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OGO
INSTITUIÇÃO

INTRODUÇÃO
O
aumento
do
envelhecimento
populacional gera impacto nas questões
sociais, econômicas e de saúde, com
atravessamentos na subjetividade e na
saúde mental. A problemática do
envelhecimento requer a construção de
novos paradigmas e a ruptura de estigmas,
possibilitando refletir acerca dos discursos
que afetam os cuidadores, a família e a
saúde psíquica dos idosos.

OBJETIVOS
Objetiva-se com este trabalho descrever a
atuação do Psicólogo no serviço de
Geriatria possibilitando a reflexão acerca
da construção da prática profissional neste
contexto e a contribuição da Psicologia no
cuidado integral e humanizado do paciente
e sua família.

MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência da
atuação de Psicólogos Residentes na
Geriatria, realizado no Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Botucatu, no
período de março a agosto de 2020. O
referencial teórico utilizado é o de
Psicoterapia Breve de Orientação
Psicanalítica.

RESULTADOS

Figura 2: Principais atividades dos Psicólogos no
ciclo da Geriatria.

Observou-se que as principais demandas
relacionadas à família estão associadas às
dificuldades de aceitação do diagnóstico e
tratamento, bem como as reações
emocionais dos familiares. Em relação a
equipe, notou-se a importância de espaços
de discussão e planejamento para dirimir
divergências quanto ao cuidado e
aproximar saberes. Em geral, os pacientes
internados pela Geriatria apresentam
descompensação aguda e/ou necessidade
de investigação clínica. Muitos apresentam
quadros demenciais e de delírium, o que
impossibilita a avaliação do paciente

CONCLUSÃO
Neste contexto, nota-se a importância do
trabalho do psicólogo reafirmando a
inclusão da dimensão subjetiva da pessoa
idosa no contexto de saúde, favorecendo a
expressão de sentimentos, desejos e busca
de autonomia.
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