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1. Psicologia. 2. Abrangência. 3. Função Social 

 

RESUMO 

 

A psicologia é muito ampla, proporcionando aos profissionais desta área 

um vasto campo de atuação, trazendo assim uma maior abrangência em sua 

função social. O presente trabalho teve como objetivo ir a campo entrevistar 

três psicólogos de áreas distintas e apresentar um breve vislumbre sobre seus 

trabalhos. 

O estudo teve como diretriz um questionário específico e direcionado 

para cada um dos profissionais responder, conforme seu campo de atuação. 

As questões abrangeram vários temas, desde a forma como exercem suas 

atividades como psicólogos, quais suas opiniões sobre a profissão atualmente 

e quais as expectativas que têm sobre a aplicação da psicologia no futuro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho surge da matéria de Psicologia: Ciência e Profissão e tem 

a tarefa apresentar algumas das possíveis atuações na área de psicologia, métodos 

de trabalho e sua função social. 

     Segundo a literatura pesquisada (referência bibliográfica no final do 

trabalho) sobre as áreas de atuação de cada um dos psicólogos entrevistados 

podemos dizer que: 

 

1.1.  Psicólogo Pesquisador  

O psicólogo pesquisador atua: 

● Na maioria das vezes em universidades, porém, devido a vastidão de 

possibilidades em sua área, pode também estar inseridos em campos diversos, seja 

educacional, hospitalar, clínico, institucional, etc. 

Utilizando-se dos seguintes métodos: 

● observação, entrevista, pesquisa de campo; 

● a partir de então, cria-se estatísticas que serão avaliadas e validadas; 

● o resultado da pesquisa é divulgado através de meios como jornais e 

periódicos científicos, congressos, simpósios e seminários.  

1.2. Psicólogo Hospitalar 

    O psicólogo hospitalar atua: 

● no acolhimento, adequação e acompanhamento do paciente em tratamento 

hospitalar e dando suporte, também à sua família; 

● com a equipe profissional do hospital, de forma inter e multidisciplinar, 

orientando e aconselhando sobre o estado psicológico do paciente; 

● na humanização do atendimento e do ambiente; 

● em qualquer local dentro da instalação hospitalar, pois não possui um local 

determinado para atendimento. 

Utilizando-se dos seguintes métodos: 

● uso da psicoterapia breve, orientação e aconselhamento. 
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1.3. Psicólogo Clínico 

O psicólogo clínico atua geralmente:  

● no consultório; 

● numa relação mais direcionada profissional/paciente; 

● pode aplicar um conjunto de técnicas e métodos psicológicos com 

características e objetivos que podem variar; 

● voltado para a solução de problemas; mudança de comportamentos, 

desenvolvimento de novas concepções de si e do outro, além do autoconhecimento. 

Utilizando-se dos seguintes métodos: 

● Psicanálise ou análise freudiana, análise existencial, análise junguiana 

(baseada em Jung), terapia comportamental cognitiva entre outras. 

● Ele pode também fazer uso da psicoterapia breve quando se demanda um 

tipo de terapia com menor tempo de duração, neste cenário o psicólogo se utiliza de 

uma intervenção mais pontual e focada com o objetivo de atingir resultados 

imediatos como por exemplo: perdas, separações, interrupções abruptas na carreira 

do paciente etc.. 

 

2. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivos principais: 

● Apresentar ao estudante da disciplina de Psicologia: Ciência e Profissão uma 

parte do amplo campo de atuação do profissional da área de psicologia. 

● E, a partir daí, quais as abordagens podem ser utilizadas para obter êxitos e 

uma maior abrangência social. 

3. METODOLOGIA 

População ou amostragem: três psicólogos. Um psicólogo pesquisador, 

uma psicóloga hospitalar e uma psicóloga clínica. 

Procedimento: Entrevista efetuada através de um roteiro pré estabelecido 

direcionado à área de atuação do profissional. 

Locais: ABD - Associação Brasileira de Dislexia; Centro de Hemodiálise e 

Consultório Clínico. 

Para a realização do trabalho, após a seleção dos profissionais e 
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agendamento das entrevistas, nos dirigimos aos locais de atuação profissional e 

entrevistamos o psicólogo, utilizando gravadores e seguindo um roteiro de perguntas 

previamente elaborado. Na sequência, as entrevistas foram transcritas. 

Neste trabalho apresentamos uma descrição breve dos transtornos ou 

dificuldades tratadas por cada um dos especialistas suas abordagens e tratamentos. 

Descrevemos, ainda sobre o local de atuação de cada um, evidenciando 

características da multi e interdisciplinaridade da psicologia. 

4. ENTREVISTA: PSICÓLOGO PESQUISADOR 

 

Nome do entrevistado: Luiz Gustavo Varejão Simi 

Graduado pelo Centro Universitário São Camilo, em 2013. 

Início das atividades como psicólogo em 2011  

Telefone para contato (11)97583-5031  

Entrevista realizada em 23 de Março de 2017 

Com participação da Vice Presidente da ABD: Dra. Maria Ângela N.Nico 

Entrevistado por Mônica Bandeira de Mello 

Entrevistadores presentes: Gabriela Clímaco e Andreza Lara Silva 

a. Caracterização do campo (contexto, área) de atuação 

 

1. Pergunta: Descreva suas atividades como psicólogo, isto é, descreva 

especificamente o que faz e como faz como profissional aqui na ABD? 

Resposta: Bom, tem diversas áreas de atuação, entrei em 2011 como 

estagiário,  no atendimento, na parte de agendamento de consulta. Então quando 

me formei em 2013, passei a ser registrado como psicólogo de fato e com foco única 

e exclusivamente no desenvolvimento e elaboração da base de dados dos disléxicos 

na ABD.  

Na ABD eu não trabalho com uma só pesquisa, temos diversas 

universidades, diversos programas dentro dessas universidades, fazendo pesquisa 

ao mesmo tempo, então eu não tenho dedicação total a uma pesquisa, eu atendo 

todas as universidades. 

 

2. Pergunta: Entendendo um pouco melhor o que você faz junto à área de 
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pesquisa. Quando você atende as universidades, são os estudantes que vêm 

questionar você sobre os disléxicos ou tem alguma outra área de pesquisa que você 

atua e você pode passar para eles? 

Resposta: Os alunos, seja de mestrado, de doutorado ou projeto de pós-

doutorado, já vêm com um projeto montado, estruturado, muitas vezes com o 

financiamento aprovado, procurando amostra na base de dados da ABD, porque 

eles não têm onde encontrar em outro lugar. Vou dar exemplos concretos, na 

UNIFESP, estão fazendo uma pesquisa de mestrado com o laboratório de 

bioengenharia ocular. Eles estão avaliando a velocidade e instrumentos de leitura 

com I Traker, através de vários mecanismos. Na UNICSUL, no laboratório de 

Ciências de Movimento Humano, estão avaliando a questão da coordenação motora, 

da postura. 

 

3. Pergunta: Preciso que você descreva suas atividades quando tem uma 

pesquisa e quando não tem uma pesquisa em andamento. 

         Resposta: ABD, como associação, é referência em dislexia e é procurada por 

diversas universidades, programas de  pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-

doutorado, por conta da base de dados que tem. Uma grande amostra Nacional 

acerca do diagnóstico de dislexia e de todas as características possíveis desses 

pacientes que são por nós avaliados. Então em 2013 de fato comecei a elaboração 

dessa base de dados. A ABD não tinha uma base de dados efetivamente pronta. 

Então comecei esse trabalho em 2013 e terminei em 2015. Foram 2 anos 

estruturando essa base de dados. No começo de 2015 começamos, de fato, o 

trabalho próximo às universidades, com o objetivo de levar a ABD para congressos e 

publicações científicas. Enfim, a partir deste momento, a gente já tem diversas 

Universidades em parceria com a ABD  fazendo pesquisas de Mestrado, doutorado, 

pós doc, nacional e internacionalmente. 

 

4. Pergunta: E quando não está com uma pesquisa em andamento você faz 

o quê? 

Resposta: O trabalho é contínuo, ele não para. A ABD não para de avaliar, 

por consequência, não param de chegar pacientes. O cadastro desses pacientes é 

feito constantemente, então, por mais que hoje seja impossível não ter uma 

pesquisa em andamento, por mais que esse trabalho não pare, o cadastro desses 
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pacientes tem que ser constante. 

 

5. Pergunta: E como você chegou a esta forma de atuação?  

Resposta: Foi sempre um grande desejo profissional meu, trabalhar com 

ciência. Eu via, por trabalhar no atendimento na ABD, diversos pesquisadores e 

faculdades sempre querendo amostragens da ABD para suas pesquisas e não via 

de fato uma base de dados organizada, definida e estruturada, para ceder esse 

material humano aos pesquisadores. Foi daí que começou todo esse trabalho. 

 

6. Pergunta: Como é seu local de trabalho? 

Resposta: Uma sala, aqui. Uma sala com computador, com arquivo, para que 

eu tenha um ambiente possível, para fazer minhas atividades. 

 

7. Pergunta: Em sua opinião, você tem as condições necessárias para 

exercer o seu trabalho? 

Resposta: Tenho. 

 

8. Pergunta: Você recebe financiamento para fazer suas pesquisas? 

Resposta: Sou psicólogo pesquisador registrado pela ABD. 

 

9. Pergunta: Então não é um financiamento, você tem um registro? 

Resposta: Sim, um registro profissional. 

 

10. Pergunta: E nestas atividades você trabalha com outros profissionais? Se 

sim, quais? 

Resposta: Sim. Nosso trabalho é multi e interdisciplinar por essência, então 

não só na parte de publicação científica e na parte de pesquisas, mas sim, no 

trabalho clínica. Então a interdisciplinaridade faz parte da nossa área de atuação. 

 

11. Pergunta: E daí você trabalha principalmente com fonoaudiólogos? 

Resposta: Trabalho com fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, 

neuropsicólogos, neuropediatras, pediatras e psiquiatras, enfim estes são os 

principais profissionais com quem trabalho diretamente, ou seja, profissionais da 

saúde educação de maneira geral tanto para um trabalho científico quanto para um 

trabalho clínico. 
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12. Pergunta: Como se faz a comunicação do resultado das pesquisas entre 

os psicólogos? E no seu caso como você faz? Você participa de congressos e 

simpósios? Você Já publicou suas pesquisas em alguma revista? São várias 

perguntas dentro de uma só, mas acredito que dê para você responder, não é? 

Resposta: Sim. Vou partir do princípio das nossas pesquisas, do que agente 

fez e do que agente publicou. Em outubro do ano passado, nós  participamos da 

Annual Conference da IDA (International Dislexic Association) que é uma Global 

Partner. Eles têm um congresso anual e  juntamente com Ângela (Maria Ângela 

Nogueira Nico, vice-presidente da ABD) escrevemos um artigo sobre o trabalho da 

associação que foi publicado na revista desse congresso. Inclusive, acabei de 

chegar de um congresso que está tendo no Mackenzie agora, ABCIPSI Associação 

Brasileira de Escritores Científicos em Psicologia. 

 

13. Pergunta: Você se considera satisfeito com seu trabalho atualmente? 

Poderia nos explicar o motivo disso? 

Resposta: Sim. Eu amo o que faço. Desde quando entrei na graduação de 

psicologia sempre soube que era a área que eu queria. E no momento que eu tive a 

oportunidade de estagiar na ABD, que é uma área apaixonante por si só, pela 

essência. Estou plenamente satisfeito com que eu faço. 

b. População estudada 

 

14. Pergunta: Quanto à população estudada, como se caracterizam os 

sujeitos da sua pesquisa? Se os sujeitos forem seres humanos, poderia caracterizá-

los em relação a: faixa etária; sexo; classe social; escolaridade e profissão? 

Resposta: Na base de dados temos essas informações e outras informações 

complementares. A ABD, é nacional, então não fazemos avaliação só de pacientes 

de São Paulo ou de determinada faixa etária ou classe social, avaliamos pessoas do 

Brasil inteiro, independente do grau de escolaridade. E de pessoas de fora do Brasil 

também. O público varia de cinco a oitenta anos de idade, de ambos os sexos, 

classes sociais, de várias profissões e graus de escolaridade. Nem todos são 

disléxicos, porém apresentam distúrbios de aprendizagem de diversas origens. 

 

15. Pergunta: Sua pesquisa é um comparativo de quem tem e não tem 
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dislexia? 

Resposta: (Gustavo) Geralmente sim. Mas tem também dentro da nossa 

área, no laboratório de neuropsicolinguística experimental da USP, com o professor 

Fernando Capovilla, é acerca, especificamente da dificuldade de leitura e escrita. 

Tem de diversas áreas. 

Resposta: (Maria Ângela) Auditiva, visual, todas as áreas que o disléxico tem 

dificuldade. 

 

16. Pergunta: Em sua opinião, qual a imagem que os estudantes de 

psicologia e outros psicólogos têm da sua profissão?  

Resposta: É uma visão muito boa. Como eu vim do congresso agora, vejo 

que é uma área que não para de crescer. A publicação cientifica em Psicologia 

dentro do ponto de vista de Mestrado, doutorado pós doutorado ou basicamente de 

um artigo publicado, é algo que vem numa crescente significativa nos últimos anos, 

então eu vejo a valorização desse papel dentro da nossa área e fora dela também. 

 

17. Pergunta: Como você vê a contribuição que o trabalho do pesquisador 

em Psicologia tem dado para a sociedade? 

Resposta: A psicologia é uma ciência nova. Por essência, é uma ciência 

ainda em formação e vai se constituindo ao longo dos anos, graças às obras 

científicas então, eu vejo como papel fundamental o avanço da ciência no 

crescimento da psicologia. 

c. Formação profissional na graduação (Faculdade de Psicologia) 

 

18. Pergunta: E quanto à graduação do profissional na faculdade de 

pesquisa em psicologia, no seu ponto de vista, quais são os requisitos necessários 

para a formação do pesquisador? O seu curso de formação na graduação atendeu a 

esses requisitos? 

Resposta: A minha sim. Na minha graduação, sim. Porém, o Brasil é um país 

muito grande, com muitas universidades. Minha instituição de ensino sempre apoiou 

e incentivou uma iniciação científica, dentre outras atividades na graduação, isso, 

sem falar em pós-graduação, ainda. Mas eu vejo, até pela demanda que a ABD tem, 

alunos de outras cidades e estados do país carecendo desse estímulo, carecendo 
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desse de incentivo, da publicação científica. 

 

19. Pergunta: Há necessidade de formação posterior à graduação, para que 

se possa trabalhar como pesquisador? Como foi isso com você? 

 Resposta: Não só para pesquisador. A formação tem que ser contínua, não 

pode parar. A psicologia, por si só, não pode parar e a formação dos profissionais 

que compõem a nossa categoria também não pode parar. Então, não só como 

pesquisador, mas como profissional você tem que estar sempre se atualizando.  

 

20. Pergunta: Você chegou a fazer pós-graduação? 

Resposta: Pós não, mas estamos fazendo uma pesquisa agora, fomos 

convidados pela USP agora para formar uma pós-graduação. Estamos começando 

um projeto e no final do ano estaremos na pós-graduação. 

d. Mercado de trabalho 

 

21. Pergunta: Em sua opinião, pode-se falar em um “mercado de trabalho” 

para os psicólogos pesquisadores? Além das escolas, há instituições que empregam 

pesquisadores? 

Resposta: Voltamos à questão anterior. A psicologia é uma ciência nova, 

então quanto mais os avanços da ciência acontecem, maior é o leque de atuação 

desse profissional.  

 

22. Pergunta: Além das universidades, há instituições que empregam 

pesquisadores? Aqui é uma delas, não é? 

Resposta: Eu não sei. Talvez eu não seja o profissional adequado para dar 

essa resposta porque eu só trabalhei na ABD, então eu entrei como estagiário em 

2011, as portas foram abertas e eu ainda estou e pretendo continuar traçando este 

rumo.  

 

 

23. Pergunta: Em sua opinião, que providências os alunos da graduação que 

estiverem interessados em trabalhar com pesquisa quando formados? 

Resposta: Desde o começo da graduação já começar a ter acesso a uma 
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biblioteca virtual de saúde, a leitura de artigos científicos, a iniciação científica. Isso 

sem sombra de dúvida, para ciência, dentro da nossa área da Psicologia é 

fundamental. O aluno em graduação já ter acesso e proximidade ao que está sendo 

dito e falado em termos de Ciência, sem sombra de dúvida, vai dar uma base muito 

mais consolidada para esse aluno, numa carreira de pesquisador. 

 

24. Pergunta: Você faria uma previsão de como será o “mercado” futuro para 

esses alunos? 

Resposta: Não só dentro da minha área, eu acredito que acompanha a 

psicologia como um todo. Como a psicologia ainda é por si só, uma ciência muito 

nova, ainda em expansão, mas ao mesmo tempo um leque de possibilidades 

profissionais muito grandes, eu vejo, não só para pesquisador, mas para qualquer 

área da psicologia há um potencial em desenvolvimento muito grande. 

 

25. Pergunta: Em termos de remuneração, como são as condições para o 

pesquisador? Você saberia citar valores médios de remuneração? 

Resposta: Não se compara mercado internacional, isso acompanha o Brasil 

como um todo, não só na psicologia, não só psicólogo pesquisador. Fora, 

internacionalmente, este trabalho é muito mais reconhecido e valorizado, mas não 

tenho do que reclamar. 

 

26. Pergunta: Você sabe qual é o valor da Média lá fora e no Brasil? 

Resposta: Não. Não dá para mensurar. Tem pesquisas que recebem 

financiamento de órgãos públicos tais como a Capes, a FAPESP. Por exemplo, aqui 

no nosso caso, eu não recebo este financiamento, pois o pesquisador não pode 

estar trabalhando em outro lugar fixo, para ter bolsa tem que se dedicar 

integralmente. Por exemplo, eu sou psicólogo pesquisador da ABD, para um 

mestrado, para um doutorado, eu não posso ter vínculo empregatício com nenhuma 

instituição para que eu tenha direito a concorrer à bolsa. 

 

 

4.1. Área De Atuação 

 

A ABD - Associação Brasileira de Dislexia, foi fundada no início dos anos de 
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1980, por um pai que, ao perceber seu filho disléxico, percebeu a necessidade 

colaborar com outros pais e disléxicos. A dislexia, na época já era conhecida e 

reconhecida em outros países há mais de cem anos, no entanto, no Brasil, ainda 

hoje, é pouco conhecida e divulgada.  

O trabalho da ABD hoje é voltado única e exclusivamente à causa da dislexia, 

com o auxílio da produção científica acerca do tema, capacitação de professores e 

capacitação de profissionais em geral. Ela é o ponto de apoio à causa, aos familiares 

e aos disléxicos.  

A ABD passou a ser a principal referência em divulgação da dislexia, através 

de grandes veículos de comunicação social, revistas, jornais, TV.  

O trabalho clínico, voltado para os diagnósticos de dislexia e demais 

transtornos de aprendizagem, avaliação e intervenção, antes feitos pela ABD, agora 

são feitos pelo seu parceiro comercial o Centro Especializado em Distúrbio de 

Aprendizagem – CEDA, que fica no mesmo espaço físico da ABD e conta com uma 

equipe multidisciplinar, composta de neuropsicólogos, fonoaudiólogos, 

psicopedagogos, além de disponibilizar de  exames complementares de audição, 

como audiometria, processamento auditivo, processamento visual, que muitas vezes 

é feito, hoje, por um técnico oftálmico, que é o antigo ortoptista e uma avaliação 

neurológica ou neuropediátrica, dependendo da idade do paciente.  

Em suas palestras os representantes da ABD enfatizam que nós, brasileiros, 

vivemos uma situação muito triste porque no nosso sistema Único de Saúde (SUS), 

que supostamente deveria ter uma base de dados Federal acerca dos diagnósticos e 

prognósticos de saúde, não tem uma equipe multidisciplinar especializada em 

aprendizagem. Então, se procurarmos o SUS, com uma queixa de dificuldade de 

aprendizagem, não haverá uma equipe especializada, capaz de avaliar, orientar e 

até intervir, num caso de transtorno de aprendizagem. A ABD, como associação, 

cumpre este papel.  

  

 

4.2. Sobre A Dislexia 

  

A dislexia é um distúrbio de aprendizagem que resulta  na dificuldade da 

escrita, soletração e na leitura, comprometendo assim sua capacidade de aprender a 

ler e escrever com correção e fluência e a perda da compreensão de um texto. 
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Em diferentes graus, os portadores desse defeito congênito não conseguem 

estabelecer a memória fonêmica, isto é, associar os fonemas às letras. Este 

distúrbio, muitas vezes, pode ser confundido com atraso de linguagem, dificuldade 

no relacionamento social e desmotivação para as tarefas escolares. 

A dislexia pode ser genética, nesse caso, a criança já nasce com uma 

disfunção no cromossomo seis, percebida na infância entre os sete anos de idade, 

quando a criança inicia sua alfabetização e a mesma tem contato com letras, sons e 

números.  

4.2.1. Características 

 

Como existem diferentes graus de gravidade, suas características também 

são variadas, mas todas são muito evidentes durante a fase em que a criança está 

sendo alfabetizada. Encontram-se os mais comuns como: ler, escrever e soletrar; 

identificação de fonemas e sua associação às letras; reconhecimento de rimas e 

aliterações; discalculia, dificuldade para decorar tabuada, reconhecer números e 

conceitos matemáticos; disgrafia, inversão, troca e acréscimos de letras e sílabas; 

problemas de organização temporal e espacial e coordenação motora; e, ainda a 

dislalia. 

4.2.2. Diagnósticos e Tratamentos 

 

É muito comum, em seus diagnósticos e tratamentos serem realizados por 

uma equipe multidisciplinar. Antes mesmo de afirmar que aquela pessoa possui 

dislexia, é preciso descartar qualquer possibilidade de ser alguma outra ocorrência 

como, por exemplo: deficiências visuais e auditivas, déficit de atenção, escolarização 

inadequada, algum outro transtorno de aprendizagem, demência, debilidade mental, 

problemas emocionais, psicológicos e socioeconômicos, que possam estar 

interferindo na aprendizagem. Após o descarte de qualquer suspeita e com a 

confirmação do distúrbio, a equipe passa então a auxiliar este indivíduo para que 

tenha uma qualidade de vida melhor, que poderá ter uma vida normal. A equipe de 

avaliação e acompanhamento é multidisciplinar, abrange neurologistas, psiquiatras, 

psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas. 

Após esta avaliação, o procedimento para um tratamento correto pode ser 

iniciado, já que a dislexia não possui cura. Esta equipe poderá ajudar o portador do 
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distúrbio entender e superar, na medida do possível, o seu comprometimento no 

mecanismo da leitura, da expressão escrita ou da matemática. 

5. ENTREVISTA: PSICÓLOGA HOSPITALAR 

 

Nome do entrevistado: Rita de Cássia Guida  

Graduada pela Faculdade Integrada de Guarulhos, em 1993  

Início das atividades como psicóloga em 1994 

Telefone para contato (11)99566-6845  

Entrevista realizada em 30 de Março de 2017 

Entrevistador principal: Monica Bandeira de Mello  

Outros entrevistadores presentes: Nenhum.  

 

a. Caracterização do campo (contexto, área) de atuação  

 

1. Pergunta: Descreva sua(s) atividade(s) como psicólogo, isto é, descreva 

especificamente o quê faz e como faz como profissional neste contexto.  

Resposta: Eu sou psicóloga hospitalar, trabalho numa unidade de 

hemodiálise. Faço atendimento pra paciente renal crônico e em programa de diálise. 

O que eu faço? Faço acolhimento, faço adaptação e adequação ao tratamento. 

Basicamente isso né? Diagnóstico. Atendo encaminhamento, solicitação de 

enfermeiros, de médicos, do próprio paciente, de familiares, de equipe… Faço 

diagnóstico, de depressão, de ansiedade, necessidade de acompanhamento 

psiquiátrico, encaminhamento pra CAPS e outros locais necessários. 

 

2. Pergunta: Onde é e como é o seu local de trabalho?  

Resposta: É uma unidade de hemodiálise que fica na zona leste, na Penha. 

É uma unidade que atende 440 pacientes em programa de hemodiálise, são 

pacientes fixos. A unidade é subsidiada pelo SUS, a maior parte. 

 

3. Pergunta: Em sua opinião, quais são as condições necessárias para a 

realização de seu trabalho? Você as tem? Você tem autonomia nas suas decisões 

relacionadas à sua atividade?  

Resposta: Sim, bastante autonomia, tenho super respeito da equipe. Os 
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médicos são bem parceiros, eles não caminham na parte de emocional, de 

prescrição de medicação, alguma coisa assim, eles não tocam sem pedir (minha) 

avaliação primeiro. Até uma simples alteração de sono, eles (os médicos) pedem pra 

avaliar se não há um processo mascarado de depressão. Então é muito receptivo. 

Bem melhor. 

 

4. Pergunta: Você, nas suas atividades, trabalha com outros profissionais? 

Se sim, quais?  

Resposta: Eu trabalho com médicos, assistentes sociais, nutricionistas, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, supervisão de enfermagem… De 2004 pra 

cá, virou lei… A clínica de diálise, RDC154 que preconiza todas as regras da clínica. 

Então em 2004, (surgiu) a obrigatoriedade de ter um psicólogo, uma nutricionista e 

uma assistente social na unidade. Então toda clínica tem essa obrigação.   

 

5. Pergunta: Você se considera satisfeito com seu trabalho, atualmente? 

Poderia nos explicar os motivos disso?  

Resposta: Muito. Uma, porque a psicologia hospitalar, ela caminha muito, 

precisa muito de esforço pra ser reconhecida… Tanto que em 2004 surge a lei, até 

então não tinha, era como se não existisse essa necessidade pro doente, e hoje vê-

se a necessidade mesmo… Se você ver, todo profissional encaminha… Há 

encaminhamento da enfermagem, da nutrição… Então, é uma equipe multi mesmo. 

Não tem um saber único. Nutricionista, assistente social, as meninas da recepção… 

Às vezes o paciente tá agitado na recepção e elas ligam : “olha, você pode dar uma 

olhada naquele paciente ? Eu tenho visto ele agitado na recepção.” A técnica de 

enfermagem… Então vem de todas as fontes, o próprio paciente, tem muito 

espontâneo também…  

 

 

b. População atendida  

 

6. Pergunta: Como se caracteriza a clientela atendida por você em relação a 

faixa etária; sexo; classe social; escolaridade e profissão? 

Resposta: Então, é bem diversificado… Nós temos pacientes bem jovens, a 

clínica atende à partir dos 14, infantil não. O paciente precisa ter um peso específico, 
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pra que se for necessário entubar, já tenha um preparo pra isso. Então nós temos 

pacientes desde… Tem uma garota aqui de 14, e pacientes até de 80, é bem 

diversificado mesmo. Tem bastante jovem também. Profissões diversas, etnia 

diversa, condição social diversa também. Poucos vêm pelo plano de saúde, a 

maioria vem pelo SUS, independente da classe social. Então, de profissão, têm 

médicos, tem advogados, tem tudo que você pode imaginar. 

 

7. Pergunta: De que maneira essas pessoas chegam até você (por ex., por 

iniciativa própria, encaminhadas a você diretamente, encaminhadas à Instituição 

etc.)?  

Resposta: Tem uma solicitação da equipe, de encaminhamento, tem pessoas 

espontâneas (iniciativa própria). Por solicitação do acompanhante, da família, da 

recepção… De todos os lugares… 

8. Pergunta: Em sua opinião, qual a imagem que a população tem do 

psicólogo e da Psicologia?  

Resposta: Então, às vezes tem uma mistura… “Ah, você é do serviço 

social?” Então acaba recebendo uma vulnerabilidade social… Às vezes eles 

(pacientes) vêm achando que você pode resolver uma questão que não é sua. Você 

tem que ter uma coisa muito pontual de separar, isso é com certeza social… Mas, 

tem uma visão boa, o paciente ele sabe que… Muitos deles sabem que eles estão 

precisando de ajuda, ou que tá mais ansioso, ou que tá mais triste, ou que não tá 

mais aguentando o tratamento. A gente recebe muita ideação suicida, e às vezes é o 

próprio paciente que vem… Já cheguei a receber ligação de uma paciente dizendo : 

“Eu vou me matar agora, fala comigo agora”... A gente faz acompanhamento de luto 

também, a clínica, se acontece o óbito, acompanha a família, notifica… Aqui já 

diminuiu muito o estereótipo que diz que o psicólogo só cuida de quem é louco. 

 

9. Pergunta: Em sua opinião, quais são as contribuições que a profissão de 

psicólogo tem dado à sociedade como um todo?  

Resposta: Eu acho que esse próprio conhecimento de que a psicologia não é 

só pra uma única demanda, voltada pra saúde mental, pra psiquiatria, essa coisa do 

psicólogo é pra quem é louco… Hoje já se vê que é uma coisa reflexiva, de 

autoconhecimento, de organização de pensamentos. Eu vejo que a população, pelo 

menos aqui, a nossa população, mesmo os mais carentes economicamente falando, 
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já tem uma consciência da importância. Por isso que eu te falei, que às vezes você 

tem que pontuar, porque o paciente pode chegar aqui achando que você vai cuidar 

do problema social dele. 

  

c. Formação profissional na graduação  

 

10. Pergunta: No seu ponto de vista, quais são os requisitos necessários 

para a formação do profissional para a sua área de atuação? Seu curso de formação 

na graduação atendeu a esses requisitos?  

Resposta: Não, não atendeu. Não tinha psicologia hospitalar na grade. Eu fiz 

um curso rápido de psicologia hospitalar no quinto ano, no Hospital São Lucas, um 

curso básico. Depois eu fiz um ano de psiconefrologia, numa clínica de diálise 

também, pra aprender a trabalhar. Depois eu fiz psicologia hospitalar como 

especialização. 

 

11. Pergunta: Há necessidade de formação posterior à graduação para que 

se possa trabalhar na sua área de atuação? Como foi com você?  

Resposta: Hoje em dia eu acredito que já tenha psicologia hospitalar na 

graduação, mas hoje ela tá muito específica...Então, tem a psico que cuida da 

nefrologia, tem a psico que cuida da oncologia… Ela tá sendo direcionada, então eu 

acho bastante importante os cursos de extensão, de pós, de especialização… Tem 

muito curso sobre luto, eu fiz muito curso sobre luto, a Unifesp disponibiliza um 

monte de cursos sobre luto, especialidade e a gente lida muito com a 

morte...Quando o paciente chega, ela chega achando que veio pra diálise pra 

morrer, dificilmente ele chega pensando que tá aqui pra ter uma qualidade melhor. 

Então você tem que tirar essa crença, modificar isso... É uma terapia focada e breve. 

  

d. Mercado de trabalho  

 

12. Pergunta: Qual a situação atual do mercado de trabalho na sua área 

(para recém-formados e mais experientes)?  

Resposta: “ Não acho que os recém-formados tenham tanta oportunidade 

quanto os mais experientes. Por exemplo, na hemodiálise, você não vê psicólogo 
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saindo, então não abre vaga. É muito difícil você ver entrar gente nova. E pelo o que 

eu percebo, você é carregado de uma clínica pra outra. Eu comecei na zona norte, 

aí fui pra extremo zona leste, aí uma médica me trouxe pra cá e é mais ou menos 

assim que funciona. É por muita indicação. Agora assim, é bem positivo, eu indiquei 

uma estagiária que se formou o ano passado e estagiou aqui, eu a indiquei numa 

clínica de diálise e ela está trabalhando.”  

 

13. Pergunta: E no futuro, como será este mercado, em sua opinião?   

Resposta: Então, como a lei diz que é um psicólogo por unidade… O médico, 

ele pode atender 35 pacientes, o auxiliar, cada um fica com 4, o enfermeiro eu acho 

que tem uma média de 35, e o psicólogo é 440. Não tem uma média. É um psicólogo 

por unidade, não importa quantos pacientes tenham… Eu acho que isso deve mudar 

no futuro, eu espero que isso mude. Até pela qualidade de atendimento, a gente não 

consegue ver todo mundo, a gente precisa trabalhar com o encaminhamento 

mesmo. Espero que mude pra que possamos ver os pacientes com mais frequência, 

fazer melhor acompanhamento, poder passar visitas. Isso não é só com o psicólogo, 

é com a nutrição, a assistência social… 

  

14. Pergunta: Como foi sua entrada no mercado de trabalho? Como chegou 

à posição que ocupa hoje?  

Resposta: Eu fiz a nefrologia em 93, e eu só consegui entrar pra área de 

hemodiálise como admitida, CLT, tudo bonitinho em 2004 com o surgimento da lei. 

Antes disso eu não trabalhava com hemodiálise. Eu fiz a especialização em 93 e não 

fui admitida, fui pra outra área… Trabalhei em seleção, trabalhei em consultório, mas 

na diálise mesmo só em 2004.  

 

 

15. Pergunta: Em termos de remuneração, como são as condições da sua 

área? Você saberia citar valores médios de remuneração?  

Resposta: Se você trabalhar em vários locais, como eu faço. Eu faço 

consultório, eu faço saúde ocupacional e eu faço a hemodiálise, então eu consigo 

ganhar em média 12 mil, 13 mil. Mas se você trabalhar só na diálise, o piso salarial é 

2.800 reais pra 40 horas semanais. Porém aqui nós temos uma negociação, 

conseguimos trabalhar 20 horas semanais com o piso um pouco maior. Mas o piso é 



 
 

17 
 

esse, 2.800 pra 40 horas semanais. 

5.1. Local de atuação 

 

Atua em clínica de hemodiálise que presta serviços à prefeitura através do 

SUS. A clínica atende cerca de 440 pacientes fixos, que são atendidos em média 

três vezes por semana, cada um, todos em programa de hemodiálise. 

 A divulgação do nome da clínica e dados institucionais não foi permitida. 

 

5.2. Hemodiálise 

 

A hemodiálise é um tratamento desenvolvido para pessoas com doenças e 

insuficiência renal. 

Os rins exercem funções muitos importantes para o organismo, entre elas 

limpar e purificar o sangue de toxinas, regular a pressão, regular a nutrição do 

sangue e o responsável pela produção da urina. 

Quando acontece dos rins não funcionarem normalmente, e é diagnosticado 

algum tipo de doença e insuficiência renal, o paciente é submetido à este tipo de 

tratamento. Alguns sintomas aparentes, de problema renal, são: inchaço, fadiga, 

náuseas e vômitos, etc. 

O tratamento é realizado por de um aparelho que recebe o sangue do 

paciente, limpa e purifica, e devolve o sangue ao paciente, através de uma fístula 

artério venosa, que se resume em uma ligação de uma veia e uma artéria periférica, 

com a intenção de criar uma veia mais resistente para facilitar o processo do 

tratamento, e sem complicações. 

Os pacientes devem receber este tipo de tratamento, em cerca de 2 á 4 vezes 

por semana, com duração de 3 a 4h, cada sessão. O tratamento dura até a 

recuperação dos rins, transplante destes órgãos, ou na maioria das vezes até o fim 

da vida. 

O Psicólogo tem a função de ajudar este paciente, confortando-o e auxiliando 

na adaptação de adequação ao tratamento, para que o mesmo permaneça no 

processo de tratamento da doença, mantendo o funcionamento do organismo. 
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 6. ENTREVISTA: PSICÓLOGA CLÍNICA 

 

Maria Clara Pacífico 

Psicóloga Clínica CRP 06/8296 

Rua  General Almério de Moura, 780, Real Parque 

Telefone 5511 3758 1926 EMAIL: caiapacifico@gmail.com 

Universidade: Pontifícia Universidade Católica ( PUC)  

Graduação 1979 

a. Caracterização do campo (contexto, área) de atuação  

 

1. Pergunta: Qual a universidade que você cursou e sua data de graduação? 

Resposta: Eu fiz PUC e me graduei em 1979 

 

2. Pergunta: Quando foi sua primeira atividade como psicóloga? 

Resposta: Não comecei logo, pois na época tinha apena 21 anos e não 

conseguia ainda vislumbrar o que iria fazer como profissional. Então fiz um curso de 

dois anos de Higiene mental na UNIFESP que era um curso de especialização de 2 

anos onde tive a oportunidade de assistir e ver pacientes, não trabalhei com 

psicólogo inicialmente , achava que era ainda muito moça para exercer a profissão; 

então depois de fazer este curso na escola Paulista, fui fazer um curso no GEPPPI 

(grupo de  estudos em psiquiatria psicologia e em psicanálise infantil ). Fiz também 

um curso de observação de bebês.. 

 Só depois de uns 4 anos fui começar o consultório pois me achava muito 

nova para atender ainda...  foi muito difícil adquirir credibilidade ....eu me lembro que 

no começo os pais me perguntavam “– Mas quem vai atender é você?”  Aí os pais 

não voltavam! Simplesmente ....pois eu tinha cara de moleca. Eu entendo hoje... era 

muito jovem para clínica ainda. Me perguntavam “- Você é casada?” “ – Não” “ – 

Tem filhos?” “ – Não…” 

 

3. Pergunta: Descreva suas atividades como psicóloga? Hoje  o que você faz  

como profissional? 

Resposta: Hoje eu atuo como psicóloga clínica e atendo em terapia cognitiva 



 
 

19 
 

comportamental para  crianças , adolescentes e adultos  e a minha especialidade e o 

que  eu estudo atualmente é autismo , Participo do ambulatório de autismo do HC, 

faço pesquisa e dou supervisão para os residentes. Então o meu foco de estudo é 

Autismo embora eu atenda todo tipo de transtorno , só não atendo drogas. 

  

4. Pergunta: Onde e como é seu local de trabalho? 

Resposta: Meu local de trabalho eu acho super agradável é  uma sala super 

confortável, tem uma área super arejada , fica num prédio comercial perto da minha 

casa, tenho uma área para crianças independente dos adultos e  posso isolar se 

necessário. 

 

5. Pergunta: Em sua opinião quais as condições necessárias para realização 

do seu trabalho? 

Resposta: Acho que tenho todas, bom espaço, ter tranquilidade.  Na verdade 

acho que não precisa de muita coisa para atender. 

 

6. Pergunta: Você tem autonomia nas suas decisões relacionadas à sua 

atividade? 

 Resposta: Total, sou autônoma. 

 

7. Pergunta: Você trabalha com outros profissionais? 

Resposta: Pertenço a uma equipe de multiprofissionais no HC, onde existem 

psiquiatras, fonos, TOS (terapeutas ocupacionais), geneticistas...psicólogas, enfim 

uma equipe. 

 

8. Pergunta: Você se considera satisfeita em seu trabalho atualmente? 

Poderia nos explicar os motivos disso? 

Resposta: Muito satisfeita! Primeiro porque faço o que eu gosto.. eu sempre 

gostei de cuidar e achar que que eu cuido do outro, acho que faço bem isso, acho 

que depende muito da maturidade. 

b. População atendida  
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9. Pergunta: Como se caracteriza a clientela atendida por você? 

Resposta: Atendo crianças, adultos e adolescentes aqui no consultório, que é 

uma classe social que tem recursos, pois a sessão é cara. As pessoas pagam por 

ela. O contrario do Hospital, no hospital atendo uma classe muito desfavorecida, 

principalmente crianças e lá sou voluntária. 

 

10. Pergunta: De que maneira essas pessoas chegam à você? 

Resposta: Depende, médicos encaminham, pediatra, fonos, mães, os 

próprios pacientes, outros psicólogos, amigo.. 

 

11. Pergunta: Em sua opinião, qual a imagem que a população tem do 

psicólogo? E da psicologia? 

 Resposta: Acho que a imagem é ainda muito preconceituosa, ainda escuto 

muito eu não preciso ainda não cheguei nesse ponto, não sou louca, as pessoas 

falam: - eu faço psicólogo, uma coisa para se afastar do processo,  existe muito  

preconceito. 

 

12. Pergunta: Em sua opinião, quais as contribuições que a profissão de 

psicólogo tem dado à sociedade? 

 Resposta: Então, na sociedade como um todo não sei avaliar muito, mas 

que para o indivíduo que faz, ele pode contribuir para uma sociedade melhor; acho 

que na somatória o benefício  para a sociedade é muito bom, pois se todos fizessem 

terapia, a sociedade como um todo seria mais feliz, mais harmônica , as pessoas se 

conheceriam melhor,  seria mais leve e menos agressiva e as pessoas saberiam por 

exemplo por que  são agressivas. A terapia ajuda muito a se conhecer e também 

ajuda a ampliar as escolhas. 

c. Formação profissional na graduação  

 

13. Pergunta: Quais os requisitos necessários para a formação do 

profissional na sua área de atuação?  Seu curso na formação atendeu à estes 

requisitos? 

Resposta: Nem um pouco, o curso de graduação na verdade não te forma 

psicólogo.. te dá uma ideia ampla e superficial de todas as possibilidades dentro do 
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curso. Daí a especialidade que agente escolhe, no curso de especialização, é 

preciso enfiar o pé e a cabeça para se aprofundar na área. 

Quando comecei atender no consultório, por exemplo, eu tinha supervisão 

direto....tinha sempre alguém me ajudando a pensar aquele paciente. 

 

14. Pergunta: Há necessidade de formação posterior à graduação para que 

possa se trabalhar na sua área de atuação? 

Resposta: Sim. Durante nove anos fiquei afastada do consultório atendendo 

no hemocentro do HC com pacientes que tinham sido transplantados de medula 

óssea, e hemofílicos. 

Este período coincidiu com a época que eu tive meus filhos. Trabalhava meio 

período, tinha carteira assinada, era um emprego mesmo e adorava o que eu fazia. 

Só saí por uma questão política.. me deu muita bagagem para trabalhar com família 

e com doenças. 

Isso foi quando trabalhei em psicologia hospitalar. Aí, já é outra área 

completamente diferente da psicologia clínica. Tinha supervisão e esta época fui 

estudar o que era o transplante de medula para pessoas que tem câncer no sangue. 

O que viviam os pacientes... o que era de fato a hemofilia,  pois havia muitos 

hemofílicos lá. Também comecei a estudar o prognóstico que as pessoas tinham, 

como iriam  lidar com perdas e lutos que eles iam vivenciar.. 

 

15. Pergunta: Você precisou fazer algum curso para fazer isso? 

Resposta: Não precisei fazer um curso específico, entrei direto .... não fiz 

uma especialização em psicologia hospitalar, eu tinha uma supervisão .. na verdade 

eu fui estudar ...Isto foi em 98, então até 98 eu fiz psicologia clínica , depois fui para 

a psicologia hospitalar que é uma outra área. 

Quando saí do HC e estava muito afastada da clínica, para retomar  a clínica 

ia ter que no mínimo me atualizar. 

Ah! e tive um período muito interessante  antes de casar que trabalhei numa 

comunidade terapêutica  do médico  Di Loreto , um psiquiatra infantil incrível, 

completamente diferente, que  se baseava muito em conceitos de psicologia social e 

de ambiente.. 

Ele tinha a Comunidade terapêutica Enfance  em Diadema que cuidava de  
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famílias  bem desestruturadas..  alguns menores eram infratores, já tinham passado 

pela Febem. Havia crianças com transtornos psiquiátricos e muitos deles com 

delinquência social.  Fui contratada como supervisora de um grupo de adolescente 

por 3 anos ou 4 anos. Eram crianças muito desfavorecidas, em todos os sentidos 

famílias muito desestruturadas, alguns sem família, menores infratores. 

Para entrar nesta comunidade passei por uma seleção absurda, dificílima, 

role playing, psicodrama. A gente entrava num covil de leões, pois a seleção era 

super puxada. Aí entrei e me tornei supervisora deste grupo de adolescentes. Saí, fiz 

consultório, casei comecei a ter os filhos, aí parei. 

Em  2000  fui morar nos EUA, que meu marido foi fazer pós doutorado e fiquei 

lá por  2 anos, em YALE, me encantei pelo autismo e fui convidada por um psicólogo  

brasileiro que sempre esteve fora do Brasil, que morava lá, e agora mora na 

Geórgia, o Ami Klin que era especialista em autismo. Ele me perguntou seu eu 

queria fazer observação atrás do espelho por curiosidade, e foi aí, por curiosidade 

que me apaixonei pelo autismo e aí eu trouxe quando eu voltei para o Brasil com o 

Marco (meu marido que era psiquiatra  infantil). A gente estava trabalhando junto e 

começou a se interessar pela área, então desde 2001 que estudo autismo e comecei 

a me especializar e a trabalhar com isso. 

d. Mercado de trabalho 

 

16. Pergunta: Qual a situação atual do mercado de trabalho na sua área? 

Para recém –formados e para mais experientes? 

Resposta: Para mais experientes ok, tem uma procura grande pela 

psicoterapia  e  hoje tem vários nichos dentro da psicologia mais do que quando eu 

estudei, hoje  tem muitas possibilidades, até na internet, vídeos e jogos. Mas eu 

acho o seguinte: qualquer  coisa  que você fala bem feito e  que você  estude é o 

melhor. É bom saber muito bem sobre uma coisa e não saber um pouquinho de 

várias que você vai fazer, faça bem feito, você deve se tornar um especialista.  Por 

exemplo se eu quero fazer psicologia escolar  ok,  então entra nisso vai estudar 

quais são as  melhores pessoas que estudam ali,  que pesquisa que tem , o que 

falam sobre isso , quem é sério, quais  se baseiam nas melhores evidências 

científicas, assim você consegue no futuro ter resultados positivos. 
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17. Pergunta: E no futuro como será este mercado na sua opinião? 

Resposta: Acho que desde que você estude, seja sério, dedicado e se 

aprofunde no assunto o mercado de trabalho tem muitas possibilidades. 

 

18. Pergunta: Como foi sua entrada no mercado de trabalho? Como chegou 

à posição que ocupa hoje? 

Resposta: Não, fiz Sociedade de Psicanálise, fiz o GEPPPI que é o grupo  de 

especialização em psicologia, psiquiatria e psicanálise  infantil, nunca quis fazer 

psicanálise, sempre quis fazer psicologia clínica e queria diversificar um pouco 

nessa área. 

 

19. Pergunta: Em termos de remuneração quais são as condições? 

Resposta: Recém-formados estão atendendo na área clínica por preços bem 

mais baixos e não atendem um público totalmente desfavorecido.. talvez tenham 

pessoas que atendam a R$ 80 reais uma sessão , depende muito. Ouvi falar que o 

Gikovate cobra em torno de R$ 780 reais a sessão, então tem gente  que cobra  até  

R$ 1200,00 a sessão, isso depende muito, depende do mercado, não tem uma 

regra. 

 

20. Pergunta: Como você fez a sua captação no mercado? A gente chama 

de paciente ou de cliente? 

Resposta: De paciente. No começo eu não fui direto pra guerra, direto para o 

campo, fui fazer vários cursos de especialização, foi através de cursos, do GEPPPI, 

dos médico com  quem eu trabalhava, por exemplo, o Dr Salomão Schwartzman me 

enviou meu primeiro paciente quando eu fazia estágio, quando a mãe me perguntou 

a minha idade ( eu tinha 24 anos) e se eu era casada, não trouxe o filho de volta na 

segunda sessão. 

Então depende de muitas condições, essa é uma, o quanto você parece uma 

menina, depois acho que você deve estar muito próximo de pessoas que favoreçam 

a sua formação: equipes de médicos, hospitais , equipes multiprofissionais, curso de 

formação seja na área que você quiser. 

Não adianta se formar, fazer um cartãozinho e ir para sala de consultório que 

não vai acontecer nada, depende muito  de uma relação de confiança, como se 
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estabelece um vínculo do nada?  Você precisa realmente ter alguém que te indique. 

  

21. Pergunta: A experiência conta muito nesta profissão? 

Resposta: Ah sim, a vivência e principalmente estes contatos, estar 

trabalhando no hospital X como voluntária,  numa equipe com o médico Y. Você está  

lá  trabalhando, mostra resultados, pergunta, vai crescendo.... Por exemplo, eu tenho 

uma estagiária de 28 anos que está trabalhando comigo no HC  numa escala padrão 

ouro para medição de autismo, que eu traduzi para o português que  chama escala 

Ados. Então eu sou certificada no uso desta escala e estou formando esta menina 

no uso dela. E eu vejo que ela está interessada, que ela  me pergunta, que ela se 

empenha, que ela lê, que ela pede bibliografia. Então outro dia uma pessoa  me 

perguntou se eu conhecia uma pessoa que atendesse nessa região e que cobrasse 

bem menos. Mandei uma mensagem para ela: você topa atender um caso por esse 

preço, aí eu começo a indicar, já vi que ela está interessada,  que vai fazer 

supervisão. 

e. Sobre o autismo 

 

22. Pergunta: Você poderia dar uma pincelada no que é o autismo e o que a 

atraiu nesta área? O que te fez focar no autismo? 

Resposta: O que me atraiu no autismo? Uma vez um profissional me disse 

assim: você gosta de frustração né? Por que é muito frustrante o autismo, pois você 

vai lidar com pessoas que respondem muito pouco à você. A característica do 

autismo é: um transtorno do neuro desenvolvimento de bases genéticas, de causas 

ainda desconhecidas que afetam áreas fundamentais do desenvolvimento humano 

que é a área de comunicação, do comportamento e da socialização; cada autismo é 

um, não se fala  mais em Asperger com antes. 

 

23. Pergunta: Asperger é um tipo de autismo? 

Resposta: Sim é autismo. Hoje a gente fala em espectTEA  (transtornos do 

espectro do autismo) que vão dos casos  mais graves; casos autoagressão, 

heteroagressão, crianças que não falam, se mordem, tem deficiência mental 

associada, que não tem cuidados de higiene, que precisam de contenção externa. 

Casos muito graves, casos do HC, que são agravados pela pobreza. 
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24. Pergunta: Eles têm longevidade, estes gravíssimos? 

Resposta: Sim a menos que se auto lesem. Há os casos mais leves, casos 

de inteligência preservada, às vezes mais inteligentes que o normal,  têm uma 

habilidade muito desenvolvida, são os savants que se falava antigamente. 

 

25. Pergunta: Estes é que são chamados de Asperger? 

Resposta: Eram, hoje não são mais, são autistas na ponta do espectro, mais 

leves, que tem autonomia, que conseguem trabalhar, que eventualmente 

conseguem casar. Mas que têm uma coisa meio esquisita, que você vê que tem 

alguma coisa ali que não combina, que são mais retraídos, contato visual meio 

instável ou olham meio de lado, não percebem muito o contexto social, o jogo social, 

às vezes não percebem malícia, sofrem muito bullying na escola, os adolescentes 

que não pegam as entrelinhas, depende, cada caso é uma caso, é fascinante 

justamente por isso. 

 

26. Pergunta: Tem um teste para isso? É só observação? 

 Resposta: Não. Não tem marcador biológico ainda nenhum. A idéia é que no 

futuro se colha o sangue do bebê quando nasce e se no genoma tem um gene tal 

alterado aí vamos olhar para este bebê. Hoje a gente faz diagnóstico antes de um 

ano, já tem os red flags  para bebês  que não respondem ao chamado da mãe, e 

que tem o contato visual  muito instável,  que não respondem ao sorriso da mãe ou 

ao chamado da mãe, .a gente brinca com ela e ela não olha muito, hoje a gente já 

sabe que se a criança tiver algum atraso no desenvolvimento motor ou esquisitice, 

isto pode ser um indicativo de um diagnóstico no futuro, agora; não tem exame, 

teste,  temos  avaliação clínica, preencher ou não os  critérios do DSM5 (manual de 

diagnóstico de transtornos mentais) que é o manual de psiquiatria, onde tem toda a 

descrição do quadro que você preenche ou não os dados para diagnóstico. 

A ADOS (autism diagnostic observation schedule) que é uma avaliação 

padrão ouro, tem screeming ,tem algumas escalas que avaliam mas é tudo junto, e 

com uma equipe multiprofissional, você não se baseia numa coisa só para fazer um 

diagnóstico, a não ser que seja um caso clássico que tem estereotipia, que não fala, 

que do ponto de vista motor tem um desequilíbrio, que não olha no olho, 
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características muito marcantes, não interagem, não respondem ao nome, não 

compartilha atenção ou prazer que são habilidades presentes no bebê. 

 

27. Pergunta: É preciso cuidar na família também? Deve ser muito difícil, 

extremamente dolorido. 

Resposta: Sim é muito difícil, a família tem um luto super importante, alto 

índice de depressão na mãe, alta incidência de separação no casal, é bem 

complicado, todo mundo adoece, embora não seja uma doença, é um transtorno do 

neurodesenvolvimento que a gente pode lidar com isso de outra maneira, buscando 

intervenções que desenvolvam as habilidades das crianças ou dos adolescentes, e 

existem intervenções com evidências científicas, há casos muito graves que afetam 

a família inteira . 

 

28. Pergunta: Eles são dependentes a vida inteira? 

Resposta: Alguns sim, a vida inteira. 

6.1. Local De Atuação 

 

Consultório próprio, com área de atendimento para crianças, separada da do 

adulto. 

6.2. Autismo 

 

O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos 

três primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e 

interação social. 

O Transtorno do Espectro Autista é definido pela presença de “Déficits 

persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, 

atualmente ou por história prévia”, de acordo com o DSM-V. 

6.2.1. Causas 

  

As causas do autismo ainda são desconhecidas, mas a pesquisa na área é 

cada vez mais intensa. Provavelmente, há uma combinação de fatores que levam ao 

autismo. Sabe-se que a genética e agentes externos desempenham um papel chave 
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nas causas do transtorno. De acordo com a Associação Médica Americana, as 

chances de uma criança desenvolver autismo por causa da herança genética é de 

50%, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores exógenos, 

como o ambiente de criação. 

De qualquer maneira, muitos genes parecem estar envolvidos nas causas do 

autismo. Alguns tornam as crianças mais suscetíveis ao transtorno, outros afetam o 

desenvolvimento do cérebro e a comunicação entre os neurônios. Outros, ainda, 

determinam a gravidade dos sintomas. 

Quanto aos fatores externos que possam contribuir para o surgimento do 

transtorno estão: a poluição do ar, complicações durante a gravidez, infecções 

causadas por vírus, alterações no trato digestório, contaminação por mercúrio e 

sensibilidade a vacinas. 

6.2.2. Características do autismo  

 

A maioria dos pais de crianças com autismo suspeita que algo está errado 

antes de a criança completar 18 meses de idade e busca ajuda antes que ela atinja 

2 anos. As crianças com autismo normalmente têm dificuldade em: 

● Brincar de faz de conta 

● Interações sociais 

● Comunicação verbal e não verbal 

● Algumas crianças com autismo parecem normais antes de um ou dois anos, 

mas de repente "regridem" e perdem as habilidades linguísticas ou sociais que 

adquiriram anteriormente. Esse tipo de autismo é chamado de autismo regressivo. 

● Uma pessoa com autismo pode: 

● Ter visão, audição, tato, olfato ou paladar excessivamente sensíveis (por 

exemplo, eles podem se recusar a usar roupas "que dão coceira" e ficam 

angustiados se são forçados a usá-las) 

● Ter uma alteração emocional anormal quando há alguma mudança na rotina 

● Fazer movimentos corporais repetitivos 

● Demonstrar apego anormal aos objetos. 

● Os sintomas do autismo podem variar de moderados a graves. 

● Os problemas de comunicação no autismo podem incluir: 

● Não poder iniciar ou manter uma conversa social 



 
 

28 
 

● Comunicar-se com gestos em vez de palavras 

● Desenvolver a linguagem lentamente ou não desenvolvê-la 

● Não ajustar a visão para olhar para os objetos que as outras pessoas estão 

olhando 

● Não se referir a si mesmo de forma correta (por exemplo, dizer "você quer 

água" quando a criança quer dizer "eu quero água") 

● Não apontar para chamar a atenção das pessoas para objetos (acontece nos 

primeiros 14 meses de vida) 

● Repetir palavras ou trechos memorizados, como comerciais 

● Usar rimas sem sentido 

Existem diversos sintomas que podem indicar autismo, e nem sempre a 

criança apresentará todos eles. Entre os grupos de sintomas que podem afetar uma 

pessoa com autismo estão: 

● Interação social 

● Não faz amigos 

● Não participa de jogos interativos 

● É retraído 

● Pode não responder a contato visual e sorrisos ou evitar o contato visual 

● Pode tratar as pessoas como se fossem objetos 

● Prefere ficar sozinho, em vez de acompanhado 

● Mostra falta de empatia 

● Resposta a informações sensoriais 

● Não se assusta com sons altos 

● Tem a visão, audição, tato, olfato ou paladar ampliados ou diminuídos 

● Pode achar ruídos normais dolorosos e cobrir os ouvidos com as mãos 

● Pode evitar contato físico por ser muito estimulante ou opressivo 

● Esfrega as superfícies, põe a boca nos objetos ou os lambe 

● Parece ter um aumento ou diminuição na resposta à dor 

 

 Durante as brincadeiras: 

●  Não imita as ações dos outros 

● Prefere brincadeiras solitárias ou ritualistas 

● Não faz brincadeiras de faz de conta ou imaginação 
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● Comportamentos 

● Acessos de raiva intensos 

● Fica preso em um único assunto ou tarefa (perseverança) 

● Baixa capacidade de atenção 

● Poucos interesses 

● É hiperativo ou muito passivo 

● Comportamento agressivo com outras pessoas ou consigo 

● Necessidade intensa de repetição 

● Faz movimentos corporais repetitivos 

6.2.3. Diagnóstico de Autismo 

  

O médico procurará por sinais de atraso no desenvolvimento da criança. Se 

observados os principais sintomas do autismo, ele encaminhará a criança em 

questão para um especialista, que poderá fazer um diagnóstico mais exato e 

preciso. Geralmente, ele é feito antes dos três anos de idade, já que os sinais do 

transtorno costumam aparecer cedo. 

Para realizar o diagnóstico, o médico utiliza o critério do Manual de 

Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, da Associação Americana de 

Psiquiatria. Segundo ele, a criança poderá ser diagnosticada com autismo se 

apresentar pelo menos seis dos sintomas clássicos do transtorno. 

 

  

6.2.4. Tratamento de Autismo 

  

Não existe cura para autismo, mas um programa de tratamento precoce, 

intensivo e apropriado melhora muito a perspectiva de crianças pequenas com o 

transtorno. A maioria dos programas aumentará os interesses da criança com uma 

programação altamente estruturada de atividades construtivas. Os recursos visuais 

geralmente são úteis. 

O principal objetivo do tratamento é maximizar as habilidades sociais e 

comunicativas da criança por meio da redução dos sintomas do autismo e do 

suporte ao desenvolvimento e aprendizado. 

Mas a forma de tratamento que tem mais êxito é o que é direcionado às 
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necessidades específicas da criança. Um especialista ou uma equipe experiente 

deve desenvolver o programa para cada criança. Há várias terapias para autismo 

disponíveis, incluindo: 

● Terapias de comunicação e comportamento 

● Medicamentos 

● Terapia ocupacional 

● Fisioterapia 

● Terapia do discurso/linguagem 

● Existem diversos programas para tratar problemas sociais, de comunicação e 

de comportamento que estejam relacionados ao autismo. Alguns desses programas 

focam na redução de problemas comportamentais e na aprendizagem de novas 

habilidades. Outros procuram ensinar crianças a como agir em determinadas 

situações sociais e a como se comunicar propriamente. Um desses programas é a 

ABA, sigla em inglês para Análise Aplicada do Comportamento, muito utilizado em 

crianças pequenas com algum distúrbio dentro do espectro do autismo. A ABA usa 

uma abordagem de aprendizado individual que reforça a prática de várias 

habilidades. O objetivo é que a criança se aproxime do funcionamento normal do 

desenvolvimento. Os programas de ABA normalmente são feitos na casa da criança 

sob a supervisão de um psicólogo comportamental. 

Outro programa bastante recorrente como alternativa de tratamento é o 

TEACCH (sigla em inglês para Tratamento e Educação para Autistas e Crianças 

com Déficits relacionados à Comunicação), que utiliza outros recursos visuais que 

ajudam a criança a trabalhar de forma independente e a organizar e estruturar seu 

ambiente. 

O TEACCH tenta melhorar as habilidades e a adaptação de uma criança, ao 

mesmo tempo que aceita os problemas associados aos distúrbios dentro do 

espectro do autismo. Diferentemente dos programas de ABA, os programas 

TEACCH não esperam que as crianças atinjam o desenvolvimento normal com o 

tratamento. 

Não existem medicamentos capazes de tratar os principais sintomas do 

autismo, mas, muitas vezes, são usados medicamentos para tratar problemas 

comportamentais ou emocionais que os pacientes com autismo apresentem, como 

agressividade, ansiedade, problemas de atenção, compulsões extremas que a 

criança não pode controlar, hiperatividade, impulsividade, irritabilidade, alterações de 
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humor, surtos, dificuldade para dormir e ataques de raiva. 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluímos que a atuação do psicólogo não se restringe mais ao antigo 

modelo de consultório com atendimento psicoterápico individual, elitista. Atualmente 

tem se tornado mais democrática e abrangente, contemplando as áreas de pesquisa 

e hospitalar e assim atingindo um maior número de pessoas. 

Notamos que a sociedade atual começa hoje a ter outra visão do trabalho do 

psicólogo de maneira geral, menos preconceituosa, mais útil e necessária no âmbito 

inter e multidisciplinar. 

Embora ainda tenha ainda um longo caminho a percorrer para ao seu ideal de 

abrangência social e de contribuição na sociedade como um todo. 
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