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O estágio de Psicologia Hospitalar é um projeto de extensão realizado num Hospital
Universitário, que proporciona ao aluno uma experiência prática e uma corroboração com a
teoria estudada na graduação. A partir dos relatos de atendimentos com pacientes nesta
instituição, percebemos a importância da participação do profissional psicólogo junto à
Equipe Multiprofissional para atendimentos com idosos e seus familiares. De acordo com
Fossi e Guareschi (2004) o psicólogo avalia e intervêm, por meio do acompanhamento
sistemático, os efeitos do adoecer e do tratamento na realidade psíquica. Além do tratamento
da doença orgânica, pode ser oferecida a possibilidade de escuta do sujeito, visando
interpretar sua condição de doente através da instância psíquica simbólica, pela via da
possibilidade de representação que não se pode calar. O psicólogo atua como facilitador da
comunicação e da expressão humana no âmbito da Equipe Multiprofissional, com o paciente e
com a família.
Segundo Prochet e Silva (2008), ao lidar com o outro, é necessário se apropriar dos
recursos de comunicação, a fim de melhorar as relações e construir melhores condições de
atendimento e interação com o outro, sejam idosos ou qualquer outro paciente, até mesmo
colegas de trabalho. Ressalta-se que os idosos têm movimentos mais lentos, e por isso exige
do cuidador e dos familiares paciência. Dependendo da doença que o idoso apresenta, requer
maior atenção e cuidados, como no relato deste estudo. Eles apresentam capacidades
regenerativas decrescentes, gerando um processo de vulnerabilidade e comprometendo não
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apenas o físico, mas também o emocional. Assim, necessitam de especificidades, como a
abordagem individual e atenta à sua condição de idoso, respeitar com dignidade o processo da
velhice, mas considerá-lo como ativo na participação do seu tratamento, e principalmente
lutar para que seu tratamento seja cada vez mais humano e com a assistência de todos que
estão envolvidos neste cuidado.
O objetivo geral deste trabalho foi compreender, por meio da Psicologia, maneiras de
atuar frente ao Idoso recém acamado. O relato de experiência abordou a história de Jurema e
tem por finalidade investigar as relações entre a Equipe Multiprofissional frente à situação da
paciente e proporcionar uma reflexão com a família acerca dos cuidados com o Idoso,
pautando uma discussão sobre o Código do Idoso.
Como metodologia utilizamos a técnica de escuta e acolhimento, o genetograma e a
participação da Equipe Multiprofissional. De acordo com Jorge et al (2001) a escuta e
acolhimento é um ato de interpretação mútua entre o que o serviço pode oferecer e o que o
paciente deseja relatar, no qual o psicólogo realiza a interpretação e análise da história do
paciente. Para Nascimento, Rocha e Hayes (2005) o genetograma consiste na representação
gráfica de informações sobre a família, evidenciando a dinâmica familiar e as relações entre
seus membros conforme sua construção. É um instrumento padronizado no qual símbolos e
códigos podem ser interpretados como uma linguagem comum aos interessados em visualizar
e acompanhar a história familiar e os relacionamentos entre seus membros. Sobre a Equipe
Multiprofissional, Fossi e Guareschi (2004) ditam que no dia-a-dia do hospital os psicólogos,
muitas vezes, ocupam o lugar de tradutores entre os médicos e os usuários/familiares,
facilitando a comunicação de informações sobre o quadro e o planejamento dos cuidados
necessários ao paciente.
A proposta deste estudo refletiu o processo e a construção de um pensamento mais
humanizado para com o idoso e a relação deste com sua família e futuros cuidadores a partir
de uma intervenção da Psicologia Hospitalar. Será apresentada uma caracterização da
paciente Jurema que tinha 81 anos quando iniciou o atendimento no hospital para tratamento
do Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVE H). Era viúva, mãe de 14 filhos e
aposentada. A maioria dos familiares residia no interior do Paraná e Jurema morava com o
filho Evandro e a neta Elaine. Antes da internação a paciente vivia de forma ativa, realizava
as tarefas domésticas e era sempre alegre.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
Genetograma: Família de Jurema 2015

de Jurema 2015

Sobre os encontros realizados com a família e a equipe, o primeiro momento do
percurso psicoterapêutico foi realizado por busca ativa e o contato inicial foi feito com a neta
Elaine, acompanhante da avó no momento. Durante o encontro Jurema permaneceu
dormindo. De acordo com o relato de Elaine, em um domingo Jurema passou mal; seu
diagnóstico era de AVE H, estava com paralisia no lado direito. Jurema foi encontrada pela
neta, que a encaminhou ao Hospital. Para Elaine a situação era muito difícil, pois era muito
apegada a avó.
No segundo atendimento Elaine relatou que não passou a noite com a avó, mas não
acredita que a avó consiga voltar para casa nesta situação. O terceiro atendimento foi
planejado e discutido com a equipe da psicologia, no qual se combinou de realizar o
genetograma para analisar as relações familiares, conflitos e laços existentes. Na ocasião
Jurema esperava a avaliação do neurologista para receber alta. Pedimos que Elaine nos
auxiliasse a construir o genetograma da família e constatamos a existência de conflitos entre o
filho mais velho e o mais novo com Elaine e Evandro.
O quarto atendimento foi diferente dos demais, nos quais Jurema estava sempre
dormindo. Neste ela esteve comunicativa, exprimindo sons e fazendo alguns movimentos com
a cabeça e mãos. Neste dia a neta Silvana acompanhava a avó e nos relatou que o caso de
Jurema teve grande evolução, alegou também sobre a família ser grande e isto atrapalhar a
comunicação. No quinto atendimento Jurema permaneceu sentada, mas permanecia com o
corpo muito mole. Neste dia o acompanhamento era realizado pela nora Gabriela, que
comentou que os filhos da paciente compareceriam ao Hospital para tentar resolver a situação
de Jurema, e que provavelmente fariam um revezamento para cuidar dela.
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O sexto e último atendimento foi realizado em equipe, juntamente com a assistente
social e a residente. Nesta reunião compareceram apenas o filho mais velho e o segundo mais
novo. A reunião tinha o objetivo de orientar os filhos a respeito dos cuidados e
responsabilidade que Jurema precisará. A assistente social explicou sobre os cuidados na
alimentação, medicação e higiene, e alertou sobre as sequelas motoras. Por isto ela precisará
de cuidado e monitoramento integral. Os filhos disseram que a neta Elaine não cuidará mais
de Jurema, apenas ajudará, não sendo uma das responsáveis. Os filhos disseram que Evandro
e Elaine não administraram corretamente o dinheiro de Jurema e não são capazes de cuidar de
sua saúde. Os filhos perguntaram se “havia vencido o prazo de permanência de Jurema no
hospital” e a assistente social explicou a situação, que não se tratava do vencimento, mas sim
que a condição de Jurema já permite retornar para casa e receber cuidados familiares.
A partir deste relato de experiência no ambiente hospitalar, numa perspectiva
psicológica sobre os cuidados ao idoso acamado, percebemos uma dissonância nos discursos
entre os familiares por que não estavam a par do diagnóstico médico e apresentaram conflitos
internos, que poderiam resultar em cuidados falhos para com Jurema. Percebemos também a
falta de comprometimento dos filhos para os cuidados da mãe, visto que são em grande
número e nenhum queria assumir a responsabilidade de cuidador primário. Ressaltamos que
o esclarecimento por parte da equipe sobre a situação do acamado para a família foi de suma
importância para a organização da família e melhor qualidade de vida para Jurema. A partir
da coleta de dados da psicologia, (como a família era formada, como estava organizada, os
conflitos, relações estreitas), a compreensão da história da paciente e esclarecimentos de
outros profissionais quanto à condição da mesma, contribuiu para que fossem feitas as
orientações necessárias para a alta da Jurema.
De acordo com o código do idoso, é obrigação da família, da sociedade e das políticas
públicas prestar cuidados ao idoso de acordo com suas necessidades, sejam elas de saúde,
alimentação, educação, entre outros. De acordo com esta lei, a responsabilidade de cuidar do
idoso, primeiramente é dos filhos e cônjuges, passando para terceiros ou profissionais da
saúde, caso o idoso prefira. Sendo que estes, se não cumprirem este papel podem ser
considerados negligentes e/ou irresponsáveis podendo sofrer com as consequências legais
(Lei 10.741/03).
A partir do Trabalho em Equipe, foi possível elucidar a respeito do apego que a neta
Elaine tinha por sua avó, que impactou sua estrutura psíquica, gerando dificuldade de aceitar a
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situação do AVE H, destaca-se que neste contexto é fundamental o papel do psicólogo, para
auxiliar os familiares diante dessa situação. A intervenção feita com Eliane, de chamá-la para
conversar e apreender quais eram suas expectativas e as reais circunstâncias em que Jurema se
encontrava, foi de grande valia. O objetivo da Psicologia foi trazer esta neta que estava
constantemente cuidando da avó, antes do AVE H, a se ver e visualizar um futuro próximo,
tanto dela, que pareceu tão dependente da avó emocionalmente, já que Jurema foi quem a
criou, como da avó para com ela. Após as informações serem passadas para os outros
familiares ficou claro que Eliane não iria cuidar de Jurema devido sua idade (21 anos), por
acreditarem que as responsabilidades seriam dos filhos, que ela poderia ajudar, mas não seria
a cuidadora primária, já que os tios de Eliane a incentivavam a estudar e trabalhar, não
precisando adquirir tamanha responsabilidade do cuidado para com Jurema.
Com o Genetograma foi possível visualizar a família em seu todo e identificar quais
familiares poderiam ser responsáveis pelas informações e cuidados de Jurema, além de
manejar sua situação de doença em relação à ela mesma, sua família, e inter-relações
existentes e então poder auxiliar nos encaminhamentos realizados, como para a UBS do
bairro, para que o CRAS da região possa fazer visitas regularmente etc.. O Trabalho em
Equipe foi crucial para pensar neste caso, não apenas no âmbito físico ou psíquico, mas sim
de forma geral, desde as questões assistenciais, como leito e medicamento, até o acolhimento.
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