Para 

isso, deve lançar mão da escuta psicológica, uma das principais ferramentas de trabalho no 

ambiente hospitalar, que possibilita discriminar entre a urgência médica e a urgência 

subjetiva. 

A maioria dos participantes (57,5%) trabalhava no setor Psicologia- Clínica 

Médica, constituído por enfermarias que comportavam pacientes com patologias diversas. 

Apesar de atender casos variados e em grande quantidade, foi considerado o local que 

melhor possibilitava a assistência psicológica ao paciente hospitalizado. Assim como na 

maioria dos setores mencionados, também eram atribuições do psicólogo o apoio 
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psicológico, a mediação da comunicação equipe-paciente e o apoio aos familiares. O 

diferencial apontado foi a possibilidade de realizar um trabalho psicológico mais longo e 

estável, devido as condições do paciente e ao tempo que ele permanecia no mesmo leito. 

Percebemos que no referido setor os profissionais conseguiam estabelecer uma 

rotina e ter maior acesso as informações de cada caso. De acordo com Carvalho e Lustosa 

(2008), tais aspectos são essenciais para o desenrolar do trabalho do psicólogo no hospital, 

pois viabilizam a construção de um vínculo terapêutico satisfatório, que permite intervir 

nos fatores psicológicos que afetam o quadro clínico do paciente. 

Diante dessas descrições, observamos que cada setor de trabalho do psicólogo 

hospitalar exigia um modelo próprio de atuação adaptado a sua dinâmica, evidenciando 

variabilidades particulares que precisavam ser geridas o tempo todo. No entanto, também 

foi possível perceber uma constância em relação à necessidade de assistência psicológica à 

tríade paciente-equipe-família, reafirmando a importância da presença do psicólogo no 

hospital como um agente que colabora diretamente com a promoção da saúde física e 

mental de todos os atores que compõem o ambiente em foco.  

4.3. Trajetória Profissional 

 

 Aqui estruturamos a discussão sobre a trajetória profissional dos psicólogos 

hospitalares a partir de dois eixos: a formação, que envolveu a constituição profissional dos 

participantes; e a inserção e percurso profissional, que abrangeu os motivos que levaram ao 

ingresso na área em foco, as formas pelas quais esse ingresso ocorreu e os caminhos 

percorridos até o momento atual. 

4.3.1. Formação 
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 Observamos que para uma parcela dos psicólogos hospitalares o interesse pela 

psicologia surgiu ainda muito cedo, no final do ensino médio, fomentado por leituras 

prévias de materiais relacionados à área, por incentivo de terceiros e pela proximidade do 

vestibular, como pode ser visto nas falas a seguir:  

(...) eu sempre gostei muito de ler, o que eu não gostava era de cálculos. Lia muito 

sobre psicologia porque me interessava, aí resolvi optar pela psicologia no 

vestibular e foi muito bom, nunca me arrependi, apesar de ter sido uma escolha 

que eu fiz ainda sem muita maturidade (...) (P3).  

(...) na minha adolescência fui muito tímida, procurava atividades mais tranquilas 

porque eu não gostava de interagir, nem de sair de casa, amigos mesmo eu tinha 

poucos. Na escola, já no ensino médio, as pessoas me viam como uma pessoa 

calma e paciente, aí diziam que eu devia ser psicóloga. Nisso, coloquei isso na 

cabeça, pesquisei sobre a profissão, gostei e resolvi seguir (...) (P8).  

 Quanto à graduação dos psicólogos hospitalares, verificamos que ocorreu tanto em 

instituições públicas (Universidade Federal da Paraíba - UFPB), como em instituições 

privadas (Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ). Esse período de formação 

universitária foi descrito como enriquecedor, marcado por aprendizado, dedicação, 

identificação com a área e amadurecimento pessoal e profissional. Como afirmam os 

participantes abaixo: 

(...) me formei em uma faculdade pública, na UFPB, não sei como é hoje, mas na 

minha época o curso era pesado, exigia dedicação e amor pela psicologia. Os 

professores eram bons, mas exigiam demais, não tinha como não aprender. 

Aprendi muito com o curso (...) (P13). 
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(...) eu estudei no UNIPÊ, na época era uma das poucas faculdades particulares 

em João Pessoa que tinha a psicologia, e foi lá a minha graduação. Eu gostei 

muito desde o começo, cresci pessoalmente e profissionalmente com os 

ensinamentos do curso (...) (P4). 

(...) o meu curso de psicologia foi na UFPB, foi um enriquecimento para mim, teve 

muita dedicação, quanto mais eu estudava mais eu me apaixonava pela profissão 

em todos os aspectos (...) foi decisivo para eu amadurecer, a psicologia amplia a 

visão de mundo (...) (P12).  

Os participantes falaram ainda sobre o período de conclusão do curso de graduação 

em psicologia, um momento de dúvidas e inseguranças, mas também de expectativas e 

esperanças acerca do futuro profissional. Mencionaram a questão da escolha da área de 

estágio curricular, onde pudemos verificar que a maioria não optou por um estágio na área 

hospitalar, apesar de já existir essa possibilidade. Distribuíram-se assim em estágios na 

área clínica e na área organizacional, conforme as seguintes falas: 

(...) quando precisei escolher o estágio, fiquei em dúvida, queria escolher algo que 

eu gostasse e que facilitasse um emprego. Tinha medo de ficar desempregada. 

Escolhi a clínica porque achei que tivesse mais campo de trabalho e também tinha 

identificação pessoal (...) (P. 3). 

(...) a conclusão do curso não foi fácil. Eu gostava de tudo, não sabia o estágio que 

queria. Na época tinha várias opções, inclusive em hospital, mas escolhi fazer na 

organizacional porque via mais futuro, queria trabalhar em grandes empresas, 

achava que assim eu seria bem sucedido (...) (P. 11).   

Em um estudo sobre a formação dos psicólogos hospitalares do Estado do Rio 

Grande do Norte, Maia, Silva, Martins e Sebastiani (2005), constataram que a maioria dos 
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profissionais pesquisados não fez estágio na área hospitalar, mas, sobretudo, em psicologia 

clínica, o que, para os autores, evidenciou a persistente proximidade entre estas áreas. Esta 

proximidade também foi constatada nos dados que apresentamos acerca da escolaridade 

dos participantes da pesquisa, ou seja, dos 65,0% de profissionais pós-graduados, 25,0% 

eram na área clínica, fato corroborado em falas como: “(...) fiz minha especialização em 

clínica, na abordagem Gestalt terapia (...)” (P.2); e “(...) Logo quando conclui o curso 

entrei na especialização clínica mesmo, eu e mais duas colegas (...)” (P3).  

No entanto, como já mencionado anteriormente, a maioria dos psicólogos 

hospitalares que colaboraram com esta pesquisa (40,0% dos 65,0% que eram pós-

graduados) tinha curso de pós-graduação em psicologia hospitalar. Assim, apesar da 

persistência do viés do modelo clínico tradicional, que de fato deu suporte a entrada da 

psicologia nos hospitais gerais, nossos dados indicaram que a psicologia hospitalar vem se 

firmando enquanto área de especialização e atuação, levando cada vez mais profissionais a 

seguirem e se aperfeiçoarem neste campo (Angerami-Camon, 1994; Carvalho, Souza, Rosa 

& Gomes, 2011; Romano, 1999). Neste sentido, alguns participantes destacaram não só o 

fato de terem a pós-graduação na área hospitalar, mas a relevância que atribuíam a isto:  

Me especializei em hospitalar, aqui mesmo em João Pessoa, fiz por que acho que é 

muito importante o profissional se aprofundar na área que trabalha. Quanto mais 

conhecimento, melhor para você e para o paciente, para a realização do trabalho 

de modo geral, principalmente no hospital (...) (P7). 

(...) tenho a pós em hospitalar (...) a formação foi muito útil, acho que todos os 

psicólogos que estão no hospital deveriam fazer, por que ela abre subsídios para 

agente trabalhar e ela abre caminhos (...) a minha durou dois anos, carga horaria 
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de 560 horas (...) fez muita diferença na minha atuação, não tenho dúvidas quanto 

a isso (P1). 

No item do INSAT que questionava se os participantes consideravam o 

aprendizado adquirido durante a formação suficiente para atender às necessidades do 

trabalho que exerciam, verificamos que 35,0% afirmaram que foi “muito suficiente”, 

37,5% “mais ou menos suficiente”, 25,0% “pouco suficiente” e 2,5% “nada suficiente”.  

Assim, foi possível concluir que a maioria considerava satisfatório o aprendizado adquirido 

durante o percurso de formação profissional.  

 Apesar disso, 80,0% dos participantes reconheceram que foi preciso adquirir 

conhecimentos diretamente no local de trabalho, onde 72,5% reconheceram ter aprendido 

observando colegas de profissão e outros 80,0% por meio de orientações de colegas de 

trabalho. As seguintes falas, pinçadas das entrevistas, ilustram esta realidade:  

Sempre a gente aprende com alguém, além do interesse da gente (...) aprendi muito 

pedindo ajuda aos colegas, na hora que precisava (...) o hospital é por natureza um 

local de aprendizado, para onde você olha tem o que aprender, é assim o tempo 

inteiro, só sabe quem está aqui diariamente, vivendo tudo isso aqui (...) (P1). 

Aprendi principalmente fazendo, na prática, no dia-a-dia. No questionário anterior 

a gente já tinha tocado nesse assunto, mas eu reafirmo que apesar de serem 

importantíssimos os conhecimentos teóricos, as leituras, as discussões de casos, a 

gente aprende muito no dia a dia (...) é o que eu chamo de enriquecimento da 

prática (P2).  

O aprendizado aqui é todo dia. Aprendi trabalhando, aprendi vendo os outros 

fazendo e acho que eles também aprendem comigo. Cada um traz sua contribuição 

e a bagagem de todo mundo só vai aumentando (...) é como se o profissional 
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chegasse aqui verde e aos poucos vai amadurecendo, é um processo bonito (...) 

(P8). 

Pelas falas acima, observamos que os participantes não só reconheciam a 

necessidade, como também valorizavam um aprendizado contínuo no ambiente de 

trabalho, que articulasse os saberes dos diferentes atores que compunham tal cenário. 

Máximo, Araújo, Zambroni-de-Souza e Alberto (2011), em pesquisa sobre as exigências 

nos percursos profissionais de gerentes de bancos, refletem que no ambiente de trabalho os 

colegas são instrumentos valiosos de aprendizado e tutoria, visto que têm a possibilidade 

de transmitirem os seus saberes, suprindo a insuficiência dos cursos formais.   

Em relação a isto, Maggi (2006) corrobora que a atividade de trabalho exige um 

processo de aprendizado constante, por meio da articulação de saberes teóricos e práticos. 

Acreditamos que só assim o trabalhador tem a oportunidade de ultrapassar os limites do 

conhecimento oferecido em cursos expositivos formais, aprimorando suas habilidades e 

adquirindo novas competências.   

4.3.2.  Inserção e percurso profissional  

 

No que se refere à inserção no campo da psicologia hospitalar, para alguns 

participantes esta se deu por meio de concurso público com vagas destinadas aos hospitais 

em que trabalhavam, sendo inclusive o primeiro emprego deles, como exposto nas falas a 

seguir: “(...) logo depois que me formei surgiu o concurso para o hospital, me inscrevi sem 

muita esperança por que não tinha me preparado, mas acabei passando e estou aqui até 

hoje, foi o meu primeiro emprego (...)” (P9); “Eu sou efetivo aqui, entrei pelo concurso do 

Estado, foi o meu primeiro emprego como psicólogo (...)” (P11). 
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Cabe destacar a fala de uma das participantes que relatou sempre ter tido interesse 

pela área hospitalar, o que a levou a se preparar para concursos que viessem a surgir na 

área, conforme relatado:  

(...) a psicologia foi uma escolha que eu fiz muito cedo, mas o meu foco nunca foi 

consultório, nunca me imaginei em uma clínica tradicional, reservada (...) eu 

sempre quis trabalhar em hospitais, sempre foi minha paixão. Depois que me 

formei comecei a estudar para concursos específicos da área, quando eu passei foi 

uma verdadeira vitória (...) (P5). 

Também verificamos que parte dos profissionais pesquisados, apesar de terem a 

formação em psicologia, havia sido aprovada em concursos públicos para cargos de nível 

médio, destinados a diversos setores, inclusive o hospitalar. Apenas depois de uma 

reorganização do quadro de servidores públicos da cidade de João Pessoa, foram 

remanejados para a função de psicólogo, tendo a possibilidade de aproveitarem a formação 

acadêmica que possuíam como disseram os seguintes participantes:  

(...) alguns anos depois, em 1988, eu passei do enquadramento de agente 

administrativo para psicóloga, com ensino superior, e aí comecei a me desligar do 

setor de manutenção do hospital e vim para a divisão de psicologia (...) foi quando 

comecei a exercer a profissão na qual eu tinha me graduado, isso foi um divisor de 

águas na minha vida (P4). 

(...) eu era do quadro da prefeitura, trabalhava na secretaria de saúde, era de nível 

médio. Quando remanejaram os funcionários, em uma troca de prefeito, me 

lotaram aqui no hospital, porque eu tinha o curso e estava precisando de gente na 

divisão de psicologia, tanto que quando eu cheguei, chegou mais gente também da 

psicologia que vinham remanejados (...) (P1). 
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Acreditamos que os relatos acima ilustram a parcela de 67,5% dos profissionais que 

responderam ao INSAT e que possuíam vínculo efetivo com a instituição empregadora. No 

entanto, 32,5% dos participantes afirmaram ter se inserido nos hospitais por meio de 

contratos temporários, como foi possível observar nos relatos a seguir:“(...) eu deixei o 

meu currículo na secretaria de saúde e fui chamada para uma entrevista. Pouco tempo 

depois me chamaram para assumir o emprego de psicóloga aqui no hospital (...)” (P14); 

(...) eu fui indicada por uma colega que já trabalhava aqui. Quando me chamaram só 

tinha metade dos profissionais, aí fui logo ficando, rapidamente eles contrataram um 

monte de gente de psicologia, foi uma oportunidade boa (...) (P12). 

Em síntese, observamos que as formas de inserção profissional dos psicólogos 

hospitalares variaram entre os que ingressaram por concurso público para a área ou para 

outras áreas e foram depois remanejados, e os que ingressaram por meio de contratos 

temporários.  

 De acordo com os depoimentos dos psicólogos hospitalares, percebemos que o 

caminho percorrido desde a inserção na profissão até os dias atuais foi rápido, com poucas 

mudanças.  Alguns foram designados para setores específicos nos hospitais, onde ainda 

permaneciam no ato da participação nesta pesquisa, como atestam as falas:“(...) desde que 

comecei trabalhar nas enfermarias clínicas, já vai fazer cinco anos, nunca me trocaram de 

lugar (...)” (P4); “(...) trabalho na UTI desde que entrei. Gosto muito e espero não 

precisar mudar (...)” (P6). 

 No entanto, outros profissionais relataram já terem sido remanejados de um setor 

para outro do hospital por mais de uma vez, geralmente em momentos de troca de 

administração, como podemos perceber na seguinte fala: 
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(...) quando eu entrei fui lotado nas enfermarias gerais, que é onde o movimento é 

maior e precisam de mais gente para atender. Mas, quando inauguraram a UTI me 

mandaram para lá por que eu já tinha experiência e era um setor novo, queriam 

mais segurança por lá (...) mas, quando trocou a direção, me tiraram de lá e me 

mandaram para a urgência, que é meu setor hoje em dia (...) (P17). 

Um único caso afirmou ter recebido uma promoção no hospital.  Na verdade, 

tratava-se de um profissional que assumiu a coordenação da divisão de psicologia de um 

dos hospitais pesquisados, conforme relatou:  

(...) eu entrei por concurso, para o cargo de psicóloga, passei dois anos e um 

pouco atendendo nas enfermarias, quando houve uma troca de direção, algumas 

pessoas foram remanejadas de um hospital para outro, e assim o cargo de 

coordenadora ficou vago (...) inicialmente nem me passou pela cabeça que eu fosse 

ser indicada, por que tinha gente aqui mais antiga que eu na divisão, mas a 

maioria dos colegas me indicou e eu fui chamada para assumir e acabei aceitando 

(...) (P6). 

4.4. Da Tarefa à Atividade 

 

 Nesta seção buscamos, por um lado, identificar o que é esperado dos psicólogos 

hospitalares em seu cotidiano de trabalho, ou seja, quais as tarefas que lhes são atribuídas 

e, por outro lado, evidenciar o que eles precisam mobilizar de si para dar conta das 

exigências impostas pela dinâmica hospitalar. Desse modo, nos aproximamos daquilo que 

denominamos o ponto de vista da atividade, ou seja, aquilo que vai além do observável, 

abrangendo todo o trabalho cognitivo gerador e mantenedor do comportamento (Falzon, 

2007).   
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Para uma melhor apresentação dos nossos achados, subdividimos esta seção em 

dois tópicos, a saber: 1) o que um psicólogo hospitalar deve saber fazer, que tratou do que 

a instituição empregadora esperava do profissional e do que ele próprio entendia como 

sendo seu papel no hospital; 2) o que faz um psicólogo hospitalar, onde buscamos 

conhecer os principais aspectos que caracterizavam os dias típicos e atípicos de trabalho 

dos profissionais em foco. 

4.4.1. o que um psicólogo hospitalar deve saber fazer 

 

 Ainda nos contatos iniciais com as organizações hospitalares pesquisadas 

indagamos aos coordenadores das divisões de psicologia se existiam prescrições 

(documentadas ou não) acerca do que o psicólogo deveria saber fazer no hospital, onde foi 

unânime a resposta de que não havia nenhum documento ou material em relação a isto. 

Disseram apenas que, ao serem contratados, os profissionais eram instruídos a cumprirem a 

carga horária exigida de 120 horas mensais, controlada por meio do ponto eletrônico, e a 

prestarem assistência psicológica aos pacientes internos, que deveriam ser acolhidos no ato 

da admissão no hospital, acompanhados durante todo o período de permanência e 

desligados do serviço de psicologia ao receberem a alta médica.   

No item do INSAT que versava sobre a existência de guias ou protocolos nos quais 

fosse possível se basear para realizar o trabalho, 95,0% dos participantes responderam que 

não dispunham de tais recursos, confirmando o que havia sido dito pelos coordenadores. 

Os 5,0% que responderam que sim, afirmaram se tratar de um material que auxiliava a 

conduta de todos os profissionais que participavam da testagem rápida para tuberculose, 

hepatites e HIV, onde ao psicólogo hospitalar cabia fazer o aconselhamento pré-teste, 

esclarecendo aspectos acerca das patologias em questão e de como funcionava o 

procedimento de testagem, e o aconselhamento pós-teste, onde o psicólogo hospitalar 
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comunicava o resultado e, dependendo da situação, instruía os pacientes sobre como 

proceder daquele momento em diante. Cabe ressaltar que o aconselhamento, para os 

participantes, fazia parte do acompanhamento geral dos pacientes no hospital.  

Ao estendermos a análise acerca do que os participantes acreditavam que o 

psicólogo hospitalar deveria saber fazer, percebemos que as respostas iam de encontro ao 

que foi mencionado pelos coordenadores das divisões de psicologia, dividindo-se quase 

que exclusivamente entre o cumprimento de procedimentos burocráticos (denominação 

dada pelos próprios participantes), o acolhimento e o acompanhamento psicológico dos 

pacientes, sendo a assistência aos familiares o único elemento citado que diferiu do que foi 

colocado pelos coordenadores. 

Em relação aos procedimentos burocráticos, os principais itens mencionados pelos 

participantes foram: o ponto eletrônico, o preenchimento de livros de ocorrências e os 

registros dos atendimentos em prontuários físicos e digitais. Observamos que tais aspectos, 

apesar de reconhecidos enquanto obrigações, também proporcionavam a eles certo 

sentimento de pertencimento a equipe de saúde, pois, segundo enfatizaram, todos os 

funcionários, independentemente da sua categoria profissional, tinham que cumprir com as 

mesmas exigências, conforme observamos nas falas a seguir: 

É importante cumprir as normas do hospital, isso é exigido para o psicólogo e para 

todo mundo aqui (...) aqui temos todo um caminho para seguir todos os dias, todos 

os dias assinamos ponto na entrada e na saída do plantão, escrevemos no livro de 

ocorrências, no prontuário de papel e no do computador (...) (P2). 

(...) apesar de nossa coordenadora ser uma de nós, psicóloga como nós, que entrou 

aqui como qualquer uma para atender mesmo, ela exige que as coisas sejam ao pé 

da letra, tem que chegar na horinha certa para assinar o ponto e tem que registrar 
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todos os atendimentos, se não, é chamado atenção (...) se for faltar ou precisar 

trocar plantão, tem que comunicar (...) mas eu entendo, faz parte do trabalho dela, 

ela é quem administra a divisão (...) nas outras áreas também é assim, controlado, 

na enfermagem, na físio (...) (P6). 

  No que se refere ao acolhimento psicológico, parte da amostra apontou este 

aspecto como um elemento primordial do trabalho que realizavam, e que inclusive é o mais 

cobrado pelos seus superiores. Consiste em uma prática que visa humanizar a entrada do 

paciente na instituição, dando atenção aos aspectos subjetivos em um momento fortemente 

marcado pela atenção ao sofrimento físico. Além disto, viabiliza o trabalho dos demais 

profissionais de saúde que, em certos momentos, tinham suas ações limitadas pelo estado 

emocional do paciente, como podemos perceber nos relatos a seguir:  

(...) no hospital o psicólogo tem que estar sempre atento à entrada e saída dos 

pacientes. Quando chega algum no meu setor faço de tudo para atender já no 

primeiro dia, por que o acolhimento precisa ser feito logo quando o paciente 

chega, e nós somos orientados para isto (...) mas o sentido é esse, é tentar levar 

humanidade ao paciente, ele chega aqui sofrendo seja lá com o que for, ninguém 

vem para o hospital quando está bem, só vem doente, vem sofrendo, e nós 

acolhemos nos colocando à disposição para ouvir o que ele tem para falar sobre o 

sofrimento que está passando, para tirar as dúvidas quando está ao nosso alcance 

(...) (P6) 

(...) tem que acolher o paciente, todos que são internados são acolhidos pela 

psicologia, assim, os meus eu sei que atendo todos, isso é muito cobrado pela 

direção (...) imagine o paciente que chega acidentado, muitas vezes nem sente dor 

no corpo de tanta angústia por causa do trauma. Quantas vezes as enfermeiras não 
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conseguem pegar uma veia porque o paciente não para de se tremer (...) chama a 

psicologia para acalmar, tem que fazer o acolhimento terapêutico, isso já é 

esperado de nós (...) (P11). 

Schmidt e Figueiredo (2009) definem o acolhimento em termos de um contato 

inicial do profissional de saúde – no nosso caso, o psicólogo hospitalar – com o paciente, a 

partir do qual a estratégia de atendimento começa a ser definida através da escuta e da 

avaliação da demanda. De acordo com Ramos e Lima (2003), o acolhimento psicológico 

tem como função principal favorecer a estabilidade emocional imediata e a construção de 

uma relação humanizada e de confiança entre o paciente e a equipe de saúde. Conforme 

pudemos observar, era isto que buscavam fazer os participantes desta pesquisa, que se 

colocavam à disposição do público logo na admissão hospitalar, ouvindo suas questões e, 

sobretudo, acolhendo suas angústias.  

Os participantes também relataram que o psicólogo hospitalar deveria saber 

acompanhar o paciente durante a sua estadia no hospital. Tal acompanhamento foi descrito 

como a busca de informações acerca do quadro clínico do paciente e a realização de visitas 

psicológicas diárias durante todo o período de hospitalização, conforme as falas a seguir: 

(...) outra coisa importante é o acompanhamento do paciente no tempo de hospital 

(...) tem que buscar saber o que trouxe o paciente ao hospital, qual o diagnóstico e 

o prognóstico dele, para saber como lidar com ele, qual a necessidade mais 

urgente (...) (P. 4).  

(...) acompanhar o paciente é indispensável, é a principal função aqui dentro. 

Depois do acolhimento, o acompanhamento tem que prosseguir, é buscar 

informações, visitar todos os dias para saber a evolução emocional (...) tem dias 

em que eu encontro o paciente bem no leito, no outro ele tá deprimido, por isso tem 
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que visitar todo santo dia, acompanhar de perto para intervir quando for 

necessário (...) (P5). 

Ainda referindo-se ao acompanhamento do paciente hospitalizado, os participantes 

da pesquisa destacaram a necessidade de o psicólogo hospitalar saber ouvir o paciente 

durante as visitas diárias e fazer intervenções de apoio e esclarecimento psicológico 

sempre que necessário, como podemos observar nas seguintes falas: 

(...) na hora da visita a coisa principal é saber ouvir. É a partir do que o paciente 

fala que direciono meu trabalho, se ele está ansioso, desmotivado, agressivo, 

deprimido, ou se ele tá tranquilo, alegre, conformado, são esses detalhes que vão 

me dizer o que fazer. Aí é que tá a importância do psicólogo saber ouvir, 

principalmente no hospital onde todo mundo tem alguma coisa para dizer do 

paciente, é preciso ouvir o próprio paciente, na maioria das vezes é preciso fazer 

um apoio, em casos mais complexos, um acompanhamento mais demorado com 

esclarecimento e intervenções mais complexas (...) (P. 8). 

(...) para fazer as intervenções, mesmo o apoio que é mais imediato, tem que saber 

ouvir o paciente, ouvir a versão dele dos acontecimentos e do sofrimento e 

procurar o sentido do que ele fala. Se um psicólogo vem trabalhar no hospital sem 

se dispor a ouvir, o trabalho dele está fadado ao fracasso, ele não vai contribuir 

com o paciente. Eu sempre tive isto em mente, tem que ouvir para intervir, de outra 

forma, para mim, quem faz é vidente. Para você ter ideia, às vezes nem é preciso 

intervenção, só a escuta, daí você tira a importância de um ato que parece tão 

simples (...) (P12). 

Simonetti (2004) aponta justamente a escuta como uma das principais ferramentas 

de trabalho do psicólogo no contexto hospitalar. Sobre isto, Angerami-Camon (1994) 
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enfatiza que o foco do psicólogo no hospital não é a doença em si, mas as questões 

subjetivas do paciente, os significados que ele próprio atribui a sua situação. Neste sentido, 

percebemos que existe uma compreensão dos nossos participantes acerca de tais aspectos, 

na medida em que fazem do ouvir um guia capaz de indicar caminhos a serem seguidos, 

pois acreditam que as falas do paciente tornam explicitas necessidades que requerem 

atenção imediata.  

Um último elemento citado pelos participantes em relação ao que o psicólogo 

hospitalar deveria saber fazer foi à assistência aos familiares dos hospitalizados. Apesar  

desse aspecto não ter sido mencionado anteriormente pelas coordenações, os participantes 

afirmaram tratar-se de uma tarefa exigida pela hierarquia, da qual precisavam prestar 

contas nos registros de atendimentos. As visitas ocorriam, em todos os hospitais 

pesquisados, duas vezes ao dia, uma no período da manhã e outra no período da tarde, 

ambas com duração de uma hora. Apesar do tempo limitado, os psicólogos precisavam, ao 

menos, verificar o estado dos visitantes, buscando dar mais atenção aos familiares de 

pacientes que se encontravam em estado grave, como percebemos nas seguintes 

colocações: 

(...) na hora da visita tem que dar assistência às famílias. Como é muita gente, para 

cada paciente sempre vem mais de uma pessoa, damos prioridade aos que vem por 

pacientes mais graves, pacientes de casos mais delicados. Nesses casos, a família 

também fica sensibilizada, precisando de apoio, então não deixa de fazer parte do 

nosso trabalho (...) (P1). 

(...) além dos pacientes, também é da nossa obrigação atender aos familiares ou 

cuidadores. Do mesmo jeito, tem que registrar, mesmo quando é só verificação, 

que é quando apenas verificamos se está tudo bem e nos mostramos à disposição 
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caso sintam necessidade. Já os casos complicados requerem mais atenção, quando 

o paciente é de risco, a família fica em conflito e nós procuramos assistir (...) (P8). 

 Diversos autores (Castro & Bornholdt, 2004; Romano, 1999; Simonetti, 2004) 

identificam a assistência aos familiares dos pacientes hospitalizados como constituinte do 

trabalho do psicólogo hospitalar. Reconhecem que os familiares, diante da situação de 

fragilidade em que se encontram, também vivenciam sentimentos como ansiedade, medo e 

angústias, sendo necessário, para benefício deles e dos próprios pacientes, que sejam 

assistidos psicologicamente.  

 Acreditamos que os elementos evidenciados neste subtópico (procedimentos 

burocráticos, acolhimento psicológico, acompanhamento psicológico e assistência aos 

familiares), constituíram o núcleo da tarefa dos psicólogos hospitalares pesquisados, aquilo 

que era esperado (prescrito) pela hierarquia dos hospitais e pelos próprios trabalhadores, 

como algo que deveria ser cumprido em um dia de trabalho dos profissionais em foco. No 

entanto, conforme alguns estudiosos baseados na Ergonomia da Atividade e na 

Psicodinâmica do trabalho (Dejours, 1994; Falzon, 2007), acreditamos que as prescrições 

são recursos incompletos, especialmente, por não serem capazes de contemplar a totalidade 

das situações vivenciadas no exercício cotidiano do trabalhar. Assim, buscando estender 

nossas análises ao nível da atividade, seguimos apresentando os elementos que 

compunham os dias trabalho dos profissionais em foco.  

4.4.2. O que faz um psicólogo hospitalar  

 

 Esta categoria corresponde aos conteúdos mais significativos relacionados ao 

cotidiano de trabalho dos psicólogos hospitalares pesquisados. Para uma melhor 

visualização, destacamos duas subcategorias a partir dos depoimentos dos participantes: a) 

Dia típico de trabalho; e b) Dia atípico de trabalho. 
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a) Dia típico de trabalho 

Durante a coleta de dados e, posteriormente, de posse do material apreendido, foi 

possível identificar inúmeras atribuições que os psicólogos hospitalares precisavam dar 

conta em seu dia de trabalho; algumas que já haviam sido reveladas, ainda que 

superficialmente, e outras que sequer haviam sido citadas.  

Ao indagarmos aos psicólogos hospitalares acerca de um dia típico de trabalho, foi 

consenso que, ao chegarem ao hospital, à primeira coisa a ser feita era a assinatura do 

ponto eletrônico, de controle geral do funcionamento da instituição. Logo em seguida era 

preciso verificar o livro de ocorrências, onde ficavam registrados os andamentos dos 

plantões, assim os profissionais tinham ideia de como havia sido o plantão anterior. Para 

eles, isto funcionava como uma forma de orientação:  

(...) tem que partir primeiro para a burocracia (...) chegou, assinou o ponto, depois 

tem que ver o livro de ocorrências. Com o ponto eu já presto conta da minha 

presença no hospital, eles já sabem que não faltei (...) como os plantões não são 

seguidos, ele ajuda a saber como anda a situação, o livro de ocorrências serve 

exatamente para esse objetivo de orientação (...) (P2). 

(...) chego, assino o ponto, deixo minhas coisas no armário e vou ver como foi o 

plantão de ontem (...) no livro a gente coloca tipo um resumo, o que é mais 

importante, assim, quem pegar vai saber se houve alguma urgência com algum 

paciente seu, essas coisas (...) é para receber e passar informações que serve o 

livro (P6); 

 Os participantes relataram que assim que chegavam para trabalhar também era 

preciso verificar se havia alguma solicitação de atendimento pendente. Geralmente, quando 

surgia alguma demanda, os demais profissionais de saúde redigiam uma solicitação de 
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serviço psicológico e deixavam direto na divisão de psicologia com o psicólogo de plantão, 

conforme os depoimentos a seguir:  

(...) tem que ver se tem solicitação de atendimento, para ir logo atender, porque 

geralmente é urgência, é paciente descompensado, mesmo se não for do meu setor, 

mas for urgência, eu atendo logo para não acumular e também para evitar 

problemas para mim ou para algum colega (...) (P3). 

(...) a gente recebe muita solicitação, quando eu chego vejo logo se tem alguma 

para o meu setor, se tiver, vou logo atender para não acumular serviço, se eu deixo 

de atender no início do plantão, depois é pior, ou não sobra tempo, ou o paciente 

piora, passa sem o atendimento psicológico e isso fica mal visto (...) (P9).  

Antes de atender diretamente os pacientes, os psicólogos hospitalares passavam 

ainda pela sala de prontuários, onde verificavam os históricos gerais dos pacientes que já 

vinham sendo atendidos por eles. Isto se configurava como mais uma forma de orientação 

como pudemos verificar: 

(...) tem que ver os prontuários antes de atender, para saber como anda o quadro 

do paciente. Às vezes, um tem indicação de alta, aí já vou fazer o desligamento dele 

antes de atender os outros, outras vezes o caso de algum piorou, aí já procedo de 

outro jeito, de acordo com o que é necessário para o paciente (...) (P10). 

(...) passo na sala de prontuários para ver os registros, pois lá sei se os pacientes 

estão no estado que eu deixei, se melhorou, se piorou (...) vejo se outros 

profissionais deixaram alguma coisa para a psicologia, alguma solicitação ou 

algum registro de alteração emocional (P12). 
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Martin e Gadbois (2007) refletem que o trabalho no âmbito hospitalar envolve a 

coleta e o tratamento de informações complexas, numerosas e em constante mudança 

acerca de cada paciente e da própria dinâmica da instituição.  Corroborando o que foi dito 

pelos nossos participantes, estes autores citam exatamente o prontuário de cada paciente, 

os livros de registros e os pedidos de atendimentos como fontes de informações dentro do 

hospital.  

Após os procedimentos iniciais que mencionamos, os psicólogos hospitalares 

partiam para os atendimentos aos pacientes propriamente ditos. Em relação a isto, 

identificamos duas situações distintas: o atendimento de pacientes “novos”, ainda na fase 

de admissão no serviço de psicologia hospitalar, e o atendimento de pacientes “antigos”, 

ou seja, que já estavam no hospital há pelo menos quinze dias. Ressaltamos, que tanto estas 

denominações como as devidas explicações foram dadas pelos próprios participantes em 

depoimentos como: 

(...) é diferente atender paciente novo e paciente antigo, que já tá aqui há quinze 

dias, um mês (...) são necessidades diferentes, tratamentos diferentes, são duas 

modalidades separadas de atendimento, cada qual com suas especificidades, o 

psicólogo que trabalha aqui precisa saber lidar com esses dois tipos de situação 

(P2). 

 Quanto aos atendimentos a pacientes “novos”, os participantes afirmaram que após 

se informarem acerca do caso do paciente e realizarem o acolhimento psicológico, partiam 

para o primeiro contato com ele, já no leito, por meio de uma entrevista preliminar, que era 

conduzida com o objetivo de estabelecer um vínculo terapêutico com o paciente, realizar 

uma anamnese, avaliar o diagnóstico-prognóstico psicológico, estipular metas terapêuticas 
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e fazer esclarecimentos acerca do processo de internação e do acompanhamento 

psicológico. Esses elementos foram identificados em trechos como: 

(...) primeiro tem que conhecer o paciente e deixar que ele me conheça, para criar 

segurança e confiança. Saber dele como ele vê o caso dele, como ele conta sua 

própria história, aí já tenho elementos para começar a avaliar o quadro emocional 

e saber o rumo que posso dar ao tratamento (...) já nesse primeiro contato já é 

possível contribui bastante com o caso, é um momento, no mínimo, decisivo (P2). 

(...) muitas vezes o paciente chega aqui sem saber o que é um psicólogo, sem saber 

por que tem que ficar internado. Ele sabe que tá doente, o nome da doença, mas 

não entende direito. Eu começo assim, me apresentando, dando informações (...) o 

paciente percebe a postura de colaboração do profissional, seja qual for, e passa a 

contribuir também, é uma relação de troca desde o primeiro contato (P6). 

Fiorini (2008) afirma que no momento da admissão de pacientes em tratamentos 

psicológicos breves, como os que acontecem em hospitais, é necessário realizar uma 

indagação minuciosa dos dados gerais do paciente, tendo como base o modelo de 

anamnese, que permite a composição de sua história clínica. Também é preciso efetuar de 

forma exaustiva uma avaliação diagnóstica, considerando os seguintes elementos: 1) 

diagnóstico nosográfico dinâmico, que se refere ao diagnóstico atual da enfermidade do 

paciente, considerando aspectos físicos e subjetivos; 2) avaliação da motivação para o 

tratamento, verificada por meio do seu grau de consciência da enfermidade e sua 

capacidade de assumir uma postura ativa; 3) estabelecimento de um foco, ou mesmo um 

ponto de urgência, como a ansiedade diante de algum diagnóstico ou de uma indicação 

cirúrgica, situações bastante comuns em hospitais.   
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Quanto aos atendimentos aos pacientes “antigos”, os psicólogos hospitalares 

relataram que se concentravam no apoio psicológico. Tinha como objetivo informar o 

paciente acerca da evolução do seu quadro clínico, trabalhar as reações emocionais 

relacionadas ao processo de adoecimento e internação, e motivar a colaboração do paciente 

com o seu tratamento de modo geral, como foi possível observar nas seguintes falas: 

(...) quando o paciente já tá aqui há um tempinho, eu trabalho muito a motivação 

dele. Ele precisa colaborar com o tratamento, mas com o tempo de internação vai 

desmotivando, vai ficando deprimido, irritável, o que é compreensível, afinal, não 

deixa de ser uma situação de tensão (...) motivar é essencial, se o paciente não 

colabora com ele mesmo, fica muito difícil a gente conseguir contribuir (P1). 

(...) dependendo da situação o paciente descompensa mesmo. Passar muito tempo 

no leito é difícil por vários motivos, causa ansiedade, estresse, revolta, medo, sem 

falar de todo o desconforto físico, não é uma coisa fácil. A psicologia tem que 

trabalhar isso tudo, tem que acalmar o paciente, fazer ele colaborar com a equipe, 

tem que fazer milagre as vezes (...) (P12). 

Destacamos que o apoio psicológico citado pelos participantes, ou ainda a 

Psicoterapia de Apoio, é uma técnica relevante em Psicoterapia Dinâmica Breve, uma 

abordagem da psicologia bastante utilizada no cenário hospitalar, conforme citado no 

primeiro capítulo desta dissertação. O objetivo do apoio psicológico se circunscreve à 

atenuação ou supressão da ansiedade e de outros sintomas clínicos, como meio de 

favorecer a situação de equilíbrio anterior a descompensação ou crise, e/ou modificar 

alguns padrões comportamentais, estimulando tentativas de aquisição de comportamentos 

novos e colaborativos durante o tempo de internação (Braier, 2008). 
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Ainda em relação aos atendimentos psicológicos prestados, os participantes que 

trabalhavam na UTI destacaram a assistência aos pacientes que não podiam verbalizar. 

Nestes casos, os psicólogos hospitalares utilizavam de técnicas de comunicação não verbal, 

baseadas em movimentos de membros ou piscar de olhos, para manterem algum tipo de 

comunicação com o paciente. Também utilizam métodos para que os pacientes, por conta 

do tempo de internação, não perdessem a noção do tempo, conforme relatado:  

(...) quando o paciente não pode falar eu me viro mesmo, uso técnicas que aprendi 

aqui pela necessidade, pois quando fui trabalhar na UTI eu não tinha 

conhecimentos específicos sobre o trabalho lá (...) na medida que as dificuldades 

iam surgindo eu ia procurando me informar (...) hoje se o paciente está consciente, 

mas não consegue falar, me comunico por gestos, geralmente dá muito certo (...) 

(P.12). 

(...) tem paciente que não pode falar, não consegue falar, aí recorro a comunicação 

não-verbal (...) parece não funcionar, mas funciona sim, na medida que vou 

fazendo o apoio, vou questionando para que ele responda sim ou não (...) também 

faço questão de informar a hora, o dia da semana e do mês, para ajudar na 

orientação (...) é incrível a diferença que isso faz na evolução do paciente (P. 5). 

Prado, Cecato e Silva (2013), apontam a dificuldade de comunicação verbal e o 

isolamento dos pacientes de UTI como alguns dos principais desafios do trabalho em 

hospital. Nestes casos, o psicólogo deve fazer uso de estratégias como as citadas pelos 

participantes desta pesquisa, visando à estimulação psíquica e visual e, ainda, a orientação 

temporal dos pacientes que se encontram conscientes em tal ambiente.  

Já os psicólogos hospitalares que trabalhavam no setor de urgência e emergência 

destacaram a necessidade de lidarem com situações de crise e reestabelecerem o estado 
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emocional dos pacientes na maioria dos atendimentos que prestavam em seu dia de 

trabalho, como pudemos verificar: 

(...) tem que atender o paciente assim que ele chega, porque é quando ele chega 

que a coisa pega, ele vem alterado por causa da situação (...) se o profissional não 

tiver capacidade de lidar com situações graves, não pode trabalhar aqui na 

emergência, tem que ter pulso forte (...) mas, apesar de sermos psicólogos, somos 

humanos também, e precisamos desses dois lados para sermos úteis aqui (...) (P5). 

(...) nosso dia-a-dia é marcado por acontecimentos extremos. Às vezes vem um caso 

leve, uma pancada, uma fratura simples, que não requer maiores trabalhos. Mas, 

tudo de mais grave que acontece na cidade vem para cá, e não é pouca coisa. Por 

isto a imprensa vive aqui, aqui não falta assunto para eles. Tem paciente que não 

tem como ser atendido, vem desacordado mesmo, mas alguns chegam em choque, 

aí a psicologia é tudo nesse momento, só o psicólogo salva em certos momentos 

aqui no hospital, só a gente sabe direcionar o reestabelecimento emocional de um 

acidentado em desespero, por exemplo (...) quando eu penso, nem acredito que 

faço isso todos os dias, mais de uma vez por dia (...) (P2). 

É possível afirmar que o trabalho no setor de urgência e emergência requer do 

psicólogo hospitalar um trabalho diferenciado, voltado, especialmente, para pacientes em 

situações de sofrimento intenso. O que é primordial nestes casos é justamente o 

reestabelecimento emocional do paciente, pois só assim ele poderá ser devidamente 

assistido pelos demais profissionais da equipe de saúde e, desta forma, beneficiado de 

modo geral (Romano, 1999).  

Outro elemento apontado pelos participantes como constituinte de um dia típico de 

trabalho foi a interconsulta. Trata-se de consultas que os psicólogos hospitalares fazem a 
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outros profissionais de saúde, intentando obter informações acerca do quadro clínico de 

algum paciente. De acordo com o que foi relatado, esta prática é essencial para o 

desenvolvimento do trabalho do psicólogo no hospital, como percebemos nas seguintes 

falas: 

(...) nosso trabalho requer uma relação direta com os demais profissionais do 

hospital, para que possamos conseguir mais informações dos pacientes, do plano 

de tratamento que ele está recebendo (...) não tem como a psicologia andar só no 

hospital, é preciso beber nas fontes da medicina, da enfermagem, da nutrição (...) 

sem interconsulta o trabalho não anda, isso eu garanto (...) (P12). 

(...) a interconsulta é outra coisa que faço diariamente. Procuro saber a visão dos 

colegas sobre o meu paciente, é uma forma de ampliar o meu olhar e beneficiar o 

paciente (...) acho que é uma coisa que enriquece o meu trabalho, só traz 

benefícios, devia ser exigido que todos fizessem (...) pelo menos todos deviam ter 

total consciência de que é uma prática indispensável (...) (P5). 

 De acordo com autores como De Marco (2003), o termo “interconsulta” tem sua 

origem nos Estados Unidos, na década de 1930, e remete a uma aproximação entre a 

psiquiatria e outras áreas da medicina, com fins de troca de informações acerca dos 

quadros clínicos de pacientes. Posteriormente se popularizou no meio hospitalar, 

abrangendo a troca de informações entre as mais variadas especialidades, constituindo-se 

enquanto uma prática que, assim como reconheceram nossos participantes, enriquece o 

trabalho em saúde, na medida em que integra informações baseada em diversos saberes.  

 Aqui os psicólogos hospitalares ressaltaram mais uma vez que prestavam 

assistência aos familiares dos pacientes internados nos hospitais em que trabalhavam. Para 
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eles, isto trazia benefícios tanto para o familiar atendido, como para o próprio paciente, 

como foi possível perceber nas seguintes falas: 

(...) eu dou assistência à família também, dependendo do caso do paciente e do 

tempo que ele está aqui, a família fica muito fragilizada, cansada mesmo, não é 

fácil (...) eu reconheço nisso uma forma de beneficiar o próprio paciente, mesmo 

que indiretamente, se o familiar está bem assistido, ele vai tranquilo, com mais 

suporte para oferecer ajuda (P9). 

(...) na hora da visita tem que atender a família, para dar informações, perguntar 

se estão precisando de alguma coisa (...) geralmente os familiares de pacientes 

graves apresentam mais demanda, mais necessidade, aí tem que ser dada uma 

atenção maior mesmo, um acompanhamento, da mesma forma que é com o 

paciente (...) familiares de pacientes menos graves são mais tranquilos (P3). 

Ainda em relação à assistência prestada as famílias, percebemos que os 

participantes também voltaram a enfatizar a necessidade de dispensar uma maior atenção 

aos familiares de pacientes graves. Autores como Prado, Cecato e Silva (2013), 

corroboram essa postura, reconhecendo a importância de um acompanhamento psicológico 

dos familiares de pacientes em estado grave, capaz de auxiliar na compreensão da 

hospitalização como um todo, pois além de toda a carga emocional envolvida em tal 

processo, o familiar ainda carrega a responsabilidade de dar suporte a um paciente que se 

encontra em uma situação de extrema vulnerabilidade.  

Os autores supracitados também reconhecem a importância da assistência 

psicológica aos demais profissionais da equipe de saúde em hospitais, pois são 

profissionais que, constantemente, lidam com situações de tensão na relação com o 

público. Sobre isto, os psicólogos hospitalares que participaram desta pesquisa, não só 
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relataram se tratar de mais uma atribuição em seu dia típico de trabalho, como 

demonstraram a relevância que atribuíam a esta atividade, em falas como: 

(...) também dou suporte a alguns colegas, da enfermagem, da fisioterapia, até 

médicos (...) acontece muito de o paciente chegar aqui alterado demais e isso 

estressa qualquer ser humano. Para um enfermeiro ou técnico de enfermagem não 

é fácil atender um paciente que chega agressivo, nervoso, eles tem que aplicar 

injeção, soro, ficam nervosos, são profissionais, mas são seres humanos (...) (P6). 

(...) infelizmente sempre temos óbito aqui, é um hospital de grande porte, atende 

muita urgência (...) tem paciente que passa pelos primeiros atendimentos muito 

grave, mas sobrevive e vai para a UTI, lá passa vários dias estabilizado, recebendo 

os cuidados da fisioterapia respiratória, da enfermagem, mas de uma hora para 

outra, desestabiliza e vai a óbito. Nesses casos a equipe sente, um apoio da 

psicologia é essencial para a família do paciente e para os profissionais que 

cuidavam dele (...) faz dois dias que aconteceu um caso assim (...) (P2). 

Aqui buscamos conhecer o cotidiano de trabalho dos psicólogos hospitalares; isto é, 

quais os principais elementos que caracterizavam o trabalhar destes profissionais e de que 

forma eles se colocavam na prática. Visando aprofundar esta compreensão, seguimos nossa 

investigação indagando os participantes acerca dos imprevistos que ocorriam em sua 

atividade de trabalho, pois, de acordo Dejours (2012), trabalhar implica gerir as defasagens 

entre o prescrito e o real, gerir as variabilidades que se renovam de um dia para o outro. 

Assim, seguiremos apresentando aspectos de um dia atípico de trabalho dos profissionais 

em foco. 

b) Dia atípico de trabalho 
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 Ao serem questionados acerca dos imprevistos em seu dia de trabalho, os 

psicólogos hospitalares foram enfáticos em reconhecer que os imprevistos eram 

corriqueiros no hospital. Em alguns trechos de seus depoimentos eles deixam isso bem 

claro, como a seguir: 

(...) a rotina do hospital é o próprio imprevisto. Todos os dias, todas as horas, 

todos os minutos acontecem coisas novas. Mesmo em dias em que tudo parece 

calmo, funcionar direitinho, de repente acontece alguma coisa que me tira da 

rotina que eu planejei. Eu venho com tudo arquitetado na cabeça para fazer o 

trabalho andar rápido, ser produtivo, aí chego aqui, as coisas vão acontecendo e 

eu vou tendo que adaptar (...) (P12). 

A primeira fonte de variabilidade citada pelos participantes tem origem nos 

próprios pacientes. Conforme relataram, cada paciente apresenta uma necessidade 

diferente, exigindo dos profissionais de psicologia uma grande flexibilidade para gerirem 

as demandas que se apresentam, como atestam as seguintes falas:  

(...) os pacientes variam demais, nem sei como explicar. Aparentemente os casos 

são parecidos, mas cada um apresenta uma necessidade diferente, você tem que 

reconhecer o terreno, não adianta ir com receita de bolo, que o bolo desanda 

mesmo, não tem jeito (...) tem que buscar entender cada individualidade e buscar 

agir de acordo com isso, esse é o caminho mais seguro (...) (P3) 

(...) todos os pacientes que chegam aqui são diferentes. Nós da psicologia somos os 

que mais sentimos isto, porque somos nós que entramos em contato direto com o 

temperamento, a personalidade, a emoção do paciente. É assim que surgem os 

imprevistos, uns recebem bem a psicologia, outros dizem que não querem, outros 

ignoram, até os que aceitam tem imprevistos, tem intervenção que não funciona 
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com um, mas funciona com outro, e nós vamos adaptando, moldando de acordo 

com o paciente, é preciso um leque de opções e muita disponibilidade (...) (P7). 

Os participantes também destacaram a ocorrência de imprevistos relacionados aos 

demais profissionais da equipe de saúde do hospital. Apesar de a maioria dos profissionais 

já reconhecerem a necessidade do atendimento psicológico, tanto para os pacientes, como 

para os seus familiares, alguns ainda apresentam resistência e, por conta disto, não 

colaboram com os psicólogos hospitalares em ocasiões como a interconsulta, por exemplo. 

Verificamos isto em trechos como: 

(...) bem, eu não posso dizer que a aceitação da psicologia aqui não é boa, pelo 

contrário, a maioria dos profissionais reconhece a nossa importância. Por isso eu 

acho que devo citar como imprevisto os casos dos médicos ou enfermeiros que não 

respeitam nosso trabalho, interrompem, não se dispõem a colaborar minimamente 

(...) (P3). 

(...) um imprevisto é a falta de disponibilidade de algumas categorias que prefiro 

não mencionar em colaborar comigo, aliás, com os psicólogos que trabalham aqui. 

Muitas vezes a interconsulta não acontece por isto, e o maior prejudicado é o 

paciente, me admira esse tipo de postura ainda existir em um hospital, é arcaico 

(...) (P9).  

Outra fonte de imprevistos destacada pelos participantes remete à organização e 

controle das salas de prontuários do hospital. De acordo com eles, a verificação do 

prontuário antes da visita psicológica diária é essencial para o direcionamento do 

atendimento a ser prestado ao paciente, mas nem sempre isso é possível, pois é frequente o 

“sumiço” de prontuários por longos períodos, como relatado a seguir: 
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(...) um imprevisto comum aqui é o sumiço de prontuários. Acontece tanto que vai 

deixar de ser imprevisto e vai virar rotina. Isto já foi comunicado várias vezes a 

coordenação da divisão, a coordenação geral em reuniões, mas não tem jeito, 

sempre acontece. É preciso fazer o atendimento às cegas, sem saber a evolução do 

paciente (...) (P4).  

 Os psicólogos hospitalares alegaram ainda que o sistema de ponto digital do 

hospital é um imprevisto frequente e um dos que mais atrasam a rotina dos profissionais, 

não só da psicologia, mas da instituição como um todo. Pudemos perceber isso nas 

seguintes falas: 

(...) ultimamente um imprevisto é o ponto que sai do ar. Parece que adivinha a 

hora de entrada e saída do plantão para parar de funcionar. Isso atrasa todo 

mundo, porque tem que esperar um tempo e se não voltar de jeito nenhum é que 

eles aceitam que assine lá na coordenação. É um transtorno para o hospital 

inteiro, é preciso apressar o trabalho aqui, ou as obrigações de casa para dar 

conta quando isso acontece (...) (P3).  

 Diante do exposto, percebemos que apesar da existência de prescrições, estas 

consistiam apenas em uma parte daquilo que era realizado pelos psicólogos hospitalares 

pesquisados. O cotidiano de trabalho exigia uma constante mobilização destes 

profissionais, para que pudessem dar conta das situações reais de trabalho, e ao mesmo 

tempo demonstrarem a capacidade que tinham de transformá-las.    

4.5. Ambiente e Condições de Trabalho  

 

 Aqui apresentamos os principais elementos que emergiram em nossos resultados 

acerca da exposição no ambiente de trabalho dos psicólogos hospitalares, especialmente 
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em relação aos fatores de risco e as exigências físicas impostas pela dinâmica da atividade 

que estes profissionais realizavam no hospital.  

Em relação à exposição no ambiente físico de trabalho, constatamos que 95,0% dos 

psicólogos hospitalares reconheceram estarem expostos a agentes biológicos. Durante a 

aplicação do questionário INSAT, foi possível perceber que eles atribuíam tal realidade a 

própria natureza do trabalho hospitalar. No entanto, alguns enfatizaram que tinham receio 

em realizar atendimentos no setor de doenças infectocontagiosas. A distribuição de 

respostas acerca desta temática pode ser verificada na Figura 4. 

 

 Figura 4. Distribuição dos participantes em função da exposição no ambiente físico de 

trabalho. 

 

 A exposição a agentes biológicos também foi relatada pelos participantes no 

momento da entrevista semi-estruturada, em falas como: “(...) aqui é um hospital, todos 

estamos expostos a vírus, bactérias e coisas do tipo (...)” (P5); “(...) o ambiente é 

carregado de riscos biológicos, então eu posso citar vários, mas o mais comum são as 

bactérias (...)” (P8) “(...) aqui é tanto que a gente já se considera imune, se considera 
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batizado (...)” (P12). Nesta última fala foi possível identificar uma estratégia de defesa do 

participante, expressa pelo tom de humor que ele imprimiu em sua colocação sobre a 

exposição a agentes biológicos. 

Ainda com base na Figura 4, é possível afirmar que o trabalho era realizado em um 

ambiente com ruído elevado (42,0%) e constante (55,0%). Tais aspectos puderam ser 

observados de forma imediata e bastante evidente nas visitas realizadas às instituições. As 

principais fontes de ruído identificadas pelos participantes foram o trânsito das macas pelos 

corredores, as máquinas que auxiliavam o funcionamento do hospital (geradores, 

climatizadores) e o barulho das ambulâncias, especialmente, para os psicólogos que 

trabalhavam no setor de urgência e emergência. Sobre isto, podemos destacar a seguinte 

afirmação: 

(...) aqui o ruído é constante, não para em momento nenhum. Se você prestar 

atenção vai perceber isto. A movimentação do hospital é essa todo dia, não para, 

chega ambulância a todo instante, aí vem à sirene, a correria dos socorristas, as 

macas sendo arrastadas a todo vapor, sem falar que, para completar, a imprensa 

não sai daqui (...) (P5). 

 Iida (2005) define o ruído como um estímulo auditivo que não fornece informações 

úteis e desejáveis. Quando presente no ambiente de trabalho, pode se tornar uma fonte 

poderosa de incômodo, acarretando prejuízos ao desenvolvimento das atividades e, ainda, 

riscos a saúde do trabalhador, tais como: problemas de audição, estresse, irritabilidade e 

ansiedade.  

Outros dois pontos que nos chamaram a atenção em relação ao ambiente físico de 

trabalho foram a exposição a poeiras ou gases (42,5%) e ao calor intenso (35,0%). De 

acordo com os participantes, o problema se dava devido às condições dos equipamentos de 
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climatização, que além de antigos, não recebiam a manutenção necessária, chegando a 

acumular poeiras ou a nem mesmo funcionarem satisfatoriamente. Assim diziam: “(...) os 

condicionadores acumulam muita poeira e dificilmente recebem manutenção, acabam que 

nem funcionam direito (...)” (P12).  

Os aspectos mencionados configuram os principais riscos que identificamos no 

ambiente físico de trabalho dos psicólogos hospitalares. Na nossa perspectiva, os riscos se 

definem como elementos que, devido a sua natureza, podem acarretar danos à integridade 

global do trabalhador (Nouroudine, 2004). Alertamos que os elementos que não foram 

discutidos de forma extensiva (vibrações, radiações, frio intenso e agentes químicos), 

apesar de terem apresentado frequências menos elevadas, não estiveram ausentes. Assim, 

mesmo em menor intensidade, também compõem o quadro em questão. 

 Um número expressivo de participantes também reconheceu que o trabalho de 

psicologia dentro do hospital exige posturas penosas (42,5%), outros 45,0% assinalaram 

precisar permanecer muito tempo no mesmo local, 62,5% permanecer muito tempo de pé 

com deslocamento e 70,0% permanecer muito tempo de pé na mesma posição, conforme 

ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5. Distribuição dos participantes em função das exigências físicas do trabalho. 

 

Os resultados acima mencionados podem ser justificados por diversos fatores. Um 

deles é que o atendimento a pacientes hospitalizados acontece, quase que exclusivamente, 

dentro de enfermarias que comportam mais de um interno, onde não é permitido aos 

profissionais de saúde, entre eles o psicólogo, sentarem-se nas camas destinadas aos 

pacientes, nem nas cadeiras de apoio reservadas aos acompanhantes. Cabe ressaltar que 

cada atendimento dura, em média, 30 minutos, podendo variar de acordo com as 

necessidades de cada caso. 

Além de permanecer em pé durante os atendimentos, o psicólogo hospitalar 

também permanece muito tempo no mesmo local, pois faz parte de sua estratégia de 

trabalho manter-se de frente para o paciente que está sendo atendido e de costas para os 

outros ocupantes do quarto, visando imprimir algum grau de privacidade ao atendimento 

(Romanno, 1999). A distância da divisão de psicologia para os setores de trabalho, atrelada 

à necessidade de se deslocar ao encontro de cada paciente durante todo o plantão, também 

são fatores que tornam compreensíveis os resultados expostos na Figura 5.  

 Apesar de reconhecerem a importância de uma qualificação específica na área, 

alguns autores (Castro & Bornholdt, 2004; Chiatone, 2006) defendem que o psicólogo 

hospitalar é, antes de qualquer coisa, o profissional de psicologia que presta assistência ao 

paciente hospitalizado “à beira do leito”. Os participantes desta pesquisa trabalhavam 

exatamente assim, atendendo aos pacientes nas enfermarias, de onde a maioria não podia 

sair, ou mesmo ao lado das macas que chegavam ao setor de emergência, razão pela qual 

trabalhavam quase que exclusivamente em pé. 

4.6. Fatores Organizacionais e Relacionais 
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Nesta seção buscamos apresentar os aspectos que se destacaram referente aos 

fatores organizacionais e relacionais da atividade de trabalho dos psicólogos hospitalares. 

Para tanto, elencamos quatro subcategorias: a) Cooperação e ritmo de trabalho; b) 

Autonomia e iniciativa; c) Relações no trabalho; d) Reconhecimento e satisfação.  

a) Cooperação e ritmo de trabalho 

Diante da expressiva quantidade de itens que compunham a questão do INSAT 

referente à cooperação e ritmo de trabalho, optamos por submeter os dados a medida de 

associação χ2 (qui-quadrado), que nos permitiu verificar se as frequências encontradas 

eram de fato significativas ou teriam ocorrido aleatoriamente. Os dados que se 

apresentaram estatisticamente relevantes estão expostos na Tabela 4. 

Tabela 4.  

Distribuição dos participantes em função da cooperação e ritmo de trabalho. 

 
Características SIM NÃO   χ2    Sig. 

Ter que depender do trabalho de colegas 80,00% 20,00% 14,4 0 

Ter que atuar a partir da demanda/necessidade dos 

clientes ou usuários 
80,00% 20,00% 14,4 0 

Ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo 82,50% 17,50% 16,9 0 

Ter que me apressar 72,50% 27,50% 8,1 0,004 

 

 O valor do χ2 de 14,4 com grau de liberdade 1 foi encontrado para os itens “ter que 

depender do trabalho de colegas” e “ter que atuar a partir da demanda/necessidade dos 

clientes ou usuários”, tal como p< 0,05. Assim nós pudemos aceitar que existe uma 

diferença significativa entre as frequências observadas e as frequências esperadas, e 

concluímos que estas respostas eram estatisticamente significativas. Quanto ao valor do χ2 

de 16,9 com grau de liberdade 1 encontrado para o item “ter que fazer várias coisas ao 
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mesmo tempo” e χ2 de 8,1 com grau de liberdade 1 para “ter que me apressar”, ambos com 

p< 0,05 também pudemos afirmar que eram estatisticamente significativos.   

 Percebemos que no trabalho dos nossos participantes existia uma clara dependência 

entre os profissionais da categoria (80,0%) que, de acordo com os mesmos, era decorrente 

da necessidade de ajustes nas rotinas, como, por exemplo, a troca de plantões e o 

revezamento do tempo de descanso no plantão noturno, conforme citado anteriormente na 

seção de caracterização da amostra. Essa dependência também existia em relação ao 

público (80,0%), pois os atendimentos eram sempre ajustados às necessidades que este 

apresentava.   

Os psicólogos hospitalares especificaram que também dependiam da colaboração 

de profissionais de outras áreas, que muitas vezes interrompiam os atendimentos 

psicológicos para realizar os procedimentos de rotina no paciente. Era necessário 

conscientizar toda a equipe multidisciplinar acerca da relevância do seu trabalho para a 

manutenção do equilíbrio psíquico do paciente, de forma que todos pudessem vir a 

colaborar. No entanto, apesar das tentativas de conscientização, as reclamações acerca das 

interrupções dos atendimentos foram constantes, alcançando 57,0% do total de respostas 

apreendidas por meio do INSAT. 

Tratava-se de um trabalho caracterizado pela necessidade de cooperação que, de 

acordo com Dejours (2012), pressupõe a vontade dos trabalhadores de agirem juntos, 

visando superar as contradições que emergem da organização do trabalho. Por meio da 

cooperação, os psicólogos hospitalares buscavam, entre outras coisas, gerir as 

variabilidades características do ambiente hospitalar, primeiramente devido aos pacientes, 

que colocavam aos participantes desafios os mais diversos, para os quais nem sempre havia 
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soluções prontas; em segundo lugar, pela instabilidade e intensidade das rotinas de trabalho 

no hospital. 

Os psicólogos hospitalares afirmaram ainda que precisavam se apressar (72,5%) e 

ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo (82,5%) para darem conta da quantidade de 

tarefas, o que evidenciou uma situação de sobrecarga no trabalho. A multiplicidade de 

atividades a serem realizadas simultaneamente, assim como a pressão ocasionada pelo 

tempo em que precisavam ser realizadas, constitui uma fonte considerável de dificuldade 

para esses profissionais. 

b) Autonomia e iniciativa 

No tocante a autonomia e iniciativa, percebemos que todos os itens que compõem 

esse eixo temático apresentaram um percentual considerável, ou seja, acima de 50,0%. 

Destacou-se, especialmente, o fato de 87,5% dos participantes terem afirmado que podiam 

decidir como realizar as suas tarefas. Tal afirmação foi reforçada quando indicaram que 

podiam tomar decisões por conta própria (65,0%), influenciar o ritmo ou velocidade do 

trabalho (62,0%), alterar a ordem de realização das tarefas (60,0%) e escolher os 

momentos de pausa (57,5%). Estes índices podem ser vistos na Figura 6.  
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Figura 6: Distribuição dos participantes quanto à possibilidade de autonomia e iniciativa. 

 

 Atribuímos essa autonomia declarada pelos psicólogos hospitalares ao fato de 

realizarem suas tarefas sem nenhum controle direto durante a jornada de trabalho, 

chegando a ficarem vários dias sem nenhum tipo de contato com os seus superiores 

hierárquicos. No entanto, cada psicólogo hospitalar era responsável por um determinado 

número de leitos localizados em um setor específico do hospital. Diariamente eles 

precisavam cumprir um número preciso de atendimentos, que além de registrados nos 

prontuários dos pacientes, deveriam ser, ao final de cada plantão, registrados em um livro 

de ocorrências físico, que ficava na sala da divisão de psicologia, e em um sistema online 

acessado por meio de uma senha individual e utilizado para fazer o controle do 

funcionamento do hospital de modo geral. Desta forma, apesar da autonomia da qual 

dispunham, suas tarefas eram constantemente monitoradas, controladas e avaliadas pelos 

coordenadores por meio do acesso a tais registros.  

 Compreendemos a autonomia no trabalho como a possibilidade de o sujeito intervir 

nas prescrições, de forma a aproximá-las o mais possível do real do trabalho. Em nome da 

segurança dos trabalhadores, dos pacientes e do hospital como um todo, essa intervenção 
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deveria ser analisada por um coletivo constituído tanto pelos trabalhadores envolvidos, 

quanto pela hierarquia, o que pressupõe a existência, como define Dejours (1994), de um 

espaço público, onde acordos possam ser gerados em torno de práticas de exercício da 

autonomia com respeito a organização de trabalho.   De acordo com Moraes, Vasconcelos 

e Cunha (2012), uma organização do trabalho rígida é um obstáculo ao exercício da 

autonomia do trabalhador, favorecendo o sofrimento em detrimento do prazer e da 

constituição do sentido do trabalho. 

c) Relações no trabalho 

Entendemos que o trabalhar não é algo meramente individual, mas que pressupõe o 

outro, que de alguma forma se faz presente, ou mesmo a quem se destina a ação. Neste 

sentido, Dejours (2012) afirma que o trabalho deve ser considerado a partir das relações 

intersubjetivas que o circundam, com a hierarquia, os pares, os subordinados, o público e a 

sociedade. Diante disto, buscamos conhecer como se davam as relações no trabalho dos 

psicólogos hospitalares, mais especificamente, como eram as relações com a chefia, com 

os colegas de profissão, com os colegas de trabalho de outras categorias profissionais e 

com o público.  

No tocante a relação com a chefia, os participantes foram enfáticos ao afirmarem 

que era uma relação boa, porém, distante. Percebemos que, em todos os hospitais 

pesquisados, os coordenadores das divisões de psicologia não se faziam presentes 

diariamente em tal ambiente, pois se encontravam voltados, especialmente, para questões 

administrativas. Na maioria das vezes, apareciam para suprir a falta de funcionários ou 

apenas para checar a movimentação nas salas. Estes aspectos podem ser identificados em 

falas como: 
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(...) a relação com a coordenadora é boa, posso dizer que é tranquila. Mas, para 

falar a verdade, é uma relação distanciada, porque mal a vemos, ela está sempre 

pelo hospital, resolvendo questões burocráticas, participando de reuniões, só 

aparece para dar informativos, verificar a movimentação e quando faltam duas, 

três pessoas do quadro, ela arregaça as mangas e vai atender os pacientes, aqui o 

serviço não pode parar (...) (P11). 

 Sobre os colegas de profissão, os psicólogos hospitalares afirmaram que era uma 

relação tranquila e agradável, especialmente, porque eram profissionais que se uniam com 

o objetivo de facilitar o andamento do trabalho. Sobre isto, um dos psicólogos hospitalares 

destacou: 

(...) aqui a relação de trabalho é muito boa entre os psicólogos, podemos contar 

um com o outro na maioria das vezes. Não digo em todas porque é impossível, eu 

estaria mentindo, tem dias em que você precisa trocar o plantão, mas ninguém 

pode, não é por má vontade. Mas, quase sempre existe ajuda, é um ambiente 

agradável aqui na divisão (...) aqui na psicologia somos unidos, não criamos 

problemas (...) (P2). 

Contudo, no que se refere as relações com os colegas de outras categorias 

profissionais, as respostas foram consideravelmente divididas. Parte da amostra relatou se 

tratar de um relacionamento difícil, onde a psicologia não era devidamente respeitada, 

afirmaram que “(...) os outros profissionais dificultam um pouco, não respeitam como 

deveriam, aí não tem como o relacionamento ser bom (...)” (P6). Por outro lado, alguns 

disseram que mantinham uma boa relação com os demais profissionais da equipe de saúde 

do hospital, (...) também é uma relação boa, gratificante, cada um sabe seu lugar e tudo 

corre positivamente (...) (P7). 
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Quanto à relação com os pacientes, os psicólogos hospitalares afirmaram ser boa e 

gratificante, porém, complexa. Segundo eles, na maioria das vezes era necessário 

conquistar o paciente para que as coisas “andassem”, e também saber lidar com as 

situações de tensão com eles, como verificamos nas seguintes falas: 

(...) a relação com os pacientes é muito boa, mas não é fácil (...) ele chega aqui 

com reservas, aí é preciso ir pelas beiradas, conquistando o terreno, até porque o 

meu trabalho depende diretamente da relação que estabeleço com o meu paciente, 

então tenho que me esforçar para que seja a melhor possível (...) (P2)  

(...) é a melhor relação aqui dentro, a mais gratificante, mas também, a mais 

complexa, pode ter certeza. Até conquistar a confiança do paciente é um 

caminhozinho longo, que tem que ser bem feito (...) é preciso ter em mente que vão 

acontecer muitas situações difíceis e o andamento terapêutico vai depender 

diretamente da relação com o paciente (...) mas é uma relação boa, que gratifica 

enquanto profissional, enquanto ser humano que faz pelo outro (...) (P3).  

Estendendo as análises acerca das relações no trabalho, os resultados do INSAT 

apontaram que o total de participantes (100,0%) considerava possível discutir sobre o 

trabalho informalmente. No entanto, esse número caiu em relação à possibilidade de 

discussões formais (70,0%). Uma parcela expressiva da amostra também relatou ter a 

opinião considerada para o funcionamento do serviço (90,0%) e ser possível expressar-se à 

vontade (95,0%). Tais dados seguem na Figura 7. 
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Figura 7: Distribuição dos participantes em função das relações no trabalho. 

 

 Os participantes do estudo, em todos os hospitais visitados, revelaram que a 

realização de encontros formais não era uma prática habitual, sistemática com uma agenda 

voltada as questões do trabalho. Eles discutiam as questões que emergiam sobre o trabalho 

em espaços informais, como as cantinas ou corredores. As poucas reuniões que ocorriam 

eram convocadas pela coordenação direta, quase sempre para passar informações 

institucionais. Nestas, os participantes disseram que tinham a possibilidade de expressar 

suas opiniões e que, sempre que possível, elas eram levadas em consideração.   

 Na figura 8, apresentamos os riscos que os participantes identificaram em torno das 

relações no trabalho. A exposição à agressão verbal foi apontada por 90,0% deles, seguida 

da agressão física com 62,5% e intimidação com 57,5%. 
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Figura 8: Distribuição dos participantes em função dos riscos nas relações de trabalho. 

  

 De acordo com os participantes, os riscos de agressão verbal e física se davam em 

decorrência do fato de prestarem atendimento a pessoas em situações extremas. Isso 

geralmente acontecia com pacientes que recebiam a comunicação de diagnósticos graves 

ou crônicos, da necessidade de amputação de membros, ou ainda da longa permanência no 

hospital. No tocante aos familiares, essas reações surgiam principalmente após receberem 

notícias de coma ou óbito. Nestes casos, as manifestações também ocorriam em forma de 

ameaça ou intimidação.  

 Percebemos que se trata de um trabalho que só se realiza a partir de um contato 

direto com o público, fato reconhecido por 100,0% dos psicólogos hospitalares 

pesquisados. Diante das inúmeras características que identificamos acerca deste contato, 

optamos mais uma vez por usar a medida de associação χ2 (qui-quadrado), visando 

verificar a consistência dos dados. Os valores encontrados indicaram que as frequências 

não aconteceram meramente por aleatoriedade. Logo, podemos nos basear nelas para 

afirmar que de fato retrataram a realidade dos participantes. 
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Tabela 5: 

Distribuição dos participantes em função das características do contato com o público. 

 

Características do contato com o público 

  

       χ2       Sig. % 

Lidar com as exigências do público 77,50% 12,1 0,001 

Lidar com situações de tensão na s relações com o público 95,00% 32 0 

Na maioria das vezes os contatos com o público são bons 92,50% 28,9 0 

Na maioria das vezes os contatos com o público são gratificantes 85,00% 19,6 0 

Adapto o modo de trabalhar para atender as necessidades do público 85,00% 19,6 0 

As necessidades do público são imprevisíveis 80,00% 14,4 0 

As necessidades do público são justas e claras 80,00% 14,4 0 

As necessidades do público são difíceis de atender, pois não depende 

de mim 
82,50% 16,9 0 

 

Percebemos na Tabela 5 que o item “lidar com as exigências do público” foi 

afirmativo para 77,5% da amostra, com o valor do χ2 de 12,1, grau de liberdade 1 e p< 

0,05. Já a opção “Lidar com situações de tensão com o público” foi apontada por um total 

de 95,0%, χ2 32,0, grau de liberdade 1 p< 0,05. Esses achados evidenciaram que o 

psicólogo hospitalar, por manter um contato direto com o público, precisava lidar com as 

suas demandas e reações. Muitas vezes, por questões próprias ao contexto, isso acontecia 

numa condição de tensão. Compreendemos que quem vai ao hospital, vai porque algo no 

seu organismo saiu do curso habitual, ou seja, produziu-se um desequilíbrio que afeta o ser 

em sua globalidade, cabendo ao psicólogo hospitalar à tarefa de contribuir para 

restabelecer certo equilíbrio na esfera psíquica e, desse modo, criar condições para que a 

terapêutica indicada a um determinado paciente tenha maiores chances de sucesso. 

 Os participantes afirmaram que na maioria das vezes os contatos com o público 

eram bons (92,5%),  χ2 de 28, 9, grau de liberdade 1 e p<0,05 e, ainda, que na maioria das 

vezes os contatos com o público eram gratificantes (85,0%), χ2 19,6, grau de liberdade 1 e 

p<0,05. Observamos que, apesar das exigências do público e das situações de tensão 

vivenciadas, os psicólogos hospitalares também encontravam nesses contatos uma fonte 

importante de prazer.  
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 Um total de 85,0% dos participantes adaptava seu modo de trabalho para atender as 

necessidades do público (χ2 19,6; grau de liberdade 1; p<0,05). Outros 80,0% atribuíram a 

estas necessidades um caráter de imprevisibilidade (χ2 14,4; grau de liberdade 1; p<0,05). 

Assim, percebemos mais uma vez que o trabalho dos profissionais em questão era variado 

e que tinha que ser modulado em função da singularidade das demandas de atendimento.  

Ainda nesse sentido, 80,0% dos participantes afirmaram que as necessidades do 

público eram justas e claras (χ2 14,4; grau de liberdade 1; p<0,05). No entanto, 

reconheceram que tais necessidades chegavam a ser difíceis de atender porque a solução 

nem sempre dependia diretamente deles (82,5%; χ2 16,9; grau de liberdade 1; p<0,05). 

Essa impossibilidade de ação, em muitas circunstâncias, foi relatada claramente como 

fonte de sofrimento pelos psicólogos hospitalares, como poderemos perceber nas falas 

expostas na sessão sobre vivências de prazer e sofrimento no trabalho.   

d) Reconhecimento 

De acordo com Dejours (2012), o reconhecimento é uma dimensão essencial do 

relacionamento do sujeito com o seu trabalho, sendo a mobilização subjetiva dependente 

diretamente dele. Neste sentido, indagamos aos psicólogos hospitalares acerca do 

reconhecimento que recebiam por parte da hierarquia, dos pares, dos colegas de outras 

categorias profissionais e do público.  

Dentre os psicólogos hospitalares que afirmaram se sentirem reconhecidos pelos 

superiores hierárquicos, alguns destacaram como principais expressões deste 

reconhecimento os elogios e a confiança que depositavam neles. Um dos participantes 

exemplificou claramente isto: 

(...) eu me sinto reconhecido pela coordenação, não tenho do que reclamar sobre 

esse assunto (...) o reconhecimento vem pelos elogios ao trabalho que é bem feito, 
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ao compromisso que tenho com o hospital, com os horários e com meus pacientes 

(...) muitas vezes quando é preciso passar alguma informação e a coordenadora 

vem aqui e todos estão atendendo, ela liga diretamente para mim, me passa as 

informações e eu repasso para os colegas, acho que isso também é 

reconhecimento, ela reconhece que pode confiar em mim (...) (P3). 

 Entretanto, alguns afirmaram não receberem nenhum tipo de reconhecimento por 

parte da hierarquia, e justificaram isto pelo distanciamento entre os coordenadores das 

divisões de psicologia e os psicólogos hospitalares, em falas como: 

(...) não vejo reconhecimento por parte da coordenação, na verdade, mal vejo a 

coordenadora, ela está sempre ocupada de outras questões e só passa para fazer o 

controle das atividades, checar os registros. Quando estou aqui ela só pergunta se 

está tudo bem, se tenho alguma questão (...) não lembro de nenhum tipo de 

reconhecimento vindo diretamente dela (...) (P5). 

 Foi possível verificar que os psicólogos hospitalares se sentiam reconhecidos pelos 

colegas de profissão, com quem estabeleciam relações estreitas de confiança e cooperação. 

Isso pôde ser visto nos seguintes relatos: 

(...) os colegas reconhecem bastante, eles sabem do seu esforço e entendem a 

importância do trabalho aqui mais do que qualquer um. Eles não só elogiam, mas 

também ajudam, dão força quando é necessário, somos unidos, sabemos que 

podemos contar um com o outro (...) (P2).  

(...) eu me sinto reconhecida pelos outros profissionais de psicologia, e eu também 

reconheço o trabalho deles (...) eu sempre recebo elogios, sempre sou consultada 

para tirar dúvidas, e julgo isso tudo como reconhecimento, acho muito bom, me 

motiva bastante, eu sinto que as coisas vão bem (...) (P1). 
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 Já quanto ao reconhecimento por parte dos colegas de outras categorias 

profissionais que trabalhavam no hospital, parte da amostra afirmou que não existia 

reconhecimento, como é possível observar: 

(...) não vejo reconhecimento por parte dos outros profissionais, alguns até 

colaboram, respeitam, mas não se aproximam muito, não estabelecem diálogos, 

não vejo reconhecimento desta forma (...) reconhecer seria, além de respeitar, já 

que respeito é obrigação aqui dentro, se aproximar, tentar entender o nosso 

trabalho, mostrar algum tipo de interesse (...) (P9).  

No entanto, alguns psicólogos hospitalares relataram manter um relacionamento 

mais próximo com os demais profissionais da equipe de saúde do hospital e, por conta 

disto, se sentiam reconhecidos e respeitados por eles, como afirmou um participante: 

(...) a minha relação com os médicos, os enfermeiros, os outros profissionais que 

não são do nosso quadro é muito bom. Eu sempre me aproximo, mostro o meu 

trabalho com seriedade e eles respeitam, me procuram quando algum paciente 

precisa, isso me faz sentir reconhecida, principalmente quando me elogiam pelo 

resultado de algum trabalho com os pacientes ou me procuram para pedir 

informação, para pedir a minha opinião (...) (P8). 

Pudemos perceber que os psicólogos hospitalares também consideravam seu 

trabalho reconhecido pelos pacientes aos quais prestavam atendimento e que se tratava de 

um reconhecimento conquistado aos poucos, mediante o estabelecimento de uma relação 

terapêutica de confiança. Sobre isto um deles relatou: 

(...) existe muito reconhecimento vindo dos pacientes. Alguns, no início, resistem a 

nossa presença, chegam a dizer que não precisam de psicólogo ou que nem sabem 

para que serve, mas aos poucos estabelecemos um vínculo colaborativo e de 
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confiança (...) a postura do paciente vai mudando, de repente o paciente que disse 

que não precisa de psicólogo faz um elogio, colabora com o atendimento, ouve, ou 

seja, reconhece você como um profissional importante aqui no hospital (...) (P8). 

 Verificamos que os participantes também se sentiam reconhecidos pela sociedade 

de modo geral. Segundo afirmaram, a psicologia, em especial a psicologia hospitalar, vem 

ganhando espaço não só dentro do hospital, mas nos mais variados contextos, conforme a 

seguinte fala: 

(...) acho que hoje em dia já existe um reconhecimento que não tínhamos tempos 

atrás (...) a psicologia, e digo mais, a psicologia hospitalar vem conquistando seu 

espaço, hoje as pessoas já sabem que em um hospital tem que ter psicólogo, sabe 

que é um profissional importante, neste sentido, eu me sinto reconhecido (...) (P4). 

 Considerando a relevância desse tema, buscamos estender as análises acerca do 

reconhecimento e da satisfação no trabalho dos psicólogos hospitalares por meio de dados 

coletados pelo INSAT, conforme apresentamos na Tabela 6. 

Tabela 6: 

Distribuição dos participantes em função do reconhecimento e a satisfação com o trabalho. 

 

  f % 

Reconhecido pelos colegas de profissão 35 87,5 

Reconhecido pelos colegas de outras categorias profissionais 17 42,5 

Reconhecido pela chefia 35 87,5 

Reconhecido pelo público 36 90,0 

Reconhecido pela sociedade 27 67,5 

É um trabalho que poderei realizar daqui a dez anos 19 47,5 

É um trabalho no qual me sinto explorado 19 47,5 

É um trabalho que eu gostaria que meus filhos realizassem 18 45,0 

É um trabalho com o qual de modo geral estou satisfeito 33 82,5 

É um trabalho gratificante pelo resultado atingido 30 75,0 
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 Verificamos que a maioria dos psicólogos hospitalares (87,5%) considerava que o 

seu trabalho era reconhecido pelos colegas de profissão, porém, apenas 42,5% 

identificavam o reconhecimento por parte dos colegas de outras categorias profissionais. 

Atribuíram isto ao fato de a psicologia tratar de aspectos subjetivos, cujos resultados se 

mostravam menos “concretos”, palpáveis que aqueles apresentados pelas demais áreas, 

mas também pela própria natureza do hospital, que permanecia predominantemente 

voltada aos aspectos físicos das patologias. Os participantes também apontaram 

reconhecimento por parte da chefia (87,5%), do público (90,0%) e da sociedade de modo 

geral (67,5%). Segundo os participantes, esse reconhecimento se expressava por meio de 

elogios ao trabalho realizado e ao comprometimento com o trabalho.  

Ao serem questionados acerca da possibilidade de continuar realizando o mesmo 

trabalho daqui a dez anos, apenas 47,5% responderam afirmativamente. Disseram que já 

estavam há muito tempo na profissão e se sentiam cansados diante do ritmo de trabalho no 

hospital. Isso pode ser justificado pelo fato de a média de idade dos participantes se situar 

em torno de 44,8 anos e média de 9,1 anos de atuação na profissão.  

Cabe destacar que 47,5% da amostra afirmaram se sentirem explorados no trabalho, 

e apenas 45,0% disseram que gostariam que seus filhos realizassem o mesmo trabalho, 

caso manifestassem vontade. Para justificar tais aspectos, referiram-se à intensidade de 

trabalho no hospital e a remuneração que consideravam insatisfatória. Mesmo assim, 

82,5% afirmaram se sentir satisfeitos com o trabalho de modo geral, e 75,0% que o 

trabalho era gratificante pelo resultado atingido, pois, segundo eles, apesar de um ou outro 

aspecto negativo, era um trabalho que os fazia sentirem-se úteis.  
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4.7. A Relação Trabalho e Saúde dos Psicólogos Hospitalares  

 

 Conforme refletido por Dejours (1994), nenhuma atividade de trabalho é isenta do 

sofrimento gerado pelo confronto entre o prescrito e o real.  O uso da inteligência astuciosa 

é uma possibilidade de negociação favorável à transformação deste sofrimento em prazer, 

aproximando-o da saúde; ou seja, o sofrimento só se torna gerador de doenças quando não 

é possível superar os constrangimentos organizacionais.  

 Acreditamos que diante da complexidade das situações reais de trabalho, as 

dimensões sofrimento-prazer e doença-saúde andam lado a lado. Neste sentido, para falar 

da relação trabalho-saúde dos psicólogos hospitalares pesquisados, consideramos 

pertinente subdividir esta parte do texto em: 1) Sofrimento e prazer, onde expomos as 

principais fontes de sofrimento e prazer no trabalho, identificadas pelos participantes; e 2) 

Problemas de saúde, onde apresentamos os problemas de saúde alegados pelos psicólogos 

hospitalares pesquisados, além dos diagnósticos que eles tinham confirmados e dos 

medicamentos que consumiam com frequência. Desta forma, buscamos proporcionar uma 

visão abrangente da relação entre o trabalho e saúde destes profissionais.    

4.7.1. Fontes de sofrimento e prazer no trabalho  

 

 Foi consenso entre os psicólogos hospitalares que participaram desta pesquisa que a 

principal fonte de sofrimento no trabalho é a impossibilidade de atender certas demandas 

dos pacientes. O sentimento de impotência, de estar diante de algo que não está correto e 

não poder fazer nada constitui uma constante no cotidiano dos psicólogos hospitalares. A 

responsabilidade por essa situação pode ser imputada à própria organização do trabalho 

hospitalar, onde prevalece uma hierarquia rígida e as atribuições de cada profissional são 
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bastante demarcadas, dificultando um trabalho cooperativo já que é difícil interferir na 

conduta do outro, mesmo quando se identifica algo inadequado, como afirmaram a seguir 

alguns participantes do estudo: 

(...) tem casos de pacientes que estão internados há dois, três meses aguardando 

uma cirurgia e não conseguem. É constrangedor, eu me sinto extremamente 

desconfortável com isso (...) acontecem coisas absurdas, como no caso de uma 

senhorinha idosa, de mais de 70 anos, que já estava aqui há dois meses, quando 

finalmente marcaram a cirurgia dela, ela ficou em jejum, foi para o bloco 

cirúrgico, fez todos os procedimentos de lavagem estomacal para ser cirurgiada e, 

de repente, chegou uma urgência, aí mandaram ela de volta para o leito sem fazer 

a cirurgia. Eu sei que urgência é urgência, ela não corria risco de morte como o 

paciente que chegou, mas é sofrido, eu não tive como fazer muita coisa (...)(P9). 

(...) é difícil ver outro profissional tratando o paciente da forma errada. Ele já 

chega aqui fragilizado, ainda tem que ouvir certas coisas sem nenhum filtro, isto é 

muito cruel. Um dia desses um paciente se desesperou por que o médico, em uma 

conversa com um aluno, falou que o pé do paciente ia ser amputado, mas o 

paciente ainda não sabia disso, na verdade, ninguém sabia ainda. Nessas situações 

o paciente sofre e eu sofro junto, pois não posso interferir em certas coisas aqui 

dentro, a minha vontade era de proteger, mas não posso, o que posso fazer é falar 

com o médico, dizer que a conduta não é adequada, mas ele não ouve, já fiz isso e 

não deu em nada (...) (P2).  

 Os psicólogos hospitalares também julgavam não poderem ajudar os pacientes em 

situações que envolviam limitações ocasionadas pelos seus quadros clínicos, como quando 

sentiam dores tão fortes que os medicamentos não conseguiam amenizar, ou mesmo 
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quando tinham fome, mas por indicação cirúrgica não podiam se alimentar. Apesar de, 

nestas ocasiões, os participantes reconhecerem que faziam aquilo que estava ao alcance, 

considerando o papel do psicólogo frente aos casos mencionados, eles ainda colocaram isto 

como uma fonte de sofrimento, em falas como: 

(...) eu não me acostumo a ver um paciente gritando de dor sem me sentir mal. Eu 

sou um ser humano e, apesar da minha formação, sinto como todos os outros (...) 

na verdade, chego a me sentir limitado, sem poder fazer absolutamente nada para 

ajudar, isso é uma das coisas mais angustiantes da rotina hospitalar, eu sei que 

faço o que posso, mas ainda acho pouco (...) (P1). 

(...) tem coisas que parecem pequenas, mas não é bem assim. O jejum pré-cirurgia 

é um exemplo. Pense como é difícil um paciente idoso, morrendo de fome, sem 

poder beber nem um gole de água, vendo os colegas de enfermaria se alimentando 

(...) idoso é como criança, nesses casos, ele sofre mesmo, fica irritado e desgostoso, 

mas eu não posso interferir, eu sei que é para o bem dele, mas para mim é difícil 

(...) (P8). 

 Ainda no tocante às dificuldades em ajudar o paciente, os psicólogos hospitalares 

citaram as limitações de recursos, como máquinas para realização de exames e televisores 

para distração, além das más condições ou mesmo ausência de materiais que consideravam 

básicos, como travesseiros, colchões de água e lençóis adequados. Sobre isto, alguns 

expressaram sofrimento em falas como: 

(...) quando o paciente precisa de algum exame mais específico, mais sofisticado e 

o hospital não tem como oferecer, é o suficiente para ele começar a desestabilizar 

o emocional, principalmente por que atendemos pessoas sem muitos recursos 

financeiros (...) resta apoiar, motivar, orientar, mas eu sei que a partir dali as 
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coisas não vão ser fáceis, é uma saga na qual eu não posso contribuir diretamente 

(...) (P5). 

(...) quando eu vejo um paciente jogado aqui em camas com colchões ruins, as 

vezes, sem travesseiros e com lençóis ruins eu fico preocupada, eu sei que alguns 

ficariam melhor em colchões de água (...) não tem um aparelho de televisão para 

distrair, só um ou outro pelos corredores, aí os pacientes ficam dentro dos quartos 

olhando um para a cara do outro, e eu olhando para a cara deles (...)(P2).  

Esse sofrimento gerado pelas limitações relacionadas aos atendimentos dos 

pacientes também foi evidenciado nos itens do INSAT que versavam sobre incômodo no 

trabalho. 82,5% dos participantes que responderam ao instrumento afirmaram sentirem 

muito incômodo por não disporem das condições necessárias para atender as necessidades 

do público, e outros 75,0% afirmaram sentirem muito incômodo por não disporem dos 

recursos necessários (materiais, equipamentos e instrumentos) no trabalho.  

Diante disso, percebemos que em várias situações e por diversos motivos os 

psicólogos hospitalares que participaram desta pesquisa encontravam limitações no 

trabalho que eram geradoras de sofrimento para eles. Sobre isto, Clot (2001) reflete que o 

impedimento ou mesmo a destruição do poder de agir do trabalhador caracteriza o 

sofrimento originado nas situações de trabalho.  

Outra parte da amostra destacou como fonte de sofrimento no trabalho a falta de 

reconhecimento por parte de profissionais de outras categorias. Os atendimentos realizados 

pelos psicólogos hospitalares aconteciam, geralmente, nas próprias enfermarias onde os 

pacientes estavam internados, o que é característico do trabalho do psicólogo hospitalar. 

Apesar da presença de mais de um paciente nos ambientes, não foram mencionados 

problemas por conta disto. No entanto, a queixa acerca das interrupções por parte dos 
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demais membros da equipe de saúde do hospital foi recorrente e encarada como falta de 

reconhecimento em falas como: 

(...) é incrível como alguns não respeitam o espaço do outro aqui. Durante um 

atendimento sempre interrompem, entram no quarto, vem fazer procedimentos no 

paciente sem nem perguntar o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, 

simplesmente tomam a frente e pronto. Isso é chato, é falta de reconhecimento e de 

consideração com a nossa categoria, um atendimento interrompido perde a 

qualidade, qualquer pessoa sabe disto (...) (P4). 

(...) eu não sei se em todo canto é assim, mas aqui eu nunca fiz um atendimento sem 

ser atrapalhada. Os outros chegam e vem logo entrando, falando, quebrando a 

intervenção (...) quando eu explico o que estava acontecendo, no máximo pedem 

desculpas e dizem que vai ser rápido, mas, no final das contas, sou eu que tenho 

que esperar para realizar o meu trabalho, fico esperando uma brecha, como se o 

que eu fizesse fosse desnecessário, mas quando a coisa fica feia e o paciente dá 

escândalo todos sabem o meu valor (...) eles só reconhecem na hora que precisam. 

(P1). 

Esta ausência de reconhecimento por parte dos profissionais de outras categorias já 

havia sido sinalizada pelos participantes por meio do INSAT, onde 57,5% do total de 

respondentes afirmaram não terem o trabalho reconhecido por profissionais de outras 

categorias dentro do hospital. Dejours (2012) afirma que a ausência de reconhecimento no 

ambiente laboral pode obstruir as vias de conversão do sofrimento em prazer no trabalho. 

Desta forma, o trabalhador não consegue imprimir um sentido próprio ao trabalho que 

realiza, correndo o risco de incorrer em um quadro de descompensação psíquica e/ou 

somática.  
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 A quantidade de pacientes a serem atendidos em um único plantão também emergiu 

como uma fonte de sofrimento no trabalho dos psicólogos hospitalares pesquisados. 

Segundo afirmaram, diante do número de atendimentos e registros que deviam realizar, o 

tempo do plantão era insuficiente, restando apressar as atividades para darem conta da 

demanda, o que causava desconforto entre os profissionais, pois eles reconheciam que, 

entre outras coisas, em tais moldes o trabalho perdia qualidade, como observamos nas 

seguintes afirmações: 

(...) é desconfortável saber que estou fazendo um trabalho mediano por que tenho 

que dar conta de números. Sou responsável por, no mínimo, 16 pacientes em um 

plantão, além de atender, tem que registrar nos prontuários e, quando necessário, 

nos livros de ocorrência, isso leva muito tempo, para dar conta tenho que correr 

(...) (P2). 

(...) a correria é ruim, às vezes faço dois ou três atendimentos seguidos, para 

depois ir prestar contas nos prontuários, quando o certo é fazer o atendimento e 

fazer o prontuário em seguida, para não se atrapalhar. Mas, assim não dá tempo, 

tenho que fazer ao mesmo tempo para conseguir, é um aperreio, se eu pudesse 

faria corretamente, com calma, mas não posso fazer como é correto (...) (P11). 

 Cabe destacar ainda que um dos participantes relacionou o sofrimento gerado pela 

quantidade de pacientes que deveriam ser atendidos em um dia de trabalho com a 

insatisfação com o salário, da seguinte forma:  

(...) além de ter muito para fazer, de ser uma correria louca todos os dias, ainda 

fico pensando no quanto isso é injusto, pois nem o salário compensa. Se eu for 

pensar na quantidade de obrigações aqui dentro e lembrar do salário, aí é que me 

sinto inconformado (...) no mínimo deveríamos ganhar mais, já que não contratam 
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mais gente para distribuir os atendimentos (...) trabalhar muito e ganhar pouco é 

entristecedor (...) (P13).  

Percebemos que o fato de os psicólogos hospitalares precisarem dar conta de várias 

atividades ao mesmo tempo é fonte de sofrimento, pois eles se sentiam sobrecarregados e 

pressionados a priorizar a quantidade de atendimentos em detrimento da qualidade dos 

mesmos. Doppler (2007) alerta que na atualidade as organizações do trabalho estão cada 

vez mais densas, exigentes, propondo metas elevadas, o que pode se refletir negativamente 

na saúde do trabalhador.  

Ao voltarmos nossa atenção para o prazer no trabalho dos psicólogos hospitalares 

pesquisados, observamos que, assim como em relação ao sofrimento, o prazer decorria 

principalmente da relação com os pacientes; ou seja, apesar das dificuldades apontadas 

como geradoras de sofrimento, existia, paralelamente, algo que imprimia prazer a esta 

relação, que mobilizava os profissionais e viabilizava a construção do sentido do trabalho 

que realizavam.  

 Dentre as vivências de prazer mencionadas pelos participantes, a que mais se 

destacou foi a contribuição para a recuperação dos pacientes. Pudemos perceber que existia 

um consenso de que este era o principal papel do psicólogo dentro do hospital, e de que os 

resultados do trabalho realizado por ele não repercutiam apenas nos aspectos psíquicos, 

mas em todo o quadro clínico do paciente, como afirmaram os participantes a seguir: 

(...) minha principal satisfação, aquilo que me toca e me faz estar aqui para 

trabalhar é a certeza que eu tenho de que o que eu faço é indispensável para o 

restabelecimento dos meus pacientes. É isso que me motiva a levantar da cama e 

enfrentar a realidade, é saber que pouco ou muito eu vou ajudar (...) é uma ajuda 

que vai adiante do psicológico, contribui de forma geral (P2). 



149 
 

 

O que me deixa satisfeita é ver os resultados positivos do meu trabalho, é ver um 

paciente que chegou aqui deprimido, desacreditado, se negando a tomar a 

medicação para morrer mais rápido, depois de muito esforço, passar a colaborar 

com o tratamento, voltar a sorrir, a conversar, a se alimentar. Nessas horas vejo 

todo meu esforço valendo a pena, todo o esforço desde a faculdade até os dias de 

hoje. Ajudar o paciente é o nosso principal papel (...) (P1). 

 

 O reconhecimento do trabalho por parte dos pacientes também foi destacado como 

fonte de prazer pelos psicólogos hospitalares que colaboraram com esta pesquisa. Eles 

foram enfáticos acerca da relevância que imprimiam a isto em falas como: 

(...) é bom quando o paciente elogia, principalmente por que muitos são bem 

resistentes quando chegam aqui. Isso é o melhor que pode acontecer, por que o 

trabalho que eu faço é para o paciente, feito diretamente para ele. Por mais que eu 

trabalhe no hospital como um todo, o meu foco é a atenção aos meus pacientes, se 

eles estão bem, colaborando, me procurando, dando retorno positivo, pronto, é 

tudo que eu preciso (...) (P6). 

(...) o mais importante é a recompensa que vem do paciente mesmo (...) é um 

obrigado, um elogio, um sorriso, esse tipo de coisa que acontece de forma 

espontânea e sincera, quando menos se espera. Acontece muito deles sentirem a 

necessidade de conversar até quando estão bem, nisso eu vejo uma aceitação, uma 

confiança que me emociona, enquanto profissional é muito importante para mim 

(...) (P11). 

Percebemos que as vivências de sofrimento e prazer no trabalho dos psicólogos 

hospitalares eram perpassadas pelas relações intersubjetivas e sociais construídas pelos 
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sujeitos no trabalho hospitalar. A implicação necessária à constituição do sentido do 

trabalho foi evidenciada em fatores como a atenção e relevância atribuídas pelos 

participantes às contribuições dispensadas aos pacientes, assim como a necessidade 

declarada de reconhecimento por parte destes. Dejours (2004; 2012) reflete que o sentido 

do trabalho acontece pela via do reconhecimento, capaz de transformar o sofrimento em 

prazer.  

4.7.2. Problemas de saúde 

 

 Ao estendermos nossa análise para os aspectos relacionados ao estado de saúde dos 

participantes e sua relação com o trabalho, verificamos que 70,0% dos psicólogos 

hospitalares reconheceram ter a saúde afetada pelo trabalho que realizavam. Destes, 42,5% 

afirmaram ter a saúde muito afetada, 15,0% mais ou menos afetada e 12,5% pouco afetada. 

Os problemas de saúde alegados pelos participantes estão dispostos na tabela 7. 

Tabela 7: 

Distribuição dos participantes em função dos problemas de saúde. 

Problemas de saúde físicos f % 

   Doenças infectocontagiosas 20 50,0 

Varizes 20 50,0 

Problemas respiratórios 21 52,5 

Dores musculares crônicas 21 52,5 

Dores de cabeça 22 55,0 

Problemas na coluna 30 75,0 

Problemas musculares e nas articulações 31 77,5 

 
  

Problemas de saúde psíquicos f % 

 
  

Ansiedade 22 55,0 

Stress 27 67,5 

Problemas de sono 28 70,0 

Fadiga  32 80,0 
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 No que se refere aos problemas de saúde físicos, observamos que 50,0% dos 

participantes alegaram ter ou já ter tido doenças infecto contagiosas e varizes. Tanto os 

problemas respiratórios, como as dores musculares crônicas foram afirmativas para 52,5% 

da amostra, dores de cabeça para 55,0%, problemas de coluna para 75,0% e problemas 

musculares e nas articulações para 77,5%. Já os problemas de saúde psíquicos se 

distribuíram entre ansiedade (55,0%), stress (67,5%), problemas de sono (70,0%) e fadiga 

(80,0%). 

 Considerando o objetivo geral desta dissertação – analisar a relação trabalho saúde 

dos psicólogos hospitalares – buscamos verificar estatisticamente as possíveis relações 

entre os elementos das condições e organização de trabalho dos profissionais em foco com 

os problemas de saúde alegados por eles. Para tanto, recorremos mais uma vez ao teste χ2,  

que nos permitiu verificar a existência destes relacionamentos. 

 Considerando os elementos das condições de trabalho dos psicólogos hospitalares 

pesquisados e os problemas de saúde físicos apresentados por eles, verificamos a 

existência de relações estatisticamente significativas entre agentes biológicos e doenças 

infectocontagiosas (χ2 14,6; grau de liberdade 1; p< 0,05); Ruído constante ou incômodo e 

dores de cabeça (χ2 11,4; grau de liberdade 1; p<0,05); permanecer muito tempo de pé 

com deslocamento e problemas de coluna (χ2 8,6; grau de liberdade 1; p<0,05); 

permanecer muito tempo de pé com deslocamento e problemas musculares de das 

articulações (χ2 7,9; grau de liberdade 1; p<0,05); permanecer muito tempo de pé na 

mesma posição e problemas de coluna (χ2 9,1; grau de liberdade 1; p<0,05); permanecer 

muito tempo de pé na mesma posição e problemas musculares e das articulações (χ2 6,6; 

grau de liberdade 1; p<0,05); permanecer muito tempo de pé na mesma posição e varizes 

(χ2 14,5; grau de liberdade 1; p<0,05). 
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 Também verificamos a existência de relações estatisticamente significativas entre 

elementos das condições de trabalho dos nossos participantes e os problemas de saúde 

psíquicos apresentados por eles, como: ruído constante ou incômodo e estresse (χ2 11,8; 

grau de liberdade 1; p< 0,05 ); permanecer muito tempo de pé na mesma posição e fadiga 

(χ2 12,2; grau de liberdade 1; p<0,05); permanecer muito tempo de pé com deslocamento e 

fadiga geral (χ2 10,5; grau de liberdade 1; p<0,05). 

 Quanto à existência de relações estatisticamente significativas entre elementos dos 

fatores organizacionais e relacionais do trabalho dos participantes e os problemas de saúde 

alegados por eles, verificamos que se restringiram aos problemas de saúde psíquicos, 

como: ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo e fadiga geral (χ2 14,8; grau de 

liberdade 1; p<0,05); ter que me apressar e fadiga geral (χ2 9,2; grau de liberdade 1; 

p<0,05); risco de agressão verbal e estresse (χ2 15,1; grau de liberdade 1; p<0,05); ter que 

fazer várias coisas ao mesmo tempo e estresse (χ2 9,8; grau de liberdade1; p<0,05) ter que 

me apressar e estresse (χ2 8,9; grau de liberdade 1; p<0,05). 

Para uma melhor visualização dos elementos das condições e organização do 

trabalho dos participantes relacionados aos seus problemas de saúde físicos e psíquicos, 

apresentamos a Tabela 8:  

Tabela 8:  

Distribuição dos elementos do trabalho dos psicólogos hospitalares relacionados aos seus problemas de 

saúde. 

Condições de trabalho e problemas de saúde físicos 

Agentes biológicos e doenças infectocontagiosas 

Ruído constante ou incômodo e dores de cabeça  

Permanecer muito tempo de pé com deslocamento e problemas de coluna  

Permanecer muito tempo de pé com deslocamento e problemas musculares de das articulações 

Permanecer muito tempo de pé na mesma posição e problemas de coluna  

Permanecer muito tempo de pé na mesma posição e problemas musculares e das articulações 

Permanecer muito tempo de pé na mesma posição e varizes 
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Condições de trabalho e problemas de saúde psíquicos 

Ruído constante ou incômodo e estresse  

Permanecer muito tempo de pé na mesma posição e fadiga geral 

Permanecer muito tempo de pé com deslocamento e fadiga geral 

 Fatores organizacionais e relacionais e problemas de saúde psíquicos 

Ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo e fadiga geral 

Ter que me apressar e fadiga geral 

Risco de agressão verbal e estresse  

Ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo e estresse  

Ter que me apressar e estresse 

 

 

 Cardoso (2005) afirma que o ambiente hospitalar contém fatores físicos, químicos, 

biológicos e psíquicos que ameaçam tanto a saúde dos usuários, como da equipe de 

profissionais que o compõe. Sêcco, Guttierrez e Matsuo (2002) destacam que o hospital é 

por natureza insalubre, pois agrupa portadores de diversas enfermidades infecciosas, além 

de viabilizar procedimentos que expõem os trabalhadores destas instituições aos mais 

diversos riscos, com destaque para o de contaminação. Isto imprime consistência aos 

nossos achados acerca da exposição dos psicólogos hospitalares pesquisados aos riscos 

biológicos e a apresentação de doenças infectocontagiosas pelos mesmos.   

 Ainda com relação aos riscos biológicos, cabe destacar que em função da nossa 

amostra ser majoritariamente feminina, desperta preocupações relacionadas à função 

reprodutora da mulher. Barbosa (1989) afirma que os agentes biológicos (vírus e bactérias) 

são potenciais desencadeadores de malformações fetais ou alteração da morfologia fetal 

por meio de processos inflamatórios.  

 O ruído, que apareceu relacionado a doenças físicas (dor de cabeça) e psíquicas 

(estresse) alegadas pelos nossos participantes é algo bastante frequente no ambiente 

hospitalar, onde é gerado tanto por fontes externas (localização, ambulâncias) como 

internas (equipamentos, movimentação de pessoal). Macedo, Mateus, Costa, Asprino e 
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Lourenço (2009) o definem em termos de sons desorganizados e incômodos ao ouvido 

humano, capazes de afetar o bem-estar físico e psíquico do trabalhador.  

 As doenças físicas (problemas de coluna, musculares, das articulações e varizes) e 

psíquicas (fadiga geral), apresentadas pelos psicólogos hospitalares em questão, também 

apareceram relacionadas ao fato de eles permanecerem muito tempo em pé durante a 

jornada de trabalho.  Em uma pesquisa sobre cargas de trabalho e profissionais de saúde, 

Silva (1996) concluiu que os problemas osteomusculares eram mais comuns em 

trabalhadores que permaneciam muito tempo em pé por conta do trabalho, assim como 

acontece com os nossos participantes.  

 A fadiga geral se destacou entre as doenças psíquicas alegadas pelos participantes 

desta pesquisa, pois apareceu relacionada tanto as condições de trabalho (permanecer 

muito tempo de pé na mesma posição e permanecer muito tempo de pé com 

deslocamento), quanto aos fatores organizacionais e relacionais do trabalho (ter que fazer 

várias coisas ao mesmo tempo e ter que se apressar). De acordo com autores como 

Oliveira, Viganó, Lunardelli, Canêo e Júnior (2010), a fadiga pode ser entendida como um 

esgotamento físico e mental, grave e crônico, que vai além do cansaço ou da falta de 

motivação, pois provoca um desequilíbrio interno global no indivíduo. 

 Em uma pesquisa sobre a fadiga em diversas categorias profissionais, Oliveira, 

Viganó, Lunardelli, Canêo e Júnior (2010) verificaram que o ambiente de trabalho em 

saúde, como nos hospitais, é, por natureza, gerador de fadiga em seus trabalhadores. 

Retomando mais uma vez a predominância de mulheres em nossa amostra, cabe ressaltar 

que, segundo Rocha e Debert-Ribeiro (2010), diante da sobrecarga de trabalho, a fadiga 

consiste em uma das principais repercussões na saúde dos trabalhadores do sexo feminino.  
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 O estresse também emergiu como um problema de saúde alegado pelos psicólogos 

hospitalares pesquisados, especificamente relacionado a exposição a ruído constante ou 

incômodo, ao risco de agressão verbal, a ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo e a ter 

que se apressar no trabalho. De acordo com Zille, Braga e Marques (2008) o estresse pode 

ser entendido em termos de uma deterioração geral do organismo que pode, entre outras 

coisas, acarretar inaptidão para o trabalho, devido a incapacidade de tolerância de 

exigências que acomete o indivíduo estressado. Formighieri (2003) afirma que os 

profissionais de saúde que atuam em hospitais – como no caso dos nossos participantes – 

fazem parte das categorias profissionais que trabalham em constante estado de tensão e, 

por este motivo, estão constantemente suscetíveis ao estresse. 

  Na tentativa de aprofundar esses dados acerca do estado de saúde dos psicólogos 

hospitalares, também verificamos os diagnósticos que eles tinham confirmados, e ainda os 

medicamentos que utilizavam com frequência. Os itens mais citados podem ser vistos na 

Tabela 9. 

Tabela 9: 

Distribuição dos participantes em função dos diagnósticos confirmados e dos medicamentos utilizados. 

Diagnósticos confirmados f % 

   Doenças do aparelho respiratório 1 2,5 

Infecções 2 5,0 

Distúrbios do cérebro e do sistema nervoso 3 7,5 

Distúrbios grastrointestinais 4 10,0 

Distúrbios cardiovasculares 7 17,5 

Distúrbios dos ossos, articulações e músculos 10 25,0 

   Medicamentos utilizados f % 

   Anticonvulsivantes 1 2,5 

Anti-hipertensivos 6 15,0 

Anti-inflamatórios 6 15,0 

Supressores da reabsorção óssea 6 15,0 

Tranquilizantes 7 17,5 
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Analgésicos 11 27,5 

 

 Como foi possível perceber, 2,5% dos participantes tinha o diagnóstico de doenças 

do aparelho respiratório, mais especificamente de sinusite; 5,0% relatou sofrer de infecção 

nas amígdalas; 7,5% de distúrbios do sistema nervoso, relacionados a consequências de 

Acidente Vascular Cerebral e de um quadro de epilepsia; 10,0% disse ter distúrbios 

gastrointestinais, onde citaram a gastrite; 17,5% alegaram distúrbios cardiovasculares e 

25,0% relataram distúrbios dos ossos, articulações e músculos.  

 Quanto ao uso de medicamentos, discretos 2,5% da amostra relatou tomar 

anticonvulsivantes, 15,0% anti-inflamatórios, supressores da reabsorção óssea e anti-

hipertensivos, 17,5% tranquilizantes e, com maior destaque, 27,5% faziam uso de 

analgésicos. Salientamos que 67,5% dos psicólogos hospitalares reconheceram que faziam 

uso de medicamentos com frequência, sendo bastante relatada a automedicação, 

especialmente, acerca do uso de anti-inflamatórios e analgésicos.  

4.8. Proteção e Cuidados 

 

 Ainda por meio do INSAT empreendemos alguns resultados acerca dos fatores de 

proteção e cuidados utilizados pelos psicólogos hospitalares pesquisados no ambiente de 

trabalho. Tais dados estão dispostos na Tabela 9. 

Tabela 10: 

Distribuição dos participantes em função dos fatores de proteção e cuidados no ambiente físico de 

trabalho. 

  f % 

Tenho informações sobre os riscos do meu ambiente físico trabalho 
35 87,5 

Tenho à disposição proteção individual no meu trabalho 
39 97,5 

Tenho à disposição proteção coletiva no meu trabalho 
14 35,0 
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A proteção individual dificulta o trabalho 
23 57,5 

 

No meu trabalho existe preocupação em minimizar os riscos 

profissionais 

30 75,0 

Conto com suporte na área de saúde e segurança no trabalho 
28 70,0 

 

 Constatamos que uma grande parcela dos participantes considerou ter informações 

sobre os riscos presentes no ambiente físico de trabalho (87,5%), o que foi corroborado 

pelos próprios participantes que, em seção anterior a esta, não só demonstraram 

conhecimento acerca da presença de riscos no ambiente de trabalho, como apontaram estes 

riscos claramente.  

Uma significativa parcela dos participantes relatou ter à disposição equipamentos 

de proteção individual no trabalho (97,5%), e apenas 35,0% afirmaram ter à disposição 

proteção coletiva. Os principais itens citados podem ser vistos na Tabela 10.  

Tabela 11: 

Itens de proteção individual e coletiva utilizados pelos psicólogos hospitalares  

  

Item de proteção individual 

 
Jaleco 

Sapato fechado 

Touca 

Luva 

Álcool em gel 

 
Item de proteção coletiva 

 
Cartazes informativos 

Sinalizadores de ambientes 

 

Ainda considerando os itens de proteção e cuidados, verificamos que 57,5% dos 

participantes desta pesquisa disseram que a proteção individual chegava a dificultar o 

trabalho. Segundo detalharam, isto ocorria especialmente mediante o uso de máscaras e 
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toucas, pois a touca dificultava a identificação do profissional pelo paciente, enquanto a 

máscara dificultava a comunicação verbal. Disseram ainda que, por conta disto, era 

comum, em caso de atendimentos a pacientes mais fragilizados, os psicólogos hospitalares 

pesquisados abrirem mão destas possibilidades de proteção, mesmo estando conscientes do 

risco que isto acarretava para ele enquanto profissional, como também para o próprio 

paciente.  

Aqui cabe citar a Norma Regulamentadora 32 (NR32) que normatiza a segurança e 

saúde dos trabalhadores da área da saúde. Entre os itens dos quais ela trata, destaca-se a 

necessidade de utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que são, entre 

outros, touca, luvas, jaleco, conforme os itens mencionados pelos nossos participantes. 

Segundo a NR32, estes equipamentos devem, obrigatoriamente, estar à disposição em 

número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato 

fornecimento ou reposição (Oliveira, Lage & Avelar, 2011).   
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Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a relação entre o trabalho e a saúde 

dos psicólogos hospitalares de João Pessoa-Paraíba. Diante disto, foram objetivos 

específicos: caracterizar o conteúdo do trabalho dos psicólogos hospitalares; conhecer as 

condições e a organização do trabalho destes profissionais; evidenciar as fontes de 

sofrimento e prazer nas situações de trabalho destes profissionais; e, ainda, verificar 

relações entre as características das condições e organização do trabalho dos psicólogos 

hospitalares e o seu estado de saúde. 

Para alcançar os objetivos propostos, buscou-se investigar inúmeros aspectos do 

trabalho dos psicólogos hospitalares, entre eles: caracterização da amostra; caracterização 

dos setores de trabalho; trajetória profissional; a tarefa e a atividade; ambiente e condições 

de trabalho; fatores organizacionais e relacionais; a relação trabalho e saúde dos psicólogos 

hospitalares; e proteção e cuidados.  

Inicialmente pudemos identificar os seguintes aspectos acerca das características da 

maioria dos nossos participantes: era do sexo feminino; se encontrava na idade adulta; era 

casada; possuía filhos; tinha curso de especialização em Psicologia Hospitalar; tinham 

salários que variavam entre R$1.000 a R$3.000; estavam insatisfeitos com a remuneração 

devido à carga e o conteúdo do trabalho; trabalhavam 120 horas mensais em regime de 

plantões mistos (diurnos e noturnos); e trabalhavam em horário atípico. 

Verificamos que, apesar de todos os profissionais pesquisados terem sido 

contratados para o mesmo cargo – psicólogo hospitalar – eles se encontravam distribuídos 

por setores distintos nos hospitais, que exigiam do profissional competências as mais 

diversas a fim de darem conta das diferentes demandas que se colocavam. Os setores 

identificados foram: Psicologia - enfermarias gerais; Psicologia - UTI; Psicologia - 
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urgência e emergência; Psicologia - custódia; Psicologia - saúde do trabalhador; Psicologia 

– coordenação de psicologia. 

Na categoria “trajetória profissional” foi possível verificar que o interesse pela 

psicologia surgiu cedo para os participantes, e que o período da graduação foi descrito 

como enriquecedor, marcado por aprendizado, dedicação, identificação e amadurecimento 

pessoal e profissional. Já o período de conclusão do curso foi descrito como um momento 

de dúvidas e inseguranças, mas também de expectativas e esperanças acerca do futuro 

profissional. A maioria não realizou estágio curricular em Psicologia Hospitalar, 

considerava satisfatório o aprendizado adquirido durante o percurso de formação 

profissional, porém, reconheceu a necessidade de aprendizado direto no local de trabalho.  

Quanto à inserção dos profissionais na área da Psicologia Hospitalar, ocorreu por 

concurso público direto para o cargo de psicólogo hospitalar, por remanejamento do 

quadro de funcionários públicos da cidade onde residiam, e, ainda, por seleção de currículo 

ou indicação, sem processo seletivo oficial. Em sua maioria, os profissionais também 

relataram um percurso profissional estável, com pouca ou nenhuma alteração durante o 

tempo de trabalho no ramo em questão.  

Na categoria “da tarefa à atividade” apreendemos as tarefas que eram atribuídas aos 

psicólogos hospitalares e, ainda, os principais aspectos que caracterizavam a sua atividade 

de trabalho. No que se refere a tarefa, os principais elementos que emergiram foram: 

cumprimento de procedimentos burocráticos; acolhimento e acompanhamento psicológicos 

dos pacientes; e assistência aos familiares dos pacientes. Quando nos voltamos a atividade 

de trabalho, por meio de questionamentos acerca dos dias típicos e atípicos de trabalho dos 

profissionais em foco, identificamos os seguintes aspectos: cumprimento de procedimentos 

burocráticos; atendimentos a pacientes novos; atendimentos a pacientes antigos; assistência 
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diferenciada a pacientes não-verbais; assistência diferenciada a pacientes de urgência e 

emergência; interconsulta; assistência aos familiares dos pacientes; e assistência aos 

demais profissionais da equipe de saúde.  

Ainda na categoria supracitada, pudemos verificar que a atividade de trabalho dos 

psicólogos hospitalares era permeada por variabilidades que precisavam ser geridas 

constantemente pelos profissionais. As principais variabilidades identificadas pelos nossos 

participantes tinham origem nos pacientes, nos demais profissionais do hospital, na 

organização e controle das salas de prontuários, e no sistema de assinatura de ponto digital 

dos hospitais.  

Na categoria “ambiente e condições de trabalho” apresentamos os principais 

elementos que emergiram em nossos resultados acerca da exposição no ambiente de 

trabalho dos psicólogos hospitalares. Quanto aos elementos identificados destacaram-se a 

exposição a ruídos constantes e incômodos, a ruídos elevados e a agentes biológicos. A 

maioria dos participantes também precisava permanecer muito tempo em pé com 

deslocamento e muito tempo em pé no mesmo local.  

No que se refere aos fatores organizacionais e relacionais do trabalho dos 

psicólogos hospitalares, verificamos que os participantes dependiam do trabalho de 

colegas, tinham que atuar a partir das necessidades dos pacientes, tinham que fazer várias 

coisas ao mesmo tempo e, consequentemente, tinham que se apressar. A maioria dos 

participantes afirmaram terem autonomia no trabalho e manterem boas relações com a 

hierarquia, os pares e os pacientes, porém, alegaram dificuldades no relacionamento com 

os colegas de outras categorias profissionais. Apesar de os psicólogos hospitalares 

pesquisados terem afirmado que o contato com o público era, em sua maioria, agradável e 

gratificante, alegaram estarem expostos a agressões verbais. Quanto ao reconhecimento, 
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afirmaram se sentirem reconhecidos, especialmente, pelos pacientes e pelos colegas de 

profissão.  

Quando passamos a tratar da relação trabalho e saúde dos psicólogos hospitalares, 

colocamos como foco as fontes de sofrimento e prazer no trabalho e os problemas de saúde 

apresentados por estes profissionais. Em relação às fontes de sofrimento identificadas, 

destacaram-se: dificuldades em ajudar os pacientes; falta de reconhecimento por 

profissionais de outras categorias; sobrecarga de trabalho; e a insatisfação com o trabalho. 

Já as fontes de prazer no trabalho mencionadas foram: a possibilidade de ajudar o pacientes 

e o reconhecimento por parte dos mesmos. 

Quanto aos problemas de saúde apresentados pelos psicólogos hospitalares, 

identificamos que eram tanto de ordem física como de ordem psíquica. Verificamos ainda 

que, a maioria dos problemas de saúde apresentados pelos participantes estava diretamente 

relacionada aos elementos e características das condições e organização do trabalho a que 

estavam submetidos.  

Concluímos que, apesar da identificação de fontes de prazer no trabalho e do seu 

caráter variado, as condições e organização do trabalho dos psicólogos hospitalares 

pesquisados são marcadas por aspectos como a insatisfação com o salário e a exposição a 

fatores de risco e exigências físicas demasiadas, que acabam se refletindo nas relações no 

ambiente de trabalho, na qualidade do serviço prestado e, especialmente na saúde física e 

psíquica dos profissionais.  

Diante do exposto, ressaltamos que esta pesquisa não se propôs a tratar de forma 

exaustiva o tema em foco, visto que a complexidade do nosso objeto de estudos – a relação 

trabalho e saúde dos psicólogos hospitalares - é fundamentalmente complexa, exigindo 

empreendimentos constantes no sentido de elucidar as inúmeras nuances que permeiam 
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este universo. No entanto, é possível pontuar que a participação voluntária dos psicólogos 

hospitalares neste estudo constituiu-se em um momento de reflexão acerca das situações de 

trabalho em que estão inseridos e de como elas afetam de forma positiva ou negativa a sua 

saúde. Esperamos, por meio dos nossos resultados, contribuir com uma ínfima parcela 

rumo a compreensão do fenômeno tratado, assim como inspirar pesquisas futuras que se 

proponham a aprofundar o tema.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

             Prezada Senhor (a), 

Esta pesquisa é sobre a relação trabalho-saúde de psicólogos hospitalares em João 

Pessoa - PB e está sendo desenvolvida por Simone Salviano Alves, aluna do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia Social (mestrado) da Universidade Federal da Paraíba, sob a 

orientação do Prof. Dr. Anísio José da Silva Araújo.  

O objetivo do estudo é analisar as relações entre o trabalho e a saúde de psicólogos 

hospitalares do município de João Pessoa – PB. Tendo como finalidade contribuir para o 

conhecimento dos efeitos das condições de trabalho sobre a saúde do trabalhador. 

Solicitamos a sua colaboração para responder o questionário, como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos e publicar em revista 

científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária  

 

______________________________________________________________________ 

 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 

que receberei uma cópia desse documento. 

 

João Pessoa, ____ de _____________________ de ___________ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 Nome; 

 Idade; 

 Escolaridade; 

 Estado civil. 

 
1) Fale sobre sua trajetória profissional e como se tornou um(a) psicólogo(a) hospitalar. 

 

2) Fale sobre sua formação profissional. Você tem alguma especialização ou formação 

complementar? É na área de psicologia hospitalar? O que nessa formação é útil ao seu 

trabalho atual? 

 

3) Como você aprendeu o seu trabalho atual? 

 

A- A partir de curso(s)/treinamento(s)? Especificar. Financiados pela empresa, 

autofinanciados ou de forma compartilhada? 

B- Alguém ensinou? Quem? 

C- Observando os colegas? 

D- Pedindo ajuda aos colegas? 

E- Sozinho? 

 

4) O que um psicólogo hospitalar deve saber fazer? 

 

 

5) Descreva, da forma mais detalhada possível, do início ao fim, um dia típico de trabalho 

seu.  

 

6) E um dia atípico, como você definiria? 

 

7) Que imprevistos acontecem geralmente em seu trabalho e como você lida com eles? 

 

8) Ao longo da sua atuação profissional como psicólogo(a) hospitalar que sugestões, 

pequenas ou grandes, você teve oportunidade de fazer visando melhorar o seu trabalho, 

setor ou organização? (novas formas de realizar as atividades, novos produtos, serviços, 

etc.)? Foram acatadas? 

 

9) No seu trabalho atual, tem havido abertura por parte da hierarquia para às suas propostas de 

melhoria? Explique. 

 

10) O que você considera mais difícil em seu trabalho? 

 

11) O que lhe causa sofrimento/desconforto em seu trabalho? 
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12) O que você considera mais interessante em seu trabalho? 

 

13) O que lhe dá mais satisfação em seu trabalho? 

 

14) Você recebe algum tipo de reconhecimento pelo seu trabalho por parte: 

 

 

A- Gerência 

B- Colegas de profissão 

C- Colegas de outras especialidades 

D- Usuários 

 

15) Você se sente realizado(a) profissionalmente? Justifique. 

 

16) O que o trabalho pede de você:  

 

A- É compatível com o que você tem a oferecer; 

B- Pede mais do que você tem a oferecer; 

C- Pede menos do que você tem a oferecer. 

Justifique. 

 

17) Como é a sua relação com: 

 

A- Chefia; 

B- Colegas de profissão; 

C- Colegas de outra especialidade; 

D- Usuários. 

 

18) Quais os riscos (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psíquicos) que você identifica 

em seu trabalho? Como você se protege deles? 

 

19) Você teve algum problema de saúde em função de seu trabalho? Qual? Precisou se afastar 

do trabalho? Quantas vezes? Por quanto tempo? 

 

20) Como você avalia seu trabalho no que tange a: 

 

A- Local de trabalho (condições físicas, lay-out, mobiliário, ventilação, iluminação, 

ruído); 

B- Jornada de trabalho (diurno, noturno, duração); 

C- Equipamentos, instrumentos, materiais; 

D- Salário direto 

E- Salário indireto (assistência médica, auxílio alimentação, auxílio transporte); 

F- Plano de carreira; 

G- Plano de formação profissional. 
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