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Objetivo: Promover o entendimento crítico e reflexivo dos papéis desempenhados
pelo psicólogo como um profissional da saúde, junto a outros profissionais da área.
O papel do psicólogo no contexto hospitalar é buscar minimizar a ansiedade e
humanizar não somente o processo com o paciente internado, mas também com a
família e a equipe. Materiais e Métodos: O estágio no Hospital das Clínicas Mário
Ribeiro da Silveira proporcionou uma vivência ampla de como é a atuação do
psicólogo hospitalar, bem como as possibilidades de intervenção e atuação, o que
favoreceu a ampliação dos conhecimentos sobre o âmbito hospitalar, através dos
estudos e atividades desenvolvidas. Foram observadas as condutas e as falas
recorrentes de 7 (sete) estagiárias durante as supervisões do estágio, as quais
apresentaram algumas dificuldades no processo, das quais três foram causadoras
de maior impacto: contato com o paciente, atuação junto aos familiares e
relacionamento com a equipe de saúde. Resultados: Esse período de estágio
proporcionou o aprimoramento de técnicas, como também, a associação de
conhecimentos teóricos à execução da prática profissional da Psicologia. Um fato
marcante na experiência vivida foi a percepção que obtivemos que muitas vezes
aquelas pessoas que estão nos leitos só necessitam de alguém para escutá-los.
Conclusão: A prática do estágio e o comprometimento ao exercê-lo assegurou a
qualidade no que se refere à proposta de intervenção psicológica para com os
pacientes, sendo alcançado por meio de escutas, acolhimentos, orientações e
intervenções. A experiência de atuação do psicólogo no âmbito hospitalar que o
Estágio proporcionou refletiu positivamente para a aprendizagem do grupo de
estagiárias atuantes, atingindo o objetivo proposto fazendo essa junção entre a
teoria e a pratica, e ampliando a visão do trabalho no âmbito hospitalar.
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