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INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO DE CASO

O trabalho apresenta o relato de caso do

Paciente S., sexo feminino, 66 anos, casada, dois

acompanhamento
paciente
familiares,
oncológico

psicológico

idosa,

bem

como

que

estava

em

paliativo,

do

de

uma

filhos, aposentada, diagnosticada com neoplasia de

de

seus

pâncreas com metástases hepáticas em dezembro

tratamento

de 2019. Realizou tratamentos paliativos como

momento

quimioterapia, mas devido ao agravamento do seu

da

quadro clínico, foi hospitalizada em junho de 2020.

internação num hospital público no interior
do Estado de São Paulo, até o momento de

Sintomas ansiosos

Insônia

sua morte.
Fig. 2 – Queixas psicológicas iniciais

Internação hospitalar da paciente

Tais conteúdos puderam ser acolhidos, o que favoreceu
a vinculação e permitiu o aprofundamento de questões

Pedido de interconsulta psicológica
pela equipe de Cuidados Paliativos

emocionais pela paciente.
Negação da
gravidade do
quadro

Atendimentos em psicoterapia breve
de orientação psicanalítica
Acolhimento do familiar

Luto pela perda
da saúde

Raiva

Fig. 3 – Reações emocionais observadas

COMENTÁRIOS/DISCUSSÃO
Discussões em equipe multidisciplinar

As

defesas

psíquicas

apresentadas,

negação

da

gravidade do quadro e raiva, permearam o período de
Supervisões de caso

internação, até a morte da paciente em julho de 2020. O
atendimento ao esposo permitiu que este expressasse o
luto antecipatório. O acompanhamento do caso permitiu

Óbito da paciente
Fig. 1 – Processo do atendimento pelo serviço de
psicologia

reflexões acerca da singularidade no enfrentamento de
cada sujeito diante de um contexto de adoecimento e fim
de vida.
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