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RESUMO 

 

Este estudo apresenta um breve histórico e conceitos gerais sobre a Psicologia da 
Saúde, bem como aborda sobre os psicólogos da saúde delimitando o seu campo de 
atuação e ressaltando intervenções psicológicas utilizadas nos diferentes níveis de 
atenção a saúde. O objetivo geral foi verificar o papel do Psicólogo da Saúde na 
Psicologia da Saúde. E como objetivos específicos: Conceituar a Psicologia da Saúde; 
Verificar as áreas de atuação dos psicólogos da saúde; Destacar a natureza da 
intervenção primária, secundária e terciária na Psicologia da Saúde; e Destacar as 
intervenções psicológicas na Psicologia da Saúde. Realizou-se uma revisão 
bibliográfica, por intermédio de livros e artigos científicos, caracterizado por uma 
pesquisa explicativa, por método de análise de conteúdo e frequência simples. Os 
resultados demonstram que a Psicologia da Saúde é uma área recente que estuda 
cientificamente os processos de saúde, doenças e cuidados. Aos psicólogos da saúde 
cabe a função de aplicar a Psicologia para a promoção, manutenção da saúde e 
prevenção de doenças. 
 
Palavras-Chave: Psicologia da Saúde; Psicólogo da Saúde; Intervenções   
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ABSTRACT 

 

This study presents a brief history and general concepts of health psychology and 
addresses on health psychologists delimiting their field and highlighting psychological 
interventions used in different levels of health care. The overall objective was to assess 
the role of the Health Psychologist in Health Psychology and the following objectives: 
Conceptualizing the Health Psychology; Check the practice areas of health 
psychologists; Highlight the nature of primary, secondary and tertiary intervention in 
Health Psychology; Highlight and psychological interventions in health psychology. We 
conducted a literature review, through books and scientific articles, characterized by 
an explanatory research, for content and simple frequency analysis method. The 
results show that Health Psychology is a new area that scientifically studies the 
processes of health, illness and care. To health psychologists it is the function of 
applied psychology for the promotion, health maintenance and disease prevention. 
 
Keywords: Health Psychology; Psychologist Health; Interventions 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia da Saúde é o bom emprego dos conhecimentos e das técnicas 

p����������� � ��	
�� �� 
����� � ��� ���
�
�� 
� ��	
�. P�
���� �tender como 

uma especialidade da Psicologia que tem em vista a melhor percepção a respeito dos 

temas referentes à saúde. Ela atua no sustento para prevenir ou atenuar doenças, na 

compreensão pedagógica e científica, na cura das enfermidades, na apuração das 

causas e na determinação particular da doença que acomete o paciente, agindo 

também na suposição de políticas de saúde. 

A Psicologia da Saúde é uma área da Psicologia que emergiu na década de 

70, em um momento marcado por transformações econômicas, políticas, sociais e 

culturais. Apresentando-se como um campo relativamente novo da ciência, a 

Psicologia da Saúde utiliza conhecimentos básicos da Psicologia e de outras 

especialidades na esfera da saúde para enfrentar desafios referentes à manutenção 

da saúde partindo da compreensão de fatores responsáveis pelo adoecimento 

(ALVES, 2011). 

Compreende-se que este novo modelo da Psicologia, aplica princípios e 

pesquisas psicológicas para melhoria, tratamento e prevenção de doenças. Suas 

áreas de interesse incluem condições sociais como a disponibilidade de serviços de 

saúde e fatores biológicos como a longevidade de famílias e vulnerabilidades 

hereditárias a determinadas doenças. Assim, busca compreender o papel das 

variáveis psicológicas sobre a manutenção da saúde, o desenvolvimento de doenças 

e seus comportamentos associados. 

A Psicologia da Saúde sugere que a doença é causada por uma multiplicidade 

de fatores e não por um único fator causal. Esta abordagem sustenta que a doença 

pode ter origem em uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. 

Deste modo, reflete um modelo biopsicossocial de saúde e doença, representando 

uma tentativa de integrar o psicológico e o ambiente no modelo biomédico tradicional 

(MARTINS; JÚNIOR, 2001).  

Neste sentido, a Psicologia da Saúde preocupa-se com aspectos psicológicos 

da saúde no decorrer da vida dos indivíduos. Seus objetivos são promover a saúde, 

prevenir e tratar doenças, investigar o papel de fatores comportamentais e sociais na 

doença e avaliar e aperfeiçoar políticas e serviços de saúde disponíveis para atender 

demandas emergentes de todos os usuários (STRAUB, 2005).  
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Se tratando da relevância científica, é importante destacar que esse poderá ser 

mais um estudo para enriquecer o acervo bibliográfico acerca do tema proposto. 

Podendo, dessa forma, contribuir para a comunidade científica com um estudo atual, 

os psicólogos da saúde, interessam-se em estudar de maneira científica as causas e 

origens de doenças, principalmente em aspectos psicológicos, comportamentais e 

sociais. Estes profissionais também se preocupam em promover a saúde das 

pessoas, buscando incentivar comportamentos que promovam a saúde, além de 

auxiliar doentes em seus esforços para adaptar-se a suas doenças ou obedecerem a 

regimes de tratamento difíceis. Os psicólogos da saúde são ativos em todos os 

aspectos da educação para a saúde e com frequência acompanham a formulação de 

políticas públicas criadas por governantes, na tentativa de melhorar os serviços de 

saúde para os indivíduos. 

Os psicólogos da saúde estão envolvidos em atividades de ensino, pesquisa e 

intervenção clínica. Atuam em diversos contextos incluindo hospitais, universidades, 

escolas médicas, organizações que visam à manutenção da saúde, clínicas de 

reabilitação, consultórios particulares e também podem atuar em locais de trabalho, 

onde orientam empregadores e trabalhadores em diversas questões relacionadas ao 

trabalho e a saúde (STRAUB, 2005).  

Este estudo pretende pesquisar: Qual o papel do Psicólogo na Psicologia da 

Saúde? Para tanto, apresenta como objetivo principal: Verificar o papel do Psicólogo 

na Psicologia da Saúde. E, como objetivos específicos: Conceituar a Psicologia da 

Saúde; Verificar as áreas de atuação do Psicólogo da Saúde; Destacar a natureza da 

intervenção primária, secundária e terciária na Psicologia da Saúde e Destacar as 

intervenções psicológicas na Psicologia da Saúde. 

O tema proposto vem se constituindo como um campo de aplicação da 

Psicologia com interesse crescente, uma vez que as condições médicas tendem a 

aumentar e é necessário desenvolver competências para enfrentar estas 

adversidades, pois as doenças crônicas emergem com frequência, tornando-se 

necessário implementar medidas de prevenção.  

 Contudo, a relevância acadêmica deste estudo justifica-se pelo fato de 

proporcionar conhecimento e aprimoramento acerca do assunto que trata sobre o 

papel do psicólogo em uma área emergente, a chamada Psicologia da Saúde. Além 

disso, o trabalho de pesquisa proporciona uma reflexão sistematizada que possibilita 



12 

 

a oportunidade de agregar novos conhecimentos que podem contribuir para a prática 

profissional. 

 Para o indivíduo e a sociedade, este apresenta-se como um referencial 

indispensável para o conhecimento e um maior esclarecimento sobre o assunto. 

Assim, é de grande utilidade para leitores que demonstram interesse pela temática 

que engloba teorias de estudiosos do campo da saúde que fomentam o trabalho do 

psicólogo que atua na Psicologia da Saúde com a finalidade de prevenção e promoção 

da saúde da coletividade. 

 Além disto, torna-se um importante instrumento de relevância científica na 

medida em que propõe diferentes discussões sobre temas e fenômenos relacionados 

à Psicologia, contribuindo, assim para a criação de novas teorias, bem como, a 

ampliação prática de conhecimentos desta ciência. 

Este estudo foi desenvolvido com base em uma pesquisa bibliográfica de 

caráter explicativo com busca em livros, artigos, revistas científicas, meios eletrônicos, 

a partir do método de análise de conteúdo com frequência simples e descritiva. Para 

a discussão, utilizou-se literaturas brasileiras e de país estrangeiro, buscando atender 

os objetivos propostos.  
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2 DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O modelo de profissional de Psicologia no Brasil foi se transformando a partir 

das necessidades da sociedade. Atualmente, o país tem enfrentado inúmeras 

dificuldades tais como desemprego, pobreza e desigualdades sociais, daí a 

necessidade de pensar na função do psicólogo. A saída dos psicólogos das clínicas 

privadas trouxe um aumento de interesse na área da saúde, ampliando-se o espaço 

público e as demandas do contexto social. A Psicologia da Saúde surge, então da 

necessidade de promover e de pensar o processo saúde/doença como um fenômeno 

social (MARTINS; JUNIOR, 2001). 

Para que se possa compreender o papel do psicólogo da saúde, é necessário 

primeiramente abordar alguns temas que sustentam o assunto em questão para 

posteriormente discorrer sobre teorias que permitam esclarecer ao leitor o 

conhecimento acerca da Psicologia da Saúde e do trabalho do psicólogo que se 

propõe em atuar neste campo. 

 

2.1.1 Psicologia da Saúde 
 

A psicologia caminha a passos céleres para ocupar lugar de destaque na 

construção de uma ciência que possa entender a condição humana de modo mais 

abrangente e que também esteja livre para encontrar novas perspectivas de 

desdobramento e desenvolvimento. Contemporaneamente, não é possível conceder-

se quaisquer tipo de atividade que envolvam a condição humana na qual a psicologia 

não se faça presente de modo absoluto. Assim, temos na psicologia um universo cada 

vez mais amplo de ideias e teorizações, no qual a psicologia da saúde está inserida 

(CAMON, 2004). 

 A palavra psicologia, que deriva da junção de duas palavras gregas psiché e 

lógos, significa estudo da mente ou da alma. Atualmente, a Psicologia é geralmente 

definida como a ciência que se concentra no comportamento e nos processos mentais 

de todos os animais. Existem algumas palavras essenciais que estabelece sua 
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definição, são elas: ciência, comportamento e processos mentais (DAVIDOFF, 2001). 

Também, Barros (2001) assim conceitua Psicologia:  

 
A palavra psicologia é formada de duas palavras gregas: psique que significa 
alma, e logos, que significa estudo, ciência. Portanto, etimologicamente, 
Psicologia significa estudo da alma. Com o passar do tempo, a palavra 
psicologia tem sido usada para indicar o estudo da alma, da mente e/ ou do 
comportamento. Atualmente, para a maioria dos psicólogos, indica o estudo 
do comportamento dos organismos. Desde o tempo de Platão e Aristóteles 
têm surgido estudos e teorias sobre a mente humana, mas a Psicologia só foi 
considerada ciência no final do século XIX, quando os estudiosos 
empregavam métodos de observações cuidadosos e sistemáticos (BARROS, 
2001, p.5). 

 

Destaca-se que a Psicologia foi reconhecida como ciência com o passar do 

tempo, embora Aristóteles seja chamado de “pai da psicologia”, antes mesmo, havia 

escritas sobre assuntos psicológicos realizados por filósofos. Em 1860, Gustav 

Fechner demonstrou como procedimentos experimentais e matemáticos podiam ser 

usados para estudar a mente humana. Aproximadamente vinte anos mais tarde, 

estabeleceu-se a psicologia como área de estudo, sendo que Wilhelm Wundt e William 

James contribuíram com esta conquista. Wundt fundou o primeiro laboratório de 

pesquisa em psicologia, seu método de estudo, o estruturalismo, tinha como objetivo 

investigar os processos da consciência humana e sua influência e assim, recebeu o 

título de fundador da psicologia científica. O psicólogo James contribuiu na 

compreensão da mente e seu funcionamento, o que deu origem ao movimento 

chamado de funcionalismo (DAVIDOFF, 2001). 

Bock, Furtado e Teixeira (2002), ao abordar sobre a Psicologia Científica, 

����� �����a����: 

S�� ������ �� ������� � ������ � ������ ��  �� �� !��erta da Filosofia, que 
��m��� � "���#m�� ��� � ��$ � ��m��� ��%�� ���������� � &�� ������m��$  ��$

��� ��%�� &��ms�� �� &m���'(� �� ���"��������$ &����m�� �) ��*���m ���

��o��� �� ������ +� ���&�m�������$ � %��� &�, ���� � � �����������-.

��!�����m ��� ���po de estudo, diferenciando-o de outras áreas do 
���"��������$ ���� � c�!���*�� � � c����!�/�� . *�m��!�m ������� �� ������

����� ��o��� � *�m��!�m ���m��� �� ����� �� ��m&� �����stente de 
���"��������� �� :m�a (BOCK; FURTADO; TEIXERIA, 2002, p.40). 

Atualmente a Psicologia pode ser definida como uma disciplina única, porém 

esta ciência pode ser dividida em subáreas, nas quais, cada uma tem características 

e exigências próprias. Algumas das principais áreas se destacam como sendo a 

Psicologia cínica, que avalia e trata pessoas com problemas psicológicos, além de 

conduzir pesquisas; a Psicologia organizacional/industrial que desenvolve estratégias 
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para melhorar a descrição e a eficiência do trabalho; a Psicologia escolar que 

desenvolve programas educacionais e trata com questões referentes ao ambiente 

escolar; a Psicologia social que estuda como as pessoas influenciam-se mutuamente, 

entre outras áreas (DAVIDOFF, 2001). Neste sentido: 

 

Percebe-se a cada dia que a Psicologia vem recebendo novos desafios; 
abrem-se novos espaços de trabalho, que exigem, cada vez mais, uma 
especificação de ação. A Psicologia da Saúde surge então da necessidade 
de promover e de pensar o processo saúde/doença como um fenômeno 
social. Além disso, os crescentes custos dos serviços de saúde têm colocado 
em evidência a importância da educação sobre práticas saudáveis e políticas 
de prevenção que permitem uma intervenção global, aumento dos índices de 
adesão a tratamentos e redução do impacto da doença sobre o 
funcionamento global do indivíduo (MARTINS; JÚNIOR, 2001, p. 36). 

 

Deste modo, o termo saúde vem da antiga palavra da língua alemã que é 

representada em inglês pelas palavras hale e whole. Hale que significa saúde, vigor e 

whole significa completo, integral; as quais referem-se a um estado de integridade do 

corpo. Estudiosos da língua observaram que essas palavras derivam dos campos de 

batalha medievais em que a perda de haleness, ou saúde, resultava de um grave 

ferimento. Atualmente, pensa-se na saúde como ausência de doenças, em vez de 

ausência de ferimento. Embora seja verdade que as pessoas saudáveis estão livres 

de doenças, a saúde vai além disso, pois é comum que uma pessoa esteja livre de 

doenças, mas ainda assim não desfrute de uma vida vigorosa e satisfatória (STRAUB, 

2005). 

A saúde, um problema humano e existencial, por meio da mídia pode ser 

compartilhada por todos os segmentos da sociedade. Para esses segmentos sociais, 

a saúde e a doença envolvem uma complexa interação entre os aspectos físicos, 

psicológicos, sociais e ambientais da condição humana e seus significados, 

exprimindo uma relação além do corpo individual e social para a compreensão do ser 

humano como um ser total. Portanto, a saúde e a doença são categorias que trazem 

consigo aspectos históricos, culturais, políticos e ideológicos (MARTINS; JUNIOR, 

2001). 

Ainda, Straub (2005) ao abordar sobre a saúde, relata sobre seus três 

domínios: 

 

Reconhecendo como inadequada e limitada a definição anterior de saúde, a 
Organização das Nações Unidas estabeleceu a Organização Mundial da 
Saúde. Em seu documento de criação, a OMS definiu saúde como “um 
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estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente 
como a ausência de doenças ou enfermidades”. Essa definição afirma que 
saúde é um estado positivo e multidimensional que envolve três domínios: 
saúde física, saúde psicológica e saúde social. 
A saúde física, é claro, implica ter um corpo vigoroso e livre de doenças, com 
um bom desempenho cardiovascular, sentidos aguçados, sistema 
imunológico vital e a capacidade de resistir a ferimentos físicos. Ela também 
envolve hábitos relacionados com o estilo de vida que aumentam a saúde 
física. Entre estes, estão seguir uma dieta nutritiva, fazer exercícios 
regularmente e dormir bem; evitar o uso de tabaco e outras drogas; praticar 
sexo seguro e minimizar a exposição a produtos químicos tóxicos. 
A saúde psicológica significa ser capaz de pensar de forma clara, ter boa 
autoestima e um senso geral de bem-estar. Ela inclui criatividade, as 
habilidades de resolução de problemas (como buscar informações sobre 
questões relacionadas com a saúde) e a estabilidade emocional. Ela também 
é caracterizada pela autoaceitação abertura a novas ideias e uma 
“tenacidade” geral da personalidade. 
A saúde social envolve ter boas habilidades interpessoais, relacionamentos 
significativos com amigos e família, e apoio social em épocas de crise. Ela 
também está relacionada com fatores socioculturais em saúde, como o status 
socioeconômico, a educação, a etnicidade, a cultura e o gênero (STRAUB, 
2005, p. 23). 

 

Nesta perspectiva, o processo de saúde entendido como um fenômeno 

coletivo, num processo histórico e multideterminado, remete a uma atuação integrada 

com vistas ao bem-estar demostrando a necessidade da interdisciplinaridade. Assim, 

o movimento da saúde integral, a visão biopsicossocial, influenciará a nova forma de 

atuação, enfatizando a melhoria da qualidade de vida e o direito que todo o cidadão 

tem de receber atenção e cuidados que lhe garantam atendimento global. Deste 

modo, a psicologia da saúde precisa ter como campo de atuação a própria realidade 

contemporânea em que vivemos (MARTINS; JUNIOR, 2001). 

 

2.1.1.1 Breve histórico da Psicologia da Saúde 
 

Na década de 70, ocorreram mudanças radicais no modo dos políticos e dos 

cientistas pensarem a saúde, dando origem ao que ficou conhecido como Segunda 

Revolução da Saúde. A Primeira Revolução da Saúde caracterizava-se pela aplicação 

do modelo biomédico à prevenção de doenças na área da saúde pública.  A Segunda 

Revolução da Saúde teve algumas características essenciais: passou a centrar-se 

sobre a saúde ao invés de sobre a doença; reconheceu que nos países desenvolvidos, 

o comportamento humano era a principal causa de morbilidade e mortalidade e 

passou a preconizar o retorno a uma perspectiva ecológica. Foi no contexto destas 
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mudanças que ocorreu a Terceira Revolução da Saúde onde emergiu a Psicologia da 

Saúde (ALVES, 2011). 

Ao longo da história da Psicologia a perspectiva de desenvolver-se em áreas 

ligadas aos cuidados em saúde estabeleceu um cenário amplo de atuações. No Brasil, 

a Psicologia da Saúde foi formulada no contexto da integralidade das ações em saúde, 

mesmo com os entraves a efetivação de tal proposição.  A articulação histórica da 

Psicologia ao cenário dos cuidados em saúde se estabeleceu a partir do emprego de 

contribuições em Psicologia por outras profissões de saúde. Algumas destas 

contribuições ocorreram na promoção da saúde, na atenção à reação relativa ao 

diagnóstico da doença, na pediatria e na relação do profissional de saúde com o 

indivíduo adoecido (RUMIN, 2013).  

A Psicologia da Saúde surgiu nos anos 70 abordando alguns campos até então 

pouco considerados: a saúde como dimensão diferente das doenças e as doenças 

físicas como campo diferente das doenças mentais. Das mudanças no campo da 

saúde, associadas à emergência da Psicologia da Saúde são modelos na década de 

seu surgimento o Relatório Lalonde que consiste em um livro sobre saúde dos 

Canadianos publicado em 1974; o Relatório Richmond de 1979 e a reunião de Alma-

Ata de setembro de 1978 que produziu uma declaração que consistiu em um novo 

paradigma social nos cuidados da saúde, pois mudou o enfoque das intervenções na 

saúde e nas doenças para os cuidados primários em saúde (ALVES, 2011). 

 

Em m 1973 a American Psychological Association (APA) indicou uma força 
tarefa para explorar o papel da psicologia no campo da saúde, a fim de 
determinar se a Psicologia permaneceria apenas sob a categoria de medicina 
comportamental ou estabeleceria um campo distinto, com seus próprios 
objetivos e focos. Com base nas recomendações obtidas em 1978, a APA 
criou a divisão de psicologia da saúde (Divisão 38). Após quatro anos foi 
publicado o primeiro volume de seu periódico oficial, Health Psychology 
(STRAUB, 2005, p.35). 

 

Portanto, formalmente a Psicologia da Saúde começa em 1973, nos Estados 

Unidos da América. Neste país, a força tarefa vinculada a APA, propõe orientações 

doutrinárias sobre as relações entre Psicologia e os contextos tradicionais de saúde e 

doença. Tais orientações esclareciam que a Psicologia da Saúde deveria centrar-se 

nas doenças físicas e na saúde em contradição a Psicologia Clínica que tendia a 

centrar-se na saúde mental e nas doenças mentais (ALVES, 2011). 
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No Brasil, a redemocratização e a reforma sanitária incentivaram alguns 

modelos da Psicologia. Há destaque para as concepções da Psico-Higiene que tem 

como característica organizar intervenções em saúde mental que abranjam os 

espaços relacionais dos sujeitos: a família, a escola, o trabalho. Ainda, a urgência em 

estabelecer ações políticas e de orientação comunitária como respostas às crises 

ditatoriais e políticas das décadas de 1970 a 1990 mobilizaram condicionantes da 

Psicologia da Saúde, passando-se a identificar a comunidade como um importante 

nível de análise no campo da saúde. Estes condicionantes alavancaram a 

aproximação com as comunidades, visando suprir as necessidades de saúde da 

população, utilizando a rua e o domicílio como espaços de intervenção (RUMIN, 

2013). 

Em alguns países, a Psicologia da Saúde confunde-se com a Psicologia 

Clínica. A divisão mais simples entre estas duas Psicologias faz-se na fronteira entre 

o mental e físico, pois a Psicologia Clínica trataria das doenças mentais e a Psicologia 

da Saúde trataria da saúde e das doenças físicas, no entanto esta fronteira não existe. 

Há tempos que cientistas acreditam na indissociabilidade do mental e do físico. Assim, 

em muitos países, a Psicologia da Saúde constitui uma área de intervenção dentro da 

Psicologia Clínica, em outros elas são áreas diferentes. No Brasil, esta organização 

possui uma especialidade profissional designada de Psicologia Hospitalar que 

compreende a integração da saúde e da doença e do físico e mental. De fato, a 

Psicologia Clínica e Psicologia da Saúde se confundem e também a Psicologia da 

Saúde e a Psicologia Hospitalar se misturam (ALVES, 2011). 

A Psicologia da Saúde ganha cada vez mais espaço na atualidade e suas 

perspectivas de atuação se expandiram. De acordo com Camon (2004): 

 

Um exemplo desse panorama são justamente os encontros e simpósios 
realizados na tentativa de discussão das atividades empreitadas nessa área. 
Desde o início dos anos 1980 são realizados os Encontros Nacionais de 
Psicólogos da Área Hospitalar, aos quais se somam também os Congressos 
Brasileiros de Psicologia Hospitalar. Trata-se de encontros dos quais 
participam elementos de todas as áreas do País, não apenas para se 
atualizarem sobre os avanços ocorridos na área, mas também para 
efetivarem presença naqueles que são os mais significativos eventos da área. 
Em 2001, surge o I Congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde e 
Psicossomática, ao qual se somou também o I Simpósio Brasileiro de 
Psiconeuroimunologia. Esse congresso marcou o início de uma junção de 
diferentes áreas que se acoplam ao escopo da Psicologia da Saúde [...]. Em 
2003, ocorre o II Congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde e 
Psicossomática e novamente agregado o II Simpósio Brasileiro de 
Psiconeuroimunologia. Novamente, colegas de todos os cantos do País 
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compareceram ao evento, fazendo com que ele passe a fazer parte do 
calendário dos principais eventos ocorridos em âmbito nacional (CAMON, 
2004, p.15).  

 

O interesse da Psicologia pelos ambientes tradicionais de saúde doença é 

paralelo ao desenvolvimento da consciência acerca do papel do comportamento na 

saúde e nas doenças mais comuns, área de interesse conhecida como Medicina 

Comportamental, que define-se como campo interdisciplinar preocupado com o 

desenvolvimento e integração dos conhecimentos e técnicas das ciências 

comportamentais e biomédicas, relevantes para a compreensão da saúde e doença e 

a aplicação desse conhecimento e dessas técnicas para a prevenção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação. A Psicologia da Saúde, além de focar seu interesse nos 

aspectos da saúde e de doenças não mentais também desloca atenção do polo 

doença para o polo saúde com definição própria e métodos de investigação e 

avaliação específicos (ALVES, 2011). 

Deste modo, acredita-se que a Psicologia ocupará seu lugar no século XXI e 

corresponderá a todos os anseios daqueles que sonham com uma condição humana 

mais digna. Os avanços obtidos na área da Psicologia da Saúde estão contribuindo 

para a compreensão humana e na medida em que avança rumo a novas perspectivas 

teóricas, certamente, será real a possibilidade de que ela ocupará lugar de destaque 

em todas as formas de discussão que envolva o homem contemporâneo (CAMON, 

2004).  

 

2.1.1.2 Conceito de Psicologia da Saúde 
 

Há muito tempo, a Psicologia vem procurando expandir seus limites de 

atuação. A antiga categorização da psicologia em clínica, educacional e 

organizacional adquire novos contornos e especificidades. E ainda que muitas das 

práticas da Psicologia estejam vinculadas a esse eixo básico, a cada dia surgem 

novos dimensionamentos de atuação do psicólogo. A própria estruturação curricular 

dos cursos de psicologia já mostra os indícios da necessidade dessas mudanças 

incorporando novas modalidades da Psicologia. Essas modalidades subsidiam a 

restruturação da Psicologia para atender os anseios sociais de sua abrangência 

(CAMON, 2011). 
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A primeira definição de Psicologia da Saúde deve-se a Stone, que em 1979, 

em um dos primeiros livros que se intitulava “Psicologia da Saúde”, dizia que esta 

refere-se a qualquer aplicação cientifica ou profissional de conceitos e métodos 

psicológicos a todas as situações próprias do campo da saúde, não apenas nos 

cuidados da saúde, mas também na saúde pública, educação para a saúde, 

planificação da saúde, financiamento, legislação, etc. Esta afirmação deu origem à 

definição clássica de Matarazzo que afirmava que a Psicologia da Saúde consiste no 

domínio da Psicologia que ocorre aos conhecimentos provenientes das diversas áreas 

da Psicologia com vistas à promoção e proteção da saúde, à prevenção e tratamento 

das doenças, à identificação de etiologia e diagnósticos relacionados com a saúde, 

com doenças e disfunções associada, á análise e melhoria do sistema de cuidados 

de saúde e o aperfeiçoamento da política de saúde (ALVES, 2011). Assim: 

 

A Psicologia da Saúde é o conjunto de contribuições educacionais, científicas 
e profissionais específicas da Psicologia para a promoção e manutenção da 
saúde, prevenção e tratamento das doenças, na identificação da etiologia e 
diagnósticos relacionados à saúde, às doenças e às disfunções, bem como 
no aperfeiçoamento do sistema de políticas de saúde (MATARAZZO apud 
MARTINS; JÚNIOR, 2001, p.35). 

 

Consequentemente, a Psicologia da Saúde pode ser entendida como a 

aplicação dos conhecimentos e das técnicas psicológicas à saúde, às doenças e aos 

cuidados de saúde. Ela estuda o papel da Psicologia como ciência e como profissão 

nos domínios da saúde, da doença e da própria prestação dos cuidados de saúde, 

focalizando nas experiências, comportamentos e interações. Ainda, envolve a 

consideração dos contextos sociais e culturais onde a saúde e a doença ocorrem, uma 

vez que as significações e os discursos sobre a saúde e as doenças são diferentes 

consoantes ao estatuto socioeconômico, ao gênero e as diversidades culturais 

(TEIXEIRA, 2004). 

Ainda, Straub (2005) assim versa sobre a Psicologia da Saúde: 

 

[...] um subcampo da psicologia que aplica princípios e pesquisas 
psicológicas para melhoria, tratamento e prevenção de doenças. Suas áreas 
de interesse incluem condições sociais (como a disponibilidade de serviços 
de saúde), fatores biológicos (como a longevidade da família e as 
vulnerabilidades hereditárias a certas doenças) e até traços de personalidade 
(STRAUB, 2005, p.21). 
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           Pode-se afirmar que a Psicologia da Saúde seria a prática de levar o 

individuo/paciente a busca do bem-estar físico, mental e social, englobando uma 

abordagem que inclui a participação de outros profissionais da área. Para sua 

definição, há de se considerar a pessoa inserida no contexto social, o que vai de 

encontro com as diversas teorias dentro da Psicologia que entendem o homem como 

um ser histórico, temporal, que traz em seu corpo sinais de seu tempo e de sua 

sociedade. Mostra a importância de uma abordagem totalizante, onde tudo aquilo que 

faz parte da vida de uma determinada pessoa seja considerado de maneira plena e 

absoluta (CAMON, 2011). 

Considera-se, portanto, alguns objetivos estabelecidos para a Psicologia da 

Saúde:  

 

Estudar de forma científica as causas e origens de determinadas 
doenças, ou seja, a sua etiologia. Os psicólogos da saúde estão 
principalmente interessados nas origens psicológicas, comportamentais e 
sociais das doenças. Eles investigam por que as pessoas se envolvem em 
comportamentos que comprometem a saúde, como o hábito de fumar e o 
sexo inseguro.  
Promover a saúde. Eles se preocupam com questões sobre como fazer as 
pessoas realizarem comportamentos que promovam a saúde, como praticar 
exercícios regularmente e comer alimentos nutritivos.  
Prevenir e tratar doenças. Eles projetam programas para ajudar as pessoas 
a parar de fumar, perder peso, administrar o estresse e minimizar outros 
fatores de risco de uma saúde fraca. Eles também auxiliam aquelas que já 
estão doentes, em seus esforços para adaptarem-se a suas doenças ou 
obedecerem regimes de tratamento difíceis. 
Promover políticas de saúde pública e o aprimoramento do sistema de 
saúde pública. Os psicólogos da saúde são bastante ativos em todos os 
aspectos da educação para a saúde e reúnem-se com frequência com líderes 
governamentais que formulam políticas públicas na tentativa de melhorar os 
serviços de saúde para todos os indivíduos (MATARAZZO apud STRAUB, 
2005, p.35). 

 

Do mesmo modo, evidencia-se que a Psicologia da Saúde, que dá relevância 

à promoção e a manutenção da saúde e a prevenção de doenças, resulta da união 

das contribuições específicas de diversas áreas do conhecimento psicológico como a 

Psicologia clínica, Psicologia comunitária, Psicologia social, e a Psicobiologia, tanto 

para a promoção e a manutenção da saúde como para a prevenção e tratamento das 

doenças. A finalidade principal da Psicologia da Saúde é compreender como é 

possível, através de intervenções psicológicas, contribuir para a melhoria do bem-

estar dos indivíduos e das comunidades (TEIXEIRA, 2004). 
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A Psicologia da Saúde tem se desenvolvido rapidamente e emprestando uma 
nova e interessante dinâmica não só à própria Psicologia, mas também ao 
campo da Saúde em que está implementada ou se tenta implementar. De 
fato, para lá da perspectiva da Psicologia como ciência da saúde, que 
contribuiu para uma melhor compreensão dos fatores envolvidos na saúde e 
nas doenças, é de destacar a Psicologia como profissão da saúde (ALVES 
2011, p.30). 

 

Mesmo não existindo uma delimitação formal, pode-se enquadrar como sendo 

Psicologia da Saúde as práticas que atuem em uma integração da saúde mental com 

a saúde física e social do paciente. Uma psicologia que considere a compreensão 

orgânica da psicossomática, da psico-oncologia, os avanços da 

psiconeuroimunologia, as especificidades da psicologia hospitalar nos detalhamentos 

de sua intervenção nas diferentes doenças apresentadas pelo paciente e uma 

psicologia que leve em conta a historicidade do paciente. É a psicologia, cuja prática 

se insere na realidade institucional. É aquela disciplina que considera que a doença é 

uma anomalia de desequilíbrio entre o físico e o emocional e suas intercorrências com 

a realidade do paciente (CAMON, 2011). 

 

A mensagem central da psicologia da saúde é que a saúde e a doença estão 
sujeitas a influências psicológicas. Por exemplo, um fator fundamental para 
determinar o quanto uma pessoa consegue lidar com uma experiência de vida 
estressante é a forma como o evento é avaliado. Eventos avaliados como 
avassaladores, invasivos e fora do nosso controle nos custam mais do ponto 
de vista físico e psicológico do que os que são avaliados como desafios 
menores, temporários e superáveis. De foto, algumas evidências sugerem 
que, independentemente de um evento ser realmente experimentado ou 
simplesmente imaginado, a resposta do corpo ao estresse é, de modo 
apropriado, a mesma (STRAUB, 2005, p.43) 

 

Nesta perspectiva, a Psicologia da Saúde considera a dor do paciente como 

única e se debruça sobre ela para tentar compreender sua real dimensão e o modo 

pelo qual repercute na vida dele. Ela é uma psicologia que mais do que tentar explicar 

o sofrimento do paciente, busca compreender este sofrimento articulando-o com a 

realidade existencial. Além disso, esta disciplina tem como campo de atuação a 

própria realidade de sua inserção, não necessitando do enquadre limitador de um 

consultório e acredita na multidisciplinaridade profissional, de modo que o concurso 

de diversos profissionais da saúde passe a ser algo não apenas almejado 

teoricamente, mas também buscado na implantação de serviços de atendimento 

(CAMON, 2011). 
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Ao abordar sobre a Psicologia da Saúde, Martins; Júnior (2001) versam sobre 

a sua aplicabilidade: 

 

Entendo que a prática da Psicologia da Saúde deve envolver serviços à 
comunidade, o ensino e a pesquisa, dentro da realidade brasileira. 
A Psicologia da Saúde, construindo um novo saber, irá apresentar uma nova 
perspectiva para a prática clínica. Entretanto, vale enfatizar que a passagem 
para a consideração do contexto biopsicossocial tem de vir acompanhada por 
práticas clínicas e referenciais teóricos que a sustentem (MARTINS; JÚNIOR, 
2001, p.37). 

 

Assim sendo, a Psicologia da Saúde trabalha a partir da perspectiva 

biopsicossocial (mente e corpo), pois conta a história que procurar um fator causal 

produz uma imagem incompleta da saúde e da doença de uma pessoa. A perspectiva 

biopsicossocial reconhece que forças biológicas, psicológicas e sociais agem em 

conjunto para determinar a saúde e a vulnerabilidade do indivíduo à doença, ou seja, 

a saúde e a doença devem ser explicadas em relação a contextos múltiplos. Esta 

perspectiva está fundamentada na teoria sistêmica do comportamento que acredita 

que a saúde é melhor compreendida como uma hierarquia de sistemas na qual cada 

um deles é simultaneamente composto por subsistemas e por uma parte de sistemas 

maiores. Assim cada pessoa é um sistema, um corpo biológico, formado de partes 

menores (células, tecidos, etc.) que faz parte de sistemas maiores incluindo a família, 

o bairro, a sociedade (STRAUB, 2005). 

Ainda, sobre a Psicologia da Saúde, Camon (2011) assim a descreve: 

 

[...] Uma psicologia ao mesmo tempo clínica, social, hospitalar e institucional 
e que por isso tem uma visão mais ampla dos conceitos de saúde. Uma 
psicologia que possa entender o homem contemporâneo sem 
descaracterizar-lhe em digressões teóricas desprovidas de contexto ou 
mesmo de compreensão própria e única. E talvez o próprio fato de 
caracterizar-se uma psicologia com um aspecto tão grande de abrangência 
seja o ponto de convergência para que sua inserção na realidade 
contemporânea da saúde seja premência inadiável (CAMON, 2011, p.5). 

 

Atualmente o corpo teórico da Psicologia da Saúde comporta duas perspectivas 

diferentes, a tradicional e a crítica. Na perspectiva tradicional, composta pelo modelo 

biopsicossocial, investigam-se os comportamentos saudáveis e os comportamentos 

de risco, focalizando nos seus determinantes psicológicos e no seu valor preditivo. Na 

perspectiva crítica, onde prevalece o modelo fenomenológico-discursivo, investigam-
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se as significações relacionadas com a saúde e as doenças, focalizando nas 

experiências de saúde e de doenças (TEIXEIRA, 2004). 

Portanto, a Psicologia resgada o ser humano em sua condição humana em 

tudo aquilo que lhe é inerente.  A Psicologia da Saúde talvez seja a própria 

consequência lógica das transformações pelas quais passa a sociedade, 

compreendendo em sua área de abrangência os anseios de todos que clamam pela 

construção de um modelo teórico de atuação inerente à realidade do paciente. Um 

modelo aplicado pelas diversas áreas de conhecimento que buscam estudar os 

diferentes desequilíbrios emocionais, físicos e sociais com o objetivo de contribuir para 

a compreensão do sofrimento vivido pelo paciente (CAMON, 2011). 

 

2.1.2 Psicólogo da Saúde  
 

A Psicologia no Brasil é uma profissão reconhecida por lei, trata-se da Lei 4.119 

de 1962 que reconhece a existência da Psicologia como profissão. São psicólogos 

habilitados ao exercício da profissão, aquele que completam o curso de graduação 

em Psicologia e se registram no órgão profissional competente. O exercício da 

profissão na forma como se apresenta em Lei, está relacionado ao uso, privativo dos 

psicólogos, de métodos e técnicas da Psicologia para fins de diagnóstico psicológico, 

orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e soluções de 

problemas de ajustamento (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002).  

Paulin e Luzio (2009) versam sobre a Psicologia como profissão: 

A Psicologia, enquanto profissão, no Brasil tem uma história muito recente. 
Em 1956, foi implantado o curso de Formação de Psicologia, na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro e, em 1957, foi inaugurado na 
Universidade de São Paulo. Contudo passou a existir como profissão 
somente em 1962, através da Lei Federal n°. 4.119. Regulamentada a Lei, 
houve a ampliação dos cursos de Psicologia e a elaboração do currículo 
mínimo, para definir o território profissional e as funções do psicólogo, bem 
como adotar um código de ética com o objetivo de controlar a atuação 
profissional. O Psicólogo passou a atuar em basicamente em quatro áreas: 
clínica, escolar, magistério e trabalho. Devido às pressões do mercado de 
trabalho, os profissionais buscaram outros campos de atuação; dentre eles o 
campo de assistência pública à saúde, onde se observa um aumento de 
profissionais, a partir do final da década de 70 (PAULIN; LUZIO, 2009, p. 102). 
 
 

O psicólogo dispõem de um conjunto de técnicas e de conhecimentos que lhe 

possibilitam compreender o que o outro diz, compreender as expressões e gestos que 

o outro faz , integrando tudo isso em um quadro de análise com o objetivo de descobrir 
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as razões dos atos, dos pensamentos, dos desejos, das emoções. O psicólogo possui 

instrumentos teóricos para desvendar o que está implícito, encoberto e para que possa 

realizar o seu trabalho, ele precisa que as pessoas falem de si, contem sua história, 

dialoguem, exponha suas reflexões. Deste modo, o psicólogo pode, junto com o 

paciente, desvendar razões e compreender dificuldades relacionadas às suas 

vivencias (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002).  

No trabalho de um psicólogo “clássico” enfoca-se o aspecto intraindividual, com 

ênfase nos processos psicológicos e psicopatológicos. Este modelo de atuação já não 

satisfaz as necessidades do contexto atual, logo é necessário realizar modificações 

na prática clínica. Uma ação de mudança seria atuação interdisciplinar, orientação das 

ações profissionais na direção da saúde coletiva e o caráter educativo da assistência; 

inserção dos indivíduos, grupos e comunidades da promoção da saúde; a natureza 

das intervenções deixaria de ser uni disciplinar para tornar-se multidisciplinar, com 

ênfase em equipes multiprofissionais e interdisciplinares e o enfoque poderia ser de 

natureza curativa ou preventiva numa perspectiva primária, secundária e terciária 

(MARTINS; JÚNIOR, 2001). 

No entanto, é fundamental que o profissional da saúde reconheça a importância 

de uma atuação conjunta com outros profissionais para que seja possível a realização 

de uma abordagem totalitária do paciente. A proposta de trabalho do psicólogo deve 

considerar a realidade do paciente como algo mutante que não pode ficar reduzida 

diante de análises que não considerem essas dinâmicas. A atuação deve ser 

direcionada para um novo tempo, onde, além dos aspectos curativos que envolvem 

uma determinada patologia, os moldes de um trabalho preventivo sejam valorizados 

e ressignificados nas discussões teóricas e filosóficas (CAMON, 2011). 

 

Hoje, as equipes onde o psicólogo está incluído são maiores e mais 
complexas, informadas por conhecimentos mais diversificados. Quando o 
doente se dirige ao sistema de Cuidados de Saúde a pedir ajuda, não o faz 
para aspectos psicológicos. Fá-lo, geralmente, para pedir ajuda para o mal-
estar, o sofrimento, provocado por uma qualquer presumível doença. É no 
âmbito da relação com o médico, ou outros dos que participam do 
diagnóstico, que surge a eventual necessidade de apoio psicológico ou 
psicoterapia. Então o médico, ou outro, pedem apoio ao psicólogo. Ora, 
assim, o cliente passa a ser o médico que pediu ajuda para o doente (ou de 
modo mais alargado o próprio sistema de saúde) e não o doente. No seio da 
equipe multidisciplinar, surgirá a discussão do caso e o psicólogo deverá 
questionar-se sobre qual informação que pode partilhar com a equipe sem 
violar o código de ética (ALVES 2011,40). 
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Há muito tempo se caminha para um trabalho preventivo no tocante aos 

distúrbios emocionais vividos pelo homem contemporâneo. Essa profilaxia passa pela 

necessidade da somatória de esforço, para que as diversas abordagens dentro do 

campo da saúde possam se harmonizar no sentido de promoverem uma compreensão 

que não deixe de fora nenhum dos aspectos desse processo. Assim, mais do que a 

necessidade da multidisciplinariedade, é fundamental a interdisciplinaridade, ou seja, 

a interação entre os diferentes níveis do saber profissional, não apenas articulados 

entre si, mas também harmonizados diante de uma proposta mais ampla de 

compreensão do doente e da doença (CAMON, 2011). 

Uma das concepções que vem ganhando espaço é o do psicólogo como 

profissional da saúde. Este, ao lado de muitos outros aplica conhecimentos e técnicas 

da Psicologia para promover a saúde. Nessa perspectiva, o psicólogo deve empregar 

seus conhecimentos de Psicologia na promoção de condições satisfatórias de vida, 

na sociedade em que vive e trabalha, isto é, em que está comprometido como cidadão 

e como profissional. Deste modo, o psicólogo tem seu trabalho relacionado às 

condições gerais de vida de uma sociedade, embora atue focando a subjetividade dos 

indivíduos e/ou suas manifestações comportamentais, pois pensar em saúde dos 

indivíduos significa pensar as condições objetivas e subjetivas de vida, de modo 

indissociado (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002). 

 

Os psicólogos que se direcionam para a compreensão da forma como fatores 
biológicos, comportamentais e sociais influenciam a saúde e a doença são 
chamados de psicólogos da saúde. Muitos estão centrados na promoção da 
saúde prevenção de doenças, trabalhando com fatores psicológicos que 
fortalecem a saúde e que reduzem o risco de adoecer. Outros disponibilizam 
serviços clínicos a indivíduos saudáveis ou doentes em diferentes contextos. 
Ainda, há aqueles que estão envolvidos no ensino e formação, e na 
investigação. (TEIXEIRA, 2004, p.441). 
 

Os Psicólogos da Saúde são profissionais que concentram suas intervenções 

visando promover a saúde, estes são licenciados para a prática independente em 

áreas como psicologia clínica e orientação. Como clínicos eles utilizam ampla 

variedade de técnicas terapêuticas e de avaliação diagnóstica existentes na psicologia 

para promover a saúde e auxiliar os doentes físicos. As abordagens de avaliação 

geralmente envolvem medidas de funcionamento cognitivo, avaliação psicofisiológica, 

pesquisas demográficas e avaliações do estilo de vida ou da personalidade. As 

intervenções podem envolver o manejo do estresse, terapias de relaxamento, 
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biofeedback, educação a respeito do papel dos processos psicológicos nas doenças 

e intervenções cognitivo- comportamentais (STRAUB, 2005). 

É importante lembrar que o compromisso do psicólogo com a promoção da 

saúde não o impedirá de intervir quando se defrontar com doenças e a necessidade 

da cura. Isto é, deparando-se com indivíduos que apresentam certa ordem de distúrbio 

e sofrimento psíquico, que necessitem de uma intervenção curativa poderá buscar a 

cura através de terapias verbais ou corporais. Deste modo, a prática do psicólogo 

como profissional da saúde irá caracterizar-se pela aplicação dos conhecimentos 

psicológicos no sentido de uma intervenção específica junto a indivíduos, grupos, 

instituições, com o objetivo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, grupal e 

institucional, numa postura de promoção da saúde (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 

2002). 

De acordo com Straub (2005) a psicologia da Saúde busca compreender 

inúmeras questões a respeito da forma como o bem-estar é afetado pelo modo como 

o sujeito pensa, sente e faz. O autor destaca algumas perguntas que os psicólogos 

da saúde buscam responder: 

 

De que maneira sua capacidade de se relacionar bem com outras pessoas 
influencia a sala saúde? 
De que maneira suas atitudes, crenças autoconfiança e personalidade geral 
afetam sua saúde? 
Será que a acupuntura, a homeopatia, os tratamentos com ervas e outras 
formas de medicina alternativa realmente funcionam? 
Até que ponto as características específicas do seu ambiente, incluindo 
arquitetura, nível de ruído, e presença de sol estão associadas à sua saúde? 
Pode a doença ser causada por hábitos pessoais? 
Quais são as barreiras à adoção de um estilo de vida saudável? 
Por que certos problemas de saúde têm ocorrência mais provável entre 
pessoas de determinada idade, gênero ou grupo étnico? 
Quais aspectos do estilo de vida do adolescente médio contribuem ou 
comprometem a saúde? 
Por que a pobreza é uma ameaça potencialmente séria para a saúde? 
(STRAUB, 2005, p.22). 
 

A Intervenção de psicólogos na saúde, para além de contribuir para a melhoria 

do bem-estar psicológico e da qualidade de vida dos usuários dos serviços de saúde, 

pode também contribuir para a redução de internamentos hospitalares, diminuição da 

utilização de medicamentos e utilização mais adequada dos serviços e recursos da 

saúde. O psicólogo da saúde também preocupa-se com a análise e melhoria do 

sistema de cuidado de saúde, contribuindo para a melhoria das relações  

interprofissionais e promovendo uma utilização mais adequada dos serviços de saúde 
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participando de atividades de humanização dos serviços e melhoria da qualidade dos 

cuidados (TEIXEIRA, 2004). 

 

Os psicólogos da saúde abordam o estudo da saúde e doença partindo de 
quatro perspectivas principais, as quais se sobrepõem. A perspectiva do 
curso de vida concentra sua atenção na maneira como alguns aspectos da 
saúde a da doença variam com a idade, assim como as experiências de uma 
mesma coorte de nascimentos (como mudanças em políticas de saúde 
públicas) influenciam a saúde. A perspectiva sociocultural chama a atenção 
para a maneira como fatores sociais e culturais, como variações étnicas em 
práticas alimentares e crenças sobre as causas de doenças, afetam a saúde. 
A perspectiva de gênero chama a atenção para as diferenças entre homens 
e mulheres no risco de determinadas doenças e condições, assim como em 
vários comportamentos que possam comprometer ou contribuir para a saúde. 
A perspectiva biopsicossocial combina essas modalidades, reconhecendo 
que forças biológicas, psicológicas e sociais agem em conjunto para 
determinar a saúde e a vulnerabilidade de um indivíduo à doença (STRAUB, 
2005, p.49). 

 

Sendo assim, pensar a saúde dos indivíduos significa pensar as condições 

objetivas e subjetivas de vida de modo indissociado. A Psicologia tem como objeto de 

estudo o fenômeno psicológico, esse fenômeno se refere a processos internos ao 

indivíduo. É a subjetividade, o seu mundo interior, que é construído no decorrer da 

vida, a partir das relações sociais com toda a sua riqueza, com todas as suas 

possibilidades e limitações. Nesses termos, o psicólogo trabalha para promover 

saúde, isto é, trabalha para que as pessoas desenvolvam uma compreensão cada vez 

maior de sua inserção nas relações sociais e de sua constituição histórica e social 

enquanto ser humano. Este trabalho objetiva que o indivíduo saiba lidar com as 

situações cotidianas, projetando intervenções para alterar a realidade (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 2002). 

 

2.1.2.1 Áreas de atuação do Psicólogo da Saúde 
 

Tradicionalmente a maioria dos psicólogos aceitava posições de ensino ou 

pesquisa em universidades. Devido ao declínio do número de matrículas, contudo, as 

posições docentes em muitos subcampos da psicologia não acompanharam o número 

de interessados. As oportunidades de emprego para psicólogos da saúde com 

habilidades de pesquisa ou aplicadas, no entanto, parecem estar muito boas por todo 

o mundo desenvolvido, particularmente na área hospitalar. De fato, o número de 

psicólogos que trabalham em campos relacionados com a saúde aumentou 
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significativamente na década de 1980. Essa tendência continua atualmente, em 

resposta a maior ênfase da sociedade na promoção da saúde e no cumprimento das 

necessidades de determinados grupos, como os idosos (STRAUB, 2005). 

Nessa perspectiva, Teixeira (2004) afirma: 

 

Os psicólogos da saúde podem trabalhar em diferentes contextos do sistema 
de saúde, quer ao nível de serviço público (Serviços Nacionais de Saúde), 
quer ao nível de serviços privados (consultórios, clínicas, empresas) e do 
setor social. Em qualquer caso, trabalham em colaboração com outros 
técnicos (médicos, enfermeiros, técnicos de serviço social, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, nutricionistas, etc.). Podem trabalhar também em 
universidades, nas áreas de ensino, formação e investigação e em 
organismos do Ministério da Saúde (TEIXEIRA, 2004, p.442). 

 

Podem trabalhar como professores, cientistas, pesquisadores e/ou clínicos. 

Seu papel como professores é formar estudantes em campos relacionados com a 

saúde. Como pesquisadores, identificam os processos psicológicos que contribuem 

para a saúde e para a doença, investigam questões relacionadas como porquê das 

pessoas tomarem parte em práticas que não são saudáveis e avaliam a eficácia de 

determinadas intervenções terapêuticas. Como clínicos, eles utilizam variedades de 

técnicas terapêuticas e de avaliação diagnósticas existentes na psicologia para 

promover a saúde e auxiliar os doentes físicos (STRAUB, 2005). 

Ainda, Teixeira (2004) sobre a atuação dos psicólogos da saúde relata: 

 

Podem participar na prestação de cuidados de saúde em programas de 
cuidados de saúde primários, unidades de internamentos hospitalar, serviços 
de saúde mental, unidades de dor, oncologia, serviços de saúde pública, 
serviços de saúde ocupacional, consultas de supressão tabágica, centros de 
álcoologia e serviços de reabilitação, entre outros.  
Podem participar de programas de promoção da saúde e de prevenção nas 
escolas, locais de trabalho e comunidade, com base em serviços de saúde 
e/ou em organizações comunitárias (TEIXEIRA, 2004, p.442). 

 

Também, além de trabalharem em faculdades, universidades e hospitais, os 

psicólogos da saúde atuam em muitos outros locais, incluindo organizações de saúde, 

faculdades de medicina, clínicas de reabilitação e consultórios particulares. Um 

número crescente destes profissionais podem ser encontrados em locais de trabalho, 

onde realizam orientações para empregadores e trabalhadores sobre questões 

relacionadas com o trabalho e também ajudam a estabelecer intervenções no local de 

trabalho para ajudar os empregadores a perder peso, parar de fumar e aprender 

maneiras mais adaptativas de administrar o estresse (STRAUB, 2005). 
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Nas linhas de pesquisa contemporâneas e nas instituições médicas, os 
psicólogos as saúde trabalham com diferentes profissionais de saúde (p.ex., 
médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, 
nutricionistas, assistentes sociais) realizando pesquisa e prestando serviços 
de avaliação e tratamento/intervenção. Muitos psicólogos da saúde centram-
se nos aspectos preventivos, isto é, na promoção da saúde e na redução de 
riscos de doenças (GRUBITS; GUIMARÃES, 2007, p. 29). 
 

A profissão do psicólogo deve-se caracterizar pela aplicação dos 

conhecimentos e técnicas da Psicologia na promoção da saúde. Este trabalho pode 

estar sendo realizado em diversos locais como consultórios, escolas, hospitais, 

creches, orfanatos, empresas e sindicatos de trabalhadores, bairros, presídios, 

instituições de reabilitação de deficientes físicos e mentais, ambulatórios, postos e 

centros de saúde e outros (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002). 

Atualmente alguns psicólogos da saúde estão realizando pesquisas aplicada 

ao desenvolvimento de hábitos saudáveis como também a prevenção ou redução de 

comportamentos insalubres. Além disso, o impacto do comportamento na saúde e 

também a influência da saúde e dos estados de doenças nos aspectos psicológicos 

estão sendo explorados. Assim, existe uma demanda crescente por psicólogos da 

saúde em equipes e contextos médicos, pois estes tornam-se membros vitais de 

equipes clínicas e de pesquisa multidisciplinares em reabilitação, cardiologia, 

pediatria, cancerologia, anestesiologia, prática familiar, odontologia e outros campos 

médicos (GRUBITS; GUIMARÃES, 2007). 

Ainda, os psicólogos da saúde estão realizando pesquisas e testando o modelo 

biopsicossocial em inúmeras áreas incluindo HIV, adesão os regimes de tratamento 

médico e efeitos de variáveis psicológicas, culturais e sociais sobre o funcionamento 

imunológico e sobre diversas patologias como diabetes, hipertensão, dores crônica. 

Como o modelo biopsicossocial foi desenvolvido primeiramente para explicar 

problemas de saúde, até pouco tempo a maiorias das pesquisas centrava-se nas 

doenças e em comportamentos que comprometessem a saúde. Contudo, um novo 

movimento em psicologia está encorajando os psicólogos a dedicarem mais atenção 

para o funcionamento humano saudável e adequado (STRAUB, 2005). 

 

É cada vez maior o número das vertentes da psicologia da saúde que estão 
intervindo em pacientes que, até bem pouco tempo, eram alvo de atenção 
apenas de organismos especializados em saúde pública. Assim, casos como 
alcoolismo e mesmo outras formas de drogadicção são, hoje objeto de 
intensa reflexão dos instrumentos de intervenção de psicologia e estão cada 
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vez mais disponíveis e a serviço da população necessitada. É dizer que, 
concomitante ao aumento do número de profissionais de psicologia, houve 
também uma preocupação qualitativa sobre os verdadeiros desígnios da 
psicologia e seu real comprometimento para a construção de uma sociedade 
libertária na qual os verdadeiros anseios da população sejam considerados 
em toda a sua dimensão (CAMON, 2004, p.19). 
 

Estão envolvidos principalmente em três atividades: ensino, pesquisa e 

intervenções clínicas que visam a manutenção da saúde e a reabilitação. A 

preparação para uma carreira nesta área normalmente requer o grau de doutor. 

Alguns estudantes entram na psicologia da saúde a partir da medicina, enfermagem 

ou de alguma profissão da área da saúde, sendo que um número cada vez maior de 

alunos matricula-se em programas de pós-graduação nessa área (STRAUB, 2005). 

 

2.1.2.2 A formação em Psicologia da Saúde 
 

Em 1983, realizou-se a conferência de Arden House em New York com o 

objetivo de propor recomendações visando a formação na área de Psicologia da 

Saúde. Nesta conferência foi salientado alguns aspectos: o psicólogo da saúde deve 

funcionar como um cientista prático; a formação em Psicologia é um requisito 

essencial para o exercício da Psicologia da Saúde; o domínio de conhecimento é 

interdisciplinar, o  vocabulário médico e o conhecimento do sistema de saúde são 

fundamentais para trabalhar em vários contextos de investigação e de prática; deve 

dominar perícias interpessoais básicas fundamentais para a intervenção nestes 

contextos; deve dominar os aspectos éticos e legais; a formação em Psicologia da 

Saúde requer tempo e recursos e deve ser feita em programas que facilitem a 

promoção da criatividade e o desenvolvimento do conhecimento (ALVES, 2011). 

 

Para romper a barreira tradicional, a saída é uma formação adequada, que 
possibilite o profissional a realizar uma análise crítica da realidade brasileira, 
que o capacite a detectar alternativas de intervenção, ser capaz de 
acompanhar e responder às demandas sociais e políticas para a melhoria da 
qualidade de vida. Daí a necessidade de uma visão generalista na formação 
dos alunos de psicologia, enfatizando a capacidade de problematizar e 
buscar soluções com uma formação teórico-prática, tendo a ética como figura 
de fundo, permeando todo ocurso de graduação, além de currículos flexíveis. 
O curso de graduação deve ser entendido como início de um longo percurso 
de formação continuada. A especialização posterior, em nível de pós-
graduação, ultrapassa a formação tecnicista, para a responsabilidade social 
e o compromisso com a ética (MARTINS; JÚNIOR, 2001, p.40). 
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Assim, a preparação para acarreia em Psicologia da Saúde normalmente 

requer um diploma superior. Um número crescente de graduandos interessados nesta 

área continua na pós-graduação em psicologia e adquire as habilidades de pesquisa, 

ensino e intervenção. Ainda, estudantes que desejam uma carreira em Psicologia da 

Saúde adquirem formação geral em psicologia no nível de graduação e recebem 

treinamento especializado nos níveis de doutorado, pós-doutorado e em seus 

estágios. Devido a orientação biopsicossocial da psicologia da saúde, os estudantes 

também são encorajados a cursar disciplinas em anatomia, fisiologia, psicologia 

social, processos de aprendizagem, terapias comportamentais, psicologia comunitária 

e saúde pública (STRAUB, 2005). 

 

As agências brasileiras formadoras em nível de graduação, cientes da 
complexidade da formação de profissionais na área da saúde estão 
procurando, a partir da última década, adaptar os seus currículos no sentido 
de oferecer aos acadêmicos oportunidades de conhecer, a partir da teoria e 
da prática, os recursos técnicos necessários para a atuação segura e 
competente. Pelas dimensões e disparidades socioeconômicas-culturais 
encontradas no nosso território, as adaptações curriculares efetuadas estão, 
por enquanto, circunscritas às grandes cidades, portanto atendendo apenas 
parcialmente às necessidades das comunidades que, pela sua carência 
generalizada, necessitam de programas preventivos ou curativos em todos 
os cantos do país. 
 Em que pese essa limitação de expansão na formação de novos 
profissionais em Psicologia da Saúde, o importante é que o primeiro passo já 
foi dado de forma bastante consciente, uma vez que a grande maioria das 
escolas que atendem ao chamamento para a formação de profissionais na 
área o está fazendo de forma bastante séria, na maioria das vezes. Os cursos 
de graduação estão assumindo não só o papel de informar sobre Psicologia 
da Saúde, mas também o despertar o interesse do acadêmico para esse 
caminho da Psicologia (MARTINS; JÚNIOR, 2001, p.40). 
 
 

No Brasil, a formação do psicólogo, no nível de graduação, é generalista e tem 

cinco anos de duração. Seu término permite o ingresso do profissional no mercado de 

trabalho. Muitas universidades oferecem disciplinas nas áreas de saúde, embora a 

mais comum seja a psicologia hospitalar. Há cursos de pós-graduação lato e stricto 

senso em psicologia hospitalar, saúde pública, saúde coletiva, psicologia da saúde, 

entre outros. A pós-graduação em psicologia da saúde geralmente baseia-se em um 

currículo que cobre domínios básicos nos principais subcampos (biológico, evolutivo, 

personalidade) e o treinamento no domínio social concentra-se no estudo de 

processos de grupos e nas formas em que os vários grupos (família, étnico, etc.) 

influenciam a saúde de seus membros (STRAUB, 2005). 
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Existem iniciativas de formação contínua na área de psicologia da saúde que 

são promovidas por instituições de ensino superior. Algumas atividades formativas 

têm se destacado nas seguintes áreas: psicologia da gravidez e da maternidade, 

neuropsicologia, aconselhamento, consulta psicológica e toxicodependências, entre 

outras. Assim tem-se como objetivo proporcionar a formação profissional para 

psicólogos da saúde e sensibilizar outros técnicos de saúde para aspectos 

psicológicos relacionados com a saúde a doença (TEIXEIRA, 2004). 

No que diz respeito a cursos de especialização em Psicologia da Saúde no 

Brasil, Martins; Júnior (2001) versam: 

 

[...] inúmeros cursos de pós-graduação em saúde/hospitalar estão sendo 
estruturados ou já estão em plena ação com um nível de procura bastante 
aceitável pelo pouco tempo de existência que possuem. Tais cursos iniciam 
suas atividades vinculadas às instituições tradicionais na área de saúde, 
como era de esperar, contudo, com a demanda por muito tempo represada, 
outros cursos, sempre em nível de pós-graduação, começam a surgir, 
principalmente agora que o Conselho Federal de Psicologia está incentivando 
algumas especialidades para o psicólogo, sendo que uma delas á a 
Especialização em Psicologia Hospitalar, vigorando a partir da resolução de 
20 de dezembro de 2000 (MARTINS; JÚNIOR, 2001, p.41). 
 

O futuro da Psicologia da Saúde depende de variáveis internas e externas à 

área. Os fatores externos referem-se a mudanças nos padrões de morbidade e 

mortalidade, a evolução do conhecimento e da tecnologia na área médica e a 

administração do sistema de saúde que criam novos desafios e possibilidades de 

atuação para o psicólogo. Entre os fatores internos encontram-se a capacidade da 

área para responder de forma adequada e essas possibilidades. Assim, é preciso 

destacar o papel da universidade na formação de profissionais que sejam capazes de 

associar atividade de extensão, pesquisa e ensino (GRUBITS; GUIMARÃES, 2007). 

 

2.1.3 Contribuições da Psicologia da Saúde para a promoção da saúde 
 

As ciências da saúde podem contribuir para melhorar a saúde das pessoas e 

criar condições para que consigam funcionar o melhor possível dentro dos objetivos 

que perseguem e promover o bem-estar. Assim, educação para a saúde, na sua 

concepção corrente, visa promover mudanças comportamentais positivas em 

indivíduos, grupos e populações, contribuindo para que estes abandonem 

comportamentos que possam causar malefícios à saúde e adotem comportamentos 



34 

 

promotores de saúde. A educação para a saúde caracteriza-se como qualquer 

conjunto de experiências de aprendizagem que visa capacitar e reforçar 

comportamentos que promovem a saúde dos indivíduos (TEIXEIRA, 2007).  

No processo saúde-adoecimento, as práticas de saúde devem ir além da 

assistência à saúde de indivíduos para englobar também a atenção à saúde. A 

assistência pode ser entendida como um conjunto de procedimentos clínico-cirúrgicos 

dirigidos a indivíduos que estejam doentes ou não. A atenção diz respeito a um 

conjunto de atividades intra e extra-setor saúde (intersetorialidade) que inclui também 

a assistência individual e de grupos populacionais com o objetivo de manter a 

condição de saúde, requerendo ações concomitantes sobre todos os determinantes 

do processo saúde-adoecimento. Deste modo, pode-se entender a atenção à saúde 

como sendo um campo de competência do profissional da saúde dentro de um 

processo saúde-adoecimento, compreendido como complexo e multideterminado 

(DEMARZO, 2015). 

Nestes termos, Alves (2011) define o conceito de promoção da saúde como 

sendo: 

 

[...] o conjunto de atuações dirigidas à proteção, manutenção e aumento da 
saúde e, em nível operativo, ao conjunto de atuações (centradas nos 
indivíduos e/ou comunidade) relacionadas como o desenho, elaboração, 
aplicação e avaliação de programas e atividades direcionadas à educação, 
proteção, manutenção e acréscimo da saúde (dos indivíduos, grupos ou 
comunidades) (GODOY apud ALVES, 2011, p. 66). 
 

No início do século XX, a promoção da saúde foi nominada pela primeira vez 

pelo sanitarista Henry Sigerist que elaborou quatro funções da medicina: promoção 

da saúde, prevenção de doenças, tratamento dos doentes e reabilitação. Segundo a 

sua concepção, a promoção da saúde envolveria ações de educação em saúde e 

ações estruturais do estado para melhorar as condições de vida da população. Leavell 

e Clark, em 1965, propuseram o modelo da história natural da doença, composto por 

três níveis de prevenção: prevenção primária, secundária e terciária. Nesse modelo 

contribuiu para destacar as ações sobre o ambiente e o estilo de vida, além de ações 

clínicas que foram fundamentais no processo de transição epidemiológica vivenciadas 

no último século. Assim, a promoção da saúde, além de tratar de medidas preventivas, 

passou a englobar a promoção de ambientes e estilos de vida saudáveis (DEMARZO, 

2015). 
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Promover saúde significa educar, ou seja, instaurar na população 
comportamentos que sejam realmente eficazes para a construção de uma 
saúde ótima. Isto requer a formação de novas condutas, a modificação de 
atitudes, e o fomento de crenças favoráveis através de diferentes tipos de 
relações funcionais: formulações verbais, campanhas, trabalhos em grupos, 
intermediações em centros laborais, intersetorialidade, etc., que propicie a 
condição de saúde, definindo também como esses comportamentos hão de 
se instaurar (REYES; ABALO; LABRADA apud ALVES, 2011, p. 67). 
 

Nesta perspectiva, um conceito mais contemporâneo de promoção da saúde 

surgiu em 1986, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) promoveu a primeira 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em Ottawa no Canadá. Esse 

encontro teve como objetivo apresentar respostas à crescente demanda por uma nova 

concepção de saúde pública no mundo que pudesse responder aos emergentes 

problemas de saúde. Como resultado da Conferência, foi emitida a Carta de Ottawa 

para a Promoção da Saúde que reforça o conceito ampliado de saúde e seus 

determinantes para além do setor saúde, englobando conjuntamente as condições 

biológicas, sociais, econômicas, culturais, educacionais, políticas e ambientais 

(DEMARZO, 2015). 

 

[...] Assim, a promoção deve ser pensada sobre a base do perfil 
epidemiológico da comunidade ou grupo específico no qual se deseja intervir, 
voltada à proposição das assistências antes mesmo do aparecimento das 
enfermidades; e, finalmente que tenham um caráter amplo e respondam ao 
compromisso ético de melhorar o potencial da saúde socioecológico das 
comunidades (ALVES, 2011, p. 67). 
 

Na concepção mais moderna, a promoção da saúde define-se como um 

processo de fortalecimento e capacitação de indivíduos e coletividades (municípios, 

associações, escolas, entidades do comércio e da indústria, organizações de trabalho, 

meios de comunicação), no sentido de que ampliem suas possibilidades de controlar 

os determinantes do processo saúde-adoecimento buscando uma mudança positiva 

nos níveis de saúde. Isso implica na identificação dos obstáculos à adoção de políticas 

públicas de saúde, na implementação de ações coletivas e comunitárias, além da 

reorganização dos serviços de saúde. A nova promoção da saúde consiste em 

proporcionar às pessoas e a comunidade os meios necessários para melhorar sua 

saúde e exercer um maior controle sobre ela (DEMARZO, 2015). 

 

Os modelos de mudança em saúde utilizam paradigmas das ciências 
comportamentais como psicologia, sociologia e antropologia cultural (o termo 
comportamento refere-se a atos, palavras, reações fisiológicas, cognições, 
afetos e respostas emocionais). A identificação dos determinantes e 
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correlatos da adoção e manutenção de um estilo de vida saudável e os 
determinantes e correlatos do abandono têm repercussões importantes no 
que diz respeito à compreensão destes fenômenos e a implementação de 
medidas promocionais e preventivas na área da saúde. No entanto, é 
necessário promover comportamentos de saúde, tendo em conta diferentes 
idades e suas especificidades biológicas, psicológicas e sociais, e ainda os 
aspectos culturais e educativos entre os quais os hábitos anteriores e o 
apoio/disponibilidade social e ambiental (TEIXEIRA, 2007, p.56). 
 

Os modelos de prevenção de saúde propostos por Leavell e Clark compreende 

as prevenções primárias, secundárias e terciárias. A prevenção primária consiste em 

medidas gerais, educativas, que objetivam melhorar a resistência e o bem estar dos 

indivíduos, como comportamentos alimentares, exercícios físicos e repouso, 

contenção de estresse, não ingestão de drogas, para que resistam às agressões dos 

agentes. Além disso, ações de orientação para cuidados como o ambiente para que 

este não favoreça o desenvolvimento de agentes etiológicos. A secundária engloba 

estratégias populacionais para detecção precoce de doenças, também comtempla 

ações com indivíduos doentes e acidentados, para que se cuidem ou mantenham-se 

funcionalmente sadios, evitando complicações. Isto se dá por meio práticas 

preventivas e de educação em saúde. E a terciária consiste em cuidados destinados 

a pessoas com sequelas de doenças ou acidentes, visando a recuperação ou a 

manutenção em equilíbrio funcional (DEMARZO, 2015). 

Assim, a prevenção de doenças é posterior à promoção da saúde. Depois de 

atentar para a promoção da saúde, as intervenções dos psicólogos precisam voltar-

se para a prevenção de doenças nos diversos níveis de atenção da saúde. A 

prevenção tem o objetivo de contribuir com a diminuição da incidência de 

enfermidades e a diminuição da prevalência mediante o encurtamento do período de 

duração da doença ou a diminuição das sequelas e complicações da doença. Deste 

modo, os níveis de intervenção em saúde dos psicólogos, quanto as ações que visam 

a diminuição da incidência das enfermidades são consideradas prevenção primária; 

as que visam à diminuição da prevalência são prevenções secundárias e a diminuição 

de sequelas e complicações das enfermidades são prevenções terciárias (ALVES, 

2011). 

 

[...] é importante salientarmos a diferença entre prevenção de doenças e 
promoção da saúde, lembrando que ambas são importantes para a condição 
da saúde. Enquanto a primeira trabalha no sentido de garantir proteção a 
doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações, 
a promoção da saúde moderna visa incrementar a saúde e o bem-estar 
gerais, promovendo mudanças nas condições de vida e de trabalho capazes 
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de beneficiar a saúde de camadas mais amplas da população, ou seja, 
facilitar o acesso às escolhas mais saudáveis. A promoção da saúde deve 
possuir enfoque mais amplo e abrangente, pois deve trabalhar a partir da 
identificação e enfrentamento dos macrodeterminantes do processo saúde-
adoecimento, procurando transformá-los favoravelmente na direção da 
saúde. Para a prevenção, evitar a doença é o objetivo final. Para a promoção, 
o objetivo contínuo é um nível ótimo de vida e de saúde, portanto a ausência 
de doenças não é o suficiente (DEMARZO apud DEMARZO, 2015, p.6). 
 

O grande volume de conhecimentos científicos como as teorias, técnicas, 

metodologias, estratégias que a Psicologia produziu acerca da natureza humana pode 

contribuir para a promoção de modos de vida mais saudáveis, pois o trabalho do 

psicólogo leva em conta a subjetividade no processo de saúde, além da educação. 

Assim, o psicólogo deverá desenvolver uma visão integrada entre as instâncias 

biológicas, psíquicas, sociais e culturais para perceber as condições inerentes a sua 

prática, buscando eliminar o processo de desumanização e alienação dos indivíduos, 

grupos e instituições responsáveis pelo sofrimento (BRASIL, 2004). Neste sentido, 

Teixeira (2007) esclarece: 

 

Desde o final dos anos 70 até o presente a emergência e alargamento do 
campo da Psicologia da Saúde e da Medicina do Comportamento ajudaram 
ao desenvolvimento e ao rebuscamento do contributo da Psicologia para a 
prevenção da doença e para a promoção e a proteção da saúde, com especial 
foco em comportamentos como os consumos (álcool, tabaco e drogas), o 
sedentarismo e a alimentação que, de acordo com vários grandes estudos 
epidemiológicos, estão ligados a doenças cardíacas e ao cancro. 
Posteriormente surgiu o interesse por comportamentos interpessoais 
relacionados com a violência, a sexualidade, as relações, e o stress laboral e 
escolar, o estabelecimento de redes de apoio interpessoais, o lazer e suas 
possíveis associações com a promoção e proteção da saúde. No seu 
conjunto, os resultados destes estudos aumentaram a compreensão da 
interação de fatores biológicos, psicológicos, comportamentais, sociais e 
ambientais, associados ao desenvolvimento de várias condições de doença 
e saúde (TEIXEIRA, 2007, p. 44). 
 

Foi a partir da VII Conferência Nacional de saúde em 1986 que começou haver 

uma mobilização para que tanto a psicologia quanto as demais profissões de saúde 

expandissem suas ações para além de instituições ambulatoriais e hospitalares 

abrangendo também as unidades básicas (centros de saúde, postos de atendimento) 

para atingir a atenção integral da saúde, abrangendo a identificação precoce de 

situações-problema e de sintomas, além de fornecer orientações necessárias ao 

desenvolvimento humano e proteção e tratamento da saúde. Assim, os psicólogos 

que atuavam apenas em saúde mental, deveriam ampliar sua prática, acrescentando 

atividades relativas a aspectos educacionais (promoção da saúde), incorporando a 



38 

 

seus objetivos dados sobre o funcionamento de instituições, realização de programas 

conforme a necessidade da população, contribuindo, assim com diretrizes 

socialmente legitimadas (BRASIL, 2004). 

Nesta perspectiva, Martins; Junior (2001) versam sobre a atuação do psicólogo: 

   

O Psicólogo na rede básica de saúde atuaria na organização dos serviços de 
saúde preconizado pelo sistema único de saúde (SUS) que pressupõe uma 
rede de serviços integrada e regionalizada, composta por unidades básicas 
de saúde (responsáveis pelo atendimento primário), redes de ambulatórios 
(atenção secundária) e redes de hospitais cujos níveis vão desde as ações 
preventivas ou remediativas de baixa complexidade (atenção primária) às 
ações especializadas, que requer seguimento (atenção secundária) até as 
ações especializadas específicas das situações hospitalares (atenção 
terciária) (MARTINS; JÚNIOR, 2001, p.39). 
 

O conceito de atenção integral supõe o desenvolvimento da dimensão 

cuidadora no trabalho dos profissionais, para que se tornem cada vez mais 

acolhedores e capazes de formar vínculo como o usuário dos serviços de saúde, além 

de que sejam mais sensíveis às dimensões do processo saúde-doenças, inscritas nas 

condições de vida, de trabalho e culturais. Assim, a Psicologia como uma profissão 

da saúde, representa um instrumento de transformação que reconhece fatores 

subjetivos, emocionais, históricos e condições de vida dos usuários como 

determinantes dos quadros de saúde ou doença da população. Para possibilitar o seu 

trabalho, o psicólogo deve ampliar conhecimentos e intervenções permitindo que sua 

conduta tenha caráter coletivo, integrando as equipes multiprofissionais (PAULIN; 

LUZIO, 2009). 

Orientações sobre cuidados de saúde para os usuários é hoje cada vez mais 

necessária e deve se caracterizar em todas as intervenções dos psicólogos no sistema 

da saúde, não só porque está em sintonia com as novas concepções da saúde, mas 

também porque contribui para a qualidade dos cuidados e humanização dos serviços, 

para o reforço da cidadania, e ainda para o envolvimento da comunidade nos cuidados 

da saúde. Assim, o papel do psicólogo na saúde, deverá ter como objetivos: contribuir 

para a construção do sentimento de comunidade e respeitar as identidades sociais e 

culturais; facilitar aos usuários o desenvolvimento de objetivos pessoais apesar das 

doenças e comprometê-los ativamente nos processos de ajuda, autoajuda e ajuda 

mútua e colaborar com organizações comunitárias na resolução dos problemas de 

saúde (TEIXEIRA, 2007). 
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2.1.3.1 Intervenção primária, secundária e terciária na Psicologia da Saúde 
 

A Psicologia da saúde considera importante analisar o contexto social em que 

a pessoa está inserida, além de abordar teorias que considerem o homem como um 

ser histórico, temporal e que traz em seu corpo sinais do tempo e da sociedade em 

que vive. Também a Psicologia da Saúde, enfatiza a importância do equilíbrio entre o 

físico e o mental e suas intercorrências com a realidade social do paciente. Esta área 

da Psicologia entende que o psicólogo deve participar de todas as etapas e formas de 

atendimento do paciente, ou seja, primária, secundária e terciária, além de promover 

intervenções efetivas no campo social (GRUBITS; GUIMARÃES, 2007). 

 

Para atender a estas ações de saúde, o psicólogo deverá ter um perfil 
profissional que contemple os conhecimentos teóricos e técnicos da 
Psicologia (clínica, comunitária e social), bem como de outras disciplinas 
como epidemiologia, antropologia, saúde pública/coletiva, políticas sociais, 
políticas públicas de saúde, indicadores do desenvolvimento humano (IDH), 
além de uma ampla gama de conhecimentos (ALVES, 2011, p. 71). 
 

A atenção primária à saúde vem sendo entendida como o primeiro nível de 

atenção nos sistemas de saúde nacionais, regionais e locais, como também estratégia 

política e princípios para a reorganização dos serviços e sistemas de saúde. Ela deve 

ser o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde, sem restrição de acesso 

às mesmas, independente de gênero, condições socioculturais e problemas de saúde; 

com abrangência e integralidade de ações individuais e coletivas, além de 

continuidade e coordenação de cuidados ao longo do tempo. Assim, a atenção 

primária à saúde necessita de práticas profissionais específicas e construídas em um 

modo complexo, integral e sistêmico (DEMARZO, 2015). 

A prevenção primária deve estar diretamente relacionada e condicionada à 

promoção da saúde. Apresenta como característica central a atuação nos problemas 

epidemiológicos da população beneficiária e investe na construção de estilos de vida 

saudáveis e na evitação de comportamentos de riscos. Busca desenvolver práticas 

de prevenção que se prolonguem ou se utilizem durante toda a vida. Deste modo, a 

prevenção primária deverá ser realizada antes que se encontre um problema 

concreto. Para tal intervenção, o conhecimento epidemiológico prévio do coletivo 

social a ser assistido deverá ser utilizado como guia das ações de saúde (ALVES, 

2011). 
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A Atenção Primária à Saúde requer um engajamento diferente do psicólogo, 
diferente do lidar com distúrbios já instalados. É a porta de entrada de um 
sistema unificado e hierarquizado de saúde e volta-se para prevenir a 
necessidade de atendimentos ambulatoriais e hospitalares. Em centros de 
saúde, o tipo de intervenção pode ser: psicoterapia de adulto, triagem, 
orientações de mães, psicoterapia de adolescente, psicodiagnóstico, 
ludoterapia, grupos de alcoolistas, toxicômanos, aidéticos, tuberculosos, 
hansenianos, dentre outros. Em termos de prevenção pode-se atuar em 
orientação a puérperas; planejamento familiar; orientação à terceira idade e 
a sexualidade dos adolescentes; lazer, acompanhamento ao 
desenvolvimento infantil, visando a detecção precoce e a intervenção em 
problemas e ou atrasos, acompanhamento de grupos de gestantes, 
acompanhamento a clientelas de programas e subprogramas de saúde de 
adulto em problemas específicos de saúde tais como: hipertensos, 
hansenianos, diabéticos, desnutridos etc. (MARTINS; JÚNIOR, 2001, p.39). 

 

Assim, a intervenção primária pode ser explicada como uma intervenção direta 

sobre a queixa detectada em um indivíduo ou em um grupo. Trata-se da primeira ação 

de saúde antes da presença de um problema que deverá ser identificado e orientado. 

Em seguida, se o caso necessitar de uma intervenção psicológica especializada será 

encaminhado a um dos outros níveis de atenção à saúde. A intervenção primária do 

psicólogo na equipe de saúde deverá ser realizada numa perspectiva interdisciplinar 

e multiprofissional, ou seja, todo o trabalho deverá ser compreendido, planejado e 

executado em equipes multiprofissional, além disso, o psicólogo deve amparar suas 

intervenções num modelo de saúde compreendido como um processo construído 

coletivamente, mesmo que se revele individualmente (ALVES, 2011). 

Nos cuidados de saúde primários (CSP), o foco principal é a saúde e o bem-
estar dos indivíduos e dos grupos sociais, nas diferentes fases do ciclo de 
vida. Assim, a intervenção psicológica, como ponto de partida nos Centros de 
Saúde, insere-se essencialmente em atividades comunitárias que visam a 
promoção da saúde e a prevenção de doenças relacionadas com o 
comportamento e na função assistencial que se concretiza na consulta 
psicológica. Em síntese, a psicologia nos CSP é a prestação de serviços 
psicológicos aos indivíduos, famílias e comunidades, incluindo a promoção 
da saúde e a prevenção de doenças (BRAY, HAAS e DEGRUY apud 
TEIXEIRA, 2007, p. 129). 

 

O psicólogo pode desenvolver algumas atividades compatíveis com a 

prevenção e intervenção primárias, tais como: atuar na atenção básica de saúde; 

assistir os pacientes em consultas primárias; atuar em saúde geral dos grupos sociais 

a serem assistidos; elaborar e implementar programas de promoção e de educação 

para a saúde; propor programas de humanização e melhoria da qualidade dos 

serviços; estudar o perfil epidemiológico dos coletivos sociais, visando a elaboração 

de um plano de intervenção primária; fazer uso de técnicas de dinâmica de grupos; 

propor e organizar grupos informativos, apoiar os profissionais da escola e da 
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comunidade sob sal responsabilidade através de orientações e de elaboração de 

programas de educação para a saúde; fazer visitas domiciliares e assistenciais 

familiares, etc. (ALVES, 2011). 

Teixeira (2007) ao abordar sobre a atuação do psicólogo nos cuidados de 

saúde primários assim versa: 

 

[...] Ao psicólogo compete fornecer as contribuições específicas da psicologia 
para os programas de mudança de comportamentos, que considerem os 
aspectos educacionais, cognitivos e de influência social e que permitam 
mudar crenças e atitudes, alterar ilusões de controle, desenvolver a 
assertividade e as expectativas de auto-eficácia, reduzir obstáculos aos 
comportamentos preventivos e mudar normas de grupos, sempre tendo em 
conta que uma estratégia preventiva eficaz deve combinar a abordagem 
macro (comunitária) com a individual (clínica e de aconselhamento) e de 
intervenção nos grupos sociais específicos. O psicólogo atende à importância 
da avaliação das atividades preventivas (quer a avaliação prévia das 
necessidades do grupo-alvo, que a avaliação sistemática dos resultados 
obtidos em função dos objetivos que foram definidos) à dinamização das 
parcerias necessárias ao envolvimento da comunidade, à adequação do 
discurso e das mensagens preventivas em relação às características do 
desenvolvimento psicológico e social dos destinatários e à credibilidade dos 
canais de transmissão junto ao grupo-alvo. As atividades preventivas devem 
ser formatadas a partir da identificação prévia das estratégias 
comportamentais usadas pelos indivíduos do grupo-alvo para lidarem com as 
ameaças para a saúde (TEIXEIRA, 2007, p. 132). 
 

Já no que diz respeito à prevenção secundária na saúde realizada pelo 

psicólogo, seu principal objetivo é dar acompanhamento ao paciente ajudando-o no 

seguimento de seu tratamento, seja físico ou psicológico. Para atuar bem neste nível, 

os psicólogos da saúde devem utilizar conhecimentos produzidos através das 

investigações das causas e fatores associados à falta de adesão ao tratamento. 

Conhecer bem as características associadas à falta de adesão a determinados 

tratamentos facilita a formulação de programas preventivos voltados a atividades 

dedicadas a evitar comportamentos que reforcem a dificuldade do seguimento do 

tratamento. Tais atividades podem ser realizadas em ambulatórios e/ou centros de 

especialidades (ALVES, 2011). 

 

A adesão ao tratamento (também chamada de aderência) é definida de forma 
ampla como seguir corretamente a orientações em relação a medicações, 
mudanças em estilo de vida (por exemplo, perder peso ou parar de fumar) ou 
como recomendações sobre medidas preventivas, como evitar alimentos 
gordurosos ou começar um programa de exercícios. A adesão é uma atitude 
e um comportamento. Como atitude, acarreta a disposição de seguir 
conselhos de saúde; como comportamento, está relacionada a cumprir 
realmente as recomendações. A não-adesão incluiria recusar-se a aderir a 
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instruções ou falta de esforço prolongado ao seguir um regime de tratamento 
(STRAUB, 2005, p. 204). 
 

A intervenção secundária tem nas assistências especializadas sua principal 

atuação e atende usuários derivados de outros níveis se assistência realizando 

tratamentos mais específicos. Este nível de intervenção é o campo tradicionalmente 

mais conhecido e desenvolvido tanto da Psicologia como das especialidades médicas 

em geral. Em termos de Psicologia possui um fundamento teórico/prático embasado 

na psicologia clínica, utilizando-se de técnicas tradicionais como a psicoterapia. Além 

disso, é no campo das intervenções secundárias que a atenção aos problemas de 

saúde mental tem tratamentos mais específicos (ALVES, 2011). 

Assim, Straub (2005) versa a respeito da prevenção secundária: 

 

A prevenção secundária envolve ações adotadas para identificar e tratar a 
doença no seu começo. No caso de uma pessoa que apresenta pressão 
sanguínea alta, por exemplo, a prevenção secundária incluiria exames 
regulares para monitorar sintomas, uso de medicações para reduzir a pressão 
sanguínea e mudança na dieta (STRAUB, 2005, p.199). 
 

 Os psicólogos da saúde podem realizar algumas atividades compatíveis com 

a prevenção e intervenção secundárias como: oferecer assistência psicoterápica em 

várias modalidades em todas as idades; realizar psicodiagnósticos diferenciais; 

elaborar pareceres para responder às demandas de outros profissionais, inclusive 

para a justiça; realizar orientação e propor atividades de suporte social; atuar em 

conjunto com demais profissionais da saúde e equipes de saúde básica e 

especializada; fazer encaminhamentos de pacientes a outros especialistas e serviços; 

elaborar junto com a equipe multiprofissional programas de adesão a tratamentos e 

empregar conhecimentos da neuropsicologia nos cuidados de demência e 

traumatismo do crâneo (ALVES, 2011). 

Por fim, a prevenção terciária diz respeito a ações adotadas para conter ou 

retardar danos, uma vez que a doença já tiver progredido além de seu estágio inicial. 

Como exemplo de prevenção terciária é o uso de quimioterapia para destruir um tumor 

maligno. Este nível de prevenção, tenta a máxima reabilitação possível, embora seja 

menos barata e menos benéfica do que a prevenção primária e secundária, ela é a 

forma mais comum de tratamento de saúde. O tratamento terciário é mais fácil de ser 

realizado, pois os grupos-alvo apropriados que são aqueles que estão doentes ou 

feridos são facilmente identificados. Além disso, os pacientes em tratamento terciário 
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têm mais motivação para aderir a tratamentos e comportamentos que melhoram a 

saúde (STRAUB, 2005). Assim: 

 

A prevenção de terceiro nível está involucrada com a assistência aos 
problemas de alta complexidade derivados dos outros níveis de atenção (1º 
e 2º) e com as pesquisas em saúde. Em geral, faz-se nos hospitais. 
Entretanto, pode também ser feita nos centros de especialidades. A 
prevenção terciária inclui o seguimento de pacientes em tratamento clínico, 
cirúrgico, quimioterápico e radioterápico (ALVES, 2011, p. 78).  
 

Assim, os psicólogos da saúde têm contribuído para a prevenção de doenças 

de várias maneiras. Estes profissionais participam de programas abrangentes de 

prevenção e promoção de saúde. Deste modo, pode-se citar alguns programas em 

nível terciário tendo como exemplo pacientes HIV-positivos: preparação individual de 

dietas imunológicas para pessoas com HIV-positivas; programas de reabilitação para 

grupos de pacientes com AIDS; maiores licenças para que empregados possam 

cuidar de parentes HIV-positivos; melhor acesso a instalações recreacionais para 

pessoas com AIDS e obrigatoriedade de disponibilizar medicações para o vírus à 

pacientes sem seguro de saúde (STRAUB, 2005). 

Na prevenção e intervenção de terceiro nível, o psicólogo da saúde pode 

realizar as seguintes atividades: apoiar e orientar os pacientes hospitalizados; apoiar 

e orientar as famílias de pacientes hospitalizados; atuar nos cuidados paliativos; 

assistir aos profissionais de saúde – cuidar dos cuidadores; fazer consulta com outras 

equipes de saúde; desenvolver atividades com crianças como a recreação; preparar 

os enfermos para a cirurgia; assistir os pacientes hospitalizados na Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI); estimular as crianças ingressadas em UTI neonatal; 

orientar as mães de crianças hospitalizadas; atuar nas urgências psicológicas através 

de plantões em serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos e priorizar o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa dos processos psicossociais da saúde-

doença (ALVES, 2011). 

 

2.1.4 Intervenções psicológicas na Psicologia da Saúde 
 

 Nas diversas especificidades que envolvem a Psicologia da Saúde, é possível 

deparar-se com a necessidade de criação de novas metodologias de pesquisas, bem 

como estratégias de intervenções para que esta área de atuação possa evoluir. A 
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necessidade de novos modelos de investigação e mesmo de uma nova compreensão 

epistemológica mostra que está área da Psicologia envolve todos os profissionais, 

embora sua prática seja inerente ao psicólogo, mesmo assim poderá prescindir dos 

recursos dos demais profissionais. Assim, a verdade psicológica tem que ser uma 

verdade social, econômica e familiar, além de outras conceituações que puder 

abarcar. A história das condições e variáveis que envolvem a vida de uma pessoa não 

pode ficar ausente de qualquer análise psicológica (CAMON, 2011). 

Neste sentido, entre as tarefas de avaliação psicológica que podem focalizar 

nos comportamentos de saúde, no confronto com as doenças, nos estados 

emocionais e na qualidade de vida, encontram-se a entrevista clínica, avaliações 

cognitivas e comportamentais, avaliações de personalidade através de técnicas 

psicométricas e projetivas, avaliações psicofisiológicas, avaliações da qualidade de 

vida, estudos epidemiológicos e outras atividades de avaliação clínica em saúde 

relacionada com dor, depressão e ansiedade (TEIXEIRA, 2004). Ao abordar sobre as 

intervenções realizadas por psicólogos da saúde, Straub (2005) aponta: 

 

As intervenções podem envolver o manejo de estresse, terapias de 
relaxamento, biofeedback, educação a respeito do papel dos processos 
psicológicos na doença e intervenções cognitivo-comportamentais. 
Tanto intervenções individuais quanto em grupo são normalmente utilizadas, 
podendo ser diretas ou indiretas. Intervenções diretas envolvem, por 
exemplo, projetar e implementar um programa de treinamento para 
relaxamento, a fim de ajudar um paciente a lidar com uma dor crônica. Uma 
intervenção indireta implica conversar como médico de um paciente par 
determinar os traços psicológicos que estão influenciando o tratamento 
médico (STRAUB, 2005, p.46). 

 

Dentre as tarefas de intervenção psicológica destacam-se intervenções de 

gestão do estresse, treino de autocontrole, técnicas comportamentais (relaxação, 

modelagem, treino de competências), educação para a saúde, facilitação de mudança 

de comportamento de risco e entrevista motivacional, expressão de sentimentos, 

intervenção na crise, aconselhamento psicológico, psicoterapias, grupos de suporte 

de ajuda mútua. Os objetivos destas intervenções são facilitar uma mudança 

comportamental adequada e ajudar os indivíduos a enfrentar as exigências com que 

se deparam, quer seja como resultado de doenças ou de tratamento (TEIXEIRA, 

2004). 

 

As intervenções não estão limitadas àqueles que já estão sofrendo de um 
problema de saúde. Indivíduos saudáveis ou em risco podem aprender 
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comportamentos saudáveis preventivos. Frequentemente as intervenções 
desse tipo feitas por psicólogos da saúde concentram-se em mitigar o 
impacto negativo do estresse, promovendo mecanismos de enfrentamento ou 
um maior uso de redes de apoio social (STRAUB, 2005, p.46). 

 

Grande parte das intervenções clínicas em psicologia da saúde focaliza em três 

áreas: Promoção da saúde e prevenção, com destaque para intervenções de 

supressão tabágica, de álcool e drogas, promoção de comportamentos alimentares 

saudáveis, mudança de comportamentos sexuais de risco. Efeitos do estresse sobre 

a saúde, através da promoção de estratégias de confronto adequadas ou melhorias 

da utilização do suporte social, incidindo sobre confronto com procedimentos médicos, 

controle dos sintomas, adequação, tratamento médico, dentre outros. Prestação de 

cuidados psicológicos a indivíduos com perturbações mentais, incluindo avaliação 

psicológica, aconselhamento psicológico e reabilitação psicossocial (TEIXEIRA, 

2004). 

As intervenções psicológicas ajudam pacientes a administrar sua tensão, 

contribuindo para adesão a tratamentos, pois pacientes mais tranquilos em geral são 

mais capazes e mais motivados para seguir as instruções de seus médicos. As 

intervenções psicológicas também auxiliam os pacientes administrar o estresse da 

vida cotidiana, que pode exercer um efeito cumulativo sobre o sistema imunológico. 

Eventos negativos da vida, como a perda de uma pessoa querida, o divórcio, a perda 

do emprego, ou uma mudança, podem estar ligados a uma diminuição do 

funcionamento imunológico e a maior suscetibilidade a doenças. Ensinando aos 

pacientes formas eficazes de administrar tensões inevitáveis, os psicólogos da saúde 

podem ajudar o sistema imunológico do paciente a combater as doenças (STRAUB, 

2005). 

De acordo com Teixeira (2007) as estratégias de intervenções podem dirigir-se 

em diversos níveis que são definidos nos seguintes modelos: individual, familiar, 

serviço de saúde e contexto social. Assim, em cada um desses níveis é possível 

delimitar as principais linhas de atuação:  

 

Intervenção individual: Modificar respostas fisiológicas envolvidas na saúde e 
na doença, mudar estados emocionais, aumentar a informação sobre a 
saúde, modificar cognições sobre a saúde e ajudar a mudar comportamentos. 
Intervenção na família: Adequar o funcionamento familiar às limitações do 
paciente, ajudar a família a lidar com a ansiedade, facilitar o desenvolvimento 
de expectativas realistas e fornecer apoio e suporte. 
Intervenções no serviço de saúde: Contribuir para a humanização dos 
serviços, trabalhar com sentimentos e crenças dos técnicos de saúde e 
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contribuir para aumentar o conhecimento dos técnicos de saúde das várias 
profissões no que respeita a aspectos psicológicos associados à saúde, às 
doenças e à prestação de cuidados. 
Intervenções no suporte social: Contribuir para melhorar o suporte social, 
promover a inserção social e dinamizar a ajuda mútua (TEIXEIRA, 2007, p. 
24). 

 

 Nestes termos, o número de variedade de intervenções da psicologia da saúde 

para ajudar pessoas a enfrentar a dor, a ansiedade, a depressão e outras doenças 

crônicas estão aumentando a cada ano. Nos dias atuais, os psicólogos da saúde 

realizam uma variedade muito ampla de atividades, incluindo o treinamento de futuros 

médicos e enfermeiros sobre a importância de fatores psicossociais na adesão e 

recuperação de pacientes e intervenções diretas para auxiliar pacientes que estejam 

enfrentando procedimentos difíceis e adaptando-se a doenças. Assim, os psicólogos 

podem desenvolver programas de tratamento para enfrentamento e controle da dor, 

para dessensibilização de temores de tratamento médico e oncológicos, para 

treinamento de superação de deficiências físicas após traumas, entre outros 

(STRAUB, 2005). 

  No que diz respeito a avaliação psicológica em saúde realizada pelos 

psicólogos da saúde, Teixeira (2007) aponta: 

 
[...] o tipo de metodologia de avaliação a utilizar relaciona-se com o tipo de 
pedido que é feito à consulta de psicologia, sendo que os pedidos mais 
frequentes podem variar consoante aos contextos de saúde, relacionando-se 
com mudanças de comportamentos (supressão tabágica e redução de peso, 
por exemplo), confronto a adaptação à doenças, comportamentos de adesão 
a exames e tratamentos médicos, controle da dor crônica, preparação para 
cirurgia e avaliação neuropsicológica. As tarefas fundamentais da consulta 
são: avaliar e ajudar a lidar com o problema atual, aproveitar para promover 
a saúde (identificando as características principais do estilo de vida e 
confrontando com a autopercepção de riscos), saber se será necessário 
referenciar para outras consultas e/ou recursos (saúde mental, serviço social, 
por exemplo) e, ainda elaborar informações de retorno ao técnico da saúde 
que referenciou o caso para a consulta de psicologia (TEIXEIRA, 2007, p. 22) 
 

Assim, qualquer avaliação da psicologia da saúde deve reconhecer que a 

ciência ainda está na sua infância e suas contribuições ainda estão em 

desdobramento. Uma das mensagens fundamentais desta área da Psicologia é que a 

prevenção e a promoção ou manutenção da saúde devem ser tão importantes para o 

sistema de saúde quanto o tratamento de doenças é atualmente. Muitos psicólogos 

da saúde acreditam que, no futuro, o atendimento de saúde deva reconhecer que os 

pacientes têm responsabilidade central pelo próprio bem-estar, além de valorizar os 
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importantes papéis desempenhado pela família, por amigos e pela comunidade dos 

indivíduos (STRAUB, 2005).  

A avaliação psicológica em saúde tem como objetivos fundamentais: avaliar as 

interações do indivíduo com a saúde, a doenças e o contexto familiar onde está 

inserido na altura em que a avaliação é realizada; e formular uma compreensão 

psicológica da situação, além de uma estratégia de intervenção baseada nessa 

compreensão. Essa estratégia deverá ser operacionalizada através de um plano de 

intervenção que contemple a identificação de modalidades de intervenções e a 

delimitação precisa de objetivos e metas, com o envolvimento ativo do paciente. A 

preocupação com a qualidade implica uma avaliação que permita saber se os 

objetivos definidos serão alcançados e de que maneira. Deste modo, a avaliação 

psicológica em saúde deve levar em conta que podem existir inter-relações múltiplas 

entre vários aspectos da vida do paciente (TEIXEIRA, 2007). 

 

[...] Assim, cabe ao psicólogo comprometido em contribuir para a saúde de 
indivíduos ou de grupos abandonar concepções de saúde que tornam como 
referência o tratamento de doenças ou a minimização de sintomas e orientar-
se pelo resultado da análise dos elementos contextuais desfavoráveis os 
bem-estar. Intervir de modo a propiciar transformações no contexto e/ou 
mudanças nas pessoas que possibilitem novas formas de viver, gerando 
melhoria nas condições favoráveis á qualidade de vida é uma alternativa para 
se pensar o fazer da Psicologia com a finalidade de contribuir para a 
promoção da saúde (ALVES, 2011, p.280). 
 

Os psicólogos da saúde investigam em várias áreas do comportamento 

relacionados com saúde e doenças, seus focos principais de investigação em saúde 

são: determinantes comportamentais da saúde e da doença; métodos facilitadores do 

desenvolvimento de estilos de vida mais saudáveis e de comportamentos preventivos; 

confronto com estresse e dor crônica; relações entre o funcionamento psicológico e o 

sistema imunológico; mediadores psicológicos das influências de estatuto 

socioeconômico e do gênero sobre a saúde; influência do estresse e do suporte social 

sobre a saúde e as doenças; determinantes psicológicos do ajustamento e da 

reabilitação em doenças crônicas. Além disso, a investigação deve-se centrar nas 

experiências e significações da saúde e doença nas diferentes fases do ciclo de vida 

e em diferentes contextos sociais e culturais (TEIXEIRA, 2007). 

Também, é importante destacar algumas intervenções realizadas por 

psicólogos no contexto hospitalar. A tarefa psicológica no hospital deve seguir alguns 

objetivos como: avaliar o grau de comprometimento emocional causado pela doença, 
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tratamento ou internações, proporcionando condições para o desenvolvimento de 

capacidades e funções não prejudicadas pela doença, tanto a pacientes como a seus 

familiares; favorecer ao paciente a expressão de sentimentos sobre a vivência da 

doença, tratamento e hospitalizações para minimizar o sofrimento de estar doente; 

fazer com que as situações de doença e tratamento sejam bem compreendidas pelo 

paciente, favorecendo a participação ativa do paciente no processo; atuar em nível de 

humanização do atendimento, propiciando preparação para a hospitalização, 

minimizar práticas agressivas, incentivos às visitas, preparo de alta e 

encaminhamento a serviços especializados, dentre outros (CAMON, 2011). 

Martins; Júnior (2001) ao abordarem sobre a atuação do psicólogo no hospital 

assim versam:  

 

[...] A assistência pode ser direta, ou seja, com o paciente e sua família. Os 
recursos técnicos seriam: entrevista, observação, psicodiagnóstico, 
psicoterapia individual e grupal, testes psicológicos, psicoterapias breves, 
focais, observação lúdica, dinâmica de grupos, grupos operativos, técnicas 
corporais, dentre outros. Enfatiza-se o planejamento e execuções de ações 
com base em demandas coletivas, ou seja, o lidar com contingentes maiores 
de indivíduos, priorizando estratégias grupais e focais para atuar com 
problemas trazidos pela população (MARTINS; JÚNIOR, 2001, p.40). 
 

Quanto ao tipo de intervenção, o psicólogo que atua no hospital tem 

possibilidade de agir preventivamente, bem como realizar ações diagnósticas e 

também terapêuticas. Os modelos de intervenção breve tem sido o tratamento de 

escolha nas situações de crise impostas pela doença e hospitalização, na medida em 

que a terapia breve é coerente com as necessidades emergentes de pacientes e 

familiares no hospital. A dor ou o perigo a que o paciente está exposto requer que a 

intervenção seja imediata, com algum grau de alívio obtido o mais rápido possível, 

primordialmente no primeiro encontro. Deste modo, embora existam vários modelos 

de psicoterapia breve, todos eles apresentam em comum o objetivo de remover e 

aliviar sintomas específicos, de forma adequada e oportuna (CAMON, 2011). 

Também, diversas intervenções para melhorar a comunicação têm sido 

dirigidas aos pacientes. Essas intervenções geralmente centram-se em aumentar o 

nível de participação dos pacientes, em especial para garantir que as suas 

preocupações sejam ouvidas de forma clara e que saiam da consulta com a 

compreensão exata das informações que recebem. Para ajudar indivíduos passivos, 

pode-se utilizar um programa de treinamento de assertividade. Tal método começa 
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com uma cuidadosa revisão do histórico médico do paciente, a partir desta revisão, o 

psicólogo ajuda o paciente a formular um conjunto de questões claras para o médico, 

oferecendo um breve fala de preparação, na qual o paciente é lembrado de que ser 

assertivo não significa ser agressivo, mas sim, falar ao médico sobre seus 

sentimentos, temores e sintomas. Este método ajuda o paciente a ter mais 

informações sobre seu sofrimento (STRAUB, 2005). 

 

Considerando as especificidades da psicologia no contexto hospitalar, pode-
se delimitar, quanto à assistência psicológica no hospital, a eficácia de 
acompanhamentos psicoterápicos individuais ou em grupo, onde o 
acompanhamento psicoterápico individual no hospital pode ocorrer nas 
enfermarias dos próprios pacientes, ao lado de seus leitos ou extensiva a 
seus familiares e acompanhantes, nas diversas unidades (unidade de diálise, 
sala de quimioterapia, banco de sangue, unidade de terapia intensiva, 
unidade de recuperação, salas de emergência, pronto-socorro etc.) e nos 
ambulatórios (gerais ou de especialidades); define-se, assim, a tarefa pelo 
reconhecimento do paciente enquanto pessoas (história da pessoa), pelo 
reconhecimento do paciente enquanto doente (história pregressa da moléstia 
atual), delimitação de suas reações e necessidades na situação da doença e 
hospitalização, seguindo-se a delimitação de focos a serem trabalhados em 
atuação direcionada em nível de apoio, atenção, compreensão, suporte ao 
tratamento, clarificação dos sentimentos, esclarecimento sobre a doença e 
fortalecimento de vínculos pessoais e familiares. Além das terapias 
individuais no hospital geral, as técnicas de psicoterapia de grupo têm ganho 
cada vez mais importância no contexto hospitalar, por apresentarem a 
vantagem operacional de atender um número maior de pacientes com um 
mesmo número de profissionais. Os grupos, além disso, apresentam a 
vantagem de constituir-se em espaços nos quais os comportamentos 
presentes podem ser experenciados e novos comportamentos 
experimentados (CAMON, 2011, p. 230- 231). 
 

Assim, a Psicologia em hospital objetiva a minimização do sofrimento 

provocado pela hospitalização. O psicólogo atua na integração da equipe profissional 

e o seu papel, neste contexto, é o de ser um agente de mudanças, um especialista 

em relações, que pratica intervenções voltadas para o social, para a comunidade, 

desenvolvendo atividades curativas e preventivas, trabalhando com conteúdos 

manifestos e latentes, tendo a função de diagnosticar e compreender o que está 

envolvido na queixa, no sintoma, na patologia, contribuindo também para a 

humanização do hospital, desempenhando uma função educativa, profilática e 

psicoterapêutica (MARTINS; JÚNIOR, 2001). 

O atendimento da dor total nos cuidados paliativos pode ocorrer nos hospitais 

e no atendimento paliativo domiciliar. O doente prefere sua casa, sua cama, a 

presença da família, nos seus últimos momentos de vida, assim, a presença regular 

da equipe de cuidados paliativos é fundamental na manutenção da qualidade de vida 
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do paciente, que deve ser monitorado nas suas dores, no seu sofrimento. O psicólogo 

da equipe de cuidados paliativos que efetua atendimento domiciliar define uma 

estratégia de atuação levando em conta seus pressupostos teóricos, as condições do 

paciente e da família. No atendimento domiciliar, o psicólogo vai atender todas as 

dores daquela casa, muitas vezes vai encontrar dores maiores na família do que no 

próprio paciente (CAMON, 2004). 

 

Toda a doença implica desafios e mudanças na família. A doença influencia 
a família e a família influencia os comportamentos de saúde e doença. 
Independentemente do modelo teórico orientado que passamos escolher, 
toda a intervenção tem que ter em consideração as necessidades do doente 
a nível do tratamento, mas também a saúde psicológica da família e a própria 
prestação de cuidados de saúde primários ou hospitalares (TEIXEIRA, 2007, 
p. 267). 
 

O atendimento domiciliar ao doente, requer uma atenção à família e um 

conhecimento do trabalho com esta. O reconhecimento da problemática e das 

necessidades especiais de cada um é fundamental na atuação do terapeuta, tanto no 

auxílio psicológico às dores físicas como nas dores psíquicas. Portanto, o psicólogo 

tem como responsabilidade, no atendimento à dor do paciente, trabalhar com 

informações, crenças e valores do paciente, da família, e da equipe de saúde que os 

atende; utilizar e desenvolver estratégias e técnicas psicológicas de manejo e alívio 

de dor total; avaliar a dor, englobando a dor física e a psíquica, social e espiritual; 

minimizar a ansiedade, o medo, a depressão, as perdas, a incapacitação, o 

descontrole e tantos outros fatores presentes; atender as dores dos entes queridos e 

atender as próprias dores (CAMON, 2004). 

Ainda, as intervenções psicológicas em relação à pessoa doente podem 

ampliar seu sucesso através dos pressupostos da psicossomática. A psicossomática, 

enquanto filosofia define um conceito de ser humano e enquanto ciência tem como 

objetivo os mecanismos de interação entre a dimensão mental e a corporal da pessoa. 

Ela estuda como o fato corporal está integrado no fato psíquico, que por sua vez está 

integrado no fato relacional ambiental, esta integração biopsicossocial é o objetivo da 

ciência psicossomática. A psicossomática enquanto postura profissional refere-se à 

postura de trabalhar com os fatos objetivos e subjetivos do paciente, assim a postura 

do profissional que trabalha com psicossomática é de atentar ao mesmo tempo para 

dimensões objetivas e subjetivas da pessoa (CAMON, 2011). 
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A ideia de que determinadas doenças poderiam ser causadas pelos conflitos 
psicológicos do indivíduo foi desenvolvida durante a década de 1940 pelo 
trabalho do psicanalista Franz Alexander. Quando os médicos não 
conseguiam encontrar agentes infecciosos ou outras causas diretas para 
artrite reumática, Alexander ficava intrigado pela possibilidade de que fatores 
psicológicos pudessem estar envolvidos. Segundo o seu modelo do conflito 
nuclear, a presença de determinados conflitos inconscientes pode levar à 
presença de queixas físicas. Ou seja, cada doença física é o resultado de um 
conflito psicológico fundamental ou nuclear. Por exemplo, acredita-se que 
indivíduos com “personalidade reumática”, que tendem a reprimir a raiva e 
são incapazes de expressar as emoções, seriam propensos a desenvolver 
artrite. Descrevendo com cuidado um grande número de transtornos físicos 
que eram presumivelmente causados por conflitos psicológicos, Alexander 
ajudou a estabelecer a medicina psicossomática, um movimento reformista 
dentro da medicina, denominado em decorrência das raízes psico, que 
significa mente, e soma que significa corpo. Por definição, a medicina 
psicossomática diz respeito ao diagnóstico e ao tratamento de doenças 
físicas supostamente causadas por processos deficientes da mente 
(STRAUB, 2005, p.32). 

 

A psicossomática tem como objetivo maior buscar a compreensão da pessoa. 

A palavra pessoa tem uma conotação muito profunda e abrangente, referindo-se ao 

que há de total no ser humano. O psicólogo que trabalha com psicossomática vai 

aplicar principalmente sua capacidade de compreensão, mas na hora de intervir, de 

trabalhar ela continuará sendo um psicólogo. Deste modo, a abordagem 

psicossomática na prática clínica não vem substituir ou ser uma alternativa à 

abordagem clínica clássica, pelo contrário ela busca somar conhecimentos que amplie 

as possibilidades de investigação e intervenção do profissional em relação à pessoa 

doente (CAMON, 2011). 

 

Atualmente sabemos que a doença, assim como a boa saúde, baseia-se na 
interação combinada de fatores múltiplos, incluindo a hereditariedade, o 
ambiente e a formação psicológica individual. Embora a psicanálise de Freud 
e a medicina psicossomática estivessem comprometidas de forma crítica, 
elas formaram a base para a nova apreciação das conexões entre a medicina 
e a psicologia. Elas deram início a tendência contemporânea de ver a doença 
e a saúde como algo multifatorial. Isso significa que muitas doenças são 
causadas pela interação entre diversos fatores, em vez de uma única bactéria 
ou agente viral invasor. Entre estes, estão fatores do hospedeiro (como 
vulnerabilidade ou resistência genética), fatores ambientais (como exposição 
a poluentes ou químicos perigosos), fatores comportamentais (como dieta, 
exercícios, hábitos de fumar) e fatores psicológicos (como otimismo e 
“tenacidade” geral) (STRAUB, 2005, p.33). 
 
 

É importante compreender que existem dois procedimentos básicos em 

qualquer profissão ligada a saúde: compreender/diagnosticar e intervir/proceder. A 

psicossomática é fundamentalmente algo que aplica a capacidade do primeiro 

procedimento, ou seja, do diagnóstico/compreender e por consequência vai abranger 



52 

 

a aplicação do segundo intervir/proceder. Assim, o atendimento psicossomático 

favorece maior eficiência do diagnóstico e um alívio mais consistente do sofrimento 

do paciente, revertendo a somatização. Este atendimento frequentemente possibilita 

ao paciente sentir-se satisfeito desde o início do tratamento, quando suas demandas 

implícitas são detectadas e passam a receber a devida atenção (CAMON, 2011).  

 

O desafio é dar mais ênfase a comportamentos e fatores que favoreçam a 
saúde e que possam retardar a mortalidade e reduzir a morbidade. Como 
vimos, os psicólogos da saúde dedicaram grande parte se sua pesquisa a 
fatores de risco de doenças crônicas e uma quantidade de tempo 
substancialmente menor a aspectos que promovem a saúde e que parecem 
inocular as pessoas contra o desenvolvimento de doenças. Com essa 
finalidade, uma atenção maior precisará ser dada à forma como as pessoas 
resilientes manejam o estresse, mantêm um forte sentimento de controle 
sobre suas vidas e uma atitude positiva e otimista, além de avaliar se tais 
características podem ser ensinadas a outras pessoas. Esse será o excitante 
desafio dos futuros psicólogos da saúde (STRAUB, 2005, p.586). 
 

Por fim, a existência de diferentes contextos de intervenção (hospitais, clínica 

privadas, saúde pública, etc.) de diferentes áreas de intervenção (promoção de saúde 

e prevenção, função assistencial, intervenção familiar, etc.) e a necessidade de 

estabelecer prioridades na organização da intervenção psicológica em saúde impõem 

atitudes profissionais desejáveis para a atuação da psicologia da saúde tais como: 

contribuir para uma identidade profissional sólida e específica da psicologia nos 

serviços de saúde, evitar a identificação com o modelo biomédico que está centrado 

na doença e não na saúde, comunicar-se claramente com o paciente e com membros 

da equipe, aceitar as limitações do saber psicológico em relação aos problemas de 

saúde e desenvolver a capacidade de mediação entre pacientes e demais 

profissionais (TEIXEIRA, 2007). 

 

2.2 METODOLOGIA  
 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para a realização deste estudo, 

compreende o tipo de pesquisa, os fatores de inclusão, o percurso da pesquisa, o 

procedimento ético e a análise e discussão.  

 

2.2.1 Tipo de pesquisa 
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O presente estudo contou com a realização de pesquisa de natureza 

bibliográfica, com informações coletadas em materiais escritos e publicados em livros, 

revistas, além de materiais publicados em sites eletrônicos.  

Segundo, Marconi e Lakatos (2006): 

 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 
pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no 
caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. 
Significa muito mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar respostas 
para questões propostas, utilizando métodos científicos (MARCONI; 
LAKATOS, 2006, p.43).  

 

 A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Grande parte de estudos 

exploratórios podem ser definidos como pesquisa bibliográfica. As pesquisas sobre 

ideologias, bem como aquelas que se propõem à análise de diversas posições acerca 

de um problema também costumam ser desenvolvidas mediante fontes bibliográficas 

(GIL, 2002). 

 

2.2.2 Fatores de inclusão 
 

Foram usadas para a elaboração desta pesquisa bibliografias referentes ao 

papel do psicólogo na Psicologia da Saúde abordando sobre conceitos desta temática, 

as áreas de atuação do psicólogo da saúde, estratégias de intervenção primária, 

secundária e terciária, além de outras intervenções psicológicas publicadas em 

Psicologia da Saúde.  

 

2.2.3 Percurso da pesquisa 

 

Este trabalho foi estruturado em três momentos como consta na descrição a 

seguir. 

 O primeiro momento foi composto pelo levantamento bibliográfico dos 

seguintes assuntos: Psicologia da Saúde e áreas de atuação do psicólogo da sáude. 

Esta etapa foi muito significativa, pois, destacou a importância deste estudo e auxiliou 

o leitor para uma melhor compreensão em relação ao papel do psicólogo na Psicologia 

da Saúde.  
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No segundo momento, foi realizado um levantamento sobre as principais 

estratégias de intervenção de natureza primária, secundária e terciária em Psicologia 

da Saúde. E no terceiro momento, foi realizada através da pesquisa bibliográfica, a 

verificação das principais intervenções psicológicas em Psicologia da Saúde. 

 

2.2.4 Tipo de análise dos dados  
 

Utilizou-se na elaboração desta pesquisa, o método de análise de conteúdo e 

frequência simples. Análise de conteúdo, de acordo Trivinos (1987) e Bardin (1977) 

com é composta por trés etapas que consistem em: pré-análise, descricão analítica e 

interpretação referencial. 

Na pré-análise, inicialmente, é feita a organização dos materiais que serão 

utilizados. Em seguida inicia-se a análise de conteúdo que pode ser mensagens 

escritas. A descrição analítica é a fase da análise do conteúdo. Ela inicia-se na pré-

análise que se constitui de uma pesquisa mais aprofundada nos materiais a serem 

explorados, para que a pesquisa fique mais detalhada, esta sendo norteada pelas 

hipóteses e pelas referências teóricas.  

Por fim, a fase de interpretação referencial, que refere-se à reflexão, à intuição, 

com embasamento nos materiais empíricos e estabelece relações sobre a função do 

supervisor, aprofundando as conexões das idéias e chegando, se possível, a 

propostas básicas de transformacões nos limites das estruturas especificas e gerais. 

 

2.2.5 Material e métodos  
 

Entre as bibliografias que foram consultadas, destacaram-se livros brasileiros 

do acervo da Biblioteca Comendador Primo Tedesco, localizada na Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe, campus de Caçador, além de artigos científicos nacionais e 

internacionais publicados em meio eletrônico. O desenvolvimento deste estudo 

compreendeu o período de fevereiro a julho de 2018. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
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A partir do interesse em pesquisar e evidenciar o papel do Psicólogo da Saúde, 

primeiramente se fez necessário buscar material bibliográfico que pudesse responder 

a pergunta problema.  

Pesquisar sobre Psicologia da Saúde, a princípio parece simples, porém, trazer 

de forma específica o papel do psicólogo e/ou da psicologia nesta abordagem 

demandou de muito comprometimento e interesse, pois trata-se de um tema que a 

pouco vem sendo discutido com propriedade e cientificidade. Portanto, na extensa e 

vasta pesquisa para selecionar bibliografias, optou-se por publicações que melhor 

pudesse sanar o problema da pesquisa.  

Deste modo, selecionou-se para a discussão e análise, artigos científicos de 

nacionalidades diferentes, permitindo um comparativo que descreva a atuação dos 

Psicólogos da Saúde; conceitue esta temática; aborde sobre as possíveis áreas de 

atuação do Psicólogo que atua nesta área; destaque intervenções psicológicas nos 

diferentes níveis de atenção à saúde, bem como pontue demais intervenções 

possíveis em Psicologia da Saúde. 

 Para esta análise, optou-se em discutir três artigos científicos sendo dois de 

natureza brasileira e um estrangeiro. O primeiro deles, brasileiro é de autoria de 

Raquel Ayres de Almeida e Lucia Emmanoel Novaes Malagris, intitulado: “ A prática 

da psicologia da saúde” (2011). O segundo, também brasileiro, escrito por Elisa Kern 

de Castro e Ellen Bornholdt, com o título: “Psicologia da Saúde x Psicologia Hospitalar: 

Definições e possibilidades de inserção profissional” (2004). Por fim, realizou-se o 

estudo de um artigo de Portugal, de autoria de José A. Carvalho Teixeira, intitulado: 

“Psicologia da Saúde” (2004). 

D��;� 
� �<posto, buscou-se verificar o papel do Psicólogo da Saúde, embora 

neste contexto a Psicologia da Saúde não seja algo inédito no Brasil, ainda há pouco 

preparo e estudos referentes ao assunto. No entanto, muitos profissionais vêm 

exercendo um papel de suma importância na atuação desta abordagem, procurando 

realizar intervenções e aplicar conhecimentos psicológicos à saúde e à doenças, com 

o objetivo de contribuir para os cuidados de saúde, para a prevenção de doenças e 

promover o bem-estar dos indivíduos. 

Assim sendo, Castro e Bornholdt (2004) versam:  

 

A psicologia da Saúde tem como objetivo compreender como os fatores 
biológicos, comportamentais e sociais influenciam na saúde e na doença 
(APA, 2003). Na pesquisa contemporânea e no ambiente médico, os 
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psicólogos da saúde trabalham com diferentes profissionais sanitários, 
realizando pesquisas e promovendo intervenções clínicas. Complementar a 
essa definição, o Colégio Oficial de Psicólogos da Espanha (COP, 2003) 
conceitua a Psicologia da Saúde como a disciplina ou o campo de 
especialização de Psicologia que aplica seus princípios, técnicas e 
conhecimentos científicos para avaliar, diagnosticar, tratar, modificar e 
prevenir os problemas físicos, mentais ou qualquer outro relevante para os 
processos de saúde e doença. Esse trabalho pode ser realizado em distintos 
contextos, como: hospitais, centros de saúde comunitários, organizações não 
governamentais e nas próprias casas dos indivíduos. A Psicologia da Saúde 
também poderia ser compreendida como a aplicação da Psicologia Clínica 
no âmbito médico (CASTRO; BORNHOLDT, 2004, p. 49). 

 
Corroborando com as ideias das autoras sobre a definição de Psicologia da 

Saúde e a atuação dos psicólogos nesta área, Almeida e Malagris (2011) destacam 

que a Psicologia da Saúde busca compreender o papel das variáveis psicológicas 

sobre a manutenção da saúde, o desenvolvimento de doenças e seus 

comportamentos associados. Assim, além de desenvolver pesquisas sobre cada um 

desses aspectos, os psicólogos da saúde realizam intervenções com o objetivo de 

prevenir doenças e ajudar no enfrentamento e manejo das mesmas. A maioria desses 

profissionais trabalha em hospitais, clínicas e universidades onde podem fornecer 

ajuda direta ou indireta aos pacientes.  

Teixeira (2004) também afirma que os psicólogos que atuam na área da 

Psicologia da Saúde buscam compreender como fatores biológicos, comportamentais 

e sociais influenciam a saúde e a doença. Estes profissionais realizam intervenções 

visando a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o fortalecimento da saúde e 

a redução do risco de adoecimento. Os psicólogos da saúde podem trabalhar em 

serviços públicos como no Serviço Nacional de Saúde, em serviços privados como 

consultórios, clínicas e empresas, em setores sociais, ainda, podem trabalhar em 

universidades e hospitais.  

Assim, evidencia-se que a Psicologia da Saúde, que constitui-se como um 

campo de atuação e também um campo de especialização e uma disciplina científica, 

interessa-se em estudar comportamentos, ambientes sociais, condições biológicas, 

aspectos psicológicos, entre outras características que possam influenciar na saúde 

e na doenças. De acordo com Almeida e Malagris (2011, p. 184) “Seu interesse está 

na forma como o sujeito vive e experimenta o seu estado de saúde ou de doença, na 

sua relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo”. Os psicólogos da saúde 

utilizam-se de intervenções psicológicas para a manutenção, melhora ou reabilitação 

da saúde, possuindo um amplo campo de atuação em vários contextos.  
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Nesse sentido, Castro e Bornholdt (2004) apontam que o psicólogo da saúde 

atua na área da saúde em diferentes contextos além do consultório, como unidades 

psiquiátricas, programa de atenção primária, postos de saúde, além de trabalhar 

prevenindo doenças no âmbito primário, secundário e terciário. E assim destacam: 

 

Prevenção primária: relativo à promoção e educação para a saúde quando 
não existem problemas de saúde instalados. Ex.: trabalho com a população 
em geral na comunidade sobre riscos de contágios de vírus da AIDS.  
Prevenção secundária: já existe uma demanda e o profissional atua 
prevenindo seus possíveis efeitos adversos. Ex.: trabalho com pessoas que 
recorrem ao exame de HIV durante o período de espera pelo resultado. 
Prevenção terciária: diz respeito ao trabalho com pessoas com problemas de 
saúde instalados, atuando para minimizar seu sofrimento. Ex.: trabalho (de 
grupo, psicoterapêutico, de apoio, etc.) com pessoas infectadas pelo vírus 
HIV (CASTRO; BORNHOLDT, 2004, p. 49). 
 

Sobre os cuidados de saúde, Teixeira (2004), em seu artigo, aborda sobre a 

Psicologia nos cuidados de saúde primário, não enfatizando sobre os cuidados no 

nível secundário e no terciário. Assim, o autor relata que os psicólogos da saúde que 

trabalham nos cuidados de saúde primários, referentes à promoção da saúde e 

prevenção de doenças, podem desenvolver vários tipos de atividades como aquelas 

ligadas à promoção da saúde (informação e educação para a saúde e 

desenvolvimento comunitário relacionados com a alimentação, prática de exercício 

físico, tabagismo, consumo de drogas, saúde da família, prevenção de acidentes, 

etc.); consulta psicológica (consulta de referência para os médicos de família e de 

apoio a diferentes projetos de saúde, problemas de adesão a tratamentos, etc.) e 

cuidados continuados (participação em equipes que prestam cuidados continuados 

de saúde em domicílios). 

Já Almeida e Malagris (2011) expõem que os psicólogos da saúde podem estar 

centrados na promoção da saúde e prevenção de doenças, disponibilizando serviços 

clínicos a indivíduos saudáveis ou doentes em diferentes contextos. Desse modo, os 

campos de atuação clínica podem ser: prestação de cuidados de saúde na atenção 

básica e de média complexidade, unidade de internação hospitalar (alta 

complexidade), serviços de saúde mental, unidade de dor, oncologia, serviços de 

saúde pública, serviços de saúde ocupacional, serviços de reabilitação, além de 

fornecer atendimento para pacientes com dificuldades de ajustamento à condição de 

doente, podem também ensinar aos pacientes métodos psicológicos para ajudá-los a 

gerir os problemas de saúde, como aprender a controlar as condições de dor, entre 

outras. 
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Diante dos apontamentos dos autores, verifica-se que o psicólogo da saúde 

pode realizar inúmeras intervenções psicológicas nos diferentes níveis de atenção e 

prevenção à saúde. Ainda, Straub (2005) reforça essa ideia ao abordar sobre a 

atuação do psicólogo nos níveis de prevenção conceituando: 

 

Prevenção primária esforços em favor da saúde para prevenir que doenças 
ou ferimentos ocorram. Prevenção secundária ações dotadas para 
identificar e tratar a doença ou deficiência ainda no começo. Prevenção 
terciária ações adotadas para conter os danos, uma vez que doença ou 
deficiência progrediu além de seus estágios iniciais (STRAUB, 2005, p.199). 
 

Também, destaca-se o trabalho do psicólogo em hospitais, como um dos 

possíveis locais em que o psicólogo da saúde pode atuar. Sabe-se que a Psicologia 

da Saúde pode confundir-se com a Psicologia Hospitalar e até mesmo com a 

Psicologia Clínica, entretanto, este estudo não tem a pretensão de tratar sobre tal 

distinção, pois centra-se no papel do psicólogo da saúde buscando analisar 

possibilidades de atuação e intervenção. Nesse sentido, Castro e Bornholdt (2011, p. 

51) esclarecem: 

 

A partir de definições expostas de Psicologia da Saúde, que pode se 
confundir com Psicologia Clínica e com a Psicologia Hospitalar, encontramos 
semelhanças no que tange às formas de atuação prática dos especialistas 
dessas distintas áreas. A psicoterapia individual ou grupal, por exemplo, é 
uma das tarefas que pode ser desenvolvida dentro dos três campos citados. 
Contudo, percebemos também particularidades fundamentais. A Psicologia 
Clínica propõem um trabalho amplo de saúde mental nos três níveis de 
atenção – primário secundário e terciário e a Psicologia da Saúde também 
propõem um trabalho abrangente nesses mesmos níveis, mas aplica ao 
âmbito sanitário, enfatizando as implicações psicológicas, sociais e físicas da 
saúde e da doença. No que diz respeito à Psicologia Hospitalar, sua atuação 
poderia ser incluída nos preceitos da Psicologia da Saúde, limitando-se 
entretanto, à instituição hospitalar e, em consequência, ao trabalho de 
prevenção secundária e terciária.  
 

Contudo, Almeida e Malagris (2011) versam que o termo Psicologia Hospitalar 

tem sido usado no Brasil para designar a atuação de psicólogos da saúde em 

hospitais. Estes profissionais além de realizar um trabalho psicoterápico e psicológico, 

também desenvolvem teorias e técnicas específicas para a atenção às pessoas 

hospitalizadas. O objetivo principal do trabalho é acompanhar a evolução do paciente 

quanto aos aspectos emocionais, mas o psicólogo pode ainda utilizar de grupos 

educativos, que facilitam a conscientização do paciente e família no contexto da 

doença e das formas de tratamento, bem como, pode realizar trabalho em equipe com 

o propósito de facilitar a relação equipe/paciente/família. 
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Em Portugal, segundo Teixeira (2004) o desenvolvimento da Psicologia da 

Saúde iniciou-se em Maternidades e Hospitais e recentemente tem sido aplicada nos 

centros de saúde. Entre as publicações portuguesas tem se destacado algumas 

áreas: Psicologia da gravidez e da maternidade; Psicologia pediátrica; Psicologia 

oncológica e Psicologia nos cuidados de saúde primários. O autor destaca que a 

intervenção em centro de saúde e hospitais deve ser contextualizada em uma tripla 

dimensão de intervenção com os pacientes, intervenção com os técnicos e 

intervenção na organização.  

Diante do exposto, percebe-se que na literatura ainda não há uma distinção 

precisa sobre o papel do psicólogo da saúde em sua atuação na Psicologia da Saúde, 

na Clínica e na Hospitalar, pois ainda evidencia-se uma confusão a respeito da 

delimitação de cada área. Entretanto, os estudos comprovam a possibilidade do 

psicólogo da saúde atuar em hospitais realizando intervenções psicológicas de várias 

naturezas, buscando o bem-estar do paciente e o apoio a sua família e a equipe de 

atendimento. Nessa perspectiva, Camon (2011) assim versa sobre o trabalho do 

psicólogo no hospital: 

 

O psicólogo, compondo esse universo, poderá ser um grande agente de 
mudança, um catalisador ou depositário de conflitos desencadeado pelo 
fenômeno da doença. Sendo assim, o ser humano, sua saúde, sua integração 
constituem o objetivo de sua atuação, junto do emaranhado das interligações 
dos fenômenos humanos que se relacionam com a estrutura, a dinâmica, 
funções e objetivo do hospital (CAMON, 2011, p. 81). 
 

Assim sendo, Castro e Bornholdt (2004) esclarecem que a Psicologia da Saúde 

é baseada em um modelo biopsicossocial. Seu trabalho é fundamentado 

principalmente na promoção e na educação para a saúde e objetiva intervir antes que 

haja riscos ou problemas à saúde. Desse modo, os psicólogos da saúde atuam na 

atenção primária, secundária e terciária, em centros de saúde, hospitais, ONGS, etc. 

A prática profissional na área da saúde exige especialização obrigatória em alguns 

países e prática interdisciplinar em hospitais e outras instituições de saúde. Os 

psicólogos da saúde podem utilizar distintas teorias psicológicas. 

 Nesse sentido, Almeida e Malagris (2011), em seu artigo, concluem que a 

Psicologia da Saúde é uma área da Psicologia que objetiva o estudo do 

comportamento humano no contexto da saúde e da doença, atentando para a 

compreensão do papel das variáveis psicológicas sobre a manutenção da saúde e o 

desenvolvimento de doenças e comportamentos associados. “A atuação do psicólogo 
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da saúde pode ser centrada na promoção da saúde e prevenção de doenças, nos 

serviços clínicos a indivíduos saudáveis ou doentes e em pesquisa e ensino” (Almeida 

e Malagris, 2011, p.199). 

Ainda, Teixeira (2004) corrobora com afirmações dos autores, relatando que os 

psicólogos da saúde atuam na investigação de comportamentos relacionados com a 

saúde e doenças, identificando determinantes dos comportamentos saudáveis, dos 

comportamentos de riscos e dos processos de mudanças de comportamentos de 

crianças, adolescentes, adultos e idosos. Identificam metodologias de intervenção 

comunitária com caráter preventivo, intervenções psicológicas relacionadas com dor. 

Além disso, podem realizar investigações relacionadas com procedimentos médicos 

que possam induzir estresse, comportamentos de adesão medicamentosa, entre 

outras intervenções.  

É neste sentido que os psicólogos da saúde devem embasar o seu trabalho, 

sempre buscando desenvolvimento profissional contínuo e a inclusão na realidade 

social, para que assim possam desempenhar o seu papel fundamental, que é o de 

contribuir para a saúde, realizando, a partir de técnicas e conhecimentos, intervenções 

psicológicas nos mais variados contextos com olhar biopsicossocial, visando a 

promoção da saúde, a prevenção de doenças e a qualidade de vida das pessoas.   
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3 CONCLUSÃO 
 

A Psicologia da Saúde é uma disciplina da Psicologia que interessa-se pelo 

comportamento humano no contexto da saúde e da doença. Ela tem como objetivo 

investigar o funcionamento psicológico dos sujeitos em relação a saúde e a doença 

procurando desenvolver, a partir do trabalho dos psicólogos da saúde, um conjunto 

de atividades e comportamentos que possam contribuir positivamente para a 

manutenção da saúde e a prevenção de doenças. 

A realização deste estudo contribuiu para aprofundar conhecimentos sobre a 

Psicologia da Saúde, o papel do psicólogo da saúde, as possíveis áreas de atuação, 

além de abordar sobre as intervenções psicológicas nos diferentes níveis de atenção. 

Assim, destaca-se que a pesquisa realizada, muito colaborou para ressaltar a 

importância do psicólogo da saúde como um agente transformador, capaz de levar os 

indivíduos a desenvolver competências e comportamentos que visem a saúde e o 

bem-estar. 

Assim, a partir dos resultados obtidos na análise das publicações, evidencia-se 

que a Psicologia da Saúde pretende pesquisar e compreender como uma 

multiplicidade de fatores como comportamentos, variáveis psicológicas, sociais e 

biológicas afetam a saúde a doença dos sujeitos. Diante disso, cabe aos psicólogos 

da saúde realizar pesquisas e intervenções psicológicas, seja para avaliar, 

diagnosticar, tratar, prevenir, enfrentar problemas de saúde de natureza física ou 

mental, e reduzir riscos de adoecimento. Estes profissionais podem atuar em clínicas, 

hospitais, universidades, empresas, centros de saúde, setores sociais. 

Observou-se que os psicólogos da saúde podem trabalhar em diferentes 

contextos, realizando intervenções em todos os níveis de prevenção. Na prevenção 

primária, os profissionais buscam ações para a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças. Na prevenção secundária, realizam atividades que visam identificar doenças 

e elaborar tratamentos específicos para cada caso. E na prevenção terciária, as 

intervenções objetivam controlar ou retardar danos causados por doenças já 

instaladas, bem como, a reabilitação de pacientes. Além disso, outras intervenções 

são possíveis, como em hospitais, onde os psicólogos da saúde acolhem pacientes, 

familiares e equipe de trabalho.  

Entende-se, portanto que o psicólogo que trabalha em saúde deve ser 

capacitado, por isso é imprescindível que sua formação lhe dê as bases necessárias 
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para o domínio da teoria e da prática. A aprendizagem também deve visar sua 

preparação para compreender e inferir sobre os problemas de saúde e ter condições 

de atuar em equipe com outros profissionais, sempre primando pela ética e 

comprometimento no desenvolvimento de seu trabalho. Nesse sentido, o papel da 

Universidade é fundamental na preparação de seus alunos de graduação em 

Psicologia para atuação de futuros profissionais na Psicologia da Saúde.  

 Por fim, a Psicologia da Saúde, com destaque para o papel do psicólogo da 

saúde, é uma área de conhecimento ainda em desenvolvimento na sociedade atual. 

Evidentemente, não é objetivo deste estudo esgotar o tema sobre este campo de 

atuação profissional, mas apresentar algumas contribuições que podem ser 

aprofundadas e aperfeiçoadas com novas pesquisas realizadas por acadêmicos e 

profissionais da área que demonstram interesse pela temática e que tenham o 

propósito de ampliar  os conhecimentos sobre o assunto abordado. 
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