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RESUMO 

 
 
 
 

Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento das intervenções que são 

realizadas pelos psicólogos que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 

Grande ABC, bem como traçar um perfil destes profissionais. Pretendeu-se fazer 

na Região do Grande ABC este levantamento, baseando-se na tradição que a 

Psicologia tem de pesquisar-se como profissão, nos últimos trinta anos. A análise 

dos dados da pesquisa se deu através de quatro categorias levantadas a partir das 

mudanças que o exercício da profissão nas UBS requer: 1) do âmbito do 

atendimento, do individual para o coletivo; 2) do atendimento em consultório para 

instituição pública; 3) do enfoque do trabalho, do “curativo” para o preventivo; 4) 

da área de atuação, da saúde mental para a psicologia da saúde. Os resultados 

apresentados são oriundos de trinta e oito entrevistas realizadas com psicólogos 

das UBS’s da Região do Grande ABC, no decorrer do ano de 2002, que trazem as 

dificuldades para o desenvolvimento das atividades. Dentre elas, destaca-se as de 

ordem política, econômica e social, que independem do desejo dos profissionais. 

Além destas, constatou-se dificuldades frente à formação profissional e à 

compreensão do papel e da função do psicólogo nas UBS’s. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This work has as its objective a survey of interventions realized by psychologists 

that work in the Basic Health Units (UBS) of Greater ABC, as well as presenting 

a profile of these professionals.  This survey covers the Region of Greater ABC, 

and is based in the tradition of research regarding Psychology as a profession 

during the last thirty years.  The analysis of research data is accomplished via four 

defined categories based on the exercise of this profession in the UBS's:  1) the 

environment of services provided, from the individual to the collective; 2) 

services provided in consultation in a public institution; 3) emphasis on work that 

includes the range between the "curative" and the preventive; 4) area of actuation, 

from mental health to the psychology of health.  The results presented are based 

on thirty-eight interviews realized with psychologists of the UBS's of the Region 

of Greater ABC, during the year 2002, that bring to light the difficulties involved 

with these activities. Political, economic and social difficulties, that are 

independent of the desires of the professionals, are noted.  Beyond these factors, 

difficulties related to professional training and the understanding of the role and 

function of the psychologist in the UBS's are identified. 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words:  Psychology and profession, Psychology in the UBS's, Psychological 

intervention, Profile of the psychologist.  
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APRESENTAÇÃO 
 
 

 
A Psicologia é uma profissão que tem tido o cuidado de fazer pesquisas sobre sua 

participação na sociedade. Elas têm ocorrido nos últimos trinta anos, por meio de 
levantamentos de dados junto aos psicólogos cadastrados nos Conselhos Regionais de 
Psicologia e no Conselho Federal de Psicologia. Os resultados têm servido para traçar o perfil 
profissional e orientar a atuação, principalmente em relação às áreas emergentes da profissão.  

O presente trabalho surgiu da compreensão das mudanças por que a Psicologia tem 
passado e da necessidade de entender as áreas emergentes. A partir do levantamento de obras 
que serviram de referência e guiaram a leitura dos resultados encontrados, pôde-se ir 
construindo uma imagem de como tem se dado este processo: MELLO (1971 e 1975), pelo 
SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO E CONSELHO 
REGIONAL DE PSICOLOGIA (1984), CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (1988, 
1994, 2000 e 2001). No início deste trabalho, não se sabia da existência de registros sobre a 
atividade de psicólogos em UBS’s. Descobriu-se que há poucas pesquisas que exploram este 
rico campo de atuação do psicólogo e que este assunto é uma incógnita tanto para os 
psicólogos, quanto para a sociedade. 

Assim, chegou-se ao objeto de estudo desta pesquisa que é a própria profissão de 

psicólogo, em especial, nas Unidades Básicas de Saúde da Região do Grande ABC, numa 

perspectiva de dar continuidade às pesquisas sobre a categoria profissional que já vêm 

ocorrendo há 30 anos. 

Pelo movimento de mudanças pelas quais passa a Psicologia e seus registros, optou-se 

por uma metodologia que considerasse a construção social por que a profissão tem passado e 

da imagem que ela, no decorrer de suas atividades práticas, vem suscitando na sociedade e 

para os próprios psicólogos. A leitura destas questões foi possível através do relato dos 

agentes deste processo, os próprios psicólogos e das situações em que se viram chamados a 

atuar. 

A relevância deste trabalho está em registrar a inserção dos psicólogos na sociedade, 
por meio das ações em saúde pública e mais especificamente, na Rede Básica de 
Atendimento. Neste âmbito, a proposta engloba a UBS’s como a porta que permite o acesso 
da população ao sistema de saúde, com ênfase no atendimento primário das questões de saúde 
e que busquem a prevenção e a promoção. É de grande relevância social trazermos, para a 
Região do Grande ABC, a discussão sobre a importância da presença da Psicologia nas 
UBS’s, uma vez que não foi encontrado na pesquisa bibliográfica, qualquer trabalho sobre as 
UBS’s da Região.  

O objetivo geral foi de fazer o levantamento sobre a intervenção dos psicólogos que 

atuam nas Unidades Básicas de Saúde da Região do Grande ABC, baseado em quatro 

categorias para análise dos relatos sobre a intervenção dos psicólogos. Estas categorias tratam 



  

da mudança conceitual que BLEGER (1984) propõe para o exercício da Psicologia na Saúde e 

da mudança que ALBUQUERQUE (1978) constata quanto ao vínculo empregatício por que 

passa a profissão de psicólogo com sua ida para instituições terapêuticas. 

Com a análise dos relatos, foi possível abordar os objetivos específicos: a) traçar o 

perfil do psicólogo nas UBS's do Grande ABC; b) registrar a existência desta atividade na 

Região; c) fazer o levantamento das atividades que os psicólogos executam nas UBS’s. 

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa realizada no decorrer do ano de 

2002, com trinta e oito psicólogos que atuam nas Unidades Básicas de Saúde do Grande ABC.  

Para o desenvolvimento do presente trabalho, buscou-se entender as origens das 
UBS’s e situá-las em contexto histórico, político e econômico de nosso país. Esta 
compreensão foi possível utilizando-se das idéias de SOUSA CAMPOS (1989 e 1992), que 
revela o contexto do surgimento do conceito de saúde a partir do qual o acesso da população 
fosse privilegiado independentemente de suas condições econômicas. Este conceito tinha 
como foco a socialização do sistema, de modo que a comunidade entendesse a saúde como 
um todo no qual as ações estivessem voltadas para a prevenção.  

SILVA (1988) ajuda a compreender as reformas ocorridas na saúde brasileira, que 
propiciaram o surgimento das UBS’s. Ela introduz os conceitos de Atenção Integral à Saúde 
(AIS), o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Atenção Primária à Saúde1 (APS), como parte da 
construção para compreender o trabalho do psicólogo nas UBS’s.  

BLEGER (1984) traz a psico-higiene, uma idéia que serve de parâmetro para aqueles 

que estão nas instituições e comunidades, aponta uma possibilidade de leitura e propõe uma 

prática inteiramente voltada para a promoção da saúde, para uma população com saúde. 

Fornece também o entendimento sobre os âmbitos de atuação, enfoque e compreensão, que 

indicam o caminho de leitura para o trabalho em UBS’s, por meio de um olhar que englobe a 

Psicologia das Comunidades, das Instituições, dos Grupos e, finalmente, do indivíduo. 

Foi com a compreensão da obra de BLEGER (1984), que se chegou a três categorias 

de análise apresentadas neste trabalho como os pontos de mudança do perfil do profissional 

da Psicologia no Brasil: 1) mudança do âmbito do atendimento: do individual para o coletivo; 

2) mudança do enfoque do trabalho: da perspectiva do “curativo” para o preventivo; 3) 

mudança de área de atuação: da saúde mental para a psicologia da saúde. Estes pontos 

                                                 
1 CAPLAN (1964), chama de prevenção primária as ações que se refere ao esforço social e político para a 
redução do risco de adoecer. Seu enfoque é comunitário e seu objetivo é produzir mudanças na sociedade. A 
prevenção secundária procura reduzir a taxa de prevalência do distúrbio na comunidade. Envolve o diagnóstico 
precoce e o tratamento e envolve o trabalho da prevenção primária. Na prevenção terciária, se trabalha para a 
reabilitação do indivíduo doente para seu retorno à sociedade. Ela pressupõe tanto a prevenção secundária, 
quanto a primária para seus resultados. 



  

enfatizam a necessidade de uma postura específica de atuação do psicólogo para a intervenção 

nas UBS’s. BLEGER (1984) permite indicar um caminho para a intervenção e, para isto, 

oferece o referencial. Já com ALBUQUERQUE (1978) foi possível chegar à quarta categoria 

de análise que considera o processo de expropriação do objeto de trabalho do psicólogo, seu 

saber e o processo pelo qual deixa de ser independente para ser assalariado. Com ele, chegou-

se à categoria de análise: mudança no atendimento: do consultório para a instituição pública. 

As quatro categorias de análise são referência para a apresentação de resultados e 

conclusão. Elas indicam pontos que podem ser trabalhados pela Psicologia no 

desenvolvimento do trabalho em Unidades Básicas de Saúde. 

Deste modo, o presente trabalho está estruturado em três grandes partes: a primeira é a 

Introdução, que contém o entendimento sobre Unidades Básicas de Saúde, o contexto mundial 

para o surgimento deste tipo de atendimento, o contexto do surgimento da Psicologia nas 

UBS’s, um breve histórico sobre a participação da Psicologia no Brasil, o perfil da atuação 

dos psicólogos no Brasil, o que se espera do psicólogo no trabalho em saúde, as quatro 

categorias para a análise e por fim, uma explanação sobre a Região do Grande ABC e a 

caracterização das cidades pesquisadas. 

A segunda parte da pesquisa traz o Método. Na terceira parte são apresentados os 

Resultados e a Discussão, que contam com o perfil dos psicólogos entrevistados, a formação 

profissional, dados sobre o exercício da profissão de psicólogo na UBS e fora dela (para 

aqueles que exercem dupla jornada), como está a questão da supervisão de seu trabalho e por 

fim suas impressões a respeito do trabalho que realizam. 

Ao final deste trabalho, é possível encontrar as Considerações Finais, que analisa as 

dificuldades vividas pelos psicólogos para o exercício da profissão, à luz das informações 

levantadas sobre a origem deste trabalho em UBS. 

A participação na saúde é uma das novas áreas de atuação dos psicólogos. Sua atuação 
na Saúde Pública e, mais especificamente, nas UBS’s, é um campo praticamente 
desconhecido para a maioria dos profissionais. Por isto, pretende-se, ao término desta 
pesquisa, uma vez que esta participação de psicólogos nas UBS tem sido uma incógnita para 
todos, oferecer os resultados da presente pesquisa aos psicólogos da Região, para que possam 
construir, através do relato dos participantes, uma imagem de sua categoria neste trabalho das 
UBS’s. 



  

INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. Entendendo Unidades Básicas de Saúde – UBS’s. 

 

Para a presente pesquisa sobre o trabalho dos psicólogos nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS’s), é preciso primeiramente, entender o que são as UBS’s e responder às 

questões: a) como surgiram? b) para se fazer o quê? c) para atender a quais necessidades? d) 

como o psicólogo entra nela, ou seja, que papel é previsto para ele? 

Para isto, fez-se uma breve retrospectiva sobre a saúde pública no Brasil, pois assim, 

torna-se mais fácil compreender em que contexto surgem as UBS’s. 

A partir de 1891, a Constituição Brasileira passou a atribuir aos governos estaduais a 

responsabilidade de cuidar da saúde da população. Neste mesmo ano, no estado de São Paulo, 

foi criado o Serviço Sanitário que, no princípio, teve sua atuação voltada para o enfoque da 

epidemiologia, de um modo em que as questões sociais não eram levadas em consideração 

(SOUSA CAMPOS, 1989). Neste sistema, a prática era caracterizada pelo policiamento das 

condições de saúde, o que ocorria de modo autoritário (SILVA, 1988). 

Com o processo de industrialização e o crescimento de São Paulo, no começo do 

século XX, as condições de vida da população começaram a sofrer modificações e o modelo 

sanitarista, por desconsiderar os aspectos sociais na abordagem da doença, acabou tornando-

se obsoleto tendo sido feitas então, alterações no o modelo de atuação na saúde. 

De 1925 à década de 1960, o Serviço Sanitário do Estado de São Paulo adotou a 

abordagem da Educação Sanitária. Ao contrário do modelo anterior, a Educação Sanitária 

levou em consideração a relação entre a saúde, a doença e a sociedade. No entanto, não 

deixou de praticar o policiamento sanitário que continuou ocorrendo por meio das campanhas 

de saúde. Neste período, a atuação do Serviço Sanitário de São Paulo esteve baseada nas 

idéias de prevenção da doença e promoção da saúde, mas com ênfase na consciência 

higienista. Nesse modelo, o objetivo era a preservação da saúde e não o tratamento dos males 

através de uma prática clínica. 

A partir de 1964, aconteceu no país uma política de priorização do sistema de saúde 

para o atendimento individual à população, por meio da implantação das assistências médicas 



  

que vendiam atendimento médico. A população de baixa renda ficava excluída desse 

atendimento médico, em função da deterioração de suas condições sócio-econômicas. 

(SILVA, 1988). 

A partir de 1967, o país passou por um reforma administrativa, que durou até meados 

de 1980 e que repercutiu também na Saúde Pública Paulista. Ela se caracterizou, fortemente, 

pela presença da assistência médica individual que tomou o lugar das ações mais abrangentes 

na promoção da saúde. Isto porque nesta perspectiva de atuação, a prática clínica acabava 

ficando privilegiada, embora ela seja apenas uma parte dos programas de saúde. Nesse 

sistema, a avaliação do trabalho era feita com base nos dados quantitativos. A equipe tinha um 

número de atendimentos a realizar por hora (SILVA, 1988).  

Em 1982, houve uma crise que afetou o Ministério da Previdência e da Assistência 

Social. Em função da grande demanda da população pelos serviços e da falta de recursos para 

continuar trabalhando desta forma, a crise propiciou o surgimento de um Plano de 

Reorientação à Saúde. Para a execução do plano chegou-se ao programa de Atenção Integral à 

Saúde (AIS), implantado no Brasil para modificar a abordagem do serviço de Saúde junto à 

população, abrangendo uma perspectiva mais coletiva de ação.  

A AIS é fruto de uma discussão e de uma trajetória dos profissionais de saúde que 

perceberam a necessidade de lutar pela democratização do setor de saúde, o que a torna um 

projeto com representatividade social. A AIS tinha dois objetivos importantes para a saúde no 

país: “a composição das equipes multiprofissionais para a atenção à saúde, e a preocupação 

com aspectos educacionais da equipe em serviço”, (SILVA, 1988, p. 215). Uma das 

conseqüências de sua implantação foi a racionalização dos recursos e da ação, pois com a 

descentralização foi possível evitar que Governo, estados e municípios acabassem sobrepondo 

suas ações com gastos redobrados (VIANNA, 2000). Sua viabilização foi possível através de 

um convênio entre o INAMP/MPAS com as Secretarias Estaduais de Saúde, repassando a 

estes verbas para seu funcionamento. A AIS passou a funcionar através de uma rede de 

serviços integrados e regionalizados (SILVA, 1988).  

No programa de Atenção Integral à Saúde (AIS) a Atenção Primária à Saúde (APS) é 

o primeiro nível da hierarquização do sistema de saúde. A APS é um sistema de saúde em que 

se pressupõe a participação da comunidade. 



  

O SUDS é o programa de Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, que 

surgiu com o objetivo de fazer a descentralização da administração financeira, designando-a 

aos estados. Para SOUSA CAMPOS, (1989) a AIS e o SUDS são “projetos de cunho 

reformistas que não conseguiram, todos eles, implantar-se completamente” (SOUSA 

CAMPOS, 1989 p.54). Estes projetos nasceram da tentativa de corrigir as distorções do 

modelo liberal-privatista que estava em crise, o que ocorreu sem que o modelo da medicina de 

mercado fosse liquidado. O desenvolvimento de dois modelos de assistência, que estavam 

paralelamente em ação, acabou por inviabilizar a execução dos dois. A Rede Básica, bem 

como hospitais e pronto-atendimentos, também sofreu com a implantação deste modelo 

híbrido.  

Para propiciar a implementação da AIS e da APS, foi preciso criar o Sistema Único de 

Saúde – SUS, que substituiu o SUDS, proporcionando, então, condições para o 

desenvolvimento mais coerente com a proposta da Atenção Integral à Saúde. O SUS, por 

ocasião de sua criação, previa: 

 

“... a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; a 
distritalização, na qual cada distrito sanitário seja considerado como uma 
unidade operacional básica desse sistema, com responsabilidades definidas 
sobre sua população”. (SILVA, 1988, p. 125). 

 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS – é o modelo de assistência que surge para 

democratizar o acesso da população à saúde. Ele representa uma alternativa em que a 

organização e distribuição, racionalmente técnica e política dos serviços de saúde, são feitas 

em função de um atendimento universal em que todos podem utilizar o sistema.  

No projeto do SUS, a lógica da medicina de mercado não tem espaço: “É claro que 

essa alternativa é antagônica à medicina de mercado, que poderia existir apenas enquanto 

prática alternativa custeada diretamente apenas pelos que optassem por tal modalidade de 

assistência” (SOUSA CAMPOS, 1989, p. 56). 

A partir da implantação do SUS, foi possível que a AIS fosse aplicada de forma mais 

coerente na saúde do país. 



  

Em 19 de setembro de 1990, foi promulgada a Lei federal nº 8080, que estabelece que 

os municípios passam a gerir e a executar em seu território todas as ações de saúde no que se 

refere à atenção básica, especializada e hospitalar, bem como as ações voltadas para a 

promoção e prevenção da saúde.  

 

“O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta 
e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de 
Saúde (SUS)”. (Brasil, 1990). 

 

 

A Lei enfatiza a participação das diversas instâncias de governo neste processo e 

amplia o conceito de saúde, considerando as questões sociais, econômicas e ressalta o dever 

do Estado em garantir o acesso à saúde, para sua população. 

 

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de 
garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas 
e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário 
às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O 
dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País. Dizem respeito também à saúde as 
ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às 
pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e 
social.”(Brasil, 1990) 
 

 

De acordo com SOUSA CAMPOS (1992), a mudança do modelo de assistência à 

saúde propiciou um grande crescimento dos serviços públicos municipais, principalmente no 

que se refere à aplicação do programa de atenção básica. Dados sobre os repasses financeiros 

indicam que “em 1981, os estados e municípios receberam 5,12% do total de gastos 

executados pelo INAMPS; a partir de 1987, verificou-se uma tendência de o referido 

percentual estabilizar-se em algo próximo a 16%”.(SOUSA CAMPOS, 1992).  



  

O autor apresenta alguns resultados que foram sentidos através da destinação destes 

recursos financeiros, que puderam ser vistos através da: 

 

“... ampliação da rede de unidades básicas, centros de saúde e ambulatórios 
dos estados e municípios, hoje responsáveis pela realização de mais de 50% 
das consultas médicas do SUS, por quase todos os programas de imunização, 
controle de endemias e epidemias e por 150 milhões de procedimentos 
básicos de enfermagem/ano”.(SOUSA CAMPOS, 1992, p. 92). 

 

 

Ainda, segundo esse autor, as leis que criaram o SUS estavam criando um “novo 

modelo assistencial” que configurava um “novo desenho institucional para o sistema 

brasileiro”, entendendo Modelo Assistencial como: “o modo como são produzidas ações de 

saúde e a maneira como os serviços de saúde e o Estado se organizam para produzi-las e 

distribuí-las”.  (SOUSA CAMPOS, 1989, p. 53). 

Este novo modelo assistencial a que refere SOUSA CAMPOS (1989) sinalizava para 

“a descentralização de um conjunto de responsabilidades, de recursos financeiros e de poder 

para o município” (SOUSA CAMPOS, 1992, p. 93). Esta ação, ao mesmo tempo em que 

aumentava o poder local e tinha uma proposta democrática e descentralizada, não repassa a 

verba que seria necessária para sua aplicação a fim de se trabalhar adequadamente. Isto gera 

uma ambigüidade na aplicação do novo modelo, na medida em que não contempla toda a 

essência da idéia inicial de sua implantação. 

Podemos entender que as UBS’s refletem a adoção desta nova prática de saúde no 

Brasil. No entanto, elas enfrentam inúmeras dificuldades para um atendimento mais completo 

a população, por estarem inseridas num processo histórico que traz consigo os vários modelos 

políticos que o país viveu. Esta questão influencia a concepção do trabalho e também a ação. 

Transmite uma noção multifacetada de atendimento à população e acaba por influenciar seus 

resultados (SOUSA CAMPOS, 1992).  

Os trabalhos desenvolvidos pelas UBS’s refletem inúmeras diferenças quanto à 
concepção e origem. Algumas UBS’s atuam no pronto-atendimento a uma demanda 
espontânea e com algum trabalho voltado para as ações de vacinação, pré-natal e puericultura. 
Outras Unidades trabalham “inspiradas nas recomendações da Medicina Comunitária” e, há 
também, Unidades que “são organizados segundo o recorte dos Programas de Saúde Pública” 
(SOUSA CAMPOS, 1992, p. 109). 



  

O autor segue fazendo uma breve retrospectiva das idéias que deram origem às UBS’s. 
Segundo sua pesquisa, no início do século XX, nos EUA, surgiram os Centros Comunitários. 
Entre seus idealizadores estavam “profissionais ligados ao Partido Socialista, reformadores e 
humanistas, todos preocupados com o abandono de milhares de proletários urbanos sem 
acesso à medicina liberal” (SOUSA CAMPOS, 1992, p. 111). 

O autor, seguindo com as idéias geradoras deste novo modelo de atendimento à saúde 

nos EUA, mostra que um dos objetivos almejados por seus pensadores era o da reestruturação 

da “atenção médica individual, por meio da prática da integração sanitária” (SOUSA 

CAMPOS, 1992, p. 111), que via na atuação de enfoque curativo o meio para o 

desenvolvimento de ações preventivas. Ou seja, quando o doente procurasse o médico para 

uma intervenção curativa, este profissional teria a possibilidade de extrapolar este campo 

oferecendo a perspectiva preventiva. 

 E ainda, ressalta-se a afirmação deste autor, no que representa a criação desta proposta 

para a Saúde no âmbito público do atendimento: 

 

“Considero, portanto, que a proposta original de Centro de Saúde representou uma 

descoberta tecnológica teoricamente mais avançada do que a do consultório clínico 

tradicional. Certamente, esse avanço cultural só foi possível porque, desde seus 

primórdios, o Centro de Saúde foi pensado como um serviço público, o que permitia aos 

seus idealizadores maior liberdade de criação, uma vez que não se encontravam presos 

aos limites da lógica mercantil, elemento impeditivo do desenvolvimento integral do 

saber e da prática médico-sanitária até os dias de hoje” (SOUSA CAMPOS, 1992, p. 

110). 

 

 

 No entanto, mesmo com a liberdade na criação da idéia, a implantação dela sofreu 

uma série de resistências, conforme relata o autor, que não permitiram que ela se mantivesse 

conforme sua origem. SOUSA CAMPOS (1992) cita os motivos que fizeram com que a idéia 

original para o funcionamento dos Centros de Saúde fracassasse: resistência da classe médica 

e a falta de apoio da sociedade civil, que por fatores culturais e políticos rejeitava esta 

concepção de atendimento. Além disso, havia também a dificuldade de colocar na prática as 

idéias originais. Mas, o fator mais importante de todos foi, nos EUA, o crescimento 

econômico do capitalismo, pois “em lugar de uma reforma sanitária de cunho socializante, 

vingou a reforma neoliberal” (SOUSA CAMPOS, 1992, p. 113).  



  

Estas dificuldades, a partir de meados da década de 1930, fizeram com que o conceito 

de atendimento proposto fosse sendo reduzido e, de acordo com o autor, foi assim que ele 

chegou ao Brasil e influenciou a implantação de nossas UBS’s. Este conceito de atendimento 

tinha como idéia central, o seguinte: 

 

“Estudando a origem da concepção que vê o Centro de Saúde como núcleo 
básico e central da atenção médico-sanitária, encontraremos que ela surge 
como um sucedâneo público para o consultório médico, já que este último 
vincula-se ao mercado, inacessível a significativos contingentes de pessoas 
consideradas pobres. Na expectativa de superação dos limites da prática 
clínica foi proposto que as novas unidades executassem, além do 
atendimento clínico individual, um conjunto de ações voltadas para a 
promoção e prevenção da saúde”. (SOUSA CAMPOS, 1992, p. 110). 
 

 

 Ressalta-se que mesmo frente à redução do conceito, ainda assim, no Brasil, para a 

criação do atendimento básico, levou-se em consideração a: 

 

 “... defesa da criação de uma rede de unidades, que não só se transforme na 
principal porta de entrada do SUS, como também assegure atenção integral 
às pessoas e à coletividade. A inspiração no conceito original de Centro 
Comunitário de Saúde é inegável” (SOUSA CAMPOS, 1992, p. 113).  
 

 

A presente análise contribui para a compreensão sobre o atendimento que as UBS’s 

fazem nos dias de hoje. Ele reflete a influência das práticas médicas que traz consigo a lógica 

do mercado e de um modelo econômico de cunho capitalista. Faz também uma tentativa de 

trabalhar numa perspectiva mais ampla, para as ações de saúde pública, numa perspectiva 

sanitarista do controle das epidemias, revelando um misto entre dois conceitos. 

SOUSA CAMPOS, (1989), apresenta o que ele chama de “Objetivo Estratégico” – no 

sentido de orientar, planejar, gerenciar e investir – para o novo modelo, no qual a Rede Básica 

de Unidades deveria: 

 

“... realizar duas tarefas principais: prover o atendimento ambulatorial básico 
às intercorrências clínicas de todas as faixas etárias e concomitantemente 
desenvolver ações de saúde pública”. (SOUSA CAMPOS, 1989, p. 56), grifo 
do autor. 

 



  

 

Essas atividades devem ocorrer de modo integrado, visando o atendimento da 

demanda espontânea, das questões coletivas de saúde, características de um determinado 

grupo, ou individualmente, conforme haja procura de atendimento ambulatorial. Exemplos de 

ações neste contexto são: o tratamento de casos de amigdalite e infecções respiratórias 

agudas; organização de ações preventivas; controle do crescimento e do desenvolvimento de 

crianças; identificação de grupos de riscos em creches ou favelas; formação de grupos para 

discussão sobre saúde da criança; e ainda, identificação de problemas locais que possam gerar 

uma “demanda ambulatorial programada”, lembrando que as equipes das unidades devem 

estar capacitadas para trabalhar a atenção à criança, à mulher e ao adulto em geral (SOUSA 

CAMPOS, 1989, p. 57). O autor recomenda que estas equipes devem ser compostas de 

pediatras, clínicos e ginecologistas. Em locais onde exista uma demanda específica, 

recomenda a presença de outros profissionais e especialistas na UBS – tais como equipes de 

odontologia, de saúde mental, de saúde do trabalhador etc – exercendo sua capacidade 

máxima, a fim de que o paciente não se desloque de sua região para ser atendido. Para isto, a 

Rede deve contar com rede própria de laboratórios, centros de diagnósticos e o atendimento 

deve prover o máximo de atividades todos os dias e em todos os períodos, para evitar 

obstáculos burocráticos ao acesso dos pacientes, mesmo que para isto, seja preciso criar 

terceiro turno, em locais onde a demanda é grande (SOUSA CAMPOS, 1989, p. 58). 

Até aqui, procurou-se entender a origem das UBS’s no Brasil e como elas se 

estruturam. Mas, para completar esse quadro, na tentativa de delinear a perspectiva do 

surgimento das UBS’s, é importante conhecer os documentos que a partir da década de 1970 

foram sendo elaborados por uma coletividade mundial, preocupada com os rumos da saúde no 

mundo e em especial, nos países mais pobres. Estes trabalhos, quando de sua criação, tinham 

como objetivo estimular os governos para o investimento em saúde e, ao mesmo tempo, como 

uma meta a ser atingida por todos os países, propiciando a melhoria no acesso de suas 

populações à saúde. 

 

 

1.2. O contexto mundial. 

 



  

Voltando um pouco na exposição cronológica de documentos, é importante destacar a 

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, ocorrida em Alma Ata - 

URSS, em setembro de 1978. Percebe-se, através deste documento, o início de todo um 

movimento no sentido da democratização do acesso à saúde. 

Na Declaração de Alma Ata, o conceito de Atenção Primária à Saúde foi ressaltado 

como o estágio inicial na perspectiva da Atenção à Saúde, que leva em conta características 

sócio-econômicas e culturais das pessoas para as quais está voltada. Esta Conferência resultou 

num documento que enfatizava a urgente necessidade de envolvimento de toda a sociedade na 

promoção de saúde de todos os povos do mundo. 

A Declaração de Alma Ata afirma que a saúde é “um direito humano fundamental” em 

que todos os setores sociais e econômicos são chamados a agir. Esta afirmação é completada 

pelo artigo IV da Declaração que ressalta: “É direito e dever dos povos participar individual e 

coletivamente no planejamento e na execução de seus cuidados de saúde”. No artigo V, os 

governos são chamados à responsabilidade pela saúde de seus povos e uma meta é colocada a 

todos: “de que todos os povos do mundo, até o ano 2000, atinjam um nível de saúde que lhes 

permita levar uma vida social e economicamente produtiva” através dos cuidados primários à 

saúde (ALMA ATA, 1978). 

O movimento para uma mudança mundial em relação às práticas de saúde continua e 

em novembro de 1986 acontece a Primeira Conferência Internacional sobre a Promoção de 

Saúde, na cidade de Otawa. Um novo documento surge desta reunião, A Carta de Otawa, que 

coloca como objetivo: “Saúde para todos no Ano 2000”. Trata-se de uma resposta à 

necessidade de uma nova concepção de Saúde Pública, reforçando os objetivos da 

Organização Mundial de Saúde. A Carta de Ottawa deixa claro que promover saúde é 

“proporcionar aos povos os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior 

controle sobre a mesma”. Desta maneira, a saúde é encarada como uma fonte de riqueza da 

vida cotidiana, não cabendo sua administração somente ao setor sanitário, mas a toda a 

sociedade. Lembrando os pré-requisitos para que a saúde ocorra: paz, educação, moradia, 

alimentação, renda, ecossistema estável, justiça social e equidade, o documento aponta para a 

participação ativa na promoção de saúde, que ocorre através da elaboração de uma política 

pública sadia. Ao final, a Carta ressalta que “a saúde vive e se cria na vida cotidiana: nos 

centros educacionais, no trabalho e no lazer”, alerta para um cuidado “holístico e ecológico” 



  

para com a vida e lembra do princípio da igualdade entre os sexos para a realização do 

trabalho.  

Estes documentos, frutos de Conferências sobre Saúde, serviram como guia de uma 

série de ações no sentido de democratizar o acesso à saúde. Em novembro de 1992, a 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde, reunida na Colômbia, elaborou a Carta de 

Bogotá. Esta Carta trata especificamente da aplicação da Promoção da Saúde na América 

Latina, pois as desigualdades econômicas existentes nesta região naquele momento e as 

condições de vida da população estavam em processo de deterioração e a saúde enfrentava 

riscos, devido à redução dos recursos para a ação. O desafio para a promoção de saúde 

encontrava-se em transformar as relações para criar condições para uma ação pela saúde. O 

atraso, a pobreza, o surgimento de epidemias já erradicadas em outras regiões, a violência, a 

barreira à democracia e à participação cidadã, são pontos levantados como dificuldades a 

serem vencidas, a fim de: “eliminar diferenças desnecessárias, evitáveis e injustas que 

restringem as oportunidades para alcançar o direito ao bem-estar”. 

Esse movimento mundial coincide com uma série de modificações pelas quais a saúde 

no Brasil passou a partir da década de 1980, já citadas no início do trabalho que, aliado às 

crises de um modelo que já não comportava uma grande demanda, propiciou o surgimento de 

um novo modelo de saúde, impulsionado pelos profissionais da área. Este movimento no 

sentido da ‘Saúde para todos no Ano 2000’, gerou uma tendência de pensamento que 

influenciou os documentos brasileiros, de modo que, aos poucos, fosse surgindo o que hoje 

temos no Brasil. 

 

 

1.3. O contexto do surgimento da Psicologia nas UBS’s. 

 

Como continuidade da explanação anterior “Entendendo Unidades Básicas de Saúde – 

UBS”, este tópico pretende mencionar que o contexto do surgimento da Psicologia nas UBS’s 

é decorrente de uma série de mudanças nas ações de saúde. Já foi mencionado o contexto 

sanitarista, a política que privilegiou o surgimento de uma assistência de mercado e a crise por 

que passou o Ministério da Previdência e da Assistência Social, em 1982, quando não teve 

mais estrutura para atender neste sistema. Falamos da implantação do Sistema Único de 



  

Saúde e agora, estarão em destaque algumas questões específicas do trabalho do psicólogo em 

UBS’s. 

A partir de 1983, o Estado de São Paulo passou a dar ênfase à assistência primária em 

saúde mental através de: uma ação que visava o aumento de verbas para o setor, a aplicação 

destes recursos de forma racional no setor primário, a reorganização do atendimento 

ambulatorial, a melhoria do atendimento nos hospitais, com implantação de atendimento 

psiquiátrico nos hospitais gerais e a implantação de um programa de saúde mental nos três 

níveis: primário, secundário e terciário. A partir daí, as equipes mínimas de saúde mental nos 

Centros de Saúde passaram a ter psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. O número de 

ambulatórios dobrou e contou-se com a participação da sociedade organizada na área de saúde 

mental. 

A implantação da Atenção Integral à Saúde (AIS) ocorreu com a sua ratificação pela 

Portaria Ministerial MS/MPAS/MEC de 07 de julho de 1984, que incorpora as ações das AIS 

como norteadoras das ações de saúde no âmbito dos estados. Deste modo, o atendimento 

ficou organizado da seguinte maneira: através de “redes de unidades básicas de saúde e de 

redes de ambulatórios para atendimentos especializados e a rede hospitalar” (CRP-06, 1991).  

De acordo com JACKSON & CAVALLARI (1991), em 1983 um grupo de 

profissionais de diferentes áreas, ligados à Coordenadoria de Saúde Mental do Estado de São 

Paulo, preocupados em dar diretrizes para os trabalhos recém organizados em torno das AIS, 

elaborou um documento chamado “Proposta de Trabalho para Equipes Multiprofissionais em 

Unidades Básicas e em Ambulatório de Saúde Mental” (JACKSON & CAVALLARI, 1991). 

Este documento foi a primeira e uma das poucas tentativas para estabelecer uma proposta de 

atuação em UBS's e Ambulatórios de Saúde Mental. O objetivo deste trabalho era o de 

orientar as atividades para uma melhoria dos serviços de saúde mental. Segue-se a definição 

das ações de Saúde Mental nas UBS’s, encontrada no documento: 

 

“... caracterizando-as como de Atenção Primária, integrando profilaxia e 
tratamento dentro do limite pertinente de atuação e complexidade. Aos 
ambulatórios responsáveis pela assistência secundária e equiparados com um 
número maior de profissionais de área diversificadas, competem ações mais 
complexas e individualizadas, em termo de freqüência, duração do 
atendimento e funcionam como retaguarda para o nível primário de 
assistência”. (JACKSON & CAVALLARI, 1991). 

 



  

 

Essa proposta enfatiza que as ações de saúde mental nas UBS's estavam dentro da 

Atenção Primária à Saúde, com caráter profilático; ressalta a diferença entre Atenção Primária 

e Secundária e que o trabalho deve estar voltado para o aspecto generalista; e ainda, que o 

trabalho deve ser desenvolvido após a “detecção das necessidades da clientela” (SILVA, 

1988). A proposta, colocada no documento de 1983, determina que as “atividades 

consideradas como comuns a ambos espaços de atendimento, Unidades Básicas e 

Ambulatórios são: a recepção, triagem da clientela e atendimentos emergenciais” (SILVA, 

1988). Com isto, ficam caracterizados o enfoque primário no atendimento das UBS’s e o 

enfoque secundário do atendimento ambulatorial. 

Uma outra questão que aparece no documento é que as equipes de saúde mental nas 

UBS’s devem trabalhar para a assistência e também para a Promoção de Saúde com grupos 

comunitários, tal como já havia sido apontado por SILVA (1988), visando à melhoria das 

condições de saúde da população. Como Promoção de Saúde entende-se a ida do profissional 

à comunidade, a fim de desenvolver trabalhos fora de sua UBS, atendendo às solicitações da 

comunidade para “realizar: palestras, participar de debates, assessorar instituições ou grupos 

da região, tais como creches, escolas, asilos, abrigos de menores entre outros” (SILVA, 1988). 

Em relação à atuação do psicólogo nas UBS's, a proposta prevê também trabalho com 

grupos, prévia abordagem individual de alguns pacientes antes de seu ingresso nos grupos, 

não prolongar os tratamentos, dando alta sempre que não houver o risco de recaída. Estes 

atendimentos, voltados para pessoas que estão enfrentando crises situacionais, podem ser 

breves, em médio prazo ou sem prazo determinado, e o tempo sugerido para a abordagem 

individual é de 30 minutos e para a abordagem grupal, de 60 minutos (SILVA, 1988).   

Para ilustrar a diferença do trabalho entre UBS's e Ambulatórios de Saúde Mental, 

cabem ao segundo, as ações de maior complexidade. O serviço prestado pelo Ambulatório é 

em assistência secundária.  

 

 

1.4. A participação da Psicologia no Brasil 

 



  

Neste item, estarão explícitos, por meio da leitura de documentos, momentos 

importantes para a Psicologia em nosso país. Neles é possível visualizar a trajetória do 

psicólogo na saúde como um todo. Já havia uma prática nesta área, que apesar de pequena e 

não estar prevista nos documentos, foi sendo construída com o passar dos anos por meio da 

participação dos profissionais que estavam nelas envolvidos. Os espaços para a atuação da 

Psicologia vão aumentando e com isto vão surgindo os trabalhos na Rede Pública de Saúde, 

em hospitais, em UBS etc. 

Sobre o campo de atuação da Psicologia, constata-se a Lei nº 4119 de 27-08-1962, que 

é a mais antiga referência, em relação à Psicologia no Brasil e que dispõe sobre os cursos de 

formação em Psicologia e regulamenta a formação do psicólogo, que a princípio era 

integrante das Faculdades de Filosofia do país. 

A Lei orienta o funcionamento das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, que 

abrigavam os Cursos de Psicologia, dando-lhes a possibilidade de formarem bacharéis, 

licenciados e Psicólogos, com duração mínima de quatro anos. Para o exercício da profissão, a 

Lei contempla a possibilidade de revalidação de diplomas e possibilita àqueles que já 

exerciam a profissão regularizar sua situação profissional junto ao MEC. 

Entre os inúmeros benefícios desta Lei para a Psicologia no Brasil, encontramos que 

após o devido registro junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), o profissional 

obtinha o direito de ensinar Psicologia em cursos de grau médio, a exercer a profissão de 

Psicólogo utilizando-se de métodos e técnicas psicológicas, com a finalidade de obter um 

diagnóstico psicológico, orientação, seleção profissional, orientação psicopedagógica e 

soluções de problemas de ajustamento. Na Lei há ainda um parágrafo que afirma ser da 

competência do psicólogo a colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras áreas das 

ciências. 

Já o Decreto nº 53.464 de 21-01-1964, que Regulamenta a Lei nº 4.119, dispõe sobre a 

Profissão de Psicólogo, legalizando a profissão àqueles que tiverem diploma de psicólogo. Na 

ocasião, havia vários profissionais que não tinham formação em Faculdades de Psicologia, 

mas exerciam a profissão através de cursos de especialização que davam a possibilidade de 

aplicar a Psicologia em diversas áreas, tais como: Psicologia Educacional e Psicologia 

Aplicada ao Trabalho. Também, neste caso, estava o caso de funcionários públicos que 



  

exerciam cargos de Psicólogo, Psicologista ou Psicotécnico, pessoas que até o dia 5 de 

setembro de 1962 haviam exercido por mais de cinco anos a Psicologia Aplicada. 

Entre outras coisas, o Decreto determina que a obtenção prévia do registro profissional 

de Psicólogo é condição indispensável para o exercício legal da profissão de Psicólogo. Este 

decreto foi pioneiro ao descrever as funções do psicólogo, contribuindo, na época, como 

instrumento orientador para o funcionamento das Faculdades de Psicologia do País, 

uniformizando a formação profissional do Psicólogo. 

A Psicologia continua seu caminho para a regulamentação e reconhecimento da 

profissão através da edição, pelo Governo Brasileiro, da Lei nº 5.766 de 20-12-1971, que cria 

o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, com o objetivo de orientar, 

disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e também o de zelar pelos 

princípios éticos e disciplinares da classe. Entre as atribuições, estava a elaboração e 

aprovação do Código de Ética Profissional do Psicólogo e fazê-lo vigorar. A Lei atentava para 

a necessidade de todos os Psicólogos se inscreverem nos Conselhos Regionais para exercerem 

sua profissão, concedendo-lhes uma Carteira de Identidade Profissional. 

O Decreto nº 79.822 de 17 de junho de 1977 é feito para regulamentar a Lei n. º 5.766, 

reafirmando que o “Conselho Federal de Psicologia tem por finalidade orientar, supervisionar 

e disciplinar o exercício da Profissão de Psicólogo, em todo o território nacional” e os 

Conselhos Regionais de Psicologia, que além das mesmas atribuições do CFP têm ainda que 

“fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de 

ética e disciplina da classe”. 

Para a construção do que é a Psicologia no Brasil e sua regulamentação, destaca-se a 

contribuição que o Conselho Federal de Psicologia deu ao Catálogo Brasileiro de Ocupações 

(CBO) do Ministério do Trabalho (MT), através da elaboração das Atribuições Profissionais 

do Psicólogo no Brasil, enviada ao MT em 17 de outubro de 1992. O documento elaborado 

traz como definição de psicólogo, o profissional que “procede ao estudo e análise dos 

processos intrapessoais e das relações interpessoais, possibilitando a compreensão do 

comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das instituições de várias naturezas, 

onde quer que se dêem estas relações”. Para isto, ele “aplica conhecimento teórico e técnico 

da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações e 

dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a condições 



  

políticas, históricas e culturais” atuando no âmbito da educação, da saúde, do lazer, do 

trabalho, da segurança, da justiça, das “comunidades e da comunicação com o objetivo de 

promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano”. 

 Entre outras coisas, o Psicólogo “promove a saúde mental na prevenção e no 

tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando para favorecer um amplo desenvolvimento 

psicossocial” a ainda o psicólogo: 

 

 “Desempenha suas funções e tarefas profissionais individualmente e em 
equipes multiprofissionais, em instituições privadas ou públicas, em 
organizações sociais formais ou informais, atuando em: hospitais, 
ambulatórios, centros e postos de saúde, consultórios, creches, escolas, 
associações comunitárias, empresas, sindicatos, fundações, varas da criança 
e do adolescente, varas de família, sistema penitenciário, associações 
profissionais e/ou esportivas, clínicas especializadas, psicotécnicos, núcleos 
rurais e nas demais áreas onde as questões concernentes à profissão se façam 
presentes e sua atuação seja pertinente”. (CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA, 1992). 
 

 

 Os documentos deixam claro que há novas atribuições aos psicólogos. É importante 

ressaltar que a participação de profissionais da área da Psicologia na saúde como um todo e, 

em especial, no serviço público é relativamente nova no país, tanto que foi prevista como 

campo de atuação nos documentos, somente a partir da década de 1990. 

 Com o passar dos anos e com a incorporação deste campo de trabalho às atividades do 

psicólogo, este profissional foi sendo convidado a participar mais ativamente da saúde. Hoje 

já é possível contar com um contingente maior de psicólogos trabalhando nesta área, do que 

há vinte anos. De acordo com o CFP (2001), essa participação já chega aos 12,6% dos 

entrevistados que disseram que sua atuação é em Psicologia da Saúde para designar a atuação 

em hospitais. Infelizmente, esta pesquisa não levantou quantos destes psicólogos atuam na 

saúde pública. 

Como foi visto anteriormente, a partir da década de 1980, começou a ocorrer uma 

série de mudanças significativas para a saúde no Brasil. Com a previsão da Atenção Primária 

à Saúde, no programa de Atendimento Integral à Saúde (AIS), o Estado de São Paulo, a partir 

de 1982, adotou uma política voltada à “desospitalização e de extensão dos serviços de saúde 

mental à rede básica” (SPINK, 1992, p. 13). Neste contexto, surgem as equipes integradas por 



  

psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. A autora relata que este processo não foi fácil, 

pois houve resistência dos profissionais “que não compreendiam o papel atribuído aos 

membros dessas equipes”. (SPINK, 1992, p. 13). 

Para essa nova perspectiva de trabalho do psicólogo, era necessário ter pesquisas sobre 

a nova ótica para que ela pudesse ir se estruturando e balizando as questões levantadas por 

esta nova prática e para as quais não havia antes qualquer sistematização. 

 

“Entretanto, mudanças recentes na forma de inserção dos psicólogos na 
saúde e a abertura de novos campos de atuação vêm introduzindo transfor-
mações qualitativas na prática que requerem, por sua vez, novas perspectivas 
teóricas”. (SPINK, 1992, p. 11). 

 

 

De acordo com a autora, a Psicologia chega tardiamente à saúde. Antes dela, já 

haviam se dedicado a este assunto a Sociologia, a Antropologia e a Economia da Saúde. Estas 

áreas do saber não têm “aplicação prática na área da saúde” enquanto a Psicologia, que já a 

possuía, considerada como da área da Saúde com experiência clínica, só recentemente 

começou a olhar para esta questão como uma possibilidade de inserção.  

Pode-se concluir, com esta argumentação, que a intervenção dos psicólogos neste 

novo contexto requer deles novas formas de interpretação e de práticas profissionais. 

Estariam os psicólogos preparados para esta perspectiva de intervenção? Esta questão 

é algo que se pretende explorar por meio da exposição de resultados de pesquisas sobre o 

assunto. 

 

 

1.5. O perfil da atuação dos psicólogos no Brasil 

 

No Brasil, a Psicologia nasceu sob a influência do modelo de atendimento individual e 
desde seus primórdios no país até os dias de hoje está fortemente influenciada pelo modelo 
médico de atendimento em consultório (SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DE 
SÃO PAULO E O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA-06, 1984). Este modelo tem 
levado inúmeros estudantes a procurar por cursos de Psicologia que continuam a alimentar o 
que MELLO (1978) chamou de “mito da profissão de psicólogo”, que através de seus 
currículos preparam profissionais, que, ao saírem para o mercado de trabalho se deparam com 
outra realidade social (MELLO, 1978). 



  

De acordo com MELLO (1978), numa breve análise do currículo do Curso de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, apenas como um exemplo de curso, percebe-se que 
ele oferece como característica uma estrutura bem definida e preocupada em: 

 
“... preparar os profissionais para o exercício da Psicologia Clínica e pouca 
ênfase foi dada às outras modalidades de atuação, o que, talvez, acabe por 
dar a impressão de que clínica é a mais complexa (ou a mais nobre?) de 
todas as atividades profissionais, ou então de que as outras modalidades de 
atuação seriam apenas variações da Psicologia Clínica”. (MELLO, 1978, p. 
60). 

 
 

Desta forma, o círculo de alimentação do mito do psicólogo fica completo, com a 
participação dos cursos que “... formam psicólogos clínicos, mas transformam os alunos, 
graças ao conteúdo predominante das disciplinas, em psicólogos clínicos”. (MELLO, 1978, p. 
60). Esta formação e transformação têm prejudicado a participação de psicólogos na 
sociedade, na medida em que seu trabalho é oferecido a poucos que podem pagar por ele. 
Neste sentido, a autora questiona: 

 
“... em que medida a profissão vem atendendo às necessidades reais e mais 
urgentes da população, isto é, em que medida ela vai se tornando um 
instrumento indispensável na solução dos problemas sociais que exigem a 
intervenção do psicólogo”. (MELLO, 1978, p. 60). 
 
 
 

Com isto tem-se clareza de que a imagem que é transmitida à sociedade é a de um 

profissional de clientela selecionada pela questão econômica. Como resultado de sua 

pesquisa, MELLO (1978) ressalta que (na época de sua coleta de dados) “75% das atividades 

profissionais estão concentradas nas áreas do Ensino Superior e Clínica, o que indica pouca 

diversificação no emprego das técnicas psicológicas” (MELLO, 1978, p. 59).  

Já SILVA (1988), indica que a imagem do profissional de saúde mental junto à 

comunidade e em relação a si mesmo estava diretamente associada ao uso de psicoterapia. 

Na conclusão de uma pesquisa realizada com 20 alunos de um curso de Psicologia 

CAMPOS SILVA (2001), revelou que a escolha da profissão de psicólogo pode estar 

associado à imagem que se tem, de um profissional que trabalha basicamente com Psicologia 

clínica.  

CAMPOS SILVA (2001) traz um outro dado importante para a presente pesquisa que 

é a constatação de que os alunos do curso de Psicologia não têm, por ocasião da escolha de 

sua faculdade, nenhuma noção de que trata esta área de estudos, até mesmo porque não 



  

tiveram acesso a ela no ensino médio. Isto resulta num comprometimento da identidade 

profissional. Neste caso, a autora sugere uma atuação mais pontual dos cursos de Psicologia 

junto aos estudantes recém ingressos no curso tanto para “corrigir eventuais distorções como 

acolher contribuições originais e criativas para a Psicologia” (CAMPOS SILVA, 2001, p. 

143). 

A questão da formação do psicólogo é algo que vem preocupando a categoria, pois é o 

onde se pode centrar forças para as mudanças que estão ocorrendo no meio profissional. Na 

pesquisa realizada em 1984, relatada por CARVALHO (1984), com alunos dos cursos de 

psicologia de quatro faculdades de São Paulo, constatou-se algumas característica destes 

alunos que são consideradas importantes para a presente análise, tais como: tendência para 

considerar a formação teórica positiva em detrimento de sua formação prática, a afirmação de 

que estavam mais preparados para atuarem na área clínica e, o que a autora considera mais 

perigoso: 

 

“... os resultados nos sugerem que a concepção de formação profissional que 
prevalece nessa população é a da formação especializada, ou da 
compartimentalização das áreas de atuação, como se, para atuar em 
diferentes situações de trabalho, o psicólogo devesse conhecer diferentes 
referenciais de análise e diferentes técnicas – diferentes psicologias? Esse 
modo de pensar a formação profissional se aproxima perigosamente, de 
acordo com nosso ponto de vista, de um modelo de formação técnica, 
entendida como o treinamento do profissional no uso de instrumentos 
prontos, designados para cada situação específica de trabalho.” 
(CARVALHO 1984, p. 8). 

 

 
A autora sugere que a formação profissional de um psicólogo deveria estar voltada à 

capacitação do aluno para análise das situações diversificadas que encontrará em seu 

cotidiano, “dando ao aluno a oportunidade de construir um conceito de atuação psicológica” 

(CARVALHO, 1984, p. 9). O caráter fragmentado dos currículos escolares, oferecendo 

informações desvinculadas da realidade, não leva o aluno de psicologia a elaborar um 

conceito de atuação profissional. Por fim, a autora indica que “não estamos formando 

profissionais capazes de construir a psicologia, mas apenas repetí-la – o que é mais um entre 

os múltiplos fatores que emperram a expansão da profissão em nosso meio” (CARVALHO, 

1984, p. 9). 



  

A clínica, segundo a autora, é a área “que mais atrai os formados em Psicologia” e por 

ser uma preferência, a forte presença profissional nesta área faz com que a Psicologia tenha 

pouca diversificação no mercado de trabalho, “... pois, a clínica e os consultórios particulares 

reúnem a grande maioria das experiências profissionais da área” (MELLO, 1978, p. 59). 

O espaço para atuação de psicólogos em instituições públicas em 1988 era algo raro, 

tanto que nas pesquisas da época o quadro era o seguinte: 

 

 “A clínica, exercida basicamente em consultório particular, torna-se uma 
atividade extremamente ambicionada, até porque, ao aumento de 
profissionais não correspondeu um acréscimo significativo de absorção em 
instituições, fato decorrente da recessão pela qual passa o país nos últimos 
anos”. (Langenbach e Negreiros, 1988, p. 90) 

 
  

A afirmação é válida ainda para nossos dias. Pode-se perceber que, apesar de haver um 

crescimento de psicólogos trabalhando em instituições públicas, há também, uma enorme 

quantidade trabalhando em consultórios. No entanto, o que encontramos são psicólogos mal 

remunerados e os consultórios não estão cheios de pacientes: 

 
“Nota-se, então, o paradoxo de que o consultório, na atualidade, abriga tanto 
a pequena parcela dos mais altos rendimentos, como o grande contingente de 
subempregados, resultado verificado na amostra da cidade do Rio de Janeiro, 
onde aproximadamente a metade dos profissionais exclusivamente liberais 
está nesta última condição (...) considerou-se subempregado na investigação 
original do CRP – 05 os sujeitos que ganhavam até 4 salários mínimos e/ou 
trabalhassem até 16 horas semanais. O índice de subempregado no Estado 
chegou a aproximadamente 1/3 desta amostra (29,2%)” (Langenbach e 
Negreiros, 1988, p. 90). 
 
 

 Frente à perspectiva de mudanças que vêm se apresentando em nosso país nos últimos 

anos e, junto a elas, as questões sociais que se refletem no exercício da Psicologia no Brasil, 

pode-se dizer que a Psicologia tem tentado mudar sua forma de atuação. 

 

“Talvez, no entanto, já possamos falar de uma psicologia clínica 
‘tradicional’ em oposição a novas formas de inserção e concepções da 
prática clínica. Prova disto é a integração do psicólogo junto às ações de 
saúde em geral, daí decorrendo a emergência de uma nova área de 
conhecimento/intervenção...” (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 
1994, p. 20). 



  

 

 

A pesquisa de MELLO (1978), em comparação com estudos mais recentes, indica uma 
atualidade de suas conclusões. Ela foi pioneira e outros trabalhos se seguiram na mesma linha. 
São eles: SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (1984); 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (1988) CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA (1994). Estes dois últimos trabalhos procuraram discutir a prática da 
psicologia, caracterizada essencialmente pelo atendimento em consultório. 

As primeiras pesquisas apontaram os movimentos emergentes na prática dos 
psicólogos brasileiros e discutiram sobre a formação do psicólogo. Mais recentemente 
encontra-se duas novas iniciativas de pesquisa do Conselho Federal de Psicologia realizadas 
nos anos de 2000 e 2001. Nestes estudos, ressalta-se que foi constatada a pequena 
participação de psicólogos na área da psicologia da saúde e que ainda há uma grande 
concentração de psicólogos em consultórios. Mas, este número está em decréscimo, o que 
indica que os psicólogos estão se inserindo em outras áreas de atuação que não o consultório. 

O trânsito para áreas emergentes da Psicologia é uma tarefa que tem sido construída 
no dia-a-dia dos profissionais. Os trabalhos acima citados demonstram que a psicologia 
conseguiu, ao longo de três décadas, muitas conquistas no campo da atuação profissional 
(SILVA, 1988). 

JACKSON & CAVALLARI (1991) realizaram uma pesquisa, no ano de 1987, que 

coletou dados junto aos Psicólogos nas Unidades Básicas de Saúde e levantou algumas 

questões relevantes. Constatou que os psicólogos conheciam a proposta da Atenção Primária 

em Saúde, mas que a maioria deles fazia Atenção Secundária. A maioria dos psicólogos 

entrevistados demonstrou conhecer a importância do trabalho que desenvolviam no grupo 

multiprofissional para uma compreensão global do indivíduo. Estes profissionais relataram 

que é imprescindível fazer uma releitura dos sintomas trazidos pelos clientes, relacionando-os 

à condição de vida destes. 

A pesquisa constatou nas entrevistas, que a realização de um trabalho em equipe 

multidisciplinar, mais especificamente em Atenção Primária, só é possível se houver o 

“interesse (que está diretamente relacionado ao conhecimento da proposta e sua identificação 

com a mesma), disposição e disponibilidade (horários conjuntos) dos profissionais da equipe e 

da administração local” (JACKSON & CAVALLARI, 1991). 

Essa pesquisa constatou também a dificuldade para o trabalho em Atenção Primária 

devido à pressão que funcionários e profissionais dos Centros de Saúde e/ou Postos fazem 

para a realização de atendimentos secundários aos clientes de ambulatório de Saúde Mental e 

concluiu também que a formação acadêmica do Psicólogo não foi suficiente para sua atuação 

no campo da saúde pública. 



  

De um levantamento realizado entre 16 e 23/12/2000 surgiu um relatório recente sobre 

características do Psicólogo no Brasil. Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de: 

“identificar a realidade profissional de seus associados e suas avaliações quanto à atuação de 

seus conselhos profissionais no âmbito regional e federal” (INSTITUTO DE PESQUISA DE 

OPINIÃO E MERCADO, CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2001). Este trabalho 

procurou levantar o perfil demográfico e profissional de Psicólogos e concluiu que os dados 

recolhidos diferem pouco da pesquisa anterior, que foi realizada em fevereiro de 2000. 

Confirmando pesquisas anteriores, o relatório levantou que a psicologia é uma 

profissão exercida predominantemente por mulheres, 92% dos profissionais ouvidos. 

Constatou-se também, que uma boa parte dos entrevistados nunca exerceu a profissão, ou 

estavam afastados dela há mais de seis meses; 75% da amostra estavam em idade entre 26 a 

45 anos; 46,5% dos graduados em psicologia fizeram especializações após o término do 

curso; 15% abandonaram a profissão. Um dado significativo é o índice de profissionais que 

clinicam em consultórios: 54,9%, o índice é o mais alto, seguido pela psicologia da Saúde, 

12,6%. Aqueles que clinicam em consultórios particulares fazem o índice de 45,4% dos 

entrevistados. A grande maioria (45,7%) trabalha em consultórios até 20 horas por semana, 

sendo que 57% dos entrevistados são profissionais liberais enquanto que 39,6% assalariados 

(INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIÃO E MERCADO, CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2001). 

 

 

1.6. O que se espera do psicólogo no trabalho em saúde 

 

O relatório 31 da Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que a higiene mental é 

um conjunto de atividades e técnicas utilizadas para promover e manter a saúde mental. A 

partir da inserção de psicólogos na rede básica, espera-se que ele tenha, numa Unidade 

Básica, uma atuação centrada no coletivo que serve, sem perder de vista o entendimento do 

indivíduo na perspectiva da coletividade em que se insere.  

BLEGER (1984) já escrevia que a mudança na perspectiva do trabalho do psicólogo 

envolvia uma nova atitude frente à questão da saúde e das ações preventivas. Estas mudanças 

requerem uma nova postura frente ao trabalho que se apresenta.  



  

Numa nova perspectiva de atuação, considerando todas as mudanças que nela se 

apresentam, é preciso que o profissional mude também seu enfoque, seu olhar, passando a 

atuar no sentido da prevenção, onde o aspecto curativo fique em segundo plano (BLEGER, 

1984).  

Neste grande movimento, que exige do profissional grandes mudanças no que se 

refere a idéias, olhares e ações, surge a mudança da área de atuação. Até pouco tempo, a 

atuação dos psicólogos era a da Saúde Mental. A partir das as perspectivas do coletivo em 

instituições de saúde (pública em alguns casos) e do trabalho em prevenção, passa-se à leitura 

de outras áreas da Psicologia. 

O conceito de saúde: “estado de completo bem estar físico, mental e social, e não 

simplesmente a ausência de doença ou enfermidade” da OMS, ressalta que as condições de 

vida das pessoas são fatores determinantes de sua saúde. A saúde é vista nesta perspectiva 

como conseqüência das ações voltadas à atenção básica, que visam condições mínimas para o 

desenvolvimento das pessoas, que é o acesso à educação, à saúde, ao lazer, ao trabalho, ao 

saneamento básico etc. A Psicologia tem se firmado nesta nova perspectiva de atuação, como 

profissão que atua com a saúde humana em muitos espaços, desde o plano individual até o 

coletivo e em equipes multiprofissionais. Mas, para isto, precisou intercambiar seus 

conhecimentos com outras áreas, para poder entender e interagir nessa nova perspectiva em 

que o conceito de saúde é visto na perspectiva da psico-higiene (BLEGER, 1984). Para o 

autor, a psico-higiene é um conjunto de atividades próprias do psicólogo, voltadas à 

compreensão dos fenômenos psicológicos humanos e à transformação da realidade social. 

Nesse contexto, é possível delinear um espaço de ação para o psicólogo como um 

profissional da saúde comprometido com a promoção de saúde, que pode trabalhar em 

diversos âmbitos da população e assim aprender com equipes multiprofissionais (CONTINI, 

2001). 

“A promoção da saúde concretiza-se na atuação psicológica, através da 
socialização do saber produzido pela Psicologia, dentro de paradigmas 
teóricos que apontem para o homem concreto e, ao mesmo tempo, pelo 
aprender do psicólogo a ter uma atuação interdisciplinar juntamente a outros 
interlocutores do fenômeno humano” (CONTINI, 2001, p. 13). 

 
 

BLEGER (1984) propõe que a atuação do psicólogo deve se dar sobre grupos 

humanos, que podem ser o grupo familiar, o educacional etc, ou ainda, grupos separados por 



  

sexo, idade, problemática, grau de saúde, ou de doença etc. A orientação do autor para esta 

atuação é de que “as técnicas grupais a utilizar devem ser escolhidas, segundo o caso, entre as 

disponíveis: terapêuticas, de discussão, operativas, de tarefa etc”. Neste caso, ao que parece, 

encontra-se a atuação dos psicólogos nas UBS’s. 

A Psicologia, no decorrer de seu estabelecimento no Brasil, adquiriu uma dinâmica 
relacionada ao movimento constante de uma profissão que vai construindo sua atuação. Para 
acompanhar este ritmo, ela procura estudar-se para compreender os caminhos que está sendo 
traçado por seus agentes. Assim, surgem novas possibilidades de inserção. Foi esta dinâmica 
que inspirou a presente pesquisa, desenvolvida na Região do Grande ABC. O estudo, sobre o 
tipo de intervenção que os psicólogos estão realizando nas Unidades Básicas de Saúde pública 
no Grande ABC, é um meio para conhecer o modo pelo qual ocorre a intervenção, suas 
abordagens e seu encaminhamento. 

 

 

 

1.7. Quatro categorias de análise 

 

1.7.1. Mudança do âmbito do atendimento: do individual para o coletivo 

 

Entende-se que, para o desenvolvimento do trabalho em UBS’s é preciso haver novas 

idéias que indiquem uma possibilidade de leitura desta realidade. Entende-se também que esta 

perspectiva de trabalho exige do psicólogo mudanças que permitam que ele extrapole sua 

atuação, do plano individual de atendimento para o coletivo, que pode se desenvolver em 

instituições de saúde pública, como é o caso dos psicólogos entrevistados para a presente 

pesquisa. 

A exposição de etapas do desenvolvimento da psicologia para a compreensão do 

âmbito a que está ligada em sua interpretação é ilustrada por BLEGER (1984) da seguinte 

forma, e é reproduzida aqui na íntegra pela importância de sua idéia: 

 

“A) estudo de partes abstratas e abstraídas do ser humano (atenção, 
memória, juízo etc); 
B) Estudo do ser humano como totalidade, mas abstraído do contexto social 
(sistemas mecanicistas, energetistas, organicistas etc.); 
C) Estudo do ser humano como totalidade nas situações concretas e em seus 
vínculos interpessoais (presentes e passados). A partir deste terceiro enfoque 
conceitual e metodológico, o desenvolvimento cumpriu-se, ampliando os 
âmbitos em forma progressiva: a) âmbito psicossocial (indivíduos); b) 



  

âmbito sócio-dinâmico (grupos); c) âmbito institucional (instituições); d) 
âmbito comunitário (comunidades)” (BLEGER, 1984, p. 34). 

 

 

Para o entendimento sobre estes quatro âmbitos já mencionados, é preciso acrescentar 

a dinâmica que a psicologia clássica construiu durante o seu desenvolvimento: de (a) para (b), 

de (b) para (c) e de (c) para (d). De acordo com BLEGER (1984), o sentido inverso é o que 

pode propiciar melhor compreensão, pois o entendimento do indivíduo só é possível quando 

compreendemos a comunidade, a instituição e o grupo. 

Existem diferenças claras entre a psicologia individual e social que são basicamente o 

modelo conceitual. Para BLEGER (1984), “pode-se estudar a psicologia do grupo (âmbito 

sócio-dinâmico) – por exemplo – com um modelo da psicologia individual, tanto como se 

pode estudar o indivíduo (âmbito psicossocial) com um modelo da psicologia social”. A 

argumentação do autor é clara ao dizer que, para que se possa passar do enfoque individual da 

atuação para o social, é preciso haver uma “reforma dos modelos conceituais e ampliação do 

âmbito de trabalho. A psicologia institucional requer e implica ambas as coisas” (BLEGER, 

1984, p. 34). 

Para BLEGER (1984) o enfoque da profissão deve passar da atividade individual, 
situação em que a relação doente e cura é a tônica, para a psico-higiene que trabalha com a 
população sadia visando a promoção da saúde. A mudança é de enfoque do modelo individual 
para o modelo grupal. A psicologia individual é uma forma de explicar o indivíduo e a 
sociedade, sempre do ponto de vista individual. A sociedade é olhada sob o ponto de vista das 
características individuais, ou seja, os conceitos que definem o ser humano acabam sendo 
extrapolados para o plano social.  

A proposta do autor para o trabalho em psico-higiene é do desenvolvimento de uma 

leitura dos fenômenos sociais no sentido inverso do que a psicologia vinha fazendo. Se antes 

se olhava para a sociedade com as lentes do plano individual, BLEGER (1984, p. 35) propõe 

olhar para a instituição com o modelo da psicologia comunitária, para os grupos, com o 

modelo da psicologia institucional e comunitária, para o indivíduo com os modelos da 

psicologia dos grupos, das instituições e comunitárias.  

Para BLEGER (1984) a psicologia está fadada ao fracasso se os psicólogos se 

ativerem unicamente ao atendimento individual.  



  

A partir desta categoria, pode-se ler nas respostas dos entrevistados, como tem se dado 

a passagem do atendimento, que antes era de cunho individual e agora passa para questões 

coletivas. 

 

1.7.2. Mudança do atendimento: do consultório para instituição pública. 

 

A participação de psicólogos na Rede Pública traz, além de todas as questões já 

levantadas, uma outra, que remete à atuação deste profissional e o lugar que passa a ocupar 

como assalariado. 

Esta categoria de análise é possível por meio do argumento de Guilhon de 

ALBUQUERQUE (1978). Ao fazer considerações acerca do trabalho do psicanalista, o autor 

trabalhou a hipótese de que as práticas médicas estão incorporadas à lógica da produção. A 

prática psicanalítica estaria em competição com a prática médica, inclusive quanto à questões 

econômicas. Deste modo, a prática da psicanálise também faria parte da lógica da produção. 

 Na lógica da produção, a organização do trabalho dos profissionais de saúde deixa de 

ser artesanal para se tornar uma parte do processo industrial. Nesta argumentação, o autor vai 

mostrando que: “... o tipo dominante de profissional – que trabalha de acordo com o modelo 

do produtor individual independente – perde pouco a pouco sua autonomia e sua 

predominância e torna-se cada vez menos viável do ponto de vista econômico” 

(ALBUQUERQUE, 1978, p. 100). 

 A psicanálise tem como marca de seu trabalho, a independência do profissional que 

trabalha individualmente. Mas, com a realidade sócio-econômica em nosso país, os 

psicanalistas podem ser encontrados trabalhando em instituições terapêuticas, de modo 

assalariado – consideramos ser possível ampliar a idéia transportando-a para os psicólogos 

como um todo.  

É esta análise que ALBUQUERQUE (1978) faz do processo de transformação do 

trabalho do psicanalista, que é transportada para a toda categoria “psi”, que aos poucos vai 

perdendo sua independência para começar a fazer parte de “instituições terapêuticas – 

hospitalares ou quase hospitalares – onde não são mais proprietários de seus instrumentos e 

objeto de trabalho” (ALBUQUERQUE, 1978, p. 100). 



  

 No entanto, neste processo, o psicanalista permanece com o “... controle técnico indi-

vidual sobre o instrumento e o objeto de trabalho” (ALBUQUERQUE, 1978, p. 100) o que 

causa um conflito entre o profissional e a administração da instituição onde presta serviços. 

O autor lembra que este processo é idêntico ao ocorrido com os artesãos que deixaram 

de ter a propriedade do seu objeto de trabalho e, muitas vezes, até mesmo de seus 

instrumentos de trabalho, mas, permaneceram com o controle técnico das operações 

(ALBUQUERQUE, 1978). 

Essa categoria de análise relata a relação de trabalho entre os psicólogos, suas 

Unidades de trabalho, suas coordenações e seus municípios, a partir do levantamento das 

experiências profissionais dos entrevistados. 

 

 

1.7.3. Mudança do enfoque do trabalho: do curativo para o preventivo: 

 

Na perspectiva da Atenção Primária à Saúde, em que as ações básicas de saúde estão 

voltadas para aspectos preventivos, a atuação dos psicólogos nas UBS’s precisa levar em 

conta que há uma mudança no enfoque de seu trabalho: do curativo para o preventivo.  

De acordo com BLEGER (1984) “a melhor medicina seria aquela na qual profissionais 

dedicassem seus esforços à saúde pública, quer dizer, dentro de uma organização que centre e 

dirija os esforços coletivos para proteger, fomentar e reparar a saúde” (p. 19), A proposta de 

trabalho do autor está centrada na prevenção. O que se percebe da Psicologia como profissão 

é que ainda nos dias de hoje, tem estado voltada para uma abordagem mais curativa do que 

preventiva. 

Pode-se basear no que BLEGER (1984) propõe de que o psicólogo clínico exerça sua 

função social, que não é “basicamente a terapia e sim a saúde pública e, dentro dela, a higiene 

mental” (BLEGER, 1984, p. 20). O autor instiga os psicólogos a exercerem sua função social, 

através da higiene mental na saúde pública, trabalhando no sentido da psico-higiene e não no 

de esperar que as pessoas adoeçam, para depois intervir. Exercer a função social, para o autor, 

é a atuação no sentido da prevenção. Este exercício vem completar o que BLEGER (1984) 

cita como o objetivo mais recente da Higiene Mental, que amplia a atuação do psicólogo, pois 

“não se refere tão só à doença ou à sua profilaxia e sim também à promoção de um maior 



  

equilíbrio, de um melhor nível de saúde na população” (BLEGER, 1984 p. 22). Para ele, a 

mudança de enfoque da doença para a saúde proporciona o desenvolvimento pleno dos 

indivíduos e da comunidade total.  

A adoção de promoção de saúde em comunidades é algo que não pode ser descartado 

frente à demanda e aos problemas urgentes, pois nestes casos é preciso fazer o atendimento 

assistencial, ou profilático, mas é necessário ter um critério para definir o que é prioridade. 

Para BLEGER (1984), em toda equipe de saúde pública deve haver um psicólogo para exercer 

funções de psico-higiene: 

 

“A higiene mental é um ramo da saúde pública e deve ser encarada em 
concordância com a organização e o nível que esta última tenha alcançado 
'em cada lugar, de tal maneira que não podem se desvincular entre si. 
A higiene compreende o conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas 
para conservar e desenvolver a saúde” (BLEGER, 1984, p. 25). 

 

 

 Mudar o enfoque do trabalho não é uma tarefa fácil. Deve-se considerar que a 

formação a que todos os psicólogos estiveram sujeitos no decorrer de seus cursos de 

Psicologia era enfatizada (e ainda é) na perspectiva da leitura do indivíduo por seus sintomas, 

suas dificuldades e o modo como se aprendia a atuar estava voltado para a cura. No entanto, 

BLEGER (1984) mostra que há uma perspectiva que permite o desenvolvimento do trabalho 

neste enfoque. 

O trabalho em UBS’s, na perspectiva da Atenção Primária à Saúde e, o objetivo, 

citado acima, da higiene mental que propõe BLEGER (1984), têm propostas semelhantes. 

Para o autor, o atendimento de modo integral à saúde tem ênfase na qualidade de vida da 

população e os problemas, não crônicos, podem ser tratados na Rede Básica de atendimentos. 

Para o trabalho do psicólogo inserido na UBS, propõe-se a perspectiva da promoção e da 

prevenção e o atendimento poderia ser tanto individual, como coletivo, o que, de acordo com 

BLEGER (1984) é possível, desde que a leitura sobre o ser humano se dê no sentido inverso 

do que a Psicologia costuma fazer, ou seja, que ela ocorra com o entendimento da instituição 

a partir da Psicologia Comunitária; com a leitura dos grupos por meio da Psicologia 

Institucional e da Comunitária e do indivíduo, na perspectiva das Psicologias dos Grupos, 

Institucional e Comunitária. Esta categoria possibilitará a visualização das questões relativas 

ao atendimento nas UBS’s, permitindo que se faça a análise do modo como a interpretação 



  

desta realidade vem sendo conduzida por estes profissionais que são chamados a executar 

uma tarefa preventiva. 

 

1.7.4. Mudança de área de atuação: da saúde mental para a psicologia da saúde. 

 

De acordo com CAMPOS (1989) as UBS estão voltadas tanto para o atendimento 

clínico quanto para os trabalhos de prevenção e promoção. O trabalho do psicólogo neste 

contexto, também seguem esta recomendação (SILVA, 1988). JACKSON & CAVALARI 

(1991), já constatavam em sua pesquisa a existência de documentos que faziam a menção 

desta orientação para o trabalho dos psicólogos nas Unidades Básicas de Saúde. 

Após estas pesquisas, começou a se estruturar uma possibilidade de interpretação 

teórica para as questões da Psicologia, voltadas para a saúde. Deste modo, surge a Psicologia 

da Saúde, que é assim definida por MATARAZZO (1980): “o conjunto das contribuições 

específicas, educacionais, científicas e práxicas da disciplina da Psicologia, para a promoção e 

manutenção da saúde, prevenção e tratamento da doença e disfunções relacionadas” (In 

OGDEN, 1999). 

Com esta possibilidade, a Psicologia amplia sua forma de atendimento e interpretação 

das questões de saúde, pois antes, as ações em UBS’s eram, em grande parte, interpretadas 

por meio da Saúde Mental.  

A Psicologia da Saúde é o enfoque do trabalho para o qual está voltada a Psicologia 

nas UBS’s. Situações que requeiram um atendimento específico de Saúde Mental são 

encaminhadas para os Ambulatórios de Saúde Mental e para os Centro de Atenção 

Psicossocial - CAPS, no caso dos municípios que possuem este serviço. 

Trata-se de uma área relativamente nova de estudos e de trabalho para os psicólogos. 

“A psicologia da Saúde constitui, provavelmente, o mais recente desenvolvimento no 

processo de inserção da Psicologia na compreensão da saúde” (OGDEM, 1999), na medida 

em que começa a ocupar o espaço que permite a atuação no sentido de uma leitura integrada 

do ser humano, desafiando “a cisão que as ciências fizeram do corpo e mente” (OGDEM, 

1999). 

 Para MURPHY (1997), a promoção de saúde esteve durante todo o tempo de sua 

existência, voltada para o entendimento e prevenção das doenças, no plano físico: “Só mais 



  

recentemente a promoção da saúde se debruçou sobre assuntos de saúde mental”. (MURPHY, 

1997, p. XI). Para ele, a psicologia pode facilitar a promoção de saúde a realizar seus 

objetivos.  

 O autor entende que a promoção de saúde tem ampliado seu foco de atenção, pois 

antes: 

 

“A educação para a saúde tem-se concentrado prioritariamente na mudança 
do comportamento individual ou de factores intrapessoais como as atitudes e 
as crenças, julgados determinantes do comportamento, a fim de promover 
um melhor estado de saúde”. (MURPHY, 1997, p. XI). 

 

 

 Sua participação tem estado voltada para outros aspectos que não necessariamente os 

individuais e intrapessoais: “Em contrapartida, o desenvolvimento histórico da promoção da 

saúde assistiu a um movimento para lá da educação, a fim de incluir medidas econômicas, 

ambientais, sociais e legislativas para melhorar a saúde da população”. (MURPHY, 1997, p. 

XI). 



  

II. MÉTODO 
 
 

A presente pesquisa surgiu como uma necessidade de se conhecer o trabalho que os 

psicólogos estão desenvolvendo nas UBS’s da Região do Grande ABC. Para o entendimento 

desta atuação, buscou-se nas pesquisas já realizadas no decorrer dos últimos trinta anos sobre 

a profissão da Psicologia, o subsídio para que se pudesse entender qual o caminho a ser 

percorrido para levantamento do relato da atuação. Deste modo, a presente pesquisa pretendeu 

se inserir nesta tradição de pesquisas em Psicologia. 

MELLO (1971 E 1975) já indicava a grande presença de psicólogos na área clínica, 

juntamente com pesquisas realizadas posteriormente pelo CRP-06 e o CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA. 

Na tentativa de entender como pensam os psicólogos a respeito de sua atuação, como 

definem e interpretam o trabalho que realizam, CARVALHO (1984) discute que não há 

critérios de conceituação para a “atuação profissional”. Os psicólogos pesquisados por 

MELLO (1975) e CARVALHO (1984) revelaram uma conceituação voltada ao local onde 

realizam o trabalho. Se estivessem no consultório, então atuavam em clínica. Se atendessem 

uma população de baixa renda, então faziam Psicologia Social. CARVALHO (1984), coloca 

que não está claro para os psicólogos um “conceito de atuação”. 

 Ao trabalhar o conceito de “profissão” BOURDIEU (1989), fala que a linguagem é o 

meio pelo qual se dá a construção daquilo que chamam de profissão: 

 
 
“A linguagem levanta um problema particularmente dramático para o 
sociólogo: ela é, com efeito, um enorme depósito de pré-construções 
naturalizadas, portanto, ignoradas como tal, que funcionam como 
instrumentos inconscientes de construção”. (BOURDIEU, 1989, p. 39). 

 
 
 
 A profissão, para BOURDIEU (1989) é construída socialmente através da linguagem 

que o próprio grupo “profissional” utiliza para descrever-se, para representar-se. A partir daí, 

se insere no contexto social: 

 

“Profession é uma palavra da linguagem comum que entrou de contrabando 
na linguagem científica; mas é, sobretudo, uma construção social, produto de 



  

todo um trabalho social de construção de um grupo e de uma representação 
dos grupos, que se insinuou docemente no mundo social”. (BOURDIEU, 
1989, p. 40). 

 

 

Assim, apresentamos o objeto de estudos desta pesquisa que é a própria profissão de 

psicólogo, em especial, nas Unidades Básicas de Saúde da Região do Grande ABC, numa 

perspectiva de dar continuidade às pesquisas sobre a categoria profissional que já vem 

ocorrendo há 30 anos. 

Por meio da compreensão do movimento de mudanças por que passa a Psicologia e 

das inúmeras mudanças que vem ocorrendo em seu exercício, em função das áreas 

emergentes, chegou-se à metodologia da pesquisa. Ela foi construída por meio da 

compreensão da atuação dos psicólogos no Brasil nos últimos 30 anos. A Psicologia tem 

construído sua imagem profissional no decorrer de suas atividades práticas, cujos agentes 

deste processo são os próprios psicólogos, nas situações em que ela se vê chamada a atuar. 

Montou-se um roteiro de questões que, à luz das pesquisas já realizadas, traçasse o 

perfil da formação profissional dos entrevistados.  O instrumento procurou levantar algumas 

questões sobre saúde, prevenção e promoção de saúde e as atividades desenvolvidas por 

psicólogos nas Unidades Básicas de Saúde da Região do Grande ABC. 

A pesquisa pretendeu trabalhar com o universo de psicólogos que trabalhavam nas 

UBS’s das cidades da região que possuem este tipo de atendimento. Constatou-se a existência 

de um total de quarenta e oito psicólogos nas UBS’s. Destes, entrevistou-se trinta e oito 

psicólogos que se dispuseram a participar, de quatro das sete cidades que compõem o Grande 

ABC. A duração deste processo foi de seis meses de pesquisa. 

Elaboramos quatro categorias de análise e por meio delas, fizemos a leitura dos dados 

coletados. São elas: 1) Mudança do âmbito do atendimento: do individual para o coletivo; 2) 

Mudança do atendimento: do consultório para instituição pública; 3) Mudança do enfoque do 

trabalho: do “curativo” para o preventivo; 4) Mudança de área de atuação: da saúde mental 

para a psicologia da saúde. 

 

 



  

2.1. A Região do Grande ABC 

 

 A Região do Grande ABC é composta por sete municípios: Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão 

Pires. É parte integrante do estado de São Paulo, que possui 645 municípios e cuja capital é a 

cidade de São Paulo. 

Com grande participação na economia nacional, a região é altamente industrializada, 

densamente povoada, com cidades com boa renda per capita, altamente urbanizada e com 

graves problemas sociais. A região, responsável por boa parte do abastecimento de água da 

Grande São Paulo e da Região Metropolitana de São Paulo, por estar situada em região de 

mananciais, sofre com a especulação imobiliária clandestina que ocupa desordenadamente as 

reservas ambientais. 

De acordo com o IBGE, a Região do Grande ABC teve em 1999, um crescimento de 

5,35% em relação a 1996, um crescimento maior do que o da Região Metropolitana de São 

Paulo que foi de 4,47% em relação ao mesmo período. 

Em 2000 a população das sete cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal do 

Grande ABC era de 2.383.046 habitantes, assim distribuídos: 

 

Diadema   338.845 

Mauá    385.178 

Ribeirão Pires   111.450 

Rio Grande da Serra    39.686 

Santo André   631.727 

São Bernardo do Campo 742.887 

São Caetano do Sul  131.273 

TOTAL           2.383.046 

 

 

 O Produto Interno Bruto da Região do ABC, (IBGE/IPEA/DGER/SDEE/PMSA, 

1998), é de 6,35 bilhões de dólares em Santo André, 7 bilhões de dólares em São Bernardo do 

Campo, 2,30 bilhões de dólares em São Caetano do Sul, 2,45 bilhões de dólares em Diadema, 



  

2,2 bilhões de dólares em Mauá, 540 milhões de dólares em Ribeirão Pires e 200 milhões de 

dólares em Rio Grande da Serra. 

 

 

2.1.1. Caracterização das cidades do Grande ABC 

 

 

- Santo André 

 A cidade de Santo André tem hoje 631.727 habitantes e ocupa uma área de 174,38 

km2, sendo 66,45 km2 de área urbana, 96,14 km2 de área em expansão urbana e 11,79 km2 

de área da Vertente do Rio Mogi, que é de proteção ambiental. 

 A cidade possui 1.766 leitos hospitalares na rede pública e na particular, atendendo a 

um número de 81.671 internações em 2000. As Unidades de Saúde atenderam no ano de 

2000, 2.066.136 pacientes, os Centros de Saúde 234.333, o Programa de Saúde da Família 

atendeu 23.608 pessoas, o Programa de Internação Domiciliar 30.480 e as Unidades de Pronto 

Atendimento 1.608.757 pessoas. 

 A cidade de Santo André tem, em sua área pública de saúde, vasta rede de atendimento 

ao público e conta com 31 Unidades Básicas de Saúde. No levantamento inicial, verificou-se 

a presença de psicólogos nas seguintes atividades: Centro de Atenção Psicossocial para 

Dependentes Químicos, Centro de Orientação e Apoio Sorológico, Residência Terapêutica, 

Centro Integrado de Atenção II, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Núcleo de 

Projetos Especiais, Unidade de Saúde Centro, Unidade de Saúde parque Miami, Unidade de 

Saúde Santa Terezinha e Unidade de Saúde de Vila Guiomar. Encontramos também, serviço 

de psicologia no Hospital Infantil (FAISA), na sede da Fundação de Assistência à Infância de 

Santo André (FAISA) e nos Ambulatórios da Fundação ABC. 

 

- São Bernardo do Campo 

A cidade de São Bernardo do Campo possui 407,1 Km2 de área, o equivalente a 49% 

da região do Grande ABC e mais da metade de seu território encontra-se em área de 

manancial hídrico. De acordo com o IBGE a cidade possuía em 2000, 742.887 habitantes e a 

taxa de urbanização do município cobria 98% de sua área. Excluindo-se a Represa Billings, 



  

que ocupa 18,6% do município, sua densidade demográfica é de 2.242 habitantes por 

quilômetro quadrado. 

 O crescimento anual da cidade de São Bernardo do Campo ficou em 3,10%, uma taxa 

maior do que a da cidade de São Paulo e do Grande ABC. A taxa de natalidade em 1999 foi 

de 19,16 nascidos vivos por mil habitantes e a taxa de mortalidade geral foi de 5,12 óbitos por 

mil habitantes. 

 Em relação à Saúde e Saneamento, a cidade tem 359 leitos hospitalares públicos, tem 

trabalhos em desenvolvimento como os Agentes Comunitários de Saúde e o Programa de 

Saúde da Família que atende cerca de 340.000 pessoas. 

 Além dos serviços acima, a cidade tem 30 Unidades Básicas de Saúde (04 com 

atendimento 24 horas) além de 05 pronto-socorros, 06 ambulatórios, um Centro de Referência 

do Trabalhador, um Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher, Serviço de 

Veterinária e Controle de Zoonoses, Vigilância Epidemiológica e Sanitária, 02 clínicas de 

especialidades médicas, Banco de Leite Humano e Laboratório de Patologia Clínica. 

 

- São Caetano do Sul 

A cidade de São Caetano do Sul foi fundada em 28 de julho de 1877 e emancipada em 

1948. A cidade tem, de acordo com o IBGE, uma população de 140.144 habitantes numa área 

de 15 km2 e uma infra-estrutura que cobre 100% de seu território. A densidade demográfica 

do município é de 9.342 habitantes por quilômetro quadrado e o analfabetismo é de 1%, e 

ainda, 100% das crianças estão vacinadas, 45,2% da população fazem parte da classe B e 

32,2% da classe C. 

Em relação aos investimentos públicos, 14% da receita são gastos com saúde, 

enquanto 35,5 % com Educação. A cidade tem 753 indústrias com 14.670 postos de trabalho, 

um comércio fortemente estabelecido e 45.727 postos de trabalho na área de serviços. O PIB 

municipal é de US$ 2,3 bilhões e a renda per capita é de 16.500,00 dólares. 

No levantamento que fizemos, encontramos 06 Unidades Básicas de Saúde em 

funcionamento e nenhuma delas possuía psicólogos em seus quadros. O atendimento 

Psicológico é oferecido no nível secundário em dois lugares: atendimento ao adulto nos 

Centros de Saúde e o atendimento à criança, na Saúde do Escolar. 



  

 

- Diadema 

 A cidade de Diadema fazia parte da cidade de São Paulo, até que em 1960 foi 

emancipada. Sua economia está voltada para a área industrial. Em 1995, contava-se com 1392 

indústrias sediadas no Município, sendo que grande parte delas abastecia as indústrias 

automobilísticas de São Bernardo do Campo através da produção de auto peças e embalagens. 

De acordo com a prefeitura Municipal de Diadema, a cidade vive hoje um declínio da 

industrialização, em função da política de ampliação das importações, da redução do custo da 

mão de obra, da organização sindical e dos mecanismos de pressão dos próprios empresários. 

 Segundo o IBGE, a população da cidade era totalmente urbana em 2000, contando 

com 338.845 habitantes, com 100% de urbanização num território de 30,7 km2 dos quais 7,24 

km2 são de área de manancial. 

 A cidade possui quatro hospitais com 447 leitos, possui 33 unidades ambulatoriais, 14 

centros de saúde e 2 ambulatórios de unidade hospitalar geral, estrutura que permitiu atender a 

13.508 internações hospitalares no ano 2000.  

  

- Mauá 

 A cidade de Mauá ocupa uma área urbana de 67 km2 e desta área, cerca de 13 km2 são 

em área de proteção de mananciais. De acordo com o IBGE, em 2000, a cidade possuía mais 

de 385.178 habitantes, ficando entre as 15 cidades com maior população do Estado de São 

Paulo. A cidade fundada em 1954 vive as conseqüências do crescimento acelerado e sem 

planejamento. Sua população é jovem, 84,57% são crianças, jovens e adultos com até 44 anos, 

sendo que os habitantes acima de 45 anos representam apenas 15,43% da população (IBGE, 

1999). 

A Renda per capita da cidade era em 1998, de 1,39 salários mínimos, e a renda média 

familiar era de 5,18 salários mínimos. A grande maioria da população, 95,22%, recebia até 10 

salários mínimos e em relação à escolaridade, 95,74% dos habitantes da cidade oscilavam 

entre analfabetos e com o segundo grau completo. 

 De acordo com dados da Prefeitura Municipal de Mauá, há 20 UBS's sendo 16 com o 

Programa de Saúde da Família implantado. A cidade conta também com atendimento 

laboratorial, um centro de reabilitação, ambulatório de Saúde Mental, ambulatório de 



  

DST/AIDS e atendimento à Soropositivos, centro de zoonoses, especialidades médicas, 

vigilância e saúde do trabalhador, saúde pública, hospital de Clínicas. Os programas 

desenvolvidos por estas unidades são: Grupos de Alcoolismo, Grupo de Autistas, PIM - 

Programa de Intensidade Máxima, PPA - Programa de Prevenção de Abandono, Terceira 

Idade e Socialização. 

Os dados da Secretaria de Saúde indicam que em 1999 foram realizados 2.265.845 

atendimentos pelas UBS'. 

 O Ambulatório de Saúde Mental atende pacientes graves em equipes 

multiprofissionais. O atendimento é feito de modo individual e também em grupos. As 

informações da Secretaria de Saúde indicam também a existência destas equipes 

multiprofissionais em duas UBS's: Jardim Flórida e Jardim Zaira I, sendo que em 1999 foram 

11.416 consultas de psicologia realizadas nos Ambulatórios de Saúde Mental, de um total de 

33.621 consultas realizadas por toda a equipe multiprofissional (psicólogos, psiquiatras, 

serviço social, terapia ocupacional e fonoaudiologia). 

 

- Ribeirão Pires 

 A cidade de Ribeirão Pires é a cidade com um perfil bem diferente das outras cidades 

que compõem o Grande ABC. Tem uma superfície de 107 km2, com uma área de 20,2 km2 

urbanizada. Tem um clima e vegetação tropical de altitude e boa parte de sua superfície está 

preservada por Leis ambientais.  

 Em função de seu clima, vegetação e topografia, Ribeirão Pires explora seu potencial 

turístico. De acordo com a Prefeitura Municipal, seus habitantes investem em alimentação 

fora do domicílio, em recreação e cultura, bem como passeios e viagens. A cidade tornou-se 

emancipada em 1953, pois antes disso fazia parte do Município de Santo André. 

Segundo o IBGE a população de 111.450 habitantes da cidade é totalmente urbana. De 

acordo com a Prefeitura Municipal, a maioria dos moradores da cidade mora em casas 

(93,4%) próprias (70,0%), trabalha na indústria (38,9%) ou em serviços (42,2%), comércio 

(10,2%) e extrativismo (0,7%). 

Em 1976, a Lei estadual de proteção aos Mananciais transformou o Município em 

reserva hídrica, resguardando a água necessária ao abastecimento da região metropolitana. 



  

A população da cidade é totalmente urbana, com predominância de mulheres e com 

maioria dos habitantes com idade até 49 anos, que representa 86,7% das pessoas. 

 A cidade de Ribeirão Pires conta com 3 hospitais com 424 leitos. Possui também 14 

unidades ambulatoriais e 8 centros de saúde. A cidade atendeu em sua estrutura hospitalar, 

1716 casos de internações até o ano 2000. 

 

- Rio Grande da Serra 

 A cidade de Rio Grande da Serra tem 37 km2 de território, sendo 22 km2 de área 

urbana, com uma população estimada (Censo 2000) em 39.686 habitantes. Dos 31 km2, 20% 

são áreas de Represas, 40% de Mata Atlântica e 40% de área habitada.  

 A cidade não possui leitos hospitalares e sim possuindo 10 ambulatórios para o 

atendimento da população. 

 

 

2.2. Amostra / Ambiente 

 
 

A amostra inicialmente era composta de quarenta e oito psicólogos, de acordo com as 
informações obtidas nas próprias UBS’s e confirmada através dos Coordenadores de Saúde 
Mental dos Municípios.  

Foram entrevistados trinta e oito Psicólogos que trabalham em vinte e sete Unidades 
Básicas de Saúde da Região do Grande ABC, durante o expediente em seu ambiente de 
trabalho. 

A proposta inicial era de entrevistar todos os psicólogos que atuam nas UBS’s do Grande 
ABC, que estivessem dispostos a participar da entrevista. Como já era esperado, obteve-se 
uma perda, que na presente pesquisa chegou a 20,8%, ou seja, dez psicólogos não 
participaram das entrevistas pelos motivos: recusa em protesto contra a carga horária de 
quarenta horas (três sujeitos); não autorização da coordenação (dois sujeitos); problemas com 
agendamento (dois sujeitos); férias no período das entrevistas (um sujeito); doença (um 
sujeito); recusa sem justificativa (um sujeito). 

O aproveitamento da amostra foi de 79,2%, o que representa os trinta e oito psicólogos 
que se dispuseram a participar da pesquisa. 

Frente à não constatação de Psicólogos em Unidades Básicas de Saúde, nas cidades de 
São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, não se realizou entrevistas com 
psicólogos destas cidades. A cidade de São Caetano do Sul conta com atendimento 
psicológico no Centro de Saúde, para atendimento ao adulto e no Centro de Saúde do Escolar 
para o atendimento a crianças, não existindo este trabalho nas UBS’s. Em Ribeirão Pires e em 



  

Rio Grande da Serra, contatamos as coordenações de Saúde Mental que informaram que estão 
trabalhando na reestruturação dos seus serviços com vistas a ampliá-lo, não existindo hoje 
psicólogos em UBS’s. 

Assim, a amostra contou com a participação das cidades de Santo André, São Bernardo do 
Campo, Diadema e Mauá. 

Na Tabela 1, a seguir, um resumo dos números que encontramos: 

 

 
Cidade UBS’s no 

Município 
UBS’s com 
Psicólogos 

Nº total de 
Psicólogos 

Psicólogos 
Entrevistados 

Santo André 30 08 17 16 
São Bernardo do Campo 30 09 09 07 
São Caetano do Sul 06 Zero Zero Zero 
Diadema 15 07 11 06 
Mauá 20 03 11 09 
Ribeirão Pires 07 zero Zero Zero 
Rio Grande da Serra 02 Zero Zero Zero 

Total 110 27 48 38 
Tabela 1 – Panorama do Universo Pesquisado 

 
 

2.3. Material / Instrumento 

 
 

Elaboramos um Roteiro de Entrevista contendo perguntas abertas, semi-abertas e 
fechadas (anexo 1), baseadas em pesquisas já realizadas por órgãos representativos da 
Psicologia, que tinham como objetivo conhecer o perfil e a atuação de psicólogos no Brasil. 
Elas serviram de guia para a aplicação da presente pesquisa na Região do Grande ABC. O 
instrumento foi organizado de modo a se ter acesso ao relato dos psicólogos em relação à sua 
atuação profissional, ao seu entendimento sobre sua formação para o exercício da Psicologia, 
em especial nas UBS’s. Teve-se a intenção de levantar alguns conceitos com os quais ele 
trabalha na sua rotina, como ele encara e executa sua atuação profissional e, por fim suas 
impressões sobre sua participação na Psicologia e na UBS. 

Para tanto, separamos o Roteiro em seis partes como segue: 

 
I. Dados de Identificação  

II. Formação Profissional 

III. Exercício da Profissão de Psicólogo 

IV. Exercício da Profissão na UBS 

V. Definição de Saúde e Saúde Psicológica 

VI. Avaliação Crítica da Atuação Profissional 



  

 

O instrumento de pesquisa foi construído dentro do contexto da tradição da Psicologia 

em pesquisar a si mesma, de modo que possibilitasse sua aplicação nas UBS’s da Região do 

Grande ABC.  

No decorrer do Mestrado, durante as aulas de Metodologia da Pesquisa Científica, 

levantou-se a questão da participação de psicólogos na prevenção e promoção. Com o 

objetivo de conhecer o trabalho que os psicólogos realizavam nas UBS’s, escolheu-se estas 

unidades pelo entendimento de que, sendo a porta do sistema de saúde pública e por ter o foco 

de atuação voltado para a atenção primária à saúde, seria um bom espaço para coleta de 

informações sobre o desenvolvimento do trabalho do psicólogo. Após a elaboração do 

instrumento e a aplicação do questionário piloto, entrou-se em contato, com o Caderno CRP-

06, publicado em 1991, que continha uma pesquisa sobre a “Inserção dos psicólogos nas 

Unidades Básicas de Saúde” (JACKON & CAVALARI, 1991). Na leitura percebeu-se a 

importância deste material único e a semelhança entre as idéias dos autores e as idéias para a 

elaboração do questionário para a presente pesquisa. 

 

 

2.4. Procedimento 

  

2.4.1. Na coleta dos dados 

A coleta de dados ocorreu num período de seis meses. Para que se chegasse a esta 

etapa, procedeu-se, no período inicial deste trabalho, um levantamento junto à Secretaria 

Municipal de Saúde nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 

Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, para saber quantas UBS's existiam 

em cada município e em quantas delas é oferecido o serviço de psicologia. 

No segundo momento, após agendamento do horário com os profissionais que se 

dispuseram a participar da pesquisa, procedeu-se a entrevista através de do Roteiro (Anexo 1) 

previamente testado. 

A maioria das entrevistas, trinta e duas, foi gravada em áudio após autorização do 

entrevistado. Contamos com seis entrevistas em que as gravações não foram autorizadas. 

Nestes casos, pedimos permissão para tomar notas. 



  

 O tempo de duração das entrevistas esteve entre 30 minutos e 1 hora e 30 minutos. 

 
2.4.2. No tratamento de dados 

 
Após transcrição das entrevistas, fez-se o cruzamento das respostas encontradas com o 

auxílio dos programas Excel e SPSS. Estes resultados organizados colaboraram para a 

construção de um perfil dos psicólogos que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde do 

Grande ABC.  

Utilizando-se do perfil levantado, iniciou-se a análise das respostas, das falas dos 

entrevistados, baseando-se nas quatro categorias de análise que, considerou-se importantes 

ressaltar no presente trabalho. Considerou-se que estas falas trazem a representação do que 

seria o exercício profissional nas UBS’s do Grande ABC. Elas trazem também, a 

representação das mudanças a que a profissão de psicólogo está sujeita. A saber: 

1) mudança do âmbito do atendimento: do individual para o coletivo; 

2) mudança do enfoque do trabalho: da perspectiva do “curativo” para o preventivo; 

3) mudança de área de atuação: da saúde mental para a psicologia da saúde; 

4) mudança no atendimento: do consultório para a instituição pública. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Este capítulo procura registrar os dados encontrados nas entrevistas com os psicólogos 

das UBS’s da Região do Grande ABC. As características ressaltadas mostram um pouco do 

perfil destes profissionais, de sua formação, de sua atuação profissional nas Unidades e fora 

delas. Apresenta também impressões e expectativas frente a este trabalho que realizam, bem 

como algumas das dificuldades relatadas por eles. 

Constata-se que o instrumento de pesquisa foi estruturado de forma ampla, o que 

proporcionou uma grande gama de informações, conforme se pode constatar no ANEXO 1. 

Em função disto, optou-se por apresentar os dados considerados relevantes em relação às 

categorias de análise e não todos os dados que foram recolhidos nas entrevistas. Há ainda 

inúmeras possibilidades de interpretação das informações colhidas, mas por uma delimitação 

de tempo e espaço, serão trabalhadas somente algumas informações. 

A atuação do psicólogo está, atualmente, permeada de mudanças, conforme aparecem 

nas quatro categorias consideradas relevantes para a análise da presença de psicólogos nas 



  

UBS’s e, em especial, daqueles que atuam na Região do Grande ABC, a saber: 1) Mudança 

do âmbito do atendimento: do individual para o coletivo; 2) Mudança do atendimento: do 

consultório para instituição pública; 3) Mudança do enfoque do trabalho: do “curativo” para o 

preventivo; 4) Mudança de área de atuação: da saúde mental para a psicologia da saúde. Estas 

categorias são encontradas a todo o momento, imbricadas na leitura dos resultados e também, 

imbricadas umas com as outras, propiciando um quadro com inúmeras nuances da 

participação profissional neste campo. 

 

 

3.1. Perfil dos psicólogos entrevistados 

 

Através dos dados levantados, é possível apresentar um perfil do profissional que 

trabalha nas Unidades Básicas de Saúde da Região do Grande ABC. 

Dos trinta e oito psicólogos entrevistados, trinta e um (81,6%) são do sexo feminino, 

sete (18,4%) são do sexo masculino. As idades variam de vinte e sete anos a cinqüenta e oito 

anos, sendo que a maioria é de mulheres. Foram encontrados 73,7%, vinte e oito, dos 

psicólogos entrevistados na faixa etária de trinta e seis a quarenta e cinco anos, grupo em que 

estão todos os homens de nossa pesquisa, conforme Tabela 2. Duas mulheres não informaram 

sua idade. 

 

 

 Feminino Masculino Total % 
27 – 33 4 0 4 10,5 
36 – 45 21 7 28 73,7 
46 – 58 4 0 4 10,5 

Idade 

Não informado 2 0 2 5,3 

Total 31 
81,6% 

7 
18,4% 

38 
100,0% 100,0 

Tabela 2 - Idade / Sexo 
 

 

Para um outro olhar sobre a questão da participação das mulheres na profissão de 

Psicólogo, segue-se a Tabela 3, que estabelece a relação com a cidade onde atuam os sujeitos 

de nossa pesquisa. 



  

 

 

 Diadema Mauá Santo André São Bernardo Total 
N 3 7 14 7 31 
% Sexo 9,7% 22,6% 45,2% 22,6% 100,0% Feminino 
% Cidade 50,0% 77,8% 87,5% 100,0% 81,6% 
N 3 2 2  7 
% Sexo 42,9% 28,6% 28,6%  100,0% 

Sexo 

Masculino 
% Cidade 50,0% 22,2% 12,5%  18,4% 
N 6 9 16 7 38 
% Sexo 15,8% 23,7% 42,1% 18,4% 100,0% Total 
% Cidade 100,0% 100,0

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabela 3 – Sexo / Cidade 

 

 

A cidade de Diadema é a que mantém, em proporção às outras cidades pesquisadas, o 

maior número de homens (três) e a que mantém relação de proporção entre homens e 

mulheres – Tabela 3. Estes três psicólogos de Diadema representam 42,9% do total de sete 

homens, encontrados na pesquisa. As cidades de Mauá e de Santo André possuem dois 

(28,6%) psicólogos cada uma. A cidade de São Bernardo do Campo conta somente com 

mulheres realizando o trabalho de Psicologia nas UBS’s. 

Considerando que a Psicologia é eminentemente feminina também na Região do 

Grande ABC, consideramos 42,9% de homens encontrados em Diadema uma realidade bem 

diversa do que comumente se encontra nesta relação. Não se obteve informações sobre o 

porquê desta particularidade. 

A participação de mulheres nas UBS’s do Grande ABC (81,6%), mantém um índice 

próximo aos encontrados pela pesquisa realizadas na década de 1980 pelo Sindicato dos 

Psicólogos no Estado de São Paulo, que juntamente com o Conselho Regional de Psicologia – 

06 contrataram o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

Econômicos) para realizá-la. Os resultados da pesquisa demonstraram que o “Estado de São 

Paulo apresenta grande proporção de mulheres – 87,6%. A porcentagens de mulheres no 

interior e na Grande São Paulo são próximas 85,7 e 88,1%, respectivamente”. (Sindicato dos 

Psicólogos no Estado de São Paulo e Conselho Regional de Psicologia – 06, 1984, p. 17).  

 



  

 

3.2. Formação Profissional 

 

Percebe-se que a formação profissional é uma grande preocupação para a maioria dos 

entrevistados. Considerando que estão num campo novo da Psicologia, como poderá ser visto 

à frente, a busca de formação torna-se um requisito para suprir a necessidade de meios para a 

intervenção. 

Analisando a Tabela 4, é possível ver que vinte e oito psicólogos (73,7%) têm de treze 
a vinte e um anos de formados, o que corresponde ao período de formatura entre 1981 a 1989. 
Destes vinte e oito psicólogos, vinte quatro (63,2%), possuem entre trinta e seis a quarenta e 
três anos. Pode-se encontrar também oito psicólogos (21%) com idades entre quarenta e qua-
tro e cinqüenta e oito anos, que se formaram em período bem abrangente, que varia de 1976 a 
1994. Há ainda um pequeno grupo com quatro psicólogos (10,5%), que tem idades entre vinte 
e sete e trinta e três anos, cujo período de formatura vai de 1991 a 2001. 

As idades mais representativas deste grupo estão num intervalo pequeno com 
diferença de apenas sete anos, que vai da idade de trinta e seis aos quarenta e três anos. 



  

 

Ano de conclusão do curso 

  
N. 
I. 1976 1980 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1993 1994 1997 1998 2000 2001 Total 

27                               1     1 
28                                   1 1 
29                             1       1 
33                       1             1 
36             2     1     1           4 
37                 1                   1 
38               1     1               2 
39               1     1               2 
40             1 1   2             1   5 
41         2 1     1 1                 5 
42       1   2                         3 
43       1 2   1                       4 
44 1                                   1 
45           1                         1 
46                     1               1 
47     1                               1 
53   1                                 1 
58         1                           1 

Idade N.I.         1                 1         2 
Total 1 1 1 2 6 4 4 3 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 38 

Tabela 4 – Idade e Ano de Formatura – (N.I – Não informado). 
 

 

Na pesquisa publicada pelo CFP em 1988, a maioria dos psicólogos (73 a 90%), estava 

com idade entre vinte e dois a trinta e nove anos, revelando pouca “experiência cumulativa” 

no mercado de trabalho, abertura ao novo e pouca resistência a mudanças. Na ocasião, os 

Psicólogos situavam-se numa faixa etária bastante jovem. Quinze anos após a publicação 

destes resultados, encontra-se na atual pesquisa, entrevistados com idade entre trinta e seis a 

quarenta e três anos. Com isto, pode-se dizer que a presente pesquisa revelou psicólogos mais 

velhos, o que sugere maior experiência profissional do que aqueles pesquisados em 1988. 

 A necessidade de renovação e de superação de insuficiências, ao que tudo indica, 

levou os psicólogos pesquisados a buscarem uma formação que não haviam recebido em seus 



  

cursos de graduação. Pode-se, a partir dos resultados encontrados, fazer um breve 

levantamento sobre o perfil da formação profissional dos entrevistados. 

No Gráfico 1, do Anexo 5, encontra-se a proporção de psicólogos formados por 

escola. Pode-se perceber que a maioria deles formou-se em escolas particulares. Dos trinta e 

oito entrevistados, somente dois fizeram o curso de Psicologia em escolas públicas, um na 

USP e o outro na UNESP de Assis. Nota-se que dezenove psicólogos, 50% da amostra, 

formou-se em escolas da Região do Grande ABC, doze na Universidade Metodista de São 

Paulo – UMESP e sete na Faculdade Senador Fláquer – UNIA. 

Foi perguntado aos psicólogos das UBS’s o que eles pensavam sobre a formação que 

tiveram em suas faculdades, durante o curso de Psicologia, e a aplicação destes 

conhecimentos em seu trabalho, ou seja, se sua formação foi suficiente para o trabalho que 

executa. As respostas encontradas foram cruzadas com o tipo de atendimento que eles dizem 

que as UBS’s fazem. Assim, obteve-se um panorama sobre sua formação em relação às 

atividades que estão executando. Seguem, na Tabela 5, os resultados encontrados: dois 

psicólogos não responderam e trinta e seis responderam.  Destes trinta e seis, dezoito 

psicólogos, (50%), estão trabalhando em locais que, de acordo com suas informações, estão 

priorizando as ações de prevenção e promoção. No entanto, dez deles (55,6%) entendem que 

sua formação não é suficiente para o objetivo. Este dado é considerado significativo, uma vez 

que os referidos psicólogos estão lotados num espaço que prevê também, ações no sentido da 

prevenção e promoção. 

Ainda na Tabela 5, percebe-se que houve uma aproximação entre os dados obtidos, 

sobre a “formação no curso de psicologia para o trabalho em UBS’s”. Dos trinta e seis 

psicólogos que responderam à pergunta, doze psicólogos (33,3%) disseram que sua formação 

foi suficiente para o trabalho que fazem; onze psicólogos (30,6%) disseram que sua formação 

foi pouco suficiente e treze psicólogos (36,1%) informaram que foi insuficiente. Percebe-se 

que não houve respostas para “Plenamente Suficiente”. Estes dados revelam uma tendência à 

insatisfação com a formação em relação ao trabalho que executam na UBS. Se somarmos os 

dados de “pouco suficiente” e “insuficiente” teremos vinte e quatro (66,6%) psicólogos, ou 

seja, a maioria da população que respondeu à questão. 

 

 



  

Tipo de atendimento da unidade / Opinião Suficiente Pouco suficiente Insuficiente Total 
N 2 6 10 18 
% Tipo de atend. da UBS 11,1% 33,3% 55,6% 100,0% 

Prevenção e 
promoção 

% Formação p/ trab. na UBS 16,7% 54,5% 76,9% 50,0% 
N 2 5 1 8 
% Tipo de atend. da UBS 25,0% 62,5% 12,5% 100,0% Ambulatório de 

saúde mental 
% Formação p/ trab. na UBS 16,7% 45,5% 7,7% 22,2% 
N 1   1 
% Tipo de atend. da UBS 100,0%   100,0% 

Diagnóstico 
Referencial 

% Formação p/ trab. na UBS 8,3%   2,8% 
N 1  1 2 
% Tipo de atend. da UBS 50,0%  50,0% 100,0% DST AIDS 
% Formação p/ trab. na UBS 8,3%  7,7% 5,6% 
N 4  1 5 
% Tipo de atend. da UBS 80,0%  20,0% 100,0% 

Reprodução, 
Plan. Familiar, 
Esterilização % Formação p/ trab. na UBS 33,3%  7,7% 13,9% 

N 1   1 
% Tipo de atend. da UBS 100,0%   100,0% Centro de 

especialidades 
% Formação p/ trab. na UBS 8,3%   2,8% 
N 1   1 
% Tipo de atend. da UBS 100,0%   100,0% 

 

Saúde escolar, 
probl. Aprend. 

% Formação p/ trab. na UBS 8,3%   2,8% 
N 12 11 13 36 
% Tipo de atend. da UBS 33,3% 30,6% 36,1% 100,0% Total 
% Formação p/ trab. na UBS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabela 5 – Formação para o trabalho 
 

 

Um outro ponto importante para a compreensão da atuação dos psicólogos nas UBS’s 

é a busca de Especialização para a realização de seu trabalho nas Unidades Básicas de Saúde. 

Perguntou-se a eles se, após a faculdade, haviam buscado uma formação complementar. Dos 

trinta e oito entrevistados, trinta e quatro psicólogos (89,5%) responderam que fizeram cursos 

após a faculdade. Três psicólogos (7,9%) informaram que estão fazendo algum curso e um 

psicólogo informou que não fez curso após a faculdade, (Tabela 6). 

Durante as entrevistas, vários psicólogos relataram que após a faculdade fizeram 

psicoterapia juntamente com supervisão. Boa parte deles disse que não pôde prosseguir por 

questões financeiras, relatando a falta de incentivo em seus locais de trabalho para a 

continuidade destas atividades. Todos eles relataram a importância de continuar investindo 

em sua profissão através de cursos, dizendo que sempre que possível fazem os cursos que a 

Secretaria de Saúde de seus municípios oferecem. Estes cursos não são pagos por eles. 

LANGENBACH e NEGREIROS (1988), afirmam que: 



  

 

 

 “A formação complementar do psicólogo apresenta uma característica 
peculiar: sua abrangência e complexidade. Não se limita apenas à aquisição 
contínua de saber, mais ou menos formalizado, em acréscimo ao curso de 
graduação em Psicologia. Implica, ainda, num permanente aperfeiçoamento 
da própria personalidade, promovido basicamente através das psicoterapias”. 
(LANGENBACH e NEGUEIROS, 1988, p. 90). 

 

 

 Considerando a afirmação dos autores, podemos dizer que os psicólogos das UBS’s 

entrevistadas procuram suprir suas carências na formação, por meio da busca de cursos de 

formação complementar: 

 

 

 Cursou Está cursando Não Cursou Total 
Diadema 5  1 6 
Mauá 7 2  9 
Santo André 15 1  16 

Cidade 

São Bernardo do Campo 7   7 
Total 34 3 1 38 

Tabela 6 – Cursos complementares  

 

 

 O alto índice de pessoas que buscaram formação complementar ao curso de Psicologia 

reflete, em parte, uma insatisfação com a formação que tiveram em suas faculdades, como 

veremos mais adiante, mas também a estimulação que o aluno recebe: 

 

 

“Desde o ingresso do aluno na faculdade de psicologia, a mensagem da 
formação complementar lhe é passada – para além dos muros universitários 
deverá debruçar-se, caso pretenda uma consistência maior do seu saber e 
alguma garantia para sua futura prática”. (LANGENBACH e NEGUEIROS, 
1988, p. 91). 
 

 



  

Os psicólogos saem em busca de inúmeras especialidades, para complementarem sua 

formação, contudo, percebe-se que os cursos estão, em sua maioria, voltados para a atuação 

nos consultórios. 

 

 
“Eu fiz assim vários cursos, mas era aqueles cursos 
complementares da área, principalmente na área clínica. Agora o 
que eu fiz muito tempo, não estou fazendo este ano, foi 
supervisão. E assim, os cursos aqueles de curta duração, 40h, 
60h, todos destinados à área de clínica”. (Samara, 40 anos). 

 

 

Para ilustração da grande variedade de cursos, na busca de formação complementar, 

que abrange a psicologia clínica, da saúde e escolar, são relacionados, nas Tabelas 7, 8 e 9, 

todos os cursos, grupos de estudos e supervisões que foram relatados pelos psicólogos que 

atuam nas UBS’s. De todos estes dados, destaca-se a grande procura por especialidades da 

psicologia clínica. Alguns foram buscar cursos como: a psicossomática (três psicólogos) e a 

hospitalar (dois psicólogos). 

 

 

“... fiz vários cursos de extensão, mas eu tenho uma formação psicanalítica 
que é a que eu estou me formando agora, como psicanalista. Seminários 
Lacanianos, estudo Lacan, com um grupo de São Paulo, Instituto Tempos 
Modernos. É uma escola que tem no Rio também, mas a sede é aqui em São 
Paulo”. (Carla, 39 anos). 

 

 

Na tabela 7 encontram-se todos os cursos que eles mencionaram primeiro, quando 

perguntados sobre os cursos que fizeram ou que estão fazendo. São 36 cursos no total. 

Observa-se que trinta e quatro psicólogos informaram que fizeram estes cursos, enquanto que 

dois informaram que estão cursando. Para compreensão desta informação é importante situar 

que estes cursos foram os primeiros que eles fizeram quando saíram da Faculdade. 

 

 



  

“Eu fiz Lato Sensu em Psicopedagogia dos Jogos na Metodista. Atualmente 
eu estou no terceiro ano em especialização em Psicossíntese”. (Ana Maria, 
43 anos). 

 

 

Observando as Tabelas 7 e 8 pode-se dizer que o número de psicólogos que fizeram 

um segundo curso caiu consideravelmente. Considerando a Tabela 9, percebe-se que não há 

relato de psicólogos que estejam fazendo um terceiro curso, então podemos afirmar que há 

uma distância do psicólogo de um possível processo de continuidade de sua formação. 

 

 

 Cursou Está cursando Total 
Homeopatia 2  2 
Psicossomática 3  3 
Psicologia Hospitalar 2  2 
Clínica infantil  1 1 
Grupo Operativo 1  1 
Orientação Vocacional 1  1 
Ludoterapia 2  2 
Educação 1  1 
Psicoterapia breve 1  1 
Família, terapia familiar. 1  1 
Psicoterapia infantil 1  1 
Saúde Pública 2  2 
Psicopatologia 1  1 
Psicodrama clínico 2  2 
Psicologia clínica 4  4 
Psicanálise (Seminários Lacan)  1 1 
Psicopedagogia dos Jogos 1  1 
Gestalt terapia 1  1 
Psicologia da Saúde 1  1 
Gerontologia 1  1 
Metodologia do Ensino Superior 1  1 
Psicopedagogia 2  2 
Psicologia da libertação 1  1 
Psicoterapia analítica de grupos 1  1 

Nome do 1º Curso 
mencionado 

Drogas, dependência química. 1  1 
Total 34 2 36 

Tabela 7 – 1º curso mencionado 
 



  

 

 

 Foram encontrados 22 entrevistados que fizeram um segundo curso para 

complementar sua formação, com vistas ao trabalho na UBS, (Tabela 8). Destaca-se que 

quatro psicólogos indicaram a ludoterapia, dois indicaram o psicodiagnóstico, enquanto os 

outros relataram uma grande variedade de outras linhas e/ou áreas, que vão desde as 

convencionadas e reconhecidas pela psicologia até, às terapias “alternativas”: 

 

 

 Cursou Está Cursando Total 
Psicologia Hospitalar 1  1 
Educação Sexual 1  1 
Psicanálise 1  1 
Ludoterapia 4  4 
Família, terapia familiar 1  1 
Psicopatologia 1  1 
Psicologia clínica  1 1 
Sexualidade 1  1 
Pós-Graduação em Psicologia (stricto 
Sensu) 1  1 

Florais de Bach 1  1 
Psicossíntese  1 1 
Psicodiagnóstico 2  2 
Psicoprofilaxia da gestação e puerpério 1  1 
Psicanálise (Melanie Klein) 1  1 
Saúde sexual 1  1 
Integração psicofísica 1  1 
Grupo em instituição 1  1 

Nome do 2º 
Curso 
mencionado 

Saúde coletiva  1 1 
Total 19 3 22 

Tabela 8 – 2º curso mencionado 

 

 

 Dos doze psicólogos que relataram um terceiro curso, dois informaram terem feito 

curso sobre Florais de Bach, oito indicaram cursos da área da psicologia, um psicólogo 

indicou curso sobre drogas e dependência química e outro psicólogo indicou um curso de 

aurículo acupuntura, conforme Tabela 9: 

 

 



  

“Eu fiz Pedagogia, complementação em pedagogia e fiz curso de homeopatia 
também. Pós em homeopatia na IBEHE... Fiz pós também, na Metodista, 
mas não cheguei a terminar. Fiz todos os créditos, da época. Fiz Florais de 
Bach. Tirei o título de especialista clínico. Fiz uma série de outros cursos...” 
(Deise, 42 anos). 

 

 

 

 Cursou Total 
Psicossomática 1 1 
Clínica infantil 1 1 
Adolescente 1 1 
Psicoterapia infantil 1 1 
Formação de grupos 1 1 
Florais de Bach 2 2 
Psicodiagnóstico 1 1 
Winnicot 1 1 
Auriculo acupuntura (acupuntura) 1 1 
Psicomotricidade 1 1 

Nome do 3º Curso 
mencionado 

Drogas, dependência química. 1 1 
Total 12 12 

Tabela 9 – 3º curso mencionado 

 
 
 

O trabalho em UBS’s, por sua diversidade e abrangência, tem suscitado nos psicólogos 

que lá trabalham a necessidade de buscar compreender um pouco mais sobre o funcionamento 

do corpo e tentar integrar a psicologia nesta função. O que se observa é que, a divisão entre 

estas áreas de atuação é de difícil compreensão para os psicólogos que se formaram há algum 

tempo, antes de a Psicologia da Saúde tornar-se uma disciplina da graduação. Além disto, os 

órgãos públicos têm ofertado a eles a oportunidade de fazerem cursos voltados para as 

atividades de saúde, numa perspectiva médica (conforme informação dos entrevistados). 

Percebe-se que o psicólogo nas UBS tem estado influenciado pela visão dual entre 

doença e cura. De alguém que é procurado para intervir sobre um problema a fim de 

proporcionar a cura. Falando sobre a relação médico-paciente, BOLTANSKI (1979) deixa 

claro que relação é esta: do médico, que atua sobre a doença, cujo papel é o de tratar o doente 

e deste, que quer ser curado, que quer sarar. É neste contexto que encontramos o psicólogo 

nas Unidades Básicas de Saúde, trabalhando em saúde pública, repartindo o mesmo espaço 

com profissionais que trabalham concretamente no sentido de propiciar a “cura” dos sintomas 



  

e porque não dizer, da doença propriamente dita. Este é o desejo de médicos. Este é o desejo 

de pacientes. Este tem sido o desejo dos psicólogos? 

Este questionamento leva em conta a dificuldade do psicólogo em se desvencilhar do 

modelo curativo para entrar nos aspectos preventivos do enfoque da saúde, o que indica que a 

mudança necessária, colocada na categoria “mudança do enfoque do trabalho: do curativo 

para o preventivo”, não tem sido contemplada. 

No decorrer do trabalho de pesquisa, percebeu-se, nos corredores das UBS’s, 

psicólogos sendo chamados de doutores pelos atendentes das Unidades e pelos pacientes. 

Paralelamente a isto, percebe-se uma tendência de alguns psicólogos de buscarem 

intervenções alternativas de ação para justificarem sua participação na UBS, talvez numa 

tentativa de corresponderem a uma expectativa social. A participação do psicólogo como 

profissão na UBS não tem estado clara para eles e a forte representação social do mundo do 

uniforme branco tem tido forte influência em suas atividades. 

Esta situação, que não tem estado clara para o Psicólogo, principalmente se ele está 

distanciado das discussões que permeiam a profissão, fica agravada pelo desejo latente do 

poder de cura, do ganho imediato do reconhecimento, tudo isto, aliado à dificuldade de 

encontrar seu espaço profissional na Unidade Básica de Saúde. Este profissional está exposto 

a situações de cobrança quanto à produtividade, sendo, seu trabalho, comparado ao do 

médico. E ainda, muitas vezes a Unidade em que trabalha, prepara-lhe uma agenda, para 

atendimento tal e qual a do médico. Todos estes fatores levam à dificuldade de definição de 

seu papel de psicólogo. 

Em alguns dos psicólogos entrevistados, contatou-se algumas práticas que dificultam a 

formação de uma identidade profissional “Psi” nas UBS’s, até mesmo por que as 

circunstâncias sociais, presentes na realidade das UBS’s, não facilitam as coisas. 

 

“... Por tudo que eu vivo neste posto eu acho que isto tá meio trocado. Eu 
não sei mais dizer o que é da assistente social, o que é meu, o que é do 
médico, saber. Achar, colocar o limite. Eu acho que uma coisa entra um 
pouco na outra. Por exemplo, quando eu pego uma criança que não tem 
nome, eu explico pra ela que existe licença paternidade pra que se registre e 
que se o pai não quer registrar, tem registro provisório, então eu to dando 
uma informação que é puramente social, isso tá dentro da lei. É do serviço 
social. Hoje não tem ninguém aqui que possa fazer isso”. (Roberta, 37 anos) 

 



  

 

Considera-se relevante a constatação de busca de terapias “alternativas” por alguns dos 

psicólogos entrevistados. Observa-se que estas práticas têm sido foco de divergências entre os 

profissionais da Psicologia. Estas áreas, não são regulamentadas apesar de se constatar que 

estão em uso há algum tempo. 

 

 

“... aí eu fui pros cursos de especialização: ludo, adolescente, Orientação 
Vocacional, Pós-Graduação em Homeopatia, até por estar num posto de 
saúde eu tenho que entender melhor a dinâmica da doença numa outra ótica 
e todos os cursos que a rede oferece. Então todos os programas a gente tem 
que fazer: cursos de diabetes, curso de aleitamento materno... Todos os 
cursos, até porque nós estamos em todos os grupos. O último que eu fiz foi 
de homeopatia que durou três anos...” (Roberta, 37 anos). 

 

 

Encontramos ainda outros exemplos nos relatos do uso de terapias alternativas para a 

atuação dos psicólogos.  

 

 

“... Eu sou terapeuta floral também. Tem alguns casos que eu passo Floral de 
Bach. Principalmente, crises fóbicas, pacientes que não têm condições de 
comprar o ansiolítico ou o antidepressivo e o serviço público não tem 
condições de fornecer e a pessoa tem condições de gastar, no máximo R$ 
10,00 com o Floral de Bach. E eu tenho trabalhos escritos, com excelentes 
resultados, associados à psicoterapia com os Florais de Bach. Eu não sei se 
convém incluir aí isso na tua pesquisa... Eu digo: se convém, por conta da 
questão do CRP. O CRP não tem aprovação. Porque eu acho que vai chegar 
um momento que isto vai vir à tona, porque não sou só eu, são muitos 
profissionais que estão trabalhando em associação com os Florais de Bach. 
Vai chegar uma hora que isto vai vir à tona mesmo, porque ele é efetivo”. 
(Fernanda, 41 anos). 

 

 

Encontramos um outro relato de uso de Florais de Bach e de Homeopatia como 

instrumento de análise e intervenção do psicólogo. Quando perguntado qual a colaboração da 

psicologia nas áreas da prevenção e promoção, tivemos a seguinte resposta: 

 

 



  

“De trazer todo esse conhecimento já acumulado, a pessoa, o 
comportamento humano, a interpretação da realidade, o auto-conhecimento, 
então tem muito. A psicologia contribui muito com isso. Lógico que as 
outras áreas também: a filosofia, a sociologia. Mesmo por exemplo os florais 
de Bach, a própria homeopatia, acho que acaba contribuindo também, em 
todos os conhecimentos. 
Você utiliza seus conhecimentos da área da homeopatia no dia a dia de 
seu trabalho? Utilizo. Não medico. Não medico porque a homeopatia pode 
causar um mal. Se você dá uma medicação errada, dependendo de como é 
que está o estado da pessoa, você pode causar um mal. Por isso não medico. 
Quem medica é o médico. Mas pelo entendimento da dinâmica, é a mesma 
coisa com os Florais de Bach. Então são coisas que vão acrescentando. 
Ajuda bastante. Pela experiência, os resultados são muito bons”. (Deise, 42 
anos). 
 

 

Na ausência de diretrizes para sua atuação na Unidade Básica de Saúde, bem como de 

suporte para o desenvolvimento deste trabalho, o psicólogo sai em busca de supervisões que 

satisfaçam sua necessidade de conteúdos, que complementem sua formação, que possam 

servir de base para trabalhar seu trabalho na UBS. Percebeu-se a todo instante, por meio das 

falas dos entrevistados, que eles buscavam esta formação para melhor desenvolver seu 

trabalho, para tentar entender o que deveriam fazer na UBS. 

Encontramos, além das questões voltadas à Homeopatia e aos Florais de Bach, 

diversas linhas diferentes de interpretação: 

 

 

“Atualmente eu estou no terceiro ano da especialização em Psicossíntese, 
pelo Centro de Psicossíntese de São Paulo, que é vinculado ao Centro de 
Psicossíntese de Firenze (Florença), que é a Sede. Foi desenvolvido por um 
psiquiatra italiano, contemporâneo de Freud.” (Ana Maria, 43 anos). 

 

 

 Esta linha trabalha com terapia Transpessoal, que chegou ao Brasil no final da década 

de 1980. Há também busca de cursos como acumpuntura e aurículo acumpuntura (acupuntura 

através da colocação de sementes na orelha), shiatsu (massagem corporal manual). 

 
 

“... a primeira pós foi em Metodologia do Ensino Superior, porque na época 
eu tinha feito uma entrevista para auxiliar didático, então um dos requisitos 
seria que eu tivesse a Metodologia do ensino superior, né, para dar aula. E 
foi a primeira pós que eu fiz. Depois eu fiz terapia floral, agora eu tô, 



  

terminei a especialização em aurículo acupuntura e to na metade da outra 
especialização que é acupuntura. Eu fiz shiatsu, também”. (Sheila, 38 anos) 

 

 

De acordo com QUEIROZ (2000), medicina alternativa é: “uma proposta terapêutica 

que foge da racionalidade do modelo médico dominante, i.e., da medicina especializada, 

tecnológica e mercantilizada, enquanto adota uma postura holística e naturalística diante da 

saúde e da doença” (p. 364). Na leitura deste fato, considera-se que os psicólogos nas UBS’s 

estão em busca de sua identidade neste trabalho, com forte influência da dualidade doença X 

cura. As terapias alternativas apresentam uma visão diferente da medicina tradicional que é 

basicamente a ênfase no doente e não da doença, buscando que ele encontre o equilíbrio 

interno. Neste caso, o equilíbrio está em passar por estágios temporários de saúde e de doença 

(p. 366). 

 Considerando as categorias analisadas neste trabalho, percebe-se que a questão da 

mudança do enfoque do curativo para o preventivo é uma perspectiva para a qual a maioria 

dos psicólogos não está preparada para lidar. A busca de formação complementar, tanto nas 

práticas tradicionais ou clássicas, buscada pela maioria, como nas práticas alternativas, é uma 

constante na maioria dos entrevistados. A maioria buscou cursos enfocados na psicologia 

clínica. Poucos foram aqueles que buscaram cursos numa outra ótica. Seja através do enfoque 

na doença ou no doente, os psicólogos ainda estão presos na dicotomia: doença X cura. O 

espaço para o preventivo ainda é olhado numa perspectiva individual, do ambiente do 

consultório. A maioria dos psicólogos falou da importância das ações preventivas, ressaltando 

que o trabalho em Psicologia por si só já é prevenção. Não se pode discordar desta colocação. 

No entanto, o que se percebe é que há uma dificuldade para a compreensão de ações 

preventivas no plano do atendimento coletivo. Muitos psicólogos disseram, nas entrevistas, 

que compreendem saúde como um bem estar (bio-psico-social), mas há também muitos que 

indicam saúde como algo interno, equilíbrio e melhoria dos sintomas, demonstrando assim 

uma compreensão individual do conceito de saúde. 

 

 

 

 



  

 

3.3. O Exercício Profissional na UBS 

 

Para compreensão do exercício profissional dos psicólogos nas UBS’s, foram 

levantados, a fim de montar as características deste trabalho nos municípios pesquisados, 

alguns dados que apresentados a seguir. 

A partir da Tabela 5, constata-se quatro tipos de carga horária de trabalho nas 

prefeituras: quarenta horas, trinta horas, vinte e quatro horas e vinte horas. Aqueles que 

trabalham trinta horas são os concursados pelo Estado, antes de 1990, antes da 

Municipalização dos serviços das UBS’s. Aqueles que trabalham quarenta horas são 

concursados após 1990 e já entraram no sistema vigente das Prefeituras, que é o trabalho de 

quarenta horas semanais. Observou-se também que os dois psicólogos que aparecem com 

vinte e quatro horas semanais de trabalho têm uma jornada de quarenta horas na Prefeitura, 

mas prestam serviços como psicólogos, em dois equipamentos diferentes, com atuação 

diferente. Estas vinte e quatro horas referem-se ao período que estão nas UBS’s. A diferença 

de carga horária entre os psicólogos que trabalham na rede pública, principalmente entre 

aqueles que trabalham trinta e quarenta horas, causa grande desconforto entre eles. De acordo 

com as informações que coletadas, tem havido negociações com as prefeituras para tentar 

chegar a um acordo. Olhando novamente a Tabela 1, são encontrados quatro psicólogos que 

se recusaram a participar da presente pesquisa, sendo que três destes psicólogos, da cidade de 

Diadema, marcaram sua posição ao se recusarem a participar da pesquisa, como uma forma 

de protesto à jornada de quarenta horas semanais, alegando que responder às perguntas seria 

uma atividade extra. Talvez este fato tenha ocorrido em função da autorização da coordenação 

da cidade para a realização da pesquisa, que pode ter suscitado neles a idéia de que a pesquisa 

pudesse ser de interesse de suas coordenações. 

ALBUQUERQUE (1978), ao considerar que os psicólogos são assalariados e 

vinculados ao serviço público, está levando em conta que o profissional “psi” não tem mais a 

propriedade de seu trabalho. A demonstração de recusa em participar da pesquisa, utilizando-

se da argumentação da carga horária, vai ao encontro do que afirma o autor, pois optar por 

não participar da pesquisa é o exercício do domínio que lhes sobrou, que está em seus 

instrumentos de trabalho, seus métodos. Assim, estes psicólogos fizeram a opção de como 

utilizariam melhor seu tempo. 



  

Do mesmo modo, pode-se perceber que a questão da carga horária reúne a maioria dos 

psicólogos em torno de uma reivindicação, que é a redução de jornada. Não percebemos 

nenhuma outra manifestação que tivesse tanta adesão. Estas circunstâncias deixam os 

psicólogos à mercê da administração, que exerce seu poder de proprietário do trabalho.  

Este é um exemplo da categoria “Mudança do atendimento: do consultório para 

instituição pública” onde se discute a questão do trabalho assalariado.  

Na observação da Tabela 10, vê-se que, dos trinta e oito psicólogos entrevistados: a 

maioria deles, vinte e cinco (65,8%), faz uma jornada de quarenta horas, oito (21,1%) 

trabalham trinta horas, dois (5,3%) vinte e quatro horas e três (7,9%) trabalham vinte horas 

semanais. 

 

 

 Diadema Mauá Santo André São Bernardo Total 
N  1 2  3 
%   33,3% 66,7%  100,0% 20 
% na Cidade  11,1% 12,5%  7,9% 
N 1  1  2 
%  50,0%  50,0%  100,0% 24 
% na Cidade 16,7%  6,3%  5,3% 
N   2 6 8 
%    25,0% 75,0% 100,0% 30 
% na Cidade   12,5% 85,7% 21,1% 
N 5 8 11 1 25 
%  20,0% 32,0% 44,0% 4,0% 100,0% 

Carga 
horária 
semanal 

de 
trabalho 

UBS 

40 
% na Cidade 83,3% 88,9% 68,8% 14,3% 65,8% 
N 6 9 16 7 38 
%  15,8% 23,7% 42,1% 18,4% 100,0% Total 
% na Cidade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabela 10 – Carga Horária de Trabalho Semanal. 
 

 

No levantamento inicial da cidade de Mauá, constatou-se que ali existia um tipo de 

trabalho de psicologia nas UBS’s. Quando as entrevistas começaram a ser feitas naquele 

município, cerca de quatro meses depois do levantamento, constatou-se que o trabalho estava 

em franca mudança. Os psicólogos haviam passado a trabalhar no sistema de Ambulatório de 

Saúde Mental. É importante ressaltar que oito dos nove psicólogos entrevistados em Mauá 



  

contaram esta modificação. A psicóloga que não relatou esta mudança estava há pouco tempo 

na Unidade e ainda se familiarizava com o trabalho. 

Mesmo depois dessa constatação, optou-se por manter a cidade de Mauá, por ser uma 

transformação recente e estes psicólogos ainda estarem trabalhando em UBS’s e não terem 

sido transferidos para os CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial), ainda em fase de 

implantação. Outro motivo é que o trabalho pretende registrar o movimento por que passa a 

profissão. Constata-se com esta mudança, que a cidade já não possui mais o trabalho de 

Psicologia em UBS’s na perspectiva do atendimento primário à população. Basicamente o 

trabalho passa, com estas mudanças, a ser no sentido da atenção secundária, do ambulatório.  

Na observação da Tabela 5, pode-se perceber que 62,5%, cinco dos oito psicólogos 

que trabalham com Ambulatório de Saúde Mental, informaram que sua formação no Curso de 

Psicologia foi pouco suficiente para o trabalho que desenvolvem. 

De um modo geral, através das entrevistas realizadas, pôde-se traçar um panorama das 

atividades para as quais as UBS’s estão voltadas. De acordo com a Tabela 11, os psicólogos 

entrevistados informaram que a cidade de Diadema tem trabalhado com prevenção e 

promoção. Atualmente, a cidade de Mauá está desenvolvendo um trabalho voltado para o 

atendimento em Ambulatório de Saúde Mental. A cidade de Santo André possui a maior 

diversificação em seus atendimentos entre os municípios pesquisados. A cidade presta 

atendimento em várias áreas como: Prevenção e Promoção; Diagnóstico Diferencial; DST-

AIDS; Saúde da Mulher; Reprodução, planejamento familiar, esterilização; Saúde do escolar 

e problemas de aprendizagem. Percebemos, neste município, uma tendência de trabalho para 

o atendimento individual. Por último é mencionada a cidade de São Bernardo do Campo, cujo 

atendimento da UBS está mais próximo da proposta colocada por CAMPOS (1989), estando 

voltado para o trabalho em prevenção e promoção, na perspectiva do atendimento individual e 

em grupo, (ressalta-se que a organização por estes temas de atuação é dada pelas informações 

prestadas pelos entrevistados). 

 

 Diadema Mauá Santo André São Bernardo Total 
Prevenção e promoção 6  5 7 18 
Ambulatório de saúde mental  9   9 
Diagnóstico Diferencial   1  1 

Tipo de 
atendimento 
da unidade 

DST AIDS   2  2 



  

Saúde da mulher   1  1 
Reprodução, planejamento 
familiar, esterilização.   5  5 

Centro de especialidades   1  1 

 

Saúde do escolar, problemas de 
aprendizagem.   1  1 

Total 6 9 16 7 38 
Tabela 11 – Tipo de atendimento por cidade. 

 

 

A seguir são relatadas as respostas dos psicólogos coletadas pela pesquisa, a partir de 

perguntas previamente elaboradas. Mais adiante poder-se-á ver, no relato dos psicólogos, 

quais são as atividades que eles informaram na entrevista como aquelas que eles executam nas 

UBS, além do que foi perguntado pelas pesquisadoras. 

Foi perguntado a todos se fazem triagem na UBS. Dos trinta e oito entrevistados, dois 

informaram que não fazem e trinta e seis que fazem, (Tabela 12). 

 

 
 Diadema Mauá Santo André São Bernardo Total 

Sim 6 9 14 7 36 Faz triagem 
Não   2  2 

Total 6 9 16 7 38 
Tabela 12 - Triagem 

 

 

Questionados sobre psicodiagnóstico, vinte e um psicólogos informaram que realizam 

esta atividade na UBS enquanto dezesseis informaram que não fazem este trabalho. 

Verificamos que somente na cidade de Santo André há onze psicólogos que fazem 

psicodiagnóstico, que representam 52,4% do total que informaram que executam esta 

atividade (Tabela 13). Os entrevistados referiram-se a esta atividade como algo que se 

desenvolve de modo precário, com poucos instrumentos de avaliação, e, em sua maioria, 

através de desenhos e uns poucos jogos. Alguns psicólogos relataram que, na ausência de 

material para o desenvolvimento desta atividade, traziam material de casa, ou compravam 

com seu dinheiro. Os psicólogos entrevistados referiram-se a esta atividade como um 

psicodiagnóstico não convencional e que, em suas atividades na UBS, não está previsto este 

tipo de atuação. No entanto, eles a praticam por entenderem que é impossível fazer o 



  

atendimento individual sem antes fazer o psicodiagnóstico, principalmente se o paciente for 

uma criança. 

 

 Diadema Mauá Santo André São Bernardo Total 
Sim 4 4 11 2 21 Faz psicodiagnóstico 
Não 2 5 5 4 16 

Total 6 9 16 6 37 
Tabela 13 - Psicodiagnóstico 

 

 

Dos trinta e oito entrevistados, trinta e sete informaram que fazem encaminhamentos e 

orientações (Tabela 14). Trinta e seis psicólogos fazem atendimento psicoterapêutico 

individual e trinta fazem atendimento a grupos. No caso dos atendimentos a grupos, alguns 

mencionaram não se tratar de trabalho psicoterapêutico, e sim, de um trabalho de orientação. 

Psicólogos que estão em Centros de Especialidades e Ambulatórios de saúde Mental 

informaram que fazem atendimento psicoterapêutico em grupo, desde que estes sujeitos 

estejam razoavelmente íntegros para o desenvolvimento do trabalho. 

 

 Diadema Mauá Santo André São Bernardo Total 
Faz encaminhamentos 
 Sim 6 8 16 7 37 

Sim 5 9 16 7 37 Faz orientação 
Não 1    1 
Sim 5 9 16 6 36 Faz atendimento psicoterapêutico 

individual na UBS Não 1   1 2 
Sim 5 9 12 4 30 Faz atendimento psicoterapêutico 

em grupo Não 1  4 3 8 
Tabela 14 

 
 

 Perguntou-se aos entrevistados se eles consideravam que faziam trabalho na área da 

saúde pública. Uma boa parte dos psicólogos respondeu sim, sem hesitar. Alguns 

apresentaram questionamentos sobre o que seria “saúde pública” e outros foram dando suas 

próprias definições do que seria esta atividade. A maioria mencionou que o trabalho em UBS 

já é uma atividade da saúde pública. Outros disseram que se considerarmos as orientações e 

os trabalhos de grupo, então esta atividade é feita por eles. Dos trinta e oito entrevistados, 



  

trinta e três responderam à pergunta e destes, vinte e quatro disseram que faziam “trabalhos na 

área da saúde pública” enquanto nove disseram que não fazem (Tabela 15).  

 

 Diadema Mauá Santo André São Bernardo Total 
Sim 5 5 9 5 24 Faz saúde pública - orientação, 

educação, informação etc. Não  4 4 1 9 
Total 5 9 13 6 33 

Tabela 15 – Saúde pública 
 

 

 Além do questionamento sobre “saúde pública”, perguntou-se aos psicólogos se eles 

faziam trabalhos voltados à prevenção e à promoção. Vinte e sete responderam que sim e 

nove responderam que não, (Tabela 16). 

 

 Diadema Mauá Santo André São Bernardo Total 
Sim 5 5 10 7 27 Realiza trabalhos em prevenção e promoção 
Não 1 3 5  9 

Total 6 8 15 7 36 
Tabela 16 – Trabalha com prevenção e promoção 

 

 

 Na Tabela 17, é possível visualizar todas as atividades que os psicólogos informaram 

que realizam em seu trabalho na UBS. 

De todos os dados encontrados, ressalta-se que a maioria dos psicólogos relatou 

trabalhos na linha do atendimento clínico, em grupo e individual, da seguinte forma: vinte e 

cinco psicólogos (65,8%) fazem Atendimento a Grupos, o mesmo número (65,8%) faz 

Atendimento a Adultos, vinte e dois (57,9%) fazem Atendimento a Crianças, dezoito (47,4%) 

fazem Atendimentos a Adolescentes e o mesmo número (47,4%) fazem Aconselhamento. 

Pode-se dizer que há uma tendência na ação do psicólogo nas UBS’s para o atendimento 

psicoterapêutico. 

Constata-se que depois dos atendimentos psicoterapêuticos, aparecem os trabalhos 

voltados aos programas de saúde como Planejamento Familiar (44,7%), Hipertensão (42,1%), 

Diabéticos (42,1%), Atendimento aos Escolares (42,1%), Gestantes (39,5%), Puericultura 

(39,5%), Aleitamento Materno (39,5%), BCG (36,8%).  



  

Há também um grupo que diversifica suas atividades entre: Grupo de portadores de 

HIV (34,2%), Terceira Idade (34,2%), Educação Sexual (34,2%), Climatério (31,6%), Grupo 

de Mães (31,6%) e outras. Citou-se apenas as que um maior número de psicólogos realiza. 

 

 N % 
Grupos de adolescentes 18 47,4% 
Grupo de hipertensos 16 42,1% 
Grupo de diabéticos 16 42,1% 
Grupo de puericultura 15 39,5% 
Grupo de amamentação - aleitamento materno 15 39,5% 
Grupo de planejamento familiar 17 44,7% 
Grupo de matrícula 10 26,3% 
Grupo de gestantes 15 39,5% 
Grupo de portadores de HIV 13 34,2% 
Grupo de BCG 14 36,8% 
Grupo de pais (orientação) 11 28,9% 
Preparação para esterilização 11 28,9% 
Atendimento a crianças 22 57,9% 
Atendimento a adultos 25 65,8% 
Atendimento a grupos 25 65,8% 
Atendimento ao escolar 16 42,1% 
Higiene bucal 10 26,3% 
Grupos de mães (bebês) 12 31,6% 
Climatério (menopausa) 12 31,6% 
Saúde do adulto 11 28,9% 
Terceira idade  13 34,2% 
Saúde da Criança 11 28,9% 
Trabalho de reintegração do paciente de doença mental à sociedade 11 28,9% 
Psicoterapia breve 10 26,3% 
Aconselhamento 18 47,4% 
Educação Sexual 13 34,2% 
Faz trabalho com comunidade de base 1 2,6% 
Faz trabalho comunitário com ONG's 1 2,6% 
Faz atendimento/grupo sobre violência doméstica 2 5,3% 
Faz grupo de ajustamento social 1 2,6% 
Trabalha com dependência química 1 2,6% 
Trabalha com família 2 5,3% 
Trabalha com mulheres depressivas 1 2,6% 
Trabalha com psicóticos 2 5,3% 
Faz trabalho com oficinas 1 2,6% 

Tabela 17 – Atividades realizadas por psicólogos nas UBS’ 

 

 



  

Na Tabela do Anexo 3, é possível visualizar o cruzamento dos dados sobre o tipo de 

atendimento que os psicólogos realizam, fazendo-se uma aproximação pelo tipo de trabalho 

que eles dizem que a UBS’s em que estão presta à população. Essa aproximação ocorreu por 

temas de trabalho, baseando-se em seus relatos. Entende-se que estas atividades estão 

inseridas dentro de uma política municipal de atendimento à saúde, que determina que tipo de 

serviço a população de um determinado local precisa. Estes dados fazem compreender o 

contexto das atividades executadas pelos psicólogos.   

Nas UBS que fazem um trabalho voltado à prevenção e promoção, os psicólogos 

realizam atividades preferencialmente voltadas a: adolescentes, hipertensos, puericultura, 

aleitamento materno, planejamento familiar, gestantes, matrícula, BCG, orientação a pais, 

terceira idade e saúde da criança. De modo geral, os psicólogos trabalham com atendimento 

psicoterapêutico de adultos, crianças, grupos, do escolar e aconselhamentos. 

Nas UBS que foram caracterizadas pelos psicólogos como de ambulatório de saúde 

mental, os psicólogos fazem preferencialmente as seguintes atividades: atendimento 

psicoterapêutico a adultos, crianças, grupos, famílias, mulheres depressivas, psicóticos, 

dependência química, ajustamento social e violência Doméstica. 

Os psicólogos que trabalham nas UBS que atendem à saúde da mulher fazem 

atendimento à gestantes, grupos de mães, climatério, educação sexual, hipertensos e higiene 

bucal. 

 As atividades desenvolvidas por psicólogos nas UBS que trabalham com reprodução, 

planejamento familiar e esterilização, estão voltadas para: adolescentes, planejamento 

familiar, gestantes, preparação para esterilização, atendimento a crianças, a adultos, ao 

escolar, a grupos, climatério e educação sexual. 

 Preferencialmente, os atendimentos dos psicólogos nas UBS consideradas como centro 

de especialidades estão voltados ao atendimento psicoterapêutico a adolescentes, a adultos, 

psicoterapia breve, aconselhamento e de um modo geral, à saúde do adulto. 

 As UBS em que os psicólogos informaram que realizam um trabalho voltado à saúde 

do escolar e aos problemas de aprendizagem, trabalham com diabéticos, puericultura, 

gestantes, higiene bucal e de um modo geral, saúde da criança. Atendimento psicoterapêutico 

a crianças, ao escolar e a grupo de mães, orientação a pais, psicoterapia breve, 

aconselhamento. 



  

 Percebe-se, com estes dados, que as atividades executadas por psicólogos nas UBS’s 

são de grande abrangência, estando próximas do que é proposto como função do Psicólogo 

Clínico no CBO (Ministério do Trabalho, 1982). Neste documento, está previsto o 

atendimento tanto no âmbito individual, quanto coletivo. Está previsto o trabalho em 

consultório e em instituições públicas, principalmente as de saúde, numa mudança de enfoque 

do curativo para o preventivo. A perspectiva de ação do psicólogo, além de considerar a área 

da saúde mental, adota o trabalho em Psicologia da Saúde. 

 A grande abrangência de áreas para o atendimento à população, faz com que haja uma 

divergência entre teoria e prática. Ao mesmo tempo em que a abrangência está prevista 

teoricamente, tanto pelos documentos da profissão, quanto na origem do Atendimento 

Primário à Saúde, demonstra uma inaplicabilidade em sua prática. A dificuldade relatada 

pelos psicólogos para o desenvolvimento de seu trabalho é sentida, em parte, pela 

fragmentação. Alguns falam das políticas públicas de saúde, outros falam da demanda. Há 

ainda os que entendem que a participação de Psicólogos em UBS está equivocada, 

apresentando uma busca de autonomia para sua atuação na Unidade e desenvolvendo com 

isto, o atendimento clínico individualizado como única alternativa de ação.  

 A busca de autonomia do trabalho é uma constante nos relatos dos entrevistados. A 

autonomia é o exercício de tomada de decisões de acordo com nossas vivências e 

significações, valores e crenças, algo que está embasado nos próprios critérios, de acordo com 

nosso ponto de vista: 

 

 

“... afinal, parece ser isto o que a própria palavra carrega de sentido e 
expressa de significados: auto + nomia = normas próprias (...) Se, ao 
contrário, nos mantivermos cultivando – consciente ou inconscientemente – 
heteronomia, continuamos a agir acriticamente, segundo o ponto de vista do 
outro que nos é imposto anulando nossa identidade...” ARAGÃO (2003).  
 
 
 

 De acordo com a autora, autonomia só é possível quando se pode “compreender, 

assumir e empreender as mudanças necessárias para o desenvolvimento do País, da minha 

comunidade ou em meu âmbito pessoal” ARAGÃO (2003). Por isto, transportando-se deste 

texto para o atual contexto, ressalta-se que a necessidade da continuidade de aprendizado é tão 



  

importante para os psicólogos nas UBS’s. O exercício de sua autonomia é parte do processo 

de construção da identidade profissional no campo da saúde e mais especificamente, na UBS. 

A competência dos entrevistados tem sido buscada fora da rede pública, através das 

supervisões, dos cursos, orientações etc. A busca por esta formação é individualizada e reflete 

uma utilização destes conteúdos, feita de modo individualizado. Assim, o aspecto coletivo vai 

sendo deixado de lado e a autonomia sonhada pelo psicólogo que trabalha na Unidade, vai 

tomando um rumo para o trabalho fora da UBS. 

Ainda na perspectiva de uma competência buscada para o exercício daquilo que está 

fora da proposta da UBS, o aspecto preventivo é exercido no atendimento individual e a 

leitura do trabalho sob a ótica da Psicologia da Saúde, é quase desconhecida, mantendo-se 

uma atuação sob o enfoque da saúde mental, área para a qual os psicólogos formados há 

algum tempo sentem-se preparados para atuar. 

É como uma bola de neve. A participação do psicólogo vai ficando cada vez mais 

afastada da proposta da UBS enquanto que esta não propicia uma aproximação, não investe na 

formação para o entendimento, o trabalho vai ficando comprometido e o profissional vai se 

tornando mais uma ferramenta de um sistema que não funciona. 

Neste sentido, BOURDIEU (1989) apresenta a participação do trabalhador no 

processo de exploração do qual faz parte ao entrar na produção. Pode-se comparar esta visão 

com o que se encontra em alguns psicólogos trabalhando nas UBS’s. Profissionais 

responsáveis por uma “produção”, conscientes de sua situação, mas ao mesmo tempo 

justificando seus pequenos ganhos com algum espaço para atuarem na linha teórica que 

apreciam, ou pelo salário “fixo” que entra todos os meses, ao contrário da renda que teriam no 

consultório. 

 

 

“As atitudes inculcadas pela experiência inicial do mundo social, a qual, em 
certas conjunturas, pode predispor os jovens trabalhadores a aceitarem, ou 
mesmo a desejarem, a entrada no mundo do trabalho, identificado como o 
mundo dos adultos, são reforçadas pela própria experiência do trabalho e por 
todas as transformações das atitudes que ela implica (e nas quais se pode 
pensar por analogia com as que Goffman descreve como constitutivas do 
processo de ‘asilização’): seria preciso evocar aqui todo o processo de 
investimento que leva os trabalhadores a contribuírem para a sua própria 
exploração pelo próprio esforço que fazem para se apropriarem do seu 
trabalho e das suas condições de trabalho e que os faz apegarem-se ao seu 



  

oficio (em todos os sentido do termo) por intermédio das próprias liberdades 
(ínfimas muitas vezes e quase sempre ‘funcionais’) que lhes são concedidas 
e, também, claro, sob o efeito da concorrência que se gera nas diferenças (...) 
constitutivas do espaço profissional que funciona como campo.” 
(BOURDIEU, 1989, p. 96). 

 

 

 Os psicólogos criam justificativas para continuarem trabalhando e enfrentando uma 

realidade que passa por: desconforto de terem que prestar contas de quantas pessoas 

atenderam por dia; meta de produtividade a cumprir; falta de condições materiais para 

desenvolver dignamente seu trabalho. Aliado a isto, a maioria não tem orientação de suas 

coordenações, entre outras coisas. Os psicólogos contribuem para a continuidade de sua 

situação desconfortável, na medida em que tentam tornar seu trabalho aceitável. 

 

 

“O que deste modo se lembra, é que existe um investimento no próprio 
trabalho que faz com que o trabalho proporcione um ganho específico, 
irredutível ao lucro monetário: este ‘ganho’ do trabalho, que constitui em 
parte o ‘interesse’ pelo facto de trabalhar e que é, por outra parte, efeito da 
ilusão constitutiva da participação num campo, contribui para tornar o 
trabalho aceitável para o trabalhador apesar da exploração; ele contribui até, 
em certos casos, para uma forma de auto-exploração”. (BOURDIEU, 1989, 
p. 97). 

 

 

 

 3.4. Exercício da profissão fora da UBS 

 

 Uma outra questão importante a ser analisada em relação à montagem do perfil 

profissional dos psicólogos entrevistados, é a constatação de que dezesseis (42,1%) deles 

executam outra atividade fora da UBS, doze psicólogos (31,6%), não exercem atividade fora 

da UBS e dez psicólogos (26,3%) já exerceram outras atividades, não exercem mais. Destaca-

se que entre os que atuam fora da UBS, a maioria (68,8%) encontra-se na cidade de Santo 

André. Entre aqueles que já exerceram atividade fora da UBS e não exercem mais, a maioria 

(57,1%) está na cidade de São Bernardo do Campo.  

 

 



  

 Diadema Mauá Santo André São Bernardo Total 
N 3 2 11  16 
% 18,8% 12,5% 68,8%  100,0% Sim 
% na Cidade 50,0% 22,2% 68,8%  42,1% 
N 1 5 3 3 12 
%  8,3% 41,7% 25,0% 25,0% 100,0% Não 
% na Cidade 16,7% 55,6% 18,8% 42,9% 31,6% 
N 2 2 2 4 10 
%  20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

Atividade 
profissional 
fora da UBS 

Já fez, 
não faz 
mais % na Cidade 33,3% 22,2% 12,5% 57,1% 26,3% 

N 6 9 16 7 38 
%  15,8% 23,7% 42,1% 18,4% 100,0% Total 
% na Cidade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabela 18 – Atividade profissional fora da UBS. 
 

 

 

Entre aqueles que trabalham em outras atividades fora da UBS, quatorze informaram a 

carga horária de trabalho, que varia de três a vinte horas semanais, conforme Tabela 19. 

Alguns psicólogos informaram o número de pacientes que atendem semanalmente. Estes 

atendimentos determinam a carga horária de trabalho em seus consultórios. A maioria relatou 

que tentou manter, no começo de sua carreira, a atividade paralela à UBS, no trabalho em 

consultório, mas que frente à dificuldade de mantê-lo em função da baixa demanda e da baixa 

remuneração, acabou desistindo desta atividade e hoje estão somente na UBS.  

 

 

Atividade fora da UBS  
 Sim 

Total 

3 2 2 
4 1 1 
6 1 1 

10 2 2 
12 1 1 
15 3 3 
16 2 2 

Qual a carga horária 
semanal de trabalho 

20 2 2 
Total 14 14 

Tabela 19 – Carga Horária em atividade fora da UBS. 
 

 



  

Na soma do número de psicólogos que estão ou estiveram envolvidos com atividades 

profissionais fora das UBS’s teremos a maioria, vinte e seis 68,4% dos entrevistados. Destes 

vinte e seis, vinte e quatro informaram que esta atividade é da área da psicologia sendo que, 

quinze dos entrevistados estão ativos nesta atividade e nove não estão, (Tabela 20). 

 

Atividade profissional fora da UBS  
 Sim Já fez, não faz mais 

Total 

Sim 15 9 24 Atividade é da área da Psicologia? 
Não 1 1 2 

Total 16 10 26 
Tabela 20 – Atividade em Psicologia? 

 

 

Foi perguntado aos psicólogos se a atividade que exerciam fora da UBS era da área da 

Psicologia. Entre os vinte e quatro psicólogos que informaram que trabalham em outras 

atividades, apenas vinte e um descreveram quais eram, sendo que dezenove informaram que 

trabalham em consultório, enquanto um trabalha como psicólogo num Centro de Dependência 

Química, da própria Prefeitura onde também faz trabalho em UBS, (Tabela 21). Analisando 

ainda esta Tabela, constata-se também que um psicólogo vai a uma empresa da região para 

fazer atendimento psicológico a funcionários, o que ele entende ser um trabalho de 

consultório, só que dentro da empresa. 

A maioria dos psicólogos que informou que trabalha fora da UBS, relatou que estas 

atividades proporcionam uma renda para seu sustento. O que se pode perceber no relato destes 

entrevistados, é que as atividades fora da UBS que estão voltadas à Psicologia proporcionam a 

estes psicólogos uma proximidade com a Psicologia – reconhecida por eles. É interessante 

observar nestes relatos, que o trabalho que realizam nas UBS’s não é considerado como da 

Psicologia ou então é tratado como um sub-produto de suas tarefas. 

 

 

 Consultório 
Centro de 

dependência 
química 

Atendimento Psicológico a 
funcionários de empresa Total 

Atividade é da área da 
Psicologia? Sim 19 1 1 21 

Total 19 1 1 21 
Tabela 21 – Descrição da atividade em Psicologia 



  

 

 

Dos dois profissionais que informaram que exercem outras atividades fora da UBS, 

que não são da área da Psicologia, um deles trabalha com artes e o outro na docência, (Tabela 

22). 
 

 

 Artes Docência Total 
Atividade é da área da Psicologia? Não 1 1 2 
Total 1 1 2 

Tabela 22 – Descrição da atividade fora da Psicologia 

 

 

 Boa parte dos psicólogos, ao manifestar-se contra a carga horária de 40 horas 

semanais, mencionou a dificuldade em atender 16 pessoas por dia, na média de um paciente a 

cada meia hora. Os psicólogos falaram do desgaste mental que este ritmo lhes causa, que, 

aliado à falta de incentivo por supervisão e terapia, acaba por fazer com que trabalhem 

cansados, com poucos recursos externos e internos frente à grande demanda e variedade de 

problemas encontrados. Podemos imaginar que, após 16 atendimentos diários em uma 

Unidade Básica de Saúde, estes psicólogos estejam exauridos para realizarem atendimentos 

em seus consultórios, mas, não se pode deixar de registrar que aqueles que disseram que 

fazem esta dupla jornada, deixaram claro o prazer que é o consultório, que passa a ser uma 

forma de manter sua identidade e autonomia. 

 

 

3.5. Supervisão técnica 

 

 Faz parte da formação do psicólogo buscar, logo após sua formatura, supervisão de 
seus trabalhos. Esta supervisão visa transmitir conhecimentos para o exercício da profissão, 
até que estes sejam parte de seu saber profissional. Para o desenvolvimento desta atividade, os 
psicólogos fazem um investimento pessoal e são poucos os que conseguem alguma ajuda 
institucional para isto, seja no plano financeiro ou através de incentivos através de dispensa de 
algumas horas. Os psicólogos entrevistados relataram esta dificuldade para o desenvolvimento 
da supervisão e também para a busca de sua terapia, que alguns colocaram como fundamental 



  

para o trabalho que executam, sem a qual seria impossível manter um bom nível de saúde 
mental para o atendimento de uma demanda tão grande, que é o trabalho na UBS. 

 Vale lembrar, para esta análise, que alguns psicólogos mencionaram que em governos 
municipais anteriores, quando havia uma política voltada para as UBS, chegaram a fazer 
supervisão paga pelas prefeituras com psicólogos de institutos e escolas de reconhecimento 
acadêmico e que além disto, alguns convênios eram feitos para o oferecimento deste preparo 
aos psicólogos das UBS’s. 

 

 

“Eu gosto da área de clínica. Quando eu entrei na Prefeitura, entrei pra 
educação. Eu trabalhei um ano na Educação com inclusão, em classes 
comuns, com deficientes. Trabalhei de educação especial, naquele trabalho 
de ir às escolas, de inclusão. Foi um trabalho que tava começando na 
Prefeitura de Cidade, muito bonito. Nessa época, foi interessante, era uma 
outra administração, nós tínhamos espaço, então eu fazia supervisão em São 
Paulo, então a Prefeitura pagou supervisão, nós tínhamos cursos com muitos 
profissionais, que vinham pra educação. Como era um grupo novo e era um 
trabalho que estava sendo formado, era um projeto novo, então havia verba. 
Então o que é projeto novo, recebe verba, o que é projeto que já existe, não 
tem verba. Então qual é a diferença entre aqui e o CAPS. Tanto o CAPS 
dependência química quanto os NAPS, eles são projetos novos. Então pra 
projetos novos, tem verba. Pra aquilo que já existe não vem verba. Então 
naquela época a educação especial era uma coisa nova. Então nós 
recebemos: nós éramos duas psicólogas e eles pagavam pra gente um curso, 
não, uma supervisão, pra duas psicólogas e ela era cara. Fora isso foi 
montado todo um curso de apoio. Nós escolhemos os profissionais que nós 
queríamos e a Prefeitura bancou. Então, nós tínhamos todo mês: então nós 
estivemos com o Lino de Macedo, vários. Nós fomos escolhendo as pessoas. 
Então, tinha psicólogos, pedagogos, tudo pra subsidiar esse trabalho da 
educação especial”.  (Sheila, 38 anos). 

 

 

Na Tabela 23, é possível encontrar 65,8% da população – vinte e cinco psicólogos que 
informaram que já fizeram, ou que ainda fazem supervisão para darem conta de seus trabalhos 
na UBS, ou no consultório. Destes vinte e cinco psicólogos, 31,4% – onze profissionais – 
ainda fazem supervisão e 40% – quatorze psicólogos – pararam de fazer a supervisão. Há dez 
psicólogos – 28,6%, que não fazem, ou nunca fizeram supervisão e 3 psicólogos que não 
informaram sobre esta questão. 

 

 



  

 Diadema Mauá Santo André São Bernardo Total 
N 1 3 7  11 
%  9,1% 27,3% 63,6%  100,0% Sim 
% na Cidade 16,7% 33,3% 46,7%  31,4% 
N 3 2 4 1 10 
%  30,0% 20,0% 40,0% 10,0% 100,0% Não 
% na Cidade 50,0% 22,2% 26,7% 20,0% 28,6% 
N 2 4 4 4 14 
%  14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 100,0% 

Tem 
supervisão 
neste ou no 
outro 
trabalho? 

Já fez, não faz mais 
% na Cidade 33,3% 44,4% 26,7% 80,0% 40,0% 
N 6 9 15 5 35 
%  17,1% 25,7% 42,9% 14,3% 100,0% Total 
% na Cidade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabela 23 – Busca por supervisão. 

 

  

“Eu faço análise, faço supervisão, tenho feito alguns cursos pelo NESM, 
através da DIR, Direção Regional, mesmo pela APEP, Associação de 
Psicoterapia de Estudos Psicanalíticos, uma série de cursos que vão surgindo 
que a gente vai fazendo. Mas assim, acadêmica, com uma carga horária 
maior, por enquanto não. Mas, já fiz muitos cursos. Eu to conseguindo o 
título de especialização pela experiência prática, através do Conselho 
Regional de Psicologia, Resolução 02/01. Poderia ter conseguido dois títulos 
pelo tempo de trabalho. Agora, eu tenho uma série de cursos, mas não com 
este título, específico. Mas tenho uma série de cursos. Porque no início da 
carreira eu tenho vários cursos assim: gestalterapia, um ano; um ano de 
terapia existencial fenomenológica, aí depois eu parti pra psicanálise. 
Melanie Klein. Tenho uns dois cursos de Melanie Klein. Winnicott, um ano, 
pelo NESM eu fiz cursos de seis meses, fora uma série de outros com uma 
carga horária menor” (Alberto, 40 anos) 

 

 

 Considera-se o índice de psicólogos que não faz ou que nunca fez supervisão, bastante 

alto, aproximando-se de 1/3 da população entrevistada. Boa parte dos psicólogos que se 

enquadram neste índice informaram que a dificuldade financeira é a responsável pela falta de 

supervisão.  

 

“Não, eu tive até o quinto ano que eu trabalhava aqui eu tinha supervisão, 
hoje a gente já leva assim mesmo independente, fazendo alguma leitura, 
algum estudo de caso, mas não tenho mais supervisão. Mesmo porque a 
supervisão que a gente deveria de ter é a institucional e a instituição não 
oferece”. (Edgar, 43 anos). 
 
“Tem supervisão? Não. Eu cai na besteira de ter um tempo, mas é muita 
idiotice, não a supervisão em si, é eu gastar uma fortuna ganhando uma 



  

miséria, então ao invés de me ajudar, acabava até comprometendo o meu 
trabalho na medida que eu empobrecia minha qualidade de vida, as minhas 
condições materiais se deterioravam, eu ah, vai tomar banho, 
institucionalmente não há retaguarda alguma”. (Adão, 45 anos). 
 

 

 

3.6. Impressões sobre o trabalho que realizam 

 

 Foi perguntado aos psicólogos o que eles achavam sobre a colaboração que a 

Psicologia tem a dar nas áreas da prevenção e promoção. Grande parte dos psicólogos relatou 

a importância da presença da psicologia na realização de tais atividades, apesar de se constatar 

a dificuldade que é para eles, extrapolarem do plano individual para o coletivo, neste assunto. 

Percebeu-se que esta dificuldade esteve associada à falta de compreensão de como este 

assunto deveria estar relacionado com o trabalho que realizam. Alguns deles perguntaram aos 

entrevistadores se a questão era sobre a Psicologia em geral. Boa parte dos entrevistados 

procurou relacionar a prevenção às questões mais abrangentes da Psicologia, distanciando-a, 

com isto, de sua atividade na UBS. 

Perguntou-se também a opinião deles, sobre a contribuição que a Psicologia tem a 

oferecer para os trabalhos de prevenção e promoção. Dos trinta e oito entrevistados, somente 

vinte responderam, o que significa 52,6%. As respostas mais freqüentes foram: oportunidade 

de promover saúde pública no serviço público e o trabalho com auto estima, conforme Tabela 

24. 

 

 N % 
Oferecimento da escuta 2 5,3 
Repartir o conhecimento 2 5,3 
Diagnóstico 1 2,6 
Trabalhar a auto estima 6 15,8 
A ponte entre o médico/paciente/medicação 1 2,6 
Oportunidade de promover saúde pública no serviço público 8 21,1 

Respostas válidas 

Total 20 52,6 
Não se aplica 11 28,9 
Não informado 7 18,4 Respostas perdidas 
Total 18 47,4 

Total 38 100,0 
Tabela 24 – Contribuição da psicologia na prevenção e promoção 



  

 

 

 Os relatos desta colaboração são, em sua maioria, voltados à saúde mental: a 

prevenção da doença, antes que ela fique crônica ou, antes que ela surja; que a prevenção 

passa pela informação, pela educação. No entanto, os exemplos citados por eles são de casos 

individuais, resolvidos no âmbito do atendimento em psicologia clínica. 

 De acordo com as quatro categorias colocadas pela presente pesquisa, percebe-se que a 
mudança proposta por BLEGER (1984) em que é preciso passar de um enfoque curativo para 
o preventivo, para o desenvolvimento das ações coletivas, voltadas à prevenção, encontra-se, 
de acordo com os relatos dos psicólogos entrevistados, com dificuldades para se desenvolver, 
no ambiente das UBS’s. 

Neste relato dos entrevistados, as mudanças necessárias para o desenvolvimento do 
trabalho nas UBS’s estão longe de serem atingidas e, alguns casos, nesta perspectiva, tornam-
se inviáveis: do âmbito do atendimento, do individual para o coletivo, como meio de ação; de 
mudança de área de atuação, da Saúde Mental para a Psicologia da Saúde.  

 Foi perguntado aos entrevistados o que eles entendiam por prevenção. Foram coloca-
das todas as respostas levantadas na Tabela 25, onde se pode encontrar uma grande variedade 
de respostas: orientação, conhecimento, educação, qualidade de vida etc. 

 

 Total 
Grupos educativos 1 
Qualidade de vida 3 
Conhecimento, educação. 5 
Oferecer capacidade de escolha e arcar com conseqüências 1 
Trabalho com auto estima, com potencial, para uma vida digna. 2 
Isolar campos de risco 1 
Ouvir, escuta a pais. 1 
Sensibilizar, motivas, mobilizar o indivíduo a mudar. 1 
Trabalhar antes que os sintomas apareçam 3 
Tomada de consciência 2 
Orientação 6 
Garantir o acesso da população à informação 1 
Ampliar perspectiva de trabalho do psicólogo 1 
Equilibrar (equilíbrio) 1 
Autoconhecimento 1 
Educação em saúde 3 

Prevenção é 

Atendimento terapêutico 1 



  

Trabalho na área social, saúde pública, psicológica. 1 
Informação para mudanças sócio-econômicas 1 

 

Uma guerra 1 
Total 37 

Tabela 25 Prevenção 
 

 

 Falar em promoção foi algo bem difícil para os entrevistados. A princípio, a grande 

maioria mostrou não entender do que se tratava; todavia, as respostas demonstraram uma 

aproximação de sua prática profissional. Observa-se que o entendimento de Promoção de 

Saúde aproxima-se do que foi falado sobre Prevenção, sendo que os conceitos que mais 

apareceram estão voltados para a educação, a informação, a formação e a qualidade de vida. 

 

“Prevenção: Pensando no meu trabalho que é basicamente com crianças. 
Então, me vem a Educação”.  
“Promoção de Saúde: Me vem uma coisa de marketing. Promoção de 
saúde, num me vem claro este termo. Como veio a idéia de marketing, talvez 
seja até a informação. Promover a saúde talvez seja até a veiculação. Da 
informação, pra que um maior número de pessoas possam ter acesso”. (Ana 
Maria, 43 anos). 
 
“Prevenção, olha prevenção como eu vejo, seria toda ação que você 
desenvolve pra prevenir a ocorrência de determinado problema ou a 
complicação de determinado problema, acho que é mais ou menos isso”.  
“Promoção de Saúde: São ações que visam mais a promover qualidade de 
vida pra população, consciência de direitos, oportunidades de ações que a 
pessoa vai ter uma repercussão direta, é mais nessa linha”. (Erasto 43 anos). 
 
“Prevenção. Eu acho que é assim, você partir pra orientação mesmo, partir  
dali, desde como eu te falei, desde a gestação mesmo, você já ta prevenindo 
os futuros problemas, mesmo com orientação”. 
“Promover saúde psicológica. Acho que entra na questão até da prevenção, 
quando você está prevenindo você está promovendo saúde, porque depois 
que ta, você só vai tratar a doença, né. No caso, tentando melhorar”. 
(Ernesto, 38 nos). 
 
“Prevenção: Eu parto muito princípio assim, você tá prevenindo não é o 
remediar, tem que vir antes, pra prevenir, então acho que psicologicamente, 
na área psicológica, acho que dá pra você desenvolver vários trabalhos com 
esse intuito mesmo de não chegar só, a pessoa já vir, a pessoa já tá 
comprometida pra tá vindo buscar atendimento, na área psicológica dá pra 
você pensar em trabalhos de grupo de orientação, grupos nas escolas que na 
parte da saúde dá pra gente tá aliando a questão da saúde com a área escolar, 
é de fato você desenvolver programas de forma a conscientizar, a dar 
informação pras pessoas, eu acho que você tem que ir antes, não é oferecer 
só o tratamento, acho que antes de se pensar no tratamento também tem que 
se pensar em várias outras medidas justamente pra isso mesmo, acho que é 



  

informar, é poder tirar as dúvidas, é proporcionar espaço pra que as pessoas 
possam ter acesso as informações mesmo”.  
“Promoção: Acho que na verdade vai mais ou menos na mesma linha, acho 
que quando você busca prevenir, você busca dar informações, você busca 
tirar dúvidas, e acho que você promover saúde na área da psicologia, acho 
que é justamente você proporcionar esses grupos, esses grupos aos quais as 
pessoas possam ter acesso, pra buscar essas informações, pra buscar tirar 
suas dúvidas, pra buscar ter ajuda, até antes que elas possam ficar 
comprometidas, seja levemente, seja gravemente”. (Rosemary, 28 anos). 

 
 

 Para visualização das respostas encontradas, a Tabela 26, traz um 

apanhado de tentativas de definição do que, para os entrevistados, é Promoção de 

Saúde.  

 

 
 Total 

Educar, informar, formar. 7 
Alertar, informar. 1 
Oferecer integridade, cidadania. 1 
Viver melhor 3 
Trabalhar com grupos para atender população maior 1 
Orientação, conhecimento. 3 
Ouvir/escutar pais 1 
É o antes, que vem em todas as etapas da vida. 2 
Discutir questões ligadas ao viver a vida e a realidade. 2 
Veiculação da informação a um maior número de pessoas 2 
Oferecer alternativas 1 
Garantir o acesso 2 
Favorecer o desenvolvimento 1 
Estar junto, facilitar. 1 
Minimizar sintomas, sofrimento. 1 
Divulgação, conscientização. 1 
Atividade terapêutica 2 
Promover qualidade de vida, direitos, oportunidades 2 
Cuidar da doença já instalada 1 

Promoção é 

Viver com dignidade 1 
Total 36 

Tabela 26 – Promoção de Saúde 

 

 

 Procurou-se levantar o grau de satisfação entre os psicólogos entrevistados, no que se 

refere à participação destes na saúde pública, no trabalho que realizam no dia a dia das 



  

UBS’s. Foram encontrados vinte e sete entrevistados que disseram estarem satisfeitos com sua 

participação. Este é um dado importante, que representa 73% da população que respondeu à 

pergunta. (Obs: um psicólogo não respondeu à questão) – Tabela 27. 

 

 

 Total % 
Plenamente satisfatória 5 13,5% 
Satisfatória 27 73,0% 
Pouco satisfatória 4 10,8% 

Participação 
na saúde 
pública 

Insatisfatória 1 2,7% 
Total 37 100% 
Tabela 27 – Satisfação com seu trabalho na UBS 

 

  

 Boa parte daqueles que disseram estar satisfeitos, ou plenamente satisfeitos com sua 

participação da Saúde Pública, ao fazerem suas afirmações, levaram em consideração todas as 

dificuldades que enfrentam para a realização de suas atividades, bem como as questões sociais 

que influem na demanda e as questões políticas que repercutem na qualidade do atendimento 

à população. Neste sentido, foi perguntado o que seria necessário para o bom 

desenvolvimento de suas atividades na UBS. Num primeiro momento, as respostas foram 

estimuladas por meio de alguns itens previamente organizados, conforme consta na Tabela 

28. Pode-se observar que, em relação às estas questões, o índice de respostas foi bem alto, 

demonstrando que a maioria concorda que há uma série de necessidades não supridas, para a 

melhora das condições de trabalho e conseqüente melhoria do atendimento à população. 

 

 

 N % 
Condições físicas 34 89,5% 
Verbas 37 97,4% 
Material 37 97,4% 
Instrumentos 32 84,2% 
Suporte técnico 37 97,4% 
Maior integração entre os profissionais 36 94,7% 
Maior participação de instâncias superiores 36 94,7% 

Tabela 28 – necessário para o desenvolvimento do trabalho 
 
 



  

 
 Na Tabela 29, encontram-se as respostas que os entrevistados deram, a fim de comple-

tar a questão relativa às necessidades para o desenvolvimento de seu trabalho na UBS. Além 

da falta de verbas, de recursos, bem enfatizada por eles, pode-se encontrar o relato da falta de 

pessoal, de que trabalham com o mínimo e que há falta de formação para o trabalho na UBS. 

 Na citação a seguir, encontramos a expressão do esforço profissional para a superação 

dos obstáculos existentes, para a continuidade do trabalho na UBS. Note-se (no anexo), que 

esta frase foi colocada frente à questão que procurou levantar o grau de satisfação com o 

trabalho na UBS, mas pode ser usada na análise das dificuldades encontradas: 

 
 

“Olha, eu sou o próprio beija-flor daquela história do incêndio que ele vai 
gota a gota jogar água, mas eu acho que minha gota a gota eu to fazendo 
direitinho, então eu acho que dentro daquilo que eu faço, o meu atendimento 
aqui, eu faço com a maior ética, a maior força que eu tenho interna, todos os 
meus conhecimentos, eu acho que o pouquinho que eu faço, a gota a gota do 
enorme incêndio, ela é satisfatória sim, eu me avalio direitinho sim, não 
deixo minhas coisas pessoais interferir aqui no meu trabalho”. (Tarsila, 58 
anos). 

 
 
 

 N % 
Relato das dificuldades encontradas, no trabalho em equipe multiprofissional. 5 13,2% 
Falta de pessoal 20 52,6% 
Filas de espera grandes 13 34,2% 
Falta de verbas, recursos 26 68,4% 
Falta de formação para o trabalho na UBS 11 28,9% 
Trabalha-se com o mínimo 15 39,5% 
Aprende-se fazendo, não há fórmulas, há diferenças regionais 5 13,2% 
Currículo escolar fraco (formação psi) 11 28,9% 
Que a psicologia deixe de ser o patinho feio da saúde 1 2,6% 

Tabela 29 – relato das necessidades constatadas nas UBS’s 
 

 

 Pode-se observar na Tabela 30, os motivos que levaram os entrevistados a escolher 

este trabalho, na UBS.  Observa-se que os entrevistados ficaram à vontade para dar uma, ou 

mais respostas. Na Tabela 30, pode-se observar todas as respostas. Ressalta-se a importância 

de se observar que nem todos os entrevistados fizeram opção por este trabalho, relatando que 



  

não tiveram outra opção. Mas, observa-se também, que há uma compreensão sobre o caráter 

social, público e coletivo do trabalho do psicólogo nas UBS. 

 

 
 N % 
Passou no concurso 12 31,6% 
Não teve outra escolha 8 21,1% 
Foi transferido 11 28,9% 
Questão financeira 2 5,3% 
Acredita no trabalho 22 57,9% 
Gosta do trabalho em prevenção e promoção 19 50,0% 
Não se identifica com o trabalho de consultório 10 26,3% 
Identifica-se com o trabalho na UBS / Serviço Público 15 39,5% 
Gosta do trabalho em periferia / carentes 10 26,3% 
Gosta do trabalho com pessoas (lado social) 8 21,1% 
Ter sensibilidade pública. Gosta de ser servidor público. 6 15,8% 
Identifica-se com trabalho em equipe multidisciplinar 7 18,4% 
Gosta do trabalho em instituição 6 15,8% 
Autonomia do trabalho 2 5,3% 
Por causa do desafio de fazer algo diferente 8 21,1% 
Por ser de sua área 1 2,6% 
Porque a saúde pública concilia o social com a parte clínica 1 2,6% 

Tabela 30 – faz este trabalho porque 
 

 

Finalizando a exposição dos resultados, na Tabela 31, pode-se perceber que os 

psicólogos têm uma noção do que seria ideal para uma boa participação da Psicologia em 

Unidades Básicas de Saúde. Aliando a resposta às necessidades levantadas, vinte psicólogos 

disseram que é preciso haver mais profissionais nas UBS’s, para o atendimento da demanda, e 

dezoito disseram que é preciso garantir o acesso da população ao sistema. O que é ideal, 

segundo eles, é diminuir a pressão que a demanda lhes causa, a fim de proporcionar 

atendimento aos que procuram por seus serviços. 

A todo o momento, em quase todas as entrevistas, percebe-se a dificuldade que eles 

têm em lidar com uma grande demanda e a impotência que está na limitação das próprias 

condições de trabalho, que não permite que fiquem satisfeitos com esta dificuldade diária, que 

incide sobre eles. Há aqueles que falaram sobre a necessidade de se fazer estudos sobre qual é 

a demanda de serviços, por região. Como não há, eles não têm como saber se o trabalho que 

desenvolvem, baseado na orientação local, é o que de fato o que aquela população precisa. 



  

 

 
 N % 
Atendimento ideal é ter o serviço à disposição, garantir o acesso. 18 47,4% 
Não esperar em filas 8 21,1% 
Ter mais profissionais 20 52,6% 
Estudo para determinar programas de acordo com a demanda da região 7 18,4% 
Integração com outras secretarias para trabalho em parceria 6 15,8% 
Respeito 7 18,4% 
Não soube dizer 2 5,3% 
Quando consegue atingir seu objetivo 1 2,6% 
O ideal não existe, é uma instância de poder 5 13,2% 
O ideal é acolher 2 5,3% 
Ideal é o atendimento substitutivo à internação psiquiátrica 2 5,3% 
Criação de um centro de atend. à criança e ao adolescente p/ os aspectos físicos e emocionais 1 2,6% 
Serviço de boa qualidade e que as pessoas pudessem participar das decisões 2 5,3% 

Tabela 31 – o que seria ideal para o desenvolvimento de seu trabalho 
 

 

Há também cinco psicólogos que entendem que o ideal não existe, que é uma instância 

de poder. 

Considera-se que há uma distância entre a teoria (o discurso) e a prática, pois a 

proposta das UBS’s a prevê como porta do sistema de saúde. Nela seria possível encontrar 

uma equipe multiprofissional pronta para resolver a maioria das questões que ali chegam. E 

ainda, onde se é possível trabalhar numa perspectiva voltada para o coletivo. 

Em geral, as propostas iniciadas pelas políticas públicas de saúde começam bem. Estes 

programas vão bem até o ponto em que surge uma nova proposta e então começam a minguar. 

É este sentimento que muitos colocaram. O ideal fica então no contexto do discurso, enquanto 

não se oferecem condições para se chegar perto daquilo que se deseja. Faltam verbas, falta 

material, falta pessoal, os profissionais trabalham cansados, fazendo dupla jornada para se 

manter, pois os salários não são satisfatórios para que eles se dediquem exclusivamente a esta 

atividade. Neste contexto, as ações e as boas intenções caem no vazio, pois a dificuldade para 

o desenvolvimento de seus trabalhos é tamanha que não permite que elas ultrapassem um 

determinado limite. 



  

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A proposta de modificação do atendimento, implantada com as mudanças ocorridas a 

partir da década de 1980 que procurava privilegiar o Atendimento Integral à Saúde, mostrou 

uma desvinculação entre a teoria e a prática, uma vez que foi constatado que, em boa parte 

das UBS’s pesquisadas, a equipe multiprofissional não está articulada para as ações 

integradas. A grande maioria dos psicólogos está trabalhando de modo isolado, sem contato 

com outros profissionais de sua, ou de outras áreas.  

A execução da Atenção Integral à Saúde tem sido prejudicada pela continuidade de 

uma prática utilizada pelo modelo anterior de Saúde Pública, que remonta ao período de 1964 

a meados de 1980: a quantificação da produtividade dos profissionais de saúde, para a 

avaliação dos serviços prestados. Nesta pesquisa, foi constatado que ainda hoje há prestação 

de contas quanto a sua produtividade. A maioria dos psicólogos entrevistados relatou que 

trabalha com metas de produtividade e que precisa fazer relatórios mensais às suas 

coordenações, para quantificarem seus atendimentos. Em geral, a cada hora, o psicólogo 

realiza dois atendimentos individuais. 

A preocupação da Atenção Integral à Saúde – AIS, com a composição de equipes 

multidisciplinares para o trabalho de atenção à saúde, tem se realizado em parte. Foi 

constatada a presença de psicólogos em várias equipes. No entanto, na maioria dos relatos, os 

psicólogos sentem-se alheios ao trabalho, aos seus objetivos e executam suas tarefas de modo 

isolado sem, muitas vezes, entenderem a importância do trabalho em equipe. 

A AIS surge com uma preocupação com os aspectos educacionais da equipe em 

serviço; esta questão não tem se refletido no dia-a-dia da maioria dos psicólogos 

entrevistados, já que boa parte deles relatou que não tem supervisão de seu trabalho, não 

participa de reunião em equipe e não sente uma participação mais efetiva de suas 

coordenações. A maioria buscou, ou ainda busca, cursos, supervisões e orientações por conta 

própria, sem contar com apoio de sua instituição de trabalho, seja no plano financeiro, ou no 

aspecto “moral”, não havendo cessão de horas para aprimoramento. 

A tentativa de se trabalhar num plano onde o indivíduo seja olhado como um todo, 

como propõe a AIS, tem sido prejudicada pela forma como os atendimentos têm se realizado, 

numa perspectiva individual, com pouco tempo para que se faça um diagnóstico que 



  

considere os inúmeros fatores que levam à doença.  Constata-se que este fator tem propiciado 

ao atendimento de saúde prestado por psicólogos, uma maior aproximação do modelo 

anteriormente praticado no país, do que da AIS. 

O atendimento individual reflete a maioria das ações dos psicólogos das UBS’s e este 

trabalho, que pretende ser realizado nos moldes da psicologia clínica, ocorre de forma 

precária, não havendo condições físicas, materiais e nem mesmo tempo suficiente para sua 

realização. Há uma grande demanda, poucos profissionais, fila de espera de meses (de acordo 

com os relatos dos psicólogos) o que prejudica um acompanhamento sistemático do 

desenvolvimento. A maioria deles relatou que este tipo de atendimento é feito de forma 

emergencial, principalmente quando os encaminhamentos ao Ambulatórios de Saúde Mental 

retornam por falta de profissionais para o atendimento imediato.  

SILVA (1988), em seu trabalho já anunciava que: 

 

“Essa concepção clínica reduz o diagnóstico ao corpo do indivíduo, 
chegando apenas a ampliar-se no sentido de apreender seu objeto de trabalho 
como o conjunto de diagnósticos individuais. A perspectiva clínica de 
trabalho tende a escapar desta forma, aos compromissos de natureza social. 
A perspectiva clínica ainda fundamenta a ideologia da autonomia de 
trabalho, - contrariando a necessidade de entrosamento e controle coletivo 
em relação aos objetivos mais amplos” (SILVA, 1989, p. 114) 

 

 

São inúmeros os prejuízos no sistema acima descrito. A visão do ser humano fica 

limitada ao diagnóstico das doenças; as ações voltadas para os grupos ficam em segundo 

plano; não há incentivo para o desenvolvimento de ações mais abrangentes e há pouco (ou 

nenhum) investimento na reciclagem profissional. 

É importante salientar com SILVA (1988) que, prioritariamente, as UBS's estão 

voltadas para Assistência Primária à Saúde, ao mesmo tempo em que desenvolvem 

atendimentos clínicos. Em função da demanda e das dificuldades do dia-a-dia, o trabalho em 

atendimento clínico passa a dominar as atividades do psicólogo, em detrimento das ações 

primárias de promoção de saúde, seu alvo principal. 

A leitura de sua participação se restringe ao âmbito individual. A perspectiva do 

coletivo só surge no discurso dos entrevistados para definir o local de seu trabalho, não 

havendo mudança da atuação para uma abordagem social, inserindo-se no contexto público. 



  

Pode-se afirmar que os psicólogos trabalham no âmbito individual e que suas ações 

visam amenizar uma situação agravada pela grande demanda. Suas ações são paliativas.  

O atendimento clínico individual é excelente para dar ao psicólogo uma visão 

aprofundada sobre o ser humano, visão esta que ele pode levar para sua compreensão de 

aspectos maiores da sociedade, se estiver centrado na realidade atual.  

Considerando as informações coletadas pelo relato da maioria dos psicólogos, pode-se 

visualizar um quadro, não muito animador, para o trabalho dos psicólogos nas UBS’s. A 

maioria trabalha com um modelo de atendimento em consultório, desenvolvendo um 

atendimento individualizado. Boa parte dos entrevistados considerou sua formação 

insuficiente para o trabalho nas UBS’s. Disseram que sentem dificuldade em desenvolver o 

trabalho nos moldes como CAMPOS (1989) considera o ideal. Relataram que não há 

condições mínimas para o desenvolvimento de seu trabalho. A maioria não conta com 

perspectivas de aprimoramento para a melhoria do desempenho profissional. Este quadro é 

agravado em algumas cidades pelo sentimento de ausência da coordenação de saúde mental. 

Esta constatação reflete uma prática profissional, que vai contra a proposta de 

BLEGER (1984) de inserção social do trabalho do psicólogo, em que sua participação 

enfoque num movimento contínuo e inseparável a comunidade, a instituição, os grupos e por 

fim o indivíduo, olhado com todas as referências já colocadas anteriormente. Este conjunto de 

situações leva os próprios psicólogos a encarar a atividade que desenvolvem em UBS’s como 

tarefa menor, não tão “boa” quanto a desenvolvida pela medicina. É como se os psicólogos 

não se sentissem no “direito” de estar lá. Como conseqüência disto, eles realizam aquilo que 

se sentem preparados para fazer, para o que foram preparados em seus cursos de graduação, 

com algum esforço para suprir a demanda por trabalhos mais abrangentes na área de saúde, de 

acordo com a linha de trabalho da UBS onde estão lotados.   

VELLOSO (1982) relata que muitos foram os entraves para que a Psicologia pudesse 

ser reconhecida como profissão em nosso país, em parte por que o modelo médico deixava 

para a Psicologia um lugar de “filha ilegítima da medicina”.   

Há uma grande variedade de trabalhos que são executados pelos psicólogos nas 

UBS’s. Considerando a definição das atividades do Psicólogo Clínico no Catálogo Brasileiro 

de Ocupações, elaborado pelo CFP em 1982, pode-se afirmar que a Psicologia tem tentado 

dar conta de tantas atividades. No entanto, o custo pessoal para estes profissionais tem sido 



  

algo muito difícil de se administrar, uma vez que precisam suprir vários campos de saber, sem 

terem sido suficientemente preparados para isto e, em alguns casos, há um total 

desconhecimento sobre a área em que se insere seu trabalho. Do ponto de vista profissional, a 

perda é também muito grande, na medida em que a falta de elucidação sobre seu papel, sua 

área de atuação e a conseqüente falta de preparo podem repercutir na qualidade do trabalho 

prestado à população e, conseqüentemente em sua imagem como profissional e como 

categoria. 

Apesar da proposta em UBS ser a mesma para todos, pode-se perceber que existem 

diferenças locais e de município para município. A coordenação de Saúde Mental da cidade 

de Diadema procura trabalhar numa perspectiva coletiva, sem perder de vista o atendimento 

individual. Além disso, há um processo de implantação de Centros de Atendimento 

Psicossocial, os CAPS, que visa o atendimento voltado para a desospitalização do doente 

mental cronificado. Em Mauá há uma situação de mudança. Nela, os psicólogos das UBS’s 

estão passando a trabalhar com uma demanda maior. Antes, trabalhavam numa linha da 

prevenção e promoção e agora também estão trabalhando com doentes mentais, deixando de 

fazer o trabalho com grupos, na perspectiva mais geral da saúde. A Cidade de São Bernardo 

do Campo trabalha também numa perspectiva da prevenção e promoção, no atendimento 

individual. Há atendimento ambulatorial para questões mais graves, encaminhadas pelos 

psicólogos das UBS’s, no entanto, não há um trabalho no sentido dos CAPS. A cidade de 

Santo André possui um sistema em pleno funcionamento. Os psicólogos nas UBS’s não 

fazem atendimento a este público, a não ser para encaminhamento. No entanto, os psicólogos 

mostraram uma grande diversificação de atuação, o que muitos chamam de autonomia e o que 

alguns chamam de abandono.  

 Em todas as cidades há o relato de que as UBS’s hoje não são mais a prioridade do 

sistema e que por isto, o atendimento ambulatorial e o sistema de internação estão tão 

sobrecarregados. A UBS, até mesmo pela falta dos recursos necessários para seu 

funcionamento, não consegue dar conta do trabalho a que veio e foi relegada a um segundo 

plano.  

 Tanto em psicólogos formados há vinte anos, quanto naqueles que se formaram 

recentemente, a pesquisa constatou que a maioria está insatisfeita com sua formação e 

considera seus conhecimentos insuficientes para o trabalho na UBS. A constatação de que a 



  

maioria dos psicólogos formou-se em escolas particulares, da própria Região do Grande ABC 

deveria sinalizar para uma contextualização do ensino de acordo com a demanda e a realidade 

da Região. Porém, o que vemos é uma grande distância entre a formação e a prática da 

psicologia na Saúde Pública.  

A imagem que o psicólogo transmite à sociedade, associado ao atendimento clínico, é 

a base do trabalho de muitos psicólogos, mesmo nas UBS’s. A tendência de se fazer esse tipo 

de atendimento começa quando da chegada do estudante nos cursos de psicologia e continua 

no decorrer da profissão. CARVALHO (1984) mencionava sobre a distância que existe entre 

a formação e a prática. CAMPOS SILVA (2001), informava sobre como este processo se 

inicia quando do ingresso de estudantes no curso de Psicologia. MELLO (1975), falava sobre 

o mito da formação e sua associação com a imagem com o modelo médico. 

Um outro fator importante que dificulta a realização do trabalho em UBS não vem 

necessariamente das condições que os psicólogos enfrentam em sua rotina de trabalho. Alguns 

autores levantam a questão da identidade do psicólogo que, herdando o modelo de atuação da 

Medicina, acabam sendo fortemente influenciados por ela: 

 
“Em alguns deles ainda se percebe uma identidade profissional, às vezes, 
confusa, que deixa entrever, no psicólogo, aquele que se sente médico ou 
gostaria de sê-lo, permanecendo frustrado, desligado dos problemas da 
psicologia”. (VELLOSO, 1982, p. 23).  

 

 

 A atualidade desta informação remete aos problemas que são encontrados ainda hoje 

nas UBS’s, ou seja, a dificuldade que os psicólogos têm quanto à sua atuação no contexto 

público, sua função no âmbito coletivo, onde o modelo de atendimento está baseado no 

aspecto preventivo. 

Em 1982, por ocasião da implantação das equipes de saúde mental na rede básica, 

houve resistência dos profissionais, por não compreenderem o papel a eles atribuído. Não 

havia um referencial teórico claro (SPINK, 1992), que pudesse ser usado e nem uma 

metodologia que propiciasse a ação. Por se tratar de uma área nova para a Psicologia, que não 

tinha experiência acumulada que pudesse dar segurança aos agentes nela inseridos, cada qual 

foi buscar nos referenciais que já possuía seu modo de atuar.  



  

Na presente pesquisa percebeu-se que, vinte anos depois da implantação desse 

atendimento ainda há resistência dos psicólogos para o trabalho em que estão inseridos. As 

dificuldades para a execução no mesmo são inúmeras e a falta de compreensão da proposta 

não tem estado clara para ele e, também, não tem sido aclarada por suas coordenações. 

Na pesquisa realizada por SILVA (1988), já se constatava que o atendimento nos 

Centros de Saúde estava voltado ao nível secundário de atenção à saúde. Na ocasião, a 

explicação para isto era que, em função da recente inserção da Saúde Mental na APS, não se 

tinha uma definição clara das funções. No entanto, o que se percebe atualmente é que a 

proposta de atendimento nas UBS’s não se implantou em sua totalidade, pois se percebe uma 

tendência dos psicólogos para o atendimento em nível secundário, enquanto a atenção 

primária vai sendo deixada em segundo plano. 

A novidade do trabalho de psicólogos na saúde requer inúmeros desafios para a 

Psicologia. As resistências iniciais que surgem entre os profissionais nela envolvidos por 

ocasião de seu início ocorreram por não haver delimitações claras, intervenções específicas e 

regulamentação que atribuísse estas funções às atividades dos psicólogos.  Com o desenvolver 

desta tarefa, estas necessidades começaram a ser trabalhadas, por meio de publicações de 

algumas pesquisas, relatos de experiências e também com a regulamentação e definição de 

funções. No entanto, o que pudemos perceber é que os psicólogos que estão nas UBS’s pouco 

conhecem sobre o assunto. Não se enxergam como parte de um serviço de saúde junto aos 

órgãos públicos e não percebem sua atuação neste sentido. 

É consenso entre autores que pesquisam sobre a intervenção do psicólogo na Saúde, 

que a sua participação na Saúde Pública aplicada em Centros de Saúde e Unidades Básicas de 

Saúde, tem estado inserida num contexto que valoriza o atendimento clínico individualizado, 

SILVA (1988), MELLO (1978), CRP-06 (1991). O atendimento feito em consultório 

influencia a atuação da equipe frente à demanda e é influenciado por esta a permanecer neste 

mesmo caminho. 

As dificuldades vividas no presente trabalho são, em parte, advindas da própria 

profissão, da imagem que o público leigo faz do psicólogo como alguém que realiza um 

trabalho voltado ao atendimento em consultório; da formação oferecida pelos cursos de 

Psicologia que ressaltam esta atuação; da falta de cursos de formação continuada que atendam 

aos objetivos do trabalho que executam nas UBS’s. E não param por aí: a falta de 



  

investimento para que este serviço seja prestado à população de modo mais efetivo; da falta 

de uma política clara de atendimento na Rede Básica; do equívoco, por parte da equipe na 

UBS, sobre o papel que os psicólogos devem nela exercer. 

Os psicólogos nas instituições de saúde não detêm a propriedade de seu trabalho. Eles 

apenas detêm o controle de seu instrumento de trabalho, o que, de acordo com 

ALBUQUERQUE (1978) gera uma grande dificuldade no desenvolvimento das ações de 

saúde.  

Uma vez que intervenção dos psicólogos está inserida fortemente no plano do 

atendimento individual, o exercício de seus instrumentos de trabalho não tem consonância 

com o objetivo da Psicologia na UBS. Considerando que boa parte dos psicólogos 

entrevistados busca sua autonomia para o trabalho que desenvolvem, isto significa uma reação 

desconectada da realidade em que estão inseridos. A seguinte frase revela a resistência em 

relação à aproximação de suas coordenações “se vier para atrapalhar, que não venha”. Esta 

reação se deve, em parte, pela cobrança de produtividade. Ouviu-se frases como “eles me 

dizem o que eu tenho que fazer e quantos eu tenho que atender, mas não venha me dizer como 

fazer, pois aqui no consultório, mando eu”. Eles têm que quantificar aos órgãos superiores os 

atendimentos à população sem que recebam uma devolutiva sobre seu trabalho isto faz com 

que o trabalho ganhe a perspectiva dos números, para satisfação das metas, sem que haja uma 

preocupação com seu conteúdo. 

As condições de trabalho entre os psicólogos entrevistados são precárias. Sentem-se 

abandonados e têm procurado fazer o melhor diante destas circunstâncias, mesmo que isto 

apenas prorrogue esta situação. A perspectiva do trabalho assalariado, onde não se é possível 

trabalhar autonomamente, no sentido expresso por ARAGÃO (2003), em que não se é 

proprietário de sua ação, no sentido de ALBUQUERQUE (1978) não anima a pensar que as 

mudanças necessárias para uma realização destes psicólogos como profissionais da área da 

psicologia atuando na saúde pública ocorrerão tão cedo. 

Todas as dificuldades colocadas nesta conclusão são fruto da tentativa de se trabalhar 

de modo ambíguo, com propostas que são antagônicas. Como conciliar uma proposta de 

garantir o acesso da população aos serviços de saúde e, em contrapartida, assumir um modelo 

de assistência que privilegie os aspectos individuais sobre os coletivos? Conforme com 

SOUSA CAMPOS (1992), o grande nó desta questão está na dubiedade da proposta que 



  

chegou ao Brasil e serviu de modelo para a implantação da Rede Básica de Saúde. Ao mesmo 

tempo em que se baseia numa proposta comunitária, procura-se servir aos propósitos do 

modelo econômico capitalista. 

Em nosso país, as influências “neo-liberais” de mercado estão fortemente presentes na 

Saúde. Elas propiciaram o surgimento de um modelo de assistência à saúde administrado por 

empresas privadas que transformaram a saúde num negócio.  

A pesquisa terá cumprido seu papel se tiver contribuído com a profissão e se tiver 

trazido à tona novas formas de olhar a participação dos psicólogos nas UBS’s. 

É intenção da presente pesquisa informar aos psicólogos entrevistados sobre seus 

achados, na esperança que estes dados possam dar-lhes a oportunidade de conhecerem um 

pouco do que fazem seus colegas nas outras UBS’s e nas outras cidades da Região. Com isto, 

quem sabe, não poderá surgir algum intercâmbio, pois segundo relato deles mesmos, há um 

desconhecimento sobre este trabalho, seja em seus próprios municípios, seja nos vizinhos. 

 Frente às dificuldades enfrentadas pela Psicologia, como profissão, para estabelecer-se 

e abrir novas alternativas de atuação no âmbito da saúde, o trabalho preventivo junto às 

populações surge como uma possibilidade de desenvolvimento de si mesma, no sentido da 

ampliação de seus objetivos. O não aproveitamento deste trabalho na área da prevenção pode 

fechar as alternativas abertas, não justificando a presença do psicólogo na UBS. A demanda é 

que deve determinar em que âmbito e de que forma o trabalho do psicólogo deve desenvolver-

se na comunidade. 

Vivemos num país que carece de educação de qualidade, de empregos, de alimentação 

adequada e isto sem falar sobre o atendimento médico e o acesso da maioria da população à 

saúde. Esta realidade possibilita à psicologia uma inserção social na medida em que é parte 

dela. Há a possibilidade de interação com a comunidade para agir no sentido de sensibilizar 

autoridades para a necessidade da presença do psicólogo na área da saúde, visando à 

qualidade das relações humanas na sociedade. Em um momento historicamente tão delicado, 

numa economia globalizada, a Psicologia é convidada a atuar na Saúde Pública, podendo 

contribuir para a profissão, para a área de estudos e para a população, através do acesso aos 

seus serviços. 
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ANEXO 1 



  

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
O PSICÓLOGO NA UBS 

 
 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO    Data Aplicação: 
 

Iniciais / sexo:   
Idade:  

Local de trabalho:  
 
 
II. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
01. Sobre seu curso de Psicologia: 
Você fez: 
(    ) Bacharelado 
(    ) Formação de Psicólogo 
(    ) Licenciatura 
 
Escola:________________________________________________________________ 
 
Cidade/Local:___________________________________________________________ 
 
Ano de conclusão do curso:_________________ 
 
02. Psicologia foi o único curso superior que fez?   
(    ) Sim 
(    ) Não. Quais 
outros?________________________________________________________________ 
 
03. Fez ou faz curso de Pós-Graduação?  
(    ) Sim - (Responda à questão 04) 
(    ) Não - (Vá direto à questão 05) 
 

04. Qual curso? 
Lato Sensu. Qual? _________________________________________________ 
Onde?___________________________________________________________ 
Carga Horária:____________________________________________________ 
 
Stricto Sensu. 
(     ) Mestrado. Qual área?___________________________________________ 
Escola?__________________________________________________________ 
 
(     ) Doutorado. Qual área? _________________________________________ 
Escola?__________________________________________________________ 



  

III. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PSICÓLOGO 
 
05. Executa outras atividades profissionais fora da UBS? 
(    ) Sim. (Responda abaixo) 
(    ) Não. (Vá direto à pergunta 09). 
 

06. A carga horária neste outro trabalho é de: 
(    ) de 1 a 5 horas 
(    ) de 6 a 10 horas 
(    ) de 11 a 15 horas 
(    ) de 16 a 20 horas 
(    ) acima de 20 horas 
 
07.  Esta atividade profissional é da área da Psicologia? 
(    ) Sim. Qual?______________________________________________________ 
(    ) Não. Qual?______________________________________________________ 

 
08. Tem supervisão / acompanhamento neste trabalho?  
(    ) Sim. 
(    ) Não.  

 
  
IV. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO NA UBS 
 
09. Quanto tempo de serviço você tem como psicólogo da rede municipal de saúde?  
____________________________________________________________________ 
 
10. Qual seu cargo atual?________________________________________________ 
 
11. E a função atual? ___________________________________________________ 
 
12. Qual a carga horária de trabalho? _______________________________________ 
 
13. E a carga horária presencial? ____________________________________________ 
 
14. Quantas pessoas você atende em média por dia?_____________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
15. Indique as atividades que executa na UBS: 

(       )  Em triagem 
(       )  Psicodiagnóstico 
(       )  Encaminhamento 
(       )  Orientação 
(       )  Atendimento Psicoterapêutico individual  
(       )  Atendimento Psicoterapêutico em grupo  
(       )  Saúde Pública 

 
 



  

V. DEFINIÇÃO DE SAÚDE E SAÚDE PSICOLÓGICA 
 
16. Em relação à afirmação: "saúde é ausência de doenças". 
 
Concorda 
plenamente 

concorda 
parcialmente 

não concordo e 
nem discordo 

discorda 
parcialmente 

discorda 
plenamente 

 
Porque? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
17. Como você define saúde? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
18. Como você define prevenção na área psicológica? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
19. O que é promoção de saúde psicológica? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
20. Qual a colaboração da psicologia nessas áreas? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
21. Você realiza algum trabalho relacionado com os temas das questões 17, 18 e 19? 

SIM (       )      NÃO (       ) 
Em caso positivo, descreva suas atividades: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 



  

VI. AVALIAÇÃO CRÍTICA DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 
22. O que seria necessário para um bom desenvolvimento de seu trabalho: 

(       )  Condições físicas 
(       )  Verbas 
(       )  Material 
(       )  Instrumentos 
(       )  Carga horária maior 
(       )  Suporte técnico 
(       )  Maior integração entre os profissionais 
(       )  Participação de instâncias superiores 
(       )  Outros? (descreva):_____________________________________ 
 

23. Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida 
na UBS? 
 
Plenamente satisfatória Satisfatória Pouco satisfatória Insatisfatória 
 
 
24. Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao 
trabalho que desenvolve na UBS? 
 
Plenamente suficiente Suficiente Pouco suficiente Insuficiente 
 
 
25. Porque você optou por este tipo de trabalho? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população? 
 
 



  

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
 
 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa sobre o trabalho dos 
psicólogos(as) nas Unidades Básicas de Saúde das Prefeituras Municipais das cidades de 
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, Região do ABCDMR no Estado de São Paulo. 
 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer a realidade do trabalho que você executa e 
pretende discutir sua importância, apontando possibilidades e limitações inerentes a ele. 
 

Você tem a liberdade de se recusar a participar desta pesquisa e mesmo que aceite 
participar, a qualquer momento poderá retirar seu consentimento. 
 

Ao responder todas as perguntar e assinar o presente termo, consideraremos seu 
consentimento em participar. 
 

Garantimos a preservação do anonimato de seus dados de identificação e informamos 
que o resultado desta pesquisa estará disponível para consulta na Biblioteca Central da 
Universidade Metodista de São Paulo. 
 
 
 
 
Assinatura: ____________________________________________________________ 
 
Local: ________________________________________           Data _____/_____/____ 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 



  

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
 
DIADEMA 
 
AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL 
Rua Manoel da Nóbrega, 833 
Centro 
Telefone: 4057-7925 
 
NAP CAMPANÁRIO 
Praça Celite, 38 
Campanário 
Telefone: 456-6179  
 
NAP ELDORADO 
Av. N.Sra. dos Navegantes, 1090 
Eldorado 
Telefone: 713-6330  
 
NAP PROMISSÃO 
Rua Prudente de Morais, 306 
Jd. Promissão 
Telefone: 746-7530  
 
NAP SERRARIA 
Av. Lico Maia, s/n 
Serraria 
Telefone: 456-3304  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CANHEMA 
Rua 22 de Abril, 113 
Jd. Canhema 
Telefone: 4057-7941  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CASA GRANDE 
Rua Mem de Sá, 280 
Jd. Casa Grande 
Telefone: 4057-7943  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO 
Av. São José, 472 
Centro 
Telefone: 4057-7924  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELDORADO 
Av. N. Sra. dos Navegantes, 288 
Eldorado 
Telefone: 4057-7931  



  

 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INAMAR 
Rua Vega, 122 
Inamar 
Telefone: 4057-7932  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM ABC 
Rua das Macieiras, 124 
Jd. ABC 
Telefone: 4057-7942  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD. RUYCE 
Av. Eldorado, 885 
Casa Grande 
Telefone: 4057-7933  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAINEIRAS 
Rua Javari, 635 
Campanário 
Telefone: 4057-7930  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PQ. REAL 
Rua do Tanque, 129 
Pq. Real 
Telefone: 4057-7934  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE REID 
Rua Serra de Maracajá, 77 
Pq. Reid 
Telefone: 4057-7939  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PIRAPORINHA 
Praça Rui Barbosa, 27 
Piraporinha 
Telefone: 4057-7935  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROMISSÃO 
Rua Prudente de Morais, 300 
Jd.Promissão 
Telefone: 4057-7936  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERRARIA 
Av. Lico Maia, 803 
Serraria 
Telefone: 4057-7937  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA NOGUEIRA 
Rua Sebastião F. Tourinho, 29 



  

Vl. Nogueira 
Telefone: 4057-7940  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO JOSÉ 
Rua Barão de Iguapé, 98 
Vl.São José 
Telefone: 4057-7938  
 
 
MAUÁ 

 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARQUE DAS AMÉRICAS 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA ASSIS BRASIL 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARQUE CAPUAVA 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA CARLINA 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FEITAL 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM FLÓRIDA 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM GUAPITUBA 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM ITAPARK 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO JOÃO 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM SANTA LÍDIA 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MAUÁ (Central) 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM MAUÁ 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM ORATÓRIO 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM PARANAVAÍ 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM PRIMAVERA 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM SANTISTA 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM SONIA MARIA 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE SÃO VICENTE 
 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM ZAIRA I 



  

 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM ZAIRA II 
 
RIBEIRÃO PIRES 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO 
R. Virgílio Gola,24 
Telefone: 4827-8654 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD. GUANABARA 
R. Firmino G. Pereira,296 
Telefone: 4828-1466 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD. LUSO 
R. Roseiras,202 
Telefone: 4828-4503 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 4ª DIVISÃO 
R. Prof. Antônio Nunes,551 
Telefone: 4827-9085 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA 
Est. do Taquaral,351 
Telefone: 4828-5000 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM CAÇULA  
R. Fagundes Varela,221 
Telefone: 4828-3732 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA SUELI 
R. Antônio Zampol,221 
Telefone: 4828-3732 
 
 
SANTO ANDRÉ 
 
UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO PARAÍSO 
Rua Juquiá, 256 
Paraíso 
Telefone : 4990-8394 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE CAMPESTRE 
Rua Marina, 507 
Campestre 
Telefone: 4991-4298 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 



  

UNIDADE DE SAÚDE CENTREVILLE 
Rua Dr. Bezerra de Menezes, 35 
Centreville 
Telefone: 4978-2614 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE CENTRO 
Rua Dona Maria do Carmo, 144 
Centro 
Telefone: 4990-5388 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE CENTRO DE SAÚDE ESCOLA 
Rua Managua, s/n  
Parque Capuava 
Telefone: 4472-1533/4472-1919 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE CIDADE SÃO JORGE 
Av. São Paulo, 800 
Cidade São Jorge 
Telefone: 4978-3836 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 21:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE JARDIM ALVORADA 
Rua Almenor Jardim Silveira, s/n 
Jd. Alvorada 
Telefone: 4972-3622 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE JARDIM BOM PASTOR 
Rua José D Angelo, 35 
Jd. Bom Pastor 
Telefone: 4992-1343 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE JARDIM CARLA 
Rua Lopes Trovão, s/n  
Jd. Carla 
Telefone: 4451-9933 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE JARDIM IRENE 
Estrada Cata Preta, 552  
Jd. Irene 
Telefone: 4453-5781 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 21:00 
 



  

UNIDADE DE SAÚDE JARDIM SANTO ANTONIO 
Rua Alexandreta, 180  
Jd. Sto Antonio 
Telefone: 4996-3406 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 19:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE JOÃO RAMALHO 
Rua Maragogipe, s/n  
Parque João Ramalho 
Telefone: 4472-5957 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 19:30 
 
UNIDADE DE SAÚDE PARANAPIACABA 
Rua Willian Speer, 29  
Bairro: Paranapiacaba 
Telefone: 4439-0030 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE PARQUE ANDREENSE 
Rua Jacobina,1 com a Rua Bertioga - gleba 2  
Parque Andreense 
Telefone: 4439-9022 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 / Serviço de emergência 24 horas 
 
UNIDADE DE SAÚDE PARQUE DAS NAÇÕES 
Praça Senhor do Bonfim, s/n 
Parque das Nações 
Telefone: 4975-5289 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE PARQUE MIAMI 
Estrada do Pedroso, 5151  
Parque Miami 
Telefone: 4453-7548 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE PARQUE NOVO ORATÓRIO 
Rua Tunísia, s/n  
Parque Novo Oratório 
Telefone: 4472-5311 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE SANTA TEREZINHA 
Rua Vieira de Carvalho, 170 
Santa Terezinha 
Telefone: 4996-1333/4996-1876 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 
 



  

UNIDADE DE SAÚDE UTINGA 
Alameda México, s/n 
Utinga 
Telefone: 4996-1000/4976-1118 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE VALPARAÍSO 
Rua Andradina, 471  
Vila Valparaíso 
Telefone: 4438-6641 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE VILA GUIOMAR 
Rua das Silveiras, 73 
Vila Alpina 
Telefone: 4992-7433 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE VILA HELENA 
Praça Siqueira, s/n  
Vila Helena 
Telefone: 4453-9687 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE VILA HUMAITÁ 
Rua Fernando Mascarenhas, 191 
Vila Humaitá 
Telefone: 4992-2205 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE VILA LINDA 
Rua Inga, s/n  
Vila Linda 
Telefone: 4451-9758 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE VILA LUCINDA 
Rua Caconde, s/n  
Vila Lucinda 
Telefone: 4479-1221 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE VILA LUZITA 
Rua dos Cocais, s/n  
Vila Luzita 
Telefone: 4451-9764 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 
 



  

UNIDADE DE SAÚDE VILA LUZITA 
Av. D. Pedro I, 4197  
Vila Luzita 
Telefone: 4453-5755/ 4456-1277/ 4451-6764 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE VILA PALMARES 
Praça Áurea, s/n  
Vila Palmares 
Telefone: 4421-6829 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE VILA VITÓRIA 
Rua Correia Sampaio, s/n  
Vila Vitória 
Telefone: 4451-9773 
Horário de Atendimento: das 8:00 às 17:00 
 
UNIDADE DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL VILA LUZITA 
Rua Calecute, 25  
Vila Luzita 
Telefone: 4451-5211 
 
 
SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLÍMPIA GOMES DE ALMEIDA 
Rua Rosa Aizemberg, 613 
Vila Rosa 
CEP 09862-300 -  
telefone: 751-7227  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ASSUNTA DRIUSSO 
Rua Giacinto Tognato, 1.100 
Bairro Baeta Neves  
CEP 09760-372 -  
telefone: 4330-4773  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAVÍNIA FLORES DA SILVA 
Rua Vicente de Carvalho, 255 
Vila Dayse 
CEP 09732-600 - 
telefone: 4121-2318  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE LOURDES ALVES POIANI 
Rua Albino Demarchi, 13 
Bairro Demarchi 
CEP 09820-410 -  



  

telefone: 4347-7058 FAX 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. PAULO MELONI 
Avenida Fernando Ferrari, 449 
Bairro Ferrazópolis 
CEP 09790-110 -  
telefone: 4127-1990  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO SERAFIM ZAMPIERI 
Rua Maria Josefa Mendes, 15 
Jardim Farina  
CEP 09760-560 -  
telefone: 4125-4534  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM NAZARETH  
Rua João XXIII, 193 - CEP 09781-030 -  
telefone: 751-4166  
Psicólogo:  
Período 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFESSORA MARIA JOSÉ FRANÇA DE 
CARVALHO 
Rua Oswaldo Cruz, 120 
Bairro Jordanópolis  
CEP 09892-250 -  
telefone: 4178-9949  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULINA M. ZANATA 
Rua Nestor Moreira, 480 
Vila Marchi 
CEP 09810-430 -  
telefone: 4351-5534  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA MUSSOLINI  
Rua Aura, 79 - CEP 09730-040 -  
telefone: 7664-2739  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MARIA COURA 
Rua Oragnof, 480 
Bairro Planalto 
CEP 09890-400 
telefone: 759-4347  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULICÉIA  
Rua Miragaia, 834 
CEP 09881-431 
telefones:  
 



  

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MAGNÓLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 
Avenida do Taboão, 4.099 
Bairro Taboão  
CEP 09870-002 
telefone: 4363-2948  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM DAS ORQUÍDEAS  
Estrada do Poney Club, 1400 
CEP 09853-000 
telefone: 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORINA RIBEIRO SOARES  
Rua dos Vianas, 3570 
Parque São Bernardo 
CEP 09761-000 -  
telefone: 4121-5034  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAZARETH COSTA DOS SANTOS  
Rua dos Industriários, 17 
Vila União 
CEP 09850-000 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BATTISTINI  
Rua Augusto Venturini, s/nº - CEP 09842-040 - 
telefone: 4357-4893  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Angelina Scopel Pinotti 
Rua Annunciata Gobbi, 165 
Vila Euclides  
CEP 09725-520 -  
telefone: 4121-3190  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Dr. José Carlos Zulli 
Avenida Capitão Casa, 2.020 
Jardim Ipê  
CEP 09812-000 -  
telefones: 4109-5050 
 
Rua Abramo Luchesi, 5 
Jardim Leblon 
CEP 09781-030 
telefone: 4127-5406  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NERCI JORGE COSTA 
Rua Marquês de Barbacena, 85 
Jardim Silvina 
CEP 09791-130 
telefone: 4127-4822 (Atendimento 24 horas)  
 



  

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RIACHO GRANDE  
Rua Antônio Caputo, 205 e  
Rua Santa Maria, 20 
Rio Grande 
CEP 09830-280 -  
telefone: 4354-0321  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RUTH PINTO DE CAMARGO 
Bairro Santa Terezinha  (é também CAISM) 
Rua Barão do Rio Branco, 50 - CEP 09770-210 -  
telefone: 4335-3214– 4335-6995 - 4335-3171 - 4335-2629 - 4335-2794 - 4335-8905  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Núcleo Santa Cruz  
Rua Um, 423 - CEP 09834-000 -  
telefone: 4357-4826  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Orlandina - Bairro Rudge Ramos  
Rua Londrina, 345 - CEP 09735-710 -  
telefone: 4368-2745  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Dr. Jésus do Rosário Domingues  
Rua Una, 1 - Jardim da Represa - CEP 09843-370 -  
telefone: 4357-1744  
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Bairro dos Fincos  
Rua Fortunato Benevenuto Finco, 151 - CEP 09831-380 -  
telefones: 4354-9118 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Vila São Pedro  
Rua D. Pedro de Alcântara, s/n.º - Vila São Pedro – CEP 09771-281–  
telefone: 4335-0955 
 
 
SÃO CAETANO DO SUL 
 
Obs. Em São Caetano do Sul, não há Psicólogos em UBS's. Há Psicólogos no Centro de 
Saúde - Atendimento Adulto e na Saúde do Escolar - Atendimento a Crianças. 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR BENEDICTIS 
Rua Oswaldo Cruz, 1.153 
Oswaldo Cruz 
09540-280 
Telefone.: 4226-8584 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOLORES MASSEI 
Estradas das Lágrimas, s/n.º 
São José 
09581-300 



  

Telefone.: 4238-8322 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCY VARGAS 
Rua General Estilac leal, 58 
Mauá 
09580-430  
Telefone.: 4233-9842 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MICHEL GLEBOCKI 
Rua Vanda, 11 
Boa Vista 
09572-080 
Telefone.: 4226-8580 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMÉLIA R. LOCATELLI 
Alameda João Galego, 01 
Santa Maria 
09560-340  
Telefone.: 4220-1978 
 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA CORBETA SEGATTO 
Avenida Prosperidade, 671 
Prosperidade 
09550-700 
Telefone.: 4229-4241 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

 
 



  

ATENÇÃO: 
Neste local insere-se a tabela em Excel denominada: ANEXO: tabela página 21



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 



  

Definição de saúde 
 
 
 

Cidade 
 
 Diadema Mauá Santo 

André 
São 

Bernardo 

Total 

Sim 5 6 10 7 28 A definição de saúde é de acordo com o conceito da 
OMS Não 1 3 6  10 

Total 6 9 16 7 38 

 
 
 

Cidade  
 Diadema Mauá Santo André São Bernardo 

Total 

Bem estar (biopsicossocial) 5 6 6 4 21 

Qualidade de vida    1 1 

Estado harmônico geral    1 1 

Felicidade    1 1 

Potencialização da condição humana   1  1 

Capacidade de se desenvolver 1    1 

Acesso ao básico   1  1 

Melhoria de sintomas  1 1  2 

Faz e responde por suas escolhas   1  1 

Equilíbrio   4  4 

Autoconhecimento   1  1 

Capacidade de sair da doença   1  1 

Expressão da espontaneidade e da criatividade  1   1 

Saúde é 

Administrar bem a vida  1   1 

Total 6 9 16 7 38 

 
 



  

Prevenção 
 
 
 

Cidade 
 
 Diadema Mauá Santo 

André 
São 

Bernardo 

Total 

Grupos educativos    1 1 

Qualidade de vida   2 1 3 

Conhecimento, educação  1 3 1 5 

Oferecer capacidade de escolha e arcar com 
consequências    1 1 

Trabalho com autoestima, com potencial, para 
uma vida digna    2 2 

Isolar campos de risco   1  1 

Ouvir, escuta a pais   1  1 

Sensibilizar, motivas, mobilizar o indivíduo a 
mudar 1    1 

Trabalhar antes que os sintomas apareçam 1 1 1  3 

Tomada de consciência  1 1  2 

Orientação 2 1 3  6 

Garantir o acesso da população à informação   1  1 

Ampliar perspectiva de trabalho do psicólogo   1  1 

Equilibrar (equilíbrio)   1  1 

Autoconhecimento   1  1 

Educação em saúde 1 2   3 

Atendimento terapêutico 1    1 

Trabalho na área social, saúde pública, 
psicológica  1   1 

informação para mudanças sócio-econômicas  1   1 

Prevenção 
é 

uma guerra  1   1 

Total 6 9 16 6 37 

 
 
 



  

Promoção 
 
 
 

Promoção é * Cidade 

Cidade 
 
 Diadema Mauá Santo 

André 
São 

Bernardo 
Total 

Educar, informar, formar  4 2 1 7 

Alertar, informar    1 1 

Oferecer integridade, cidadania    1 1 

Viver melhor  1  2 3 

Trabalhar com grupos para atender população 
maior    1 1 

Orientação, conhecimento   3  3 

Ouvir/escutar pais   1  1 

É o antes, que vem em todas as etapas da vida  1 1  2 

Discutir questões ligadas a um maior número 
de pessoas   2  2 

11   2  2 

Oferecer alternativas   1  1 

Garantir o acesso 1  1  2 

Favorecer o desenvolvimento   1  1 

Estar junto, facilitar   1  1 

Minimizar sintomas, sofrimento 1    1 

Divulgação, conscientização 1    1 

Atividade terapêutica 2    2 

Promover qualidade de vida, direitor, 
oportunidades 1 1   2 

Cuidar da doença já instalada  1   1 

Promoção 
é 

Viver com dignidade  1   1 

Total 6 9 15 6 36 

 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 



  

Gráfico 1 
Escolas de formação dos psicólogos entrevistados. 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM 
PSICÓLOGOS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA 

REGIÃO DO GRANDE ABC 
 
 



  

Junho de 2002 
Gilda 
Idade: 42 anos. 
 
Sobre seu curso de Psicologia: fiz foi Bacharelado, Formação de Psicólogo, Licenciatura 
Em que escola: na Metodista. 
Ano de conclusão do curso: 1984 
Psicologia foi o único curso superior que fez?  Sim 
Fez ou faz curso de Pós-Graduação? To fazendo psicossomática.   
Onde que é? Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos - IBEH 
Você lembra da Carga Horária? vai dá 500 e poucos, 600 horas, num lembro assim. Eu sei que é 
uma carga horária que dá pra gente requerer  a  coisa de especialista lá. É a nível de especialização, 
não é mestrado. 
Executa outras atividades profissionais fora da UBS? Não. No momento não. Tenho consultório, 
tudo, mas no momento tá parado. 
Quanto tempo de serviço você tem como psicólogo da rede municipal de saúde? Tenho 30 horas 
semanais, são seis horas ao dia.  
E quanto tempo na prefeitura você tem? Eu sou do Estado. Entrei no Estado em 1987. Aqui na 
Prefeitura de Cidade eu estou desde... 96, porque antes disso eu trabalhava em Mauá no Centro de 
Reabilitação Física de praticamente... de 88 porque eu entrei no finalzinho de 87. De 88 até 96 eu 
trabalhei em Mauá. Que era ligado à prefeitura porque agora tem esse, a Municipalização.  
A Psicóloga 
E a função atual? Psicóloga 
E a carga horária presencial? Sim essa daí é de 30 horas semanais,então no caso, eu tenho um 
horário certo, né. Horário de entrada, horário de saída.  
Quantas pessoas você atende em média por dia? Uns 8. Depende se tem grupo ou não tem se tem 
atendimento individual.Quando tem grupo tem vez que chega a 12, 13 por que a gente conta... 
Indique as atividades que executa na UBS:  
Triagem? É uma Triagem assim, rápida até. Por que é algo assim: a pessoa vem com a queixa. Não 
faço psicodiagnóstico aqui, nem tenho material pra isso. E aí conforme a queixa, às vezes eu  
encaminho ou às vezes, dependendo do caso, fica aqui, seguro aqui comigo. Encaminho 
principalmente criança, dependendo do problema que vem, se eu vejo que com orientação aos pais a 
coisa não vai funciona, geralmente eu encaminho pro ambulatório de saúde mental pra fazer uma 
avaliação e pra ver, dar prosseguimento. Tem muitos casos que com orientação aos pais a gente 
consegue já um progresso com a criança, porque muitas vezes só a mudança de atitude dos pais com 
relação à criança se já consegue por que não é um problema tão sério. É mais assim uma conversa, 
ouvir a queixa, a partir da queixa no caso da criança aí a mãe traga, aí eu encaminho. Quando 
encaminho, a maioria das vezes eu continuo ainda  por algum tempo dando orientação à mãe, porque 
muitas vezes ela não consegue ser atendida logo, demora, então eu continuo dando uma orientação a 
ela. Trabalhando com ela como, assim como que foi, por que às vezes eu peço pra ela retornar dali uns 
quinze dias, então como que foi nestes 20 dias, como que tá, o que aconteceu, como que a pessoa tá 
para à mudança dela. No caso, o que a criança tá respondendo a algumas mudanças, como que tá indo. 
Então eu faço este acompanhamento. E com adulto é mais ou menos do mesmo jeito. Mas a maioria 
dos casos que vêem aqui de adulto pra mim em alguns atendimentos a gente consegue solucionar, 
porque a gente não fica trabalhando aquele passado, é assim o que tá acontecendo hoje, agora, e como 
que a gente pode tá resolvendo e ele, é até uma característica do paciente que vem, eles não tem muito 
essa coisa de fica tendo a longo prazo, não sei o quê... Eles têm aquele problema ali que tá pegando, eu 
resolvi isto daqui, um abraço. Já cheguei a ter dois, três atendimentos, depois a pessoa não vem, a 
gente quer que ela retorne e ela não vem, porque de repente de uma certa forma ela solucionou e foi 
pra outra. Você se pergunta se o problema ta totalmente resolvido, provavelmente não, atingiu o 
objetivo que ela tava querendo. E também tem alguns dois ou três casos que já faz um tempinho que 
passam aqui comigo, e que eu peço que retorne. do Tem vezes que eu espaço mais, mando vir a cada 
quinze dias, depois passa um tempo a pessoa parece que dá uma caidinha aí eu mando ela voltar toda 



  

semana novamente, mas assim, não são casos psiquiátricos. São pessoas que tem uma depressão um 
pouquinho mais acentuada, que não dá pra deixar andando  aí sozinhas, e nem elas querem, você 
percebe que elas não tão ainda querendo sabe. A gente faz grupos educativos. Então temos grupos de 
BCG, de puericultura, grupo de planejamento familiar, grupo de diabetes, grupo de hipertensão, a 
gente tem o grupo de matrícula. O que é o grupo de matrícula. O grupo de matricula é mais assim, pra 
você entender, são as pessoas que vem se matricular na unidade, passar pelos profissionais que 
trabalham aqui, então a gente tenta tratar do funcionamento, como que essa unidade funciona, que 
horário que funciona. O que tem, o que não tem, que ele trabalha com consulta marcada, não é pronto 
socorro. Que as pessoas vão querer chegar aqui, vão querer passar e não vai conseguir, sempre tem 
que procurar marcar, na medida do possível, porque pode ser que ela chegue pra querer passar num dia 
e não consiga, não tenha vaga. Pra eles compreenderem que a unidade básica é muito mais um serviço 
primário, do que secundário. Então a gente ta tentando assim, ver se consegue...  
Em relação à afirmação: "saúde é ausência de doenças". Bem objetivamente é isso: discorda 
parcialmente. Só que a saúde não se resume só a uma ausência de doença. Eu acho que... Olha, porque 
a saúde envolve vários aspectos e se a gente buscar também uma saúde como ausência de doença, 
nunca vai ter. Não vai ter. Isto é utópico. Então o que é a saúde. É um bem estar, física, emocional, 
social, espiritual, que as pessoas às vezes esquecem desta parte e é importante também. 
Como você define prevenção na área psicológica? Olha, talvez através de grupos realmente 
educativos a gente possa apontar algumas coisas que no decorrer de um determinado comportamento 
ou de uma determinada atitude, a pessoa pode vir ou não a ter X coisa. Ou seja, tentar através de 
grupos educativos mesmo tentar conseguir sensibilizar a pessoa: olha se você continuar a ter esta 
atitude diante desta situação, a chance de acontecer isto é esta. Eu acho que é mais ou menos assim. E 
tem que ser bem objetiva e bem clara. E não adianta ficar com aquela linguagem. Tem que ser uma 
coisa clara e você tem que pegar aquela coisa que tá e não aquilo, você ouve, você fica ouvindo o 
paciente e aí ele vai concluir. O contexto é outro, não dá. Tem hora que não dá também, pra você ficar 
esperando tanto tempo. Então eu acho que a gente tem que ser mais pé no chão mesmo. Olha, é assim. 
Então é trabalhando, tentando pegar com este grupos educativo e aproveitar pra isto. Então você vê o 
que está pendurado ali (aponta para um canto da sala), ali tem sobre diabetes, um trabalho de 
alimentação. E quem faz tudo isto: eu e a enfermeira da unidade. Olha você vê: tem alguma coisa que 
trabalhe especificamente a parte psicológica? Não. Mas quando você ta falando da alimentação, o que 
pode e o que não pode, você fica falando, você brinca com eles, e tem uma série de coisas que você 
vai procurando colocar e educar eles, no caso da diabetes, no caso da alimentação é onde isto pega 
mais. Na alimentação é onde mais pega prô diabético. Então assim, você vai tentando mostrar e ta 
falando de uma coisa concreta, não fica falando... A gente fala do stress, do nervoso, que tudo isto 
interfere, que as pessoas tem que aprender a lidar melhor... A gente põe exemplos, porque a grande 
preocupação é com o filho, porque o filho isto, porque o filho aquilo, que para eles entenderem que 
podem continuar se preocupando mas que eles tem que entender que eles tem que ter saúde também. 
Tem que ficar bem, mesmo eles continuando doente, continuando com a diabetes, podem ter uma 
qualidade de vida muito boa e ficar bem, se eles aprenderem a lidar de uma maneira diferente, vamos 
supor: esse filho aí, ta dando problema, ou qualquer outra coisa... É através de grupos educativos 
mesmo. 
O que é promoção de saúde psicológica? Acho que eu vou voltar a repetir. É você tá pegando fatos 
concretos e ta tentando educar a população, informar e formar a população. Quais são os problemas 
que acontecem. O que acontece. O  que é esta coisa né? O  que é este problema que eu tenho, às vezes 
até desmistificar, por que muitas vezes, existe um misticismo muito grande em cima de determinadas 
doenças. Então eu acho que é através de informas e formar. Porque só informar não adianta. 
O que seria necessário para um bom desenvolvimento de seu trabalho? Em termos de condições 
de trabalho. Eu vou lendo e você vai me dizendo. 
Condições físicas? olha aqui para mim tá bom. Eu não tenho do que me queixar. 
Verbas? Assim, diretamente não. a gente não lida com liberação de verbas. Se for pegar na parte 
administrativa da secretaria de saúde, aí sim têm que ter mais verbas até para contratar mais 
profissionais para trabalhar em outras unidades, aí sim, para aumentar esse trabalho. Porque hoje eu 



  

não sei com quantas unidades Cidade tem psicólogo. Diretamente na unidade falta de verba não posso 
dizer para você porque a gente não trabalha com esta questão. 
Materiais? É assim, às vezes a gente encontra uma certa dificuldade, mas é assim. Às vezes a gente 
tem que fazer algumas coisas. Então alguns materiais, educativos somos nós que temos que fazer. 
lógico que se a gente encontrasse e isso mais ou menos pronto, se seria bom. Mas em termos desta 
parte e o de psicologia eu acho que é assim não tem tanta falta, pelo menos aqui na unidade, do 
material em si. coisa concreta de material que precisa, faltar algum teste psicológico, isto aqui eu não 
tenho. Eu não trabalho com teste, com este tipo de coisa. por exemplo nós temos um grupo de 
puericultura, faz um tempo já tá pra gente fazer um álbum como este que aí, o até hoje a gente não 
arrumou um tempinho para fazer. Você vê que eu já sei mais ou menos de cor e salteado. quase todas 
reuniões de puericultura a gente faz. 
Carga Horária maior? Carga horária maior? Talvez não. Em alguns momentos a gente fala: Pôxa, se 
trabalhasse mais... Mas eu acredito que não. Eu acho que a carga horária de 30 horas semanais, pra 
gente que trabalha na área da saúde, psicóloga, acho que é uma boa carga horária. Dá pra fazer 
bastante coisa. Acho que a gente rende mais mesmo. 
Suporte técnico? Não,  atualmente não. Já assim na época em que eu sentia mais falta eu corria atrás 
eu fui ver supervisão de. Mas no momento assim não. Porque quando tem alguma coisa que eu 
preciso, tenho Carlos, a gente recorre a ele, ou mesmo a uma colega de trabalho... 
Maior integração entre os profissionais? Não. Aqui não. Aqui psicólogo só tem  eu. E alguns 
psicólogos da rede a gente tem um relacionamento, apesar de não ser uma constante muito grande a 
gente se encontrar, mas o relacionamento é bom se a gente precisa. Até hoje eu não tive nenhum tipo 
de problema. Isso assim, de precisar de alguma colega, ligar perguntar qualquer coisa, pedir às vezes 
até uma sugestão, eu não tive problema nenhum sempre obtive resposta, e houve ajuda. 
Participação de instâncias superiores? Olha,  eu acho que tem na medida do que é necessário. às 
vezes fica a sensação de que seria melhor se tivesse mais, mas também fica meio difícil. Eu também 
me habituei a trabalhar do jeito que a coisa vem. Então fica meio difícil de... 
Tem mais alguma coisa que você lembre e que queira dizer? Você falou de instalações? A única 
coisa que eu acho que seria a legal que a gente pudesse ter aqui na unidade, é uma sala assim, mais 
específica, para grupo. Mas isso eu tô falando ou da minha parte, agora quando vai fala de pôr uma 
sala para fazer grupos, fechar para grupo, aí vai a enfermeira propor eu preciso de uma sala para a 
coleta, tem outra necessidade também. Eu tô falando assim seria muito legal se a gente pudesse ter 
uma sala específica mesmo para grupo. 
Como você escreveria a sua participação no que concerne à população atendida na UBS? Ai eu 
colocaria que plenamente satisfatória porque não ficou restrita fazer só o que me cabe. não se assuste 
se você algum dia chegar aqui e me pegar lá na recepção, ajudando a pegar ficha ajudando a tem 
alguma outra coisa que precisa de manhã teve um paciente que estava passando mal ambulância veio 
buscar, tava eu ajudando lá, segurando o soro indo com o paciente até a ambulância, lógico não 
chegou a fazer coisas que eu vejo que pode comprometer, mas fora isso. Na quarta e na sexta-feira que 
tem coleta de sangue elas precisam de uma mão lá porque a criança tão chorando, porque aqui, na 
medida do possível quando eu posso, eu tô ajudando. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao seu 
trabalho aqui na UBS? Põe aqui no insuficiente mesmo. Porque não tive nada disso. A gente aprende 
aquela coisa clássica mesmo do consultório, aquela coisa... 
Porque você optou por este tipo de trabalho? Olha foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, 
eu sempre gostei deste trabalho e, mas se você me pergunta o nome eu não sei dizer o nome deste 
trabalho. Mas é algo que eu me identifico mais, esta coisa muito fechada de consultório, esse trabalho 
assim de linhas de trabalho, eu não sei não seu funcionaria muito, não conseguiria grandes progressos 
assim. Eu me identifico realmente com este por de trabalho de informar, educar. Eu não consigo me 
ver fechada, dentro de um consultório, atendendo ali, aquela coisa. Eu sempre gostei de trabalho em 
instituição. 
No a sua opinião o que seria um atendimento ideal à população? Quando assim a população viesse 
buscar, ou solicitar algum tipo de serviço, ela pudesse dispor, mesmo que não fosse na hora, de pronto 



  

ali, mas ela pudesse dispor daquele serviço e desse a informação mínima, para a partir dali ela pudesse 
talvez caminhar, buscando serviços que ela. 
 
Obs: esta psicóloga possuía uma sala própria. 
Tinha vínculo com o  Estado, era concursada. 



  

Agosto de 2002 
Samara 
Idade: 40 anos 
 
No curso de psicologia você fez Bacharelado? Sim. Formação de psicólogo? Sim. Chegou a fazer 
licenciatura? Não. 
Em que escola você se formou? Olha, no início eu fiz quatro anos em Mogi e o último ano na porque 
na PUC. 
Você lembra o ano de conclusão? 1986. 
Psicologia foi o único curso superior que você fez? Sim. 
Você fez algum curso de especialização, pós-graduação? Especialização, não. Eu fiz assim vários 
cursos, mas era àqueles cursos complementares da área, principalmente na área clínica. Agora o que 
eu fiz muito tempo, não estou fazendo este ano o, foi supervisão. E assim os cursos aqueles de curta 
duração, 40h, 60h, todos destinados à área de clínica. 
Com relação ao exercício da profissão e você executa a outras atividades fora da UBS? Não. No 
momento não. 
Quanto tempo você tem de psicólogo na rede municipal de saúde? 1990, doze anos.  
Qual o seu cargo atual? Psicóloga.  
E a função? Também. 
Sua carga horária de trabalho? São 30h. 
Você tem carga horária presidencial? Não eu faço as 30h aqui. 
Quantas pessoas você atende em média, por dia? Olha, é assim né, variável. É de acordo com as 
atividades que a gente tem aqui dentro né. Por exemplo, assim, quando é dia que tem grupos a gente 
atende em média assim 25. Agora no dia que tem atendimento só individual a gente atende 10,12. 
Quais as atividades que você executa aqui na UBS? 
Você faz triagem? É a gente faz. Eu faço triagem, eu faço alguns atendimentos, mas assim na linha 
breve. porque assim aqui em Cidade é diferente de Diadema. Diadema face psicoterapia e dentro da 
Unidade, em Cidade a gente não faz. A gente geralmente encaminha para os ambulatórios.  Agora por 
exemplo assim, se é alguma coisa assim, que eu vejo que dá para trabalhar breve, aí eu faço em torno 
de 10 até 12 sessões e aí a gente desfaz o vínculo com o paciente. Se for preciso eu faço os 
encaminhamento. Normalmente os encaminhamentos eu faço depois das entrevistas, eu na faço uma 
avaliação se eu vejo que realmente não comporta aqui na unidade, eu já encaminho. Eu faço 
atendimento em grupo na linha preventiva, grupo terapêutico não.  
Você faz orientação? tem grupos que dar até para a gente trabalhar no esquema de montar uma tarefa 
para o grupo se desenvolver. Agora por exemplo assim tem outros grupos que tem que ser mais 
diretivo mesmo. A gente dá mais orientação, mais educativo, sempre com o objetivo de estar ouvindo 
o paciente, o que ele quer. Por exemplo nós temos um grupo de puericultura. Então, assim, a gente faz 
seis sessões, eu faço junto com os pediatras. No grupo, em todas as sessões, entra eu e o pediatra, 
quando tinha a assistente social, entrava a assistente social. Ele fala sobre parte técnica dele. No caso 
por exemplo eu entro mais com o lado emocional. A gente tem o cuidado de não estar dando 
orientação além daquilo que as pessoas estão pedindo. A gente ouve, fica atento, eu tento levar ao 
máximo para a área da psicologia. 
Saúde é ausência de doenças. Olha,  eu acho que aí eu vou concordar parcialmente. 
Você quer falar um pouquinho o porquê? eu vou dar um exemplo bem claro. No caso de um 
diabético hipertenso, ele é um paciente crônico a doença dele é crônica. Mas isto, não impossibilita de 
ter uma vida saudável. Com uma orientação, acompanhamento. Inclusive nos grupos de diabetes e 
hipertensão a gente tenta ao máximo da uma qualidade de vida melhor para ele. porque tem coisas que 
a gente sabe que é crônico mesmo. Mesmo na área da psicologia, da psiquiatria. então assim, não dá 
pra gente dizer que saúde é ausência total de doenças. Eu acho que não existe isso. 
Dentro deste quadro qual é sua definição de saúde? Olha, simplificando, é uma qualidade de vida 
boa. Na medida do possível. Eu acho que é qualidade de vida. 
Como você define prevenção na área da psicologia? Eu acho assim, que a gente tenta ao máximo a 
fazer com que as pessoas tenham, vamos cair de novo na qualidade de vida, deixa eu ver  se elaboro 



  

melhor. Eu acho assim: que de certa maneira, é assim, tentar fazer com que as pessoas não a doença 
tanto quanto está acontecendo por aí no momento. O que a gente nota também, principalmente no caso 
da hipertensão, da diabetes, a gente ver muito caso, das pessoas é reincidindo, um principalmente no 
caso assim da hipertensão, da diabetes e às vezes é assim o médico não sabe mais o que fazer. às vezes 
as pessoas têm muita dificuldade à aderência do tratamento, às vezes falta um pouco de informação, 
mas não aquela assim informação de eu falar e você ouvir, mas assim falta a informação por 
dificuldade do paciente estar assimilando alguma coisa. A gente sabe que muitas vezes não é só a 
gente falando que ele entende, por uma série de motivos. Por exemplo se a pessoa não aceita aquela 
doença, acho assim, que fica difícil ela aderir e qualquer coisa. Eu acho que neste sentido a gente 
contribui muito. Por exemplo no caso dos bebezinhos: o que a gente nota, por exemplo assim, eu pelo 
menos creio que toda mãe ela sabe cuidar do filho dela, mas por exemplo assim, tem alguns momentos 
que a gente sente assim, ela tá um pouco ansiosa, aí eu acho assim que dá pra gente entender. Não sei 
se deu pra te explicar. 
O que você entende por promoção de saúde psicológica? 
Promoção?  Seria por exemplo assim,  você pegar, como se diz, em grupo, as pessoas doentes. Eu 
acho assim, que seria, por exemplo assim, você tentando trabalhar, por exemplo assim, com algumas 
coisas que é comum nas sociedades, com relação à doença e aí por exemplo assim, você tá 
promovendo, você tá falando, eu acho assim por exemplo, da Aids, por exemplo assim você faz uma 
promoção no sentido de tá, como se diz, alertando, informando, eu entendo mais ou menos assim, eu 
acho que as coisas estão muito juntas. 
Você acha que a Psicologia tem dado contribuição na área da promoção e da prevenção? 

Olha, pra te dizer a verdade, eu acho assim, pelo menos assim, na minha visão. Assim a oportunidade 
que a gente tem de tar promovendo, por exemplo assim, acho que é na saúde pública, mesmo, no 
serviço público. Só que eu acho assim, o serviço público ele é muito limitado pra gente fazer estas 
ações. Porque: porque é uma instituição e toda instituição tem o objetivo dela. Então, por exemplo 
assim, às vezes o objetivo dela não necessariamente é o do profissional e nem tampouco é o da 
população. Então, a gente trabalha com o que é solicitado da gente. De repente, por exemplo assim, é, 
você tá fazendo grupos de adolescentes, aí vem uma outra informação que naquele momento é 
prioridade trabalhar com outro tipo de população. Então muitas vezes, por exemplo assim, você 
desbanca aquilo que você tá realizando pra tá assumindo um outro modelo. Eu acho que assim, a 
saúde pública, a nível geral, é muito complicada. Parece assim, que as coisas sempre vão começando 
de novo e a gente nunca vê uma seqüência. Porque assim, a Instituição trabalha com programas pra 
atender o objetivo dela. Então de repente se é solicitada alguma coisa do governo federal, então assim: 
isto que você tá fazendo então agora, dá uma parada porque você vai ter que assumir outras tarefas, 
outras atividades. E assim, em termos de serviço que não seja público, particular eu não conheço nada. 
Também não vejo nada muito divulgado não. Eu não sei, eu acho que assim, essa história, eu acho que 
é a nível nacional. Muda-se a administração, muda-se todo projeto, todo programa. E aí, você tem que  
mudando junto. Eu acho assim, por exemplo, na área da prevenção, dá pra você fazer uma série de 
coisas e a gente até tenta. Tem campo pro psicólogo, mas assim, você tem que ter o jogo de cintura. É 
muito complicado. E às vezes também, é solicitado algumas coisas que às vezes você não tem 
condições naquele momento de ta assumindo, então assim, você assume da forma que você pode e aí 
você vai procurar supervisão, vai procurar a teoria, vai se virar. Eu acho assim, tem campo na rede 
pública, mas com essas considerações. Não que não dê pra você fazer nada. Mesmo assim, mudando 
com o sofrimento, dá pra você fazer alguma coisa. Mas eu acho que não tem uma seqüência.  
Você realiza algum trabalho relacionado com estes temas, da promoção, da prevenção? 

Olha, no momento, o que nós estamos fazendo é grupo de puericultura. Um outro grupo também, na 
área da criança é o grupo de orientação pra mães que vem pela primeira vez na unidade. Você quer 
saber o que a gente faz nestes grupos? Por exemplo no grupo de puericultura a gente faz seis 
encontros. O primeiro a gente fala muito sobre aleitamento materno, no aspecto emocional e assim, 
como que a mãe pode tá garantindo, assim, amamentar o filho de uma forma tranqüila. Assim, tem 
muitas dúvidas com relação a leite ainda, leite fraco, essas coisas todas. No segundo a gente fala sobre 
dor e febre, o médico entra com a parte dele e eu falo da ansiedade, mediante a criança quando tem 



  

algum problema de saúde. No terceiro a gente fala sobre diarréia, que dá pra falar um pouco também 
sobre ansiedade com relação a isso. Dor e febre, diarréia, no outro a gente fala sobre doenças 
respiratórias, comum até os 4 ou 5 anos de idade. E no quinto a gente fala sobre dentição e no último a 
gente fala um pouco sobre acidentes. Acidentes e assim, o desenvolvimento da criança até um aninho 
de idade, como é que se dá. Tanto do ponto de vista físico como o emocional. No grupo de BCG a 
gente dá uma abertura pra tá falando sobre as dificuldades que a mãe tá tendo naquele momento. E 
depois a gente encerra já iniciando sobre o aleitamento materno. Nos já fizemos aqui, grupo de 
gestante, agora só quem tá fazendo é a ginecologista, ela tá fazendo atualmente gestante e tá fazendo... 
Ela tá fazendo, gestante, climatério, fugiu da minha cabeça, contra a gravidez... Planejamento familiar. 
Esses grupos eu até participava. E também a gente tinha adolescente, tinha também, na saúde do 
adulto a gente tinha hipertensão e diabetes, só que acontece o seguinte: com o passar do tempo eles 
foram desfalcando os funcionários e houve muita mudança de profissional. Então assim, por exemplo, 
no momento não dá pra tá assumindo estes outros grupos. Apesar do que a terceira idade, diabetes, 
hipertensão e adolescentes, a gente deu uma parada, mas por falta de pessoal. 
Você está sozinha na unidade? 
Aqui estou. E assim, quem tá trabalhando em grupo comigo, que é na saúde da criança, é o pediatra. E 
a gente faz também, eu faço um grupo que a gente chama, grupo de matrícula. A recepção das pessoas 
num primeiro momento aqui na unidade. Por que assim, a gente notou que de um ano e meio pra cá, as 
pessoas vem pro posto assim, muito tensas, muito nervosas com algumas coisas, que às vezes, por 
exemplo, a gente não pode oferecer aí elas ficam muito bravas, gerando muito atrito. Por outro lado 
também, tem o lado do profissional, a gente não vai dizer que... que muitas vezes o profissional até tá 
esgotado e ele não tem paciência de ouvir, ou então de explicar, então assim neste sentido, foi 
solicitado que eu fizesse grupo de matrícula a fim de ta apresentando a unidade e ta trabalhando esse 
relacionamento entre funcionário e paciente. O que eu acho assim, a gente tá numa época em que as 
pessoas tão sofrendo demais, angustiadas, então pra mim mais do que normal elas chegarem no balcão 
exigindo as coisas, principalmente quem perdeu convênio. E assim, eu to achando lega, a gente tá 
achando que assim tá diminuindo o clima de tensão, na Unidade. De grupo é isso. Agora de 
atendimento individual é uma série de coisas. A gente atende desde crianças até adultos. Por exemplo 
assim, até quatro anos de idade, eu por exemplo encaminho pra orientação de pais. Eu faço 
orientações. Assim, a partir dos seis ou sete anos, por exemplo assim, se é uma angústia do momento, 
por exemplo assim, angústia de separação, eu tento trabalhar aqui ao invés de tá encaminhando. 
Porque a gente tá com esse problema com fila de espera. Agora se eu vejo que é uma coisa mais 
acentuada, um distúrbio de aprendizagem, mais acentuado, eu encaminho. No caso de adolescente, 
assim, é muito difícil eu tá encaminhando. Eu tento contornar, resolver por aqui mesmo, e adulto 
também, só no caso se eu vejo que usa medicação, se eu vejo que é uma depressão maior, aí sim, o 
psicótico, eu encaminho.  
O que seria necessário para o bom desenvolvimento de seu trabalho?(lido os itens) 
Olha, na medida do possível, to falando do ponto de vista pessoal, mesmo assim, com relação a  esta 
história, na escola, eu até tive alguma coisa sobre, como que se diz: prevenção. Depois, que eu saí, eu 
fui buscar algumas coisas assim breve, com relação à prevenção. Só que assim, por exemplo assim, eu 
termos de etiologia da doença, a nível emocional, a gente não tinha, por exemplo da hipertensão, 
diabetes... Muitas coisas, com relação à saúde do adulto, diabetes, hipertensão, como que se diz, a 
instituição forneceu. Vamos implantar o grupo elas trouxeram o pessoal da Paulista. Mas assim, 
outros... Na saúde do adolescente, nos passamos por um processo de reciclagem, de atualização com o 
governo do estado. Mas assim, teve outras coisas que a gente teve que buscar individual. O que acho 
que falta na instituição é uma supervisão, mesmo que seja a nível da equipe multiprofissional, tá, 
porque eu acho que é necessário. Eu acho assim que é super difícil você montar uma equipe. Às vezes 
um outro profissional vem fazer, porque ele é obrigado. Na medida do possível a gente  discutia com a 
chefia, deixa, ele sabe fazer outras coisas, é difícil pra ele, então assim, faltou muito esta história da 
supervisão da equipe. Tanto é que em lugar nenhum tem uma equipe plena. Às vezes tem pessoas com 
boa vontade que até vem participar, mas se tiver uma oportunidade elas fogem mesmo, saem correndo. 
Com passar do tempo a gente passou a exigir outros tipos de respostas com relação aos atendimentos 
que a gente fazia, que assim, a instituição não deu. Então, elas ficaram teimando com aquelas pessoas 



  

que já tinham falado tudo que elas sabiam pra nós. Eu acho que aí complicou muito. Então eu acho 
que esta história da supervisão, eu acho assim, não dá pra falar, eu acho, eu não sei, no começo, esse 
tipo de atuação de por exemplo assim, atuar em cima daquele programa daquele momento me 
incomodava muito, eu ficava muito angustiada. Que de repente assim, a gente recebia um papel, que 
aquilo que a gente tava realizando, de uma certa forma, tinha que se abandonar ou não estava 
valorizada. Eles nunca chegaram e disseram: para de fazer isso, mas a gente sentia nas entrelinhas que 
aquilo lá já não era mais... Que a gente tinha que pegar outras coisas pra tá fazendo. E assim, eu acho 
que nunca se leva em consideração a população. Então assim, isto, me deixou muito angustiada. Acho 
que depois de uns seis anos que eu fui mais me aceitando e falando, é uma coisa da instituição, é a 
nível geral, então eu tenho que me adaptar a uma história, ao que tá acontecendo se eu quero realmente 
trabalhar com . Eu acredito que cause uma certa angústia, eu acho que falta supervisão. 
(lido novamente os itens) 
Olha, eu não acho que o que acontece é responsabilidade do chefe imediato. Não é mesmo. Por 
exemplo assim, essas coisas não vai colocar não, por exemplo assim, a gente sabe que tem o consórcio 
dos municípios que discutem a questão da saúde mental. Então assim, a gente sabe que entre linhas tá 
vindo, vai vir verba pra se montar hospital dia, pra se montar uma série de coisas que a gente não tem 
aqui. Só que assim, você não vê falar, você não vê providências neste sentido, sabe. Em termos de 
atuação. A gente participa de alguns eventos que a gente sabe que estar coisas tem que acontecer, que 
no outro município tá acontecendo, e assim sem contar que eu acho assim, que não acho que é da 
Secretaria de Saúde, a própria linha de governo do prefeito eu acho que a saúde, nem a mental, muito 
menos a mental, eu acho que a saúde não é valorizada. Quem dirá a saúde mental. Então por exemplo 
assim, na contratação de pessoal, faz anos que não se contrata. Psiquiatra é a coisa mais difícil do 
mundo, por exemplo assim. Tem pessoas que a gente encaminha pra fazer uma avaliação com 
psiquiatra, não tem como encaixar. Então as pessoas tão na fila, às vezes não conseguem a senha, e aí 
fica complicado. A gente encaminha aí não dá, então Ó: você vai lá no pronto socorro central fazer 
uma avaliação com o psiquiatra que tá de plantão, né. Algumas coisas se perde. Então por exemplo 
existe ambulatório, mas a gente não tem ligação com os ambulatórios, então a gente não sabe se tem 
vaga, se não tem. A gente sabe de notícia pelos próprios pacientes que vem aqui. Eles vem com o 
encaminhamento debaixo do braço e falam: Olha não consegui. A fila pra criança, é uma imensidão. 
Sabe... De anos! Eu sei que outros serviços funcionam assim, inclusive na Metodista tem uma fila de 
espera, mas assim, o que é colocado abertamente é que a Saúde Mental não era valorizada, porque não 
dá resultado a curto prazo. Não dá voto. Mas a gente sabe. Mas é assim, engraçado, a demanda nossa é 
muito isso. Eu acho assim eles não encaminham muito adolescente por que adolescente, quase não 
vem. Eles resolvem as questões deles lá fora mesmo e não adoece do corpo. Agora por exemplo assim, 
a criança que adoece muito, os resfriados de repetição, as bronquites, e o pessoal da terceira idade, 
nossa! O encaminhamento é muito grande. E você vê que são coisas que o médico mesmo fala: vai pra 
psicóloga. 
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na UBS? 

Satisfatória. 
Poderia ser melhor. Gostaria de fazer Pós-graduação.  Não faço por questões financeiras, o curso é 
muito caro. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho que você 

desenvolve na UBS? 

Suficiente. 
Eu estudei em Mogi, que na época tinha uma formação social muito intensa, na área da educação, 
trabalhando com textos mais abrangentes e mais na linha da prevenção. Era uma tendência dos 
professores trabalharem nesta linha. Só que faltou mais teorias. 
Porque você optou por este tipo de trabalho? 
Eu optei por que não me via trabalhando em consultório. Tem a ver com meu jeito de ser, é algo que 
vem de dentro de mim. Sempre fui preocupada com as outras pessoas, sempre pensei em atender à 
população e eu gosto na área da saúde e da prevenção. 



  

Na sua opinião o que seria um atendimento ideal à população? 
Eu acho que seria necessário que se fizesse um estudo para ver qual é a necessidade da população e 
não só trabalhar de acordo com os programas que vem de cima. Acho que eles deveriam ver qual é a 
necessidade de cada região, fazer um perfil da população que é atendida pra depois fazer um trabalho 
voltado pra isso. Além disto tudo, deveria haver integração com as outras secretarias, porque assim a 
gente trabalharia com parcerias. Por exemplo, os casos de bronquite estão diretamente relacionados 
com a qualidade do ar. Então como posso desenvolver um programa para bronquite sem contar com a 
participação da secretaria do meio ambiente? Este é só uma das possibilidades. Existem outras. 



  

Junho de 2002 
Simone 
Idade: 36 anos 
 
Antes de começar a entrevista, a psicóloga começou a falar que para ela, o trabalho com grupos tem 
que ter uma visão educativa e que cabia à Psicologia achar um espaço. Que a formação dos grupos 
começa com a ação das assistentes sociais, nas UBS. Por exemplo, que trabalhava um pouco com 
adolescentes, mas que sentia que não tinha preparo para isto. Então foi buscar supervisão na 
Metodista. Que então foi fazer um curso sobre sexualidade humana. Que no início de sua atuação na 
UBS não tinha formação para trabalhar com  grupo multiprofissional, que é onde ela foi colocada para 
trabalhar, no início da carreira, numa UBS na divisa com Diadema. Este é um mundo médico, muito 
difícil para o Psicólogo. É preciso ser prático. Na UBS, hoje, faz clínica, pois toda sua formação é 
clínica. 
Em seguida, pedi licença para começar a fazer perguntas do meu roteiro. 
 
No curso de psicologia você fez Licenciatura? Não, o bacharelado e a formação de psicólogo. 
Em que escola você se formou? UMESP 
Você lembra o ano de conclusão? 1988 
Psicologia foi o único curso superior que você fez? Sim 
Você fez algum curso de especialização, pós-graduação? Sim, Eu fiz Clínica Infantil, durante três 
semestres, fiz Educação Sexual, também três semestres. 
Onde você fez? Na SBRASH. Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Fiz parte do primeiro 
grupo formado por eles. 
Depois eu fiz Grupo Operativo , no Pichon Rivière, fiz toda a formação até ser didata. Fiz também 
cursos profissionais da rede pública no NESM – DIR, sobre psicanálise. Este foi durante um ano. 
Você executa a outras atividades fora da UBS? Não. Só UBS. 
Quanto tempo você tem de psicólogo na rede municipal de saúde? Desde 1992. Cerca de 10 anos. 
Qual o seu cargo atual? Psicóloga 
E a função? Psicóloga 
Sua carga horária de trabalho? 30 horas 
Você tem carga horária presidencial? 30 horas 
Quantas pessoas você atende em média, por dia? 6 por dia. Eu não posso atender mais do que isto. 
Eu faço sessões de 45 minutos com um intervalo entre cada sessão. Eu insisti com o coordenador para 
trabalhar dentro do que eu acredito. Eu disse que não tinha condições de atender mais e fazer menos. 
Não é possível fazer um atendimento por menos de 45 minutos e também me recuso a fazer a 
produtividade que eles propõe. De tanto em insistir, ele acabou abrindo uma exceção para mim. Acho 
que eu sou a única no município que trabalha deste jeito. Mas eu não ia me dobrar para fazer por 
menos que isto. 
Quais as atividades que você executa aqui na UBS? 
Eu faço triagem infantil. Orientação para mães, atendo adultos e adolescentes. Faço encaminhamentos. 
Fiz grupo de mães uma vez, junto com a pediatra e foi muito bom porque ela tinha a impressão que os 
psicólogos não tem condições de conversar com mães. Faço mais atendimento individual. No passado 
eu fiz atendimentos em grupo, no outro local onde eu trabalhava. Aqui, é atendimento individual 
mesmo. 
Saúde é ausência de doenças.  Não concordo e nem discordo. 
Porquê? Depende do referencial teórico. Os mais pragmáticos dizem que depende da qualidade de 
vida. Mas, saúde é saúde, doença é doença. Não se pode negar. 
Como você define saúde? Estado harmônico geral, que envolve a mente, o corpo e o espírito. 
O que você entende por prevenção de saúde psicológica  Saúde é tudo! Tiraria prevenção e 
colocaria conhecimento, educação. Quanto mais instrumentos você tiver para informar, quanto mais 
recurso tiver, melhor. Todo este conhecimento que passamos servem como recurso para o ego e a 
educação em saúde é você dar recursos egóicos para a pessoa operar melhor sua vida, sua saúde. 



  

O que você entende por promoção de saúde psicológica? Promoção lembra liquidação. Aí entra no 
pragmatismo. Não consigo lembrar de nada. Preciso de legenda. 
Você acha que a Psicologia tem dado contribuição na área da promoção e da prevenção? 

Contribui em tudo. Não adianta ter médico, paciente, medicação, se não tiver ponte entre os três. A 
Psicologia vai fazer isto. Colocar o médico para enxergar o paciente como uma alma e não como 
corpo somente. Vai dizer para o seu Zé, que tem um problema de diabetes, que ele precisa cuidar do 
corpo e para isto, precisa seguir a medicação. 
Você realiza algum trabalho relacionado com estes temas, da promoção, da prevenção? 

No passado eu fiz trabalhos com grupos.  Faço grupo de adolescentes, gestantes e planejamento 
familiar. O tempo todo ta me posicionando O tempo todo estou prevenindo, limpando e quem se 
beneficia disto são as gerações futuras que vão herdando uma situação mais limpa. 
O que seria necessário para o bom desenvolvimento de seu trabalho? 
Material, porque você compra, traz de casa, porque aqui não tem. 
Suporte técnico é muito importante. A gente sente-se abandonado, sente que é cada um por si. 
Maior integração entre os profissionais, é um shangrilá. Não existe isto. Cada um defende o seu. 
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na UBS? 

Satisfatória. Eu estou feliz com minha atuação. Eu contribuo com minha participação. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho que você 

desenvolve na UBS? 

Insuficiente. 

Porque você optou por este tipo de trabalho? 
Não optei! Fui optada! Prestei concurso para Psicóloga de creche e aí chamaram para a saúde. Aí tive 
que assumir e enfrentei tudo aqui que já te falei. 
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal à população? 
Respeito! Respeitar! Por exemplo: a mãe desesperada porque o filho abandonou a escola. Percebi que 
o menino tem um pouco de dislexia, porque a escrita é terrível e a estrutura familiar é gritante. O que 
eu podia fazer? Dei um atestado à mãe para levar ao conselho tutelar informando que o menino tem 
fobia social, que não tem condições de ir à escola. Pode nem ser isso, mas a mãe está num desespero 
tão grande que não sabe o que dizer na frente do juiz. Eu não posso dar conta se eu não sinto que tenho 
suporte. O ideal é que quando a gente encaminhasse uma pessoa, que ela fosse respeitada, porque ela 
tem um problema e precisa de ajuda. Mas ela fica na fila... O respeito seria dar mais atenção a esta 
pessoa. Então o que eu posso fazer? Dou um atestado mesmo, porque se ela for depender de ficar na 
fila, perde a guarda do filho. 
 
* Esta foi uma entrevista bastante tumultuada. Ela não deixou que gravasse. Fomos interrompidas duas 
vezes, por pessoas da unidade pedindo que se trocasse de sala. A primeira vez, porque precisavam 
furar a parede para colocar um armário, fomos para a sala da Ginecologista. Depois, fomos 
interrompidas porque a ginecologista precisava da sala. Voltamos para a sala anterior, que agora tinha 
um armário. Quando terminamos a entrevista, havia um bilhete do coordenador para que a psicóloga 
ligasse para ele. O detalhe é que ele já tinha falado com ela, minutos antes da entrevista. 



  

Junho de 2002 
Roberta 
Idade: 37 anos. 
 
Não fiz perguntas. No que ela me recebeu, já começou a falar. 

Eu comecei no estado e a gente começou pela saúde do escolar. Então assim, a função da 

Saúde do Escolar era atender à grande queixa que vinha da Educação e que não tinha pra onde 

ir. Então a escola não absorve, nem tem psicólogo pra ta lidando com os problemas da escola. 

Agora tem pouco. A secretaria de Cidade, do município até tem, mas a secretaria estadual não 

tem. Então, isto acabava, dentro dos postos de saúde, e um distúrbio de comportamento, nas 

várias gamas, de conduta e de aprendizagem, é tido tudo como se fosse uma doença que você 

medicava. Então nos chegou na saúde um volume muito grande, dentro deste volume, a gente, 

foram montadas as equipes, duas pra cada município, não, era pra cada Delegacia de Ensino. 

No caso de Cidade, duas Delegacias, duas equipes, seis fonos, seis psicólogos em cada 

equipe. Seis não. Seis no total. Perdão. Três fonos e três psicólogos em cada equipe. 

Dezessete anos tem muita coisa que a gente faz.  Então assim, a gente começou a fazer 

observações, a gente delimitou, o  que a gente vai fazer com uma demanda que a gente não 

sabe de onde veio, como vem, como é que chegou até aqui. Então a gente foi pro campo. Pras 

escolas e dentro disso a gente começou a fazer observações, delimitando só pro ciclo básico, 

que naquela época em 87 tava em plena mudança, de 1ª e 2ª séria pra ciclo básico, também os 

professores em polvorosa, Isso fez com que a demanda aumentasse também. Dentro disso a 

gente começou a montar esquema de observação e montar um programa de conduta escolar. 

Nesse ínterim, houve a municipalização da saúde em Cidade, Foi em 88. Agora não lembro a 

data. 

Quando você entrou no Estado? 
87. Em dezembro de 87. Então foi bem assim. A gente pesquisar o que existia e depois, em 88 ir pra 
campo. Com a municipalização formalizada, com a municipalização, algumas coisas foram se 
ajeitando. Então por três anos, até 90 a gente ficou dentro das escolas. Eu, atualmente, daquele grupo, 
acho que as psicólogas estão todas aí, duas foram pra saúde do trabalhador, não, uma psicóloga foi pra 
saúde do trabalhador. Uma está no Ambulatório de Saúde Mental e uma foi pro posto. Então foi assim. 
Foi absorvido de onde podia. A equipe da saúde do escolar, que ficou meio sem chão, porque com a 
municipalização você vai atender o objetivo do município. Nós continuamos sendo funcionárias 
estaduais. Então até aí... Bom, então o que aconteceu: quando a gente veio pras UBS’s, a gente 
encontrou, não me lembro de quantas psicólogas era, mas já era um número bastante reduzido pro 
número de UBS’s. Não sei qual o critério de distribuição, mas por exemplo, esta região de saúde, que 
é considerada Região 5 só tem eu de psicólogo. Sempre foi assim. Antes era a  Estela e agora sou eu. 
A região 5 atende bem periferia mesmo. Então vai pro Silvina, Ferrazópolis, Riacho Grande, Núcleo 
Santa Cruz e Demarchi. Só que assim: dentro do Silvina existe o bairro do Montanhão, Parque Seleta, 
Vila São José, que cai tudo aqui. 
Essa região é imensa... 



  

Então: no Riacho Grande tem o pessoal do Fincos, do bairro do Núcleo Santa Cruz, que é depois da 
balsa, então o pessoal de Itaquaquecetuba, eu não lembro o nome dos bairros direito. Então assim, 
estes vem tudo pra cá. Eu sou a referência mais próxima. Então eu me localizava no Silvina, até eu fiz 
pedido pra vir pro Ferrazópolis por ser mais central. Por que aqui a maioria das pessoas pegam um 
ônibus só. No Silvina eles eram obrigados, às vezes, a pegar dois. E é uma população mais carente, é 
uma população vem dali do SABESP que desce ali no terminal e depois sobe a pé, aí tem problema de 
horário, depois passa ônibus. Quando eu cheguei, assim, a gente até brinca, eu e uma outra amiga, que 
nosso trabalho de UBS é meio psicodélico, porque a gente não tem embasamento teórico pra fazer 
isto. Então a gente vai atrás da Psicologia Institucional. De como ela se organiza, mas ela é muito 
diferente. Então assim, a função da psicóloga dentro da UBS, a princípio, é pra que se mantenham os 
grupos de prevenção. Então a gente ta em todos grupos de prevenção. Da puericultura ao idoso. Aliás, 
da gestação ao idoso. Então o grupo de gestantes que a gente trabalha e a gente entra de todas as 
formas. Em todos os grupos. Então, neste grupo que é prioridade a gente ta falando mais sobre o 
desenvolvimento do bebê, então eu to junto falando. Então é a mesma coisa. Acabei atrasando um 
grupo, não vou poder sair um pouco mais cedo, porque a última mãe de puericultura o nenê tá, a gente 
tá, tá com uma icterícia um pouco mais alterada. Então, pra médica tá explicando, eu to lá acalmando a 
mãe, que faz parte, pra ela tá ouvindo. Isso porque é uma formação nossa. Tanto lidar com grupo, 
quanto com auto-estima. Até sensibilização pra alguma coisa. Não é da formação médica isto. Então a 
gente vê pela gente, a gente vê nem em casa algumas coisas que a gente olha assim... Não era bem 
assim. Então, longe de criticar a classe médica, mas não tem formação pra tá lidando com grupo. 
Então assim, a gente entre no gestante, puericultura, entra na adolescência, aí você vai caracterizar 
qual é a demanda do posto, aí é dentro do teu posto. Aí não tem muito como eu ver. Independente 
desta região, eu tenho gama pra tudo. Tá? Mas eu tenho que ver o que o posto vai priorizar e o 
objetivo. Por ser do Estado, eu tenho uma carga de seis horas. Não por opção, mas na época o Covas, 
pra não dar aumento, diminuiu carga horária. A prefeitura tem que obedecer a quem me contrata. Eu 
tenho seis horas, ou seja, eu só to aqui da sete à uma. Até outros grupos acabam limitando. A gente tá 
até com problema, porque tem o grupo de climatério. Tem que voltar a fazer adolescente, eu não faço 
idéia de quando. Porque os próprios grupos normais já estão consumindo. Se eu tivesse carga horária 
de 8 horas eu tava de tarde, já tinha distribuído. Só de tá 8 horas ou de ter uma outra pessoa... É 
complicado, não tem muito como. Então assim, a grande função é a gente tá atuando na... Num sei se 
dá pra chamar isso de prevenção, mas seria muito mais uma prevenção neste sentido, porque se eu 
oriento uma gestante já com amamentação, eu diminuo uma série de problemas no desenvolvimento 
da criança que a gente já sabe, tá mais do que provado nas pesquisas, não preciso nem... Então assim, a 
gente entra no gestantes, e aí a gente vai entrar com planejamento familiar, agora vai ter que ter de 
climatério, como que chama, quando a mãe vem, antes de entrar na puericultura ela tem a BCG, e no 
grupo de BCG eu falo de amamentação. Eu chamo até de grupo de aleitamento materno. Então assim, 
eu falo sobre o aleitamento e depois a gente explica do ciclo de vacinas. A importância, assim: quais 
são, porque, o que acontece, mas que isso vai tá sempre sendo reforçado, até porque as auxiliares 
também, quando a mãe volta pra vacinar, então: “Olha mãe, não esquece tal data”,  “Olha esta vacina é 
pra isso, pode ter tal reação.” então é sempre um reforço. E neste posto aqui, que não é característica 
de todos os postos da prefeitura, a gente tem o PROM, que é o Programa Odontológico Materno-
Infantil. O PROM até tem uma história gostosa, ele começou no Silvina, numa época que a gente tinha 
uma equipe muito gostosa, e eu e a equipe começamos a observar algumas coisas, e já estava 
acontecendo os dentinhos, e olha assim, criança com quatro anos completamente né... Aí a gente 
começou a ver onde a gente conseguia um multiplicador pra, a gente percebeu que as crianças de sete 
anos têm uma multiplicação ótima, porque tanto elas multiplicam, quanto cobram. Então isso começou 
a partir das escolas, pedir, quando as crianças eram encaminhadas, porque o dentista tem um 
encaminhamento diferenciado, as escolas encaminham. Então a gente começou a partir pra dentro das 
escolas, pedir que elas viessem com as mães, todas no mesmo horário, e a gente fazia um grupo de 
orientação. Começamos a ver resultados aí teve uma mudança que, os dentistas como eles tinham um 
programa, que a  pessoa do Ciclo Básico já tinha sido praticamente basicamente atendido, fez também 
pras EMEI’s. Então nas EMEI’s, começaram os encaminhamentos, elas já começou, aí, mais 
individualmente, e foram higienistas pras escolas fazer basicamente o que a gente tava fazendo. É uma 



  

experiência que deu certo e a gente conseguiu, graças a Deus, multiplicar. E aí ela se interessou, ela 
descobriu que tinha um programa em Londrina sobre... Aí ela foi pra Londrina e falou. Aí a gente 
montou meio que sem saber o que fazer. Tanto que isso começou assim, a gente começou a orientar já 
na gestação, a alimentação da mãe e os hábitos da mãe pra que a criança pudesse ter orientação nos 
hábitos da mãe. Aí a gente começou a montar e aí graças a Deus se expandiu e aí era só eu do Silvina e 
ela também, e aí ela conseguiu junto à chefia de odontologia espalhar isso pra rede e quando eu vim 
pra cá, foi um local que eu sabia que ia ter um espaço pra tá fazendo. Então a seqüência é assim: 
gestantes, BCG, que as crianças tão vindo, graças a Deus, com 8 dias, em vez de vir com um mês 
passado. Então a orientação dos hospitais é que venham assim que caem os pontos, que a mãe possa tá 
vindo, possa tá se locomovendo, prá vacinar o bebê. Então tem vindo muito... Antes isso tá ótimo, 
porque a gente consegue detectar os erros e orientar melhor essa mãe. Então, a gente faz a BCG, da 
BCG eu trio pra o PROM, e da BCG eu trio pra puericultura. Aí o PROM encaminha pra outra linha, 
porque aí depende depois ela só tem o retorno com o dentista, no primeiro grupo eu tô presente, 
reforçando o aleitamento, só que aí a gente enfoca o desenvolvimento crânio facial. Então a gente 
passa do PROM, pra puericultura, então eu vou descendo aí tem planejamento, é um trabalho paralelo, 
porque a mãe tendo o bebê a gente já indica pro planejamento. Manda pro ginecologista, faz a 
apresentação do Posto e a seqüência que elas tem que ter, do aleitamento, da BCG. Aí sim, então a 
gente começa os programas de adulto. Hipertensão, Diabetes. Então se eu só me dedicasse ao grupo, já 
estaria lotado. Só que aí é o que eu tava colocando: existe uma demanda muito reprimida, muito 
grande e você tem que começar a fazer alguma coisa. Dentro do Posto de Saúde eu sou a porta de 
entrada. Dentro desta porta eu vou triar. Só que assim, a gente não tem instrumento de teste, a gente 
não tem brinquedos. Então a gente às vezes trás de casa, um Pega-vareta de um sobrinho, um carrinho, 
prá gente meio que conquistar um pouco a criança e entender o que ela tá fazendo aqui. A gente vai 
triar, se existe uma necessidade psicopedagógica a gente vai encaminhar, se existe a necessidade de 
ludoterapia... No grosso, o que acontece é o seguinte: existe uma carência social muito grande e muitas 
mães... Eu encaminho muita gente. Mas muitas, muitas! Eu não sei te precisar se é maior ou menor. 
Na verdade, quando eu oriento a mãe, a coisa se distrincha. Então, o que a gente acaba fazendo numa 
UBS? A parte de Orientação. E uma orientação básica, de olhar no olho da pessoa, de tratá-la como 
pessoa e dizer pra ela fazer a mesma coisa com o filho e ela vem diferente: “Olha... (é muito 
engraçado isso) ele já melhorou”. Como você viu hoje: entrou a mãe com a criança e eu escutei qual 
era a queixa. Então olha ela tá vindo aqui porque... tá tendo dificuldade na escola, não lê, não 
escreve...  Então assim: tô olhando na mãe, to querendo entender a estrutura de família, sem esmiuçar 
muito porque a gente não tem nem meia hora pra isso. Aí eu peço prá tá vindo... Tem algumas coisas 
que tem a ver com a postura da escola, às vezes não... Você tem que olhar em que contexto ele tá 
inserido. Então a gente pede – é rotina minha – relatório da escola e pedi pra retornar com os cadernos. 
Aí sim eu deixo a criança entrar sozinha. O ambiente de Posto é muito aversivo. As crianças não vêm 
ao posto passear, elas vem ao posto tomar injeção, tomar vacina, vem porque o médico vem examinar, 
vem tomar medicação, estão se sentindo mal. Então não é um hábito... E ainda infelizmente tem aquele 
tipo “de que psicólogo é médico de louco”. A gente não come mais criancinha, mas a gente é médico 
de louco. Então assim, eu acho extremamente aversivo deixar que uma criança entre aqui sozinha, até 
porque não é um ambiente adequado, esta sala é toda de madeira, é apertada, tem uma mesa de gente 
grande, não tem nenhum estímulo visual pra criança, nem dá pra colocar muita coisa infantil, porque 
eu também tô atendendo adulto. Nâo tem um limite de faixa etária, é todo mundo. Tem gente que me 
procura prá encaminhar pra fono, tem gente que tá me procurando pra mandar pro neuro, tem gente 
que tá me procurando... Ou seja, toda área de saúde mental parece que é um mistério, então alguém 
relê isso e destrincha o que vai fazer. Até a gente tem uma brincadeira que a gente é um nadologista: 
depois que eles examinaram tudo a pessoa não tem nada, então passa pelo psicólogo. Então assim: 
“você não tem nada”, já examinou tudo, nenhum exame deu nada então você vai pro nadologista pra 
ver o que acontece. Então assim: a gente vai distrinchar isto. Algumas questões são de fase,  não  uma 
questão de você estar orientando naquele momento, pra não precisar ir para uma fila de psicoterapia 
que já tá sobrecarregada. Aí a gente segura um pouco, mas são coisas muito breves. Nada que eu 
possa... Às eu seguro pra sensibilizar. É uma pessoa que já passou por tantas coisas, tá tão 
endurecida... Então eu tenho que entrar sensibilizando, às vezes eu seguro um mês, sensibilizando a 



  

pessoa, sabendo que eu vou ta ouvindo... Isso aqui não tá... Tem o sigilo, o respeito, explicando o que 
é,  prá depois ta encaminhando. Mas, não é rotina. É um caso ou outro que acaba acontecendo. Não é 
grande maioria, é uma fase. Início de adolescência é bastante comum e explicar pros país que eu não 
posso forçar que ele venha passar comigo, que ele tá na fase dele, que ele tá descobrindo... Então, 
explicar o que é adolescência e a importância dos grupos, tá orientando os pais. O pai se identificando 
que não tá sozinho nesta fase. Então a grande função na UBS acaba sendo esta. Agora existe a 
conclusão. Então às vezes, quando eu encaminho pra Metodista pedindo uma ludoterapia e alguém me 
pede de volta um relatório diagnóstico da criança. Não tem como eu  ter feito isso, eu só atendi aquela 
mãe uma vez. Eu já cansei de ligar e dizer: “gente eu só recebi, eu só ouvi, ela só passou duas vezes. 
Eu não tenho como, eu não tenho instrumentalização pra tá fazendo um relatório adequado. Ela não 
passou por diagnóstico. ” Eu tive uma mãe que ela se recusava tanto a entender o que a criança tinha 
que faltava... e eu fiquei quase um ano nessa luta. Até conseguir convencê-la a ta entrando, aí a fila 
tava muito grande e ele tava numa fase de transição, porque a gente tem dois ambulatórios em Cidade, 
de saúde materno-infantil, que vai até 11 anos, 11 meses e 29 dias. E a partir dos 12 anos, o 
ambulatório de saúde mental, que é no Nova Petrópolis. E o que você faz com uma criança de 11 anos 
e 6 meses?  
Começa um trabalho e tem que interromper... 
Isso se começar, porque as filas estão grandes, porque graças  a  Deus e à política nacional, não tem 
psicólogo em convênio. Alguns fazem uma avaliação aí, você fica com a bomba na mão sem saber o 
que fazer com isso, porque você vai ter que pegar a seqüência. Nem firmas atualmente tá cobrindo a 
psicologia. Então às vezes o pai tem que tá complementando e isso infelizmente não é viável. Então o 
que acontece: sobrecarrega muito o serviço público. Junto com a política do Município, que nem 
sempre a saúde mental é priorizada. Então você pega... Você fica assim... O que eu acabo fazendo: eu 
uso os recursos da comunidade, pra uma mãe que consegue Ter o recurso, porque a Metodista não é 
gratuita. E assim, parece que tá R$ 30,00 por mês. Eu até concordo, porque assim: existe um serviço, 
que... Tem que ter uma valoração daquilo. Eu sei que a Metodista até negocia, mas nem sempre a mãe 
tem os R$ 30,00. Ou não tem, mesmo que a Metodista consiga abrir exceção, deixar gratuito, ela não o 
pro ônibus, então quer dizer... Então eu uso o que se tem na comunidade. Então assim: eu uso todas as 
faculdades da região, onde eu puder encaminhar, onde me disserem, a gente vai atrás... Então a grande 
conclusão é: triar, orientar, sensibilizar, quando se fizer necessário, fazer uma terapia mais breve, que 
é uma coisa que a gente não sai com essa formação da faculdade, a gente aprende na raça. Você sai 
com aquela formação ainda acadêmica, freudiana, apesar de eu já tá formada há 17 anos, a formação 
ainda é essa. Por mais que você tenha mudado algumas coisas, as pessoas tão até começando a pensar 
em abordagens mais, até pelo mercado também, porque atualmente, se você pensar em fazer terapia 
longa, sinto muito, meu vizinho é mais barato. Prá quem fecha consultório, é isso que você perde. 
Assim: se a gente tivesse psicólogos em todas as UBS’s, isso melhoraria? Eu acho que não. O que ia 
acontecer é que essa demanda que tá reprimida, ia aparecer muito mais. Porque tem muita gente que 
não tem como se deslocar, lá depois da balsa do Catetos prá vir pra cá, não que não necessitasse. 
Existe uma confusão, e isso é muito complicado pra gente, mesmo você estando anos alí, do que é 
carência e de verdade é dificuldade. Carência social. às vezes eu pego o pessoal que desce aqui do 
Colaço. É bairro de periferia? É. Ainda assim tem uma estrutura, a  maioria das pessoas trabalham na 
Volks e aí vem o pessoal lá do Riacho Grande, que são caseiros. É muito gritante a diferença. A 
primeira sensação que eu tenho... Então essa coisa de pedir pra escola um relatório, é uma forma até de 
colocar o pé no chão de que são realidades muito diferentes que você vai Ter que aprender a lidar. E o 
profissional é um só. Então basicamente a história é essa. Dentro dessa região é assim que eu consigo 
me organizar. Tem diferenças? Bastante. Então essa história da entrada da mãe no primeiro dia, é uma 
condita minha não é rotina. A gente não tem isso como regra pra todo mundo. Do que ela fala, pela 
versão, do que ela fala e tudo. Mesmo adolescente, eu já tentei... Você tenta, você vai experimentando. 
Já tentei colocar o adolescente sozinho. Eles entram na sala sempre com a mesma fala: “Você tá aqui 
porquê? Porque minha mãe mandou.” Então vamos ouvir a sua mãe, porque você de fato tá aqui. Se as 
mães vem sozinhas eu oriento que: Olha eu não vou te atender, ele tem que vir junto, ele tem que saber 
porque ele está aqui, se eu atender você sozinha, ele já vem aversivamente, se eu te atender sozinha, já 
foi alta traição. Eu tenho visto que isto funciona melhor. Não é com todos, mas isso funciona melhor. 



  

Vão ta lidando melhor com a situação assim. Então eu explico pra mãe que quando ele voltar, vai 
entrar sozinho, que eu não vou contar pra ela o que ele tá me dizendo. Se a gente percebe que a 
estrutura tá complicada... a gente vai encaminhar prá terapia, senão, ele vai ficar aqui comigo, porque 
se é só um momento em que os dois não tão se entendendo a gente vai dar uma distrinchada, senão... 
Adolescente é muito flutuante, a gente atende um mês seguido, eles somem três meses e depois eles 
voltam.  Não é o vínculo terapêutico que a gente tá acostumado a ver nem nossa orientação foi essa.  
Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas que são assim, da sua profissão... 
Posso perguntar sua idade? 
Faço 38,  dia 29 de julho, daqui um mês. 
Você fez a Formação de Psicólogo? 
Na Metodista. 
Chegou a fazer Licenciatura? 
Não, aí eu fui pros cursos de especialização: ludo, adolescente, Orientação Vocacional, Pós-Graduação 
em Homeopatia, até por estar num posto de saúde eu tenho que entender melhor a dinâmica da doença, 
numa outra ótica e todos os cursos que a rede oferece. Então todos os programas a gente tem que 
fazer: cursos de diabetes, curso de aleitamento materno... Todos os cursos, até porque nós estamos em 
todos os grupos. Outro dia eu fui tentar organizar o currículo e eu particularmente desisti, porque eu 
tenho um calhamaço assim de curso prá colocar. Ótimo. Não sei se isto está sendo valorizado na rede 
lá fora... Todos os anos, desde que eu me formei, eu faço um curso. O último que eu fiz foi de 
homeopatia que durou três anos, é de pós-graduação, você tem que defender... Escreve IBEHE. 
Foram quantas horas? Você lembra? 
Foram três anos, uma vez por mês, um Sábado inteiro. Eu já não sei  o número de horas, até porque eu 
já tô indo pro terceiro ano que eu não faço nada, porque eu estou me dedicando a casar. Eu estou 
montando apartamento... A partir do ano que vem, se tiver tudo em ordem, se tiver todas as dívidas 
pagas eu volto pro curso, porque eu tô morrendo de vontade. Agora, entrar de novo em ambiente 
acadêmico de faculdade, não sei se tenho saco. Não com a linguagem que eu sou obrigada usar aqui. 
Eu fico me perguntando se eu ficar na Vl. Dayse, que é um bairro um pouco mais nobre, se na 
primeira vez a gente não vai se chocar, porque é um paciente totalmente diferenciado, não que eu não 
tenha, não receba diferenciados aqui. Alias, foi muito engraçado eu levar minha mãe no Hospital, no 
bairro Assunção e escutar a médica contando que existe uma psicóloga – eu tava entrando de férias no 
dia seguinte, eu fui levar minha mãe que tava passando mal, com uns problemas cardíacos, no fim não 
era, ela comeu demais e era vesícula. Na hora você sai voando. Então, to eu lá, sábado de manhã, pra 
sair de férias na segunda, viajando, minha amiga entrando em trabalho de parto, no mesmo dia. E 
assim, cheguei lá: “o que você tá fazendo aqui?”. “Me ajuda pelo amor de Deus, que eu não consegui 
avisar meu marido, ele tá vindo” e minha mãe lá e quando eu sentei, escuto a médica do pronto-
socorro explicando que tem uma psicóloga muito boa na Prefeitura, chamada Fátima que atende 
muito... Aí eu olhei pra médica e disse “eu to de férias”. Risos. 
Então assim, vem pacientes diferenciados, bastante diferenciados até por causa desta questão do 
convênio. Então acho que já melhorei até melhor a minha linguagem. Porque minha mãe fala que eu to 
falando muito errado atualmente. Risos. 
Então assim, até de você melhorar, você vê o paciente, que tá mudando muito o contexto da população 
que procura o psicólogo. Então, não é só, por estar no serviço público, não é só a periferia que me 
procura, é a classe média que tá me procurando, que eu acho até mais preconceituosa do que a classe 
mais baixa, porque a questão do louco é muito mais forte na classe média que na outra. Então assim, to 
doida pra voltar a fazer alguns cursos, por que eu acho que preciso rever mais, até pra você ficar 
sempre atenta ao que tá acontecendo. Mas eu vou casar. 
Psicologia foi o único curso que você fez? 
É. 
Você executa alguma atividade fora daqui? 
Atualmente não. Eu já tive consultório, mas atualmente não. Até por causa dessa questão mesmo, às 
vezes você pega uma criança... Eu fui premiada, no primeiro dia de atendimento há 17 anos atrás por 
um estupro de um garoto de dois anos pelo pai. E aí você  vai pro consultório onde a pessoa tá 
filosofando. Não é filosofia, não dá nem pra chamar, mas eu fiquei tão chocada na hora que a reação 



  

que eu tive foi essa. Crise existencial, eu deduzo que é falta de problema. Então eu conseguir me 
adaptar com a realidade que eu tava vivendo e naquela época eu trabalhava o dia inteiro aqui. Então eu 
ia pro consultório à noite, cansada, irritada. Então assim, você trabalhar com uma questão real, não que 
o paciente não tenha... Ele tá sofrendo, um sofrimento que eu não posso medir, não é mensurável pelo 
que eu acho, mas isso no começo me chocou bastante, então eu tive que diminuir o consultório. 
Depois, quando eu voltei pra seis horas eu até voltei pra consultório, mas eu comecei a ser muito 
seletiva, de só voltar pra caso que me chamasse muita atenção.  
No começo me chocou muito. Então era complicado eu fazer o desdobramento do que eu tinha de 
historia... 
Pra pegar uma outra realidade... bastante diferente.Não que eu não atendesse em consultório casos 
em que eu não tinha nem como cobrar. A pessoa me trazia cinco reais, quando desse. O mês que dava. 
Tinha o vínculo. Não sabia que ela tava me devendo mas naquele momento... Eu gosto da psicologia. 
Eu não escolhi ser outra coisa depois ser psicóloga. Sempre escolhi ser psicóloga. Que é uma das 
coisas que a gente discutia. Não sou médica frustrada. Eu gosto. Então eu tinha essa coisa de trabalhar. 
O maior desligamento com o consultório começou a partir daí e depois você vai ficando meio 
vagabunda mesmo, você vai ficando preguiçosa, quer fazer outras coisas. Esses dias eu tava meio 
revoltada e falei “vou fazer engenharia genética”. Risos. “Vou fazer outra coisa”. 
Porque tem o stress. O desgaste que você tem aqui... 
Eu tive a sorte de... Eu fiquei desempregada, eu tava trabalhando em indústria e fiquei seis meses antes 
da formatura, desempregada. Fui mandada embora faltando seis meses. Ou seja, no quinto ano quando 
você para mensalidade dobrada. A sorte é que eu tava economizando pra comprar um carro. Então eu 
consegui pagar a faculdade, então era assim, o dinheiro da faculdade. Acabou? Acabou o dinheiro! Em 
outubro teve concurso do Estado e eu passei. Então eu era a única recém -formada de um grupo de 36 
psicólogas e foi muito assim... Eu senti tanta aversão no início... Até a história do sofrimento não é 
mensurável pela tua história de vida. Porque elas todas falavam assim: “você não passou o que a gente 
passou. Você não teve que trabalhar”. Você não sabe da minha vida, você não sabe como é que eu 
paguei faculdade, você não sabe o que eu já fiz... Não é porque eu tive a sorte de me formar, eu tive 
que pedir para o  Péricles pra colar grau no dia  29 de dezembro e  eu colei grau. De joelhos, pelo amor 
de Deus que eu preciso entrar com o protocolo no CRP pra poder entrar. Então nesse ponto minha vida 
começou assim, eu tava encaminhada pra fazer psicologia. Não tinha como! 
Já tá mais difícil hoje em dia pro pessoal que sai da faculdade... 
Não é hoje em dia. Isso sempre foi assim. Do meu grupo de 36, a mais nova tinha dois anos de 
formada. As outras tinham 10, 15 anos de formada. Assim, ralando, se esfolando, trabalhavam em 
outras áreas e tinham consultório. Como Psicóloga... Da minha turma, nos começamos com 80, 
terminamos com uma turma de 20 e 3 são psicólogas... 
Você formou em? 87. 
Você tem quanto tempo de serviço na Rede municipal? Exatamente o tempo de formada.  
O cargo é de Psicóloga e a função também? Isso 
A  sua  carga horária é de 30 horas? Isso 
Presencial é também 30 horas? É eu estar no posto? Isso. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? 
Veja. Tem dia que  duas, tem dia que eu encho duas planilhas destas que são de 22. Eu nem marco  o 
grupo. Hoje eu tinha  8 crianças, vieram 5. Mas por exemplo na semana passada eu fiz uma BCG com 
20 crianças. Então varia. Se é um dia que eu só vou fazer atendimento,   normalmente dá 16 ou 17. 
Porque assim, porque dentro da planilha, apesar de ser meia hora, eu to com a mãe aqui dentro, eu to 
com a criança aqui dentro. Então isso é contado. Em média é isso. Se você quer saber eu to no 
número... Eu vim pra esse posto em outubro de 1996. Eu to no número... Aqui não é computado grupo, 
só os atendimentos individuais. Então eu to no 6.089. Só deste posto. Eu saí do Silvina onde eu fiquei 
5 anos tava em 9000 e alguma coisa. O grupo, em termos de volume de grupo e de pessoas que já 
passaram por mim eu não sei te dizer. Mas a média dos grupos é de 15. Então assim, a puericultura 
como depois são feitas as consultas... Então na verdade são duas etapas que a gente faz: a de palestra e 
depois a das consultas. Algumas situações não precisam de mim, mas algumas é preciso  eu estar 
presente. Se a gente fosse contar isso como atendimento, além dos 8 eu teria mais 8, mas como é 



  

grupo eu computo como... Alguns grupos que são só palestra a gente joga pra uma hora e meia, só que 
psicóloga tem que pegar meia hora antes e meia hora depois, que é a abertura e fechamento. Então dá 
duas horas, duas horas e um pouquinho nos grupos.  
Bom, então você faz um pouco de triagem, de encaminhamentos, de orientação, de atendimento 

psicoterapêutico individual, em grupo, saúde pública.  

Assim, atendimento psicoterapêutico grupo não. Individual é o que eu falei de terapia breve.  
O que você faz de grupo tá dentro da área de saúde pública... 
Dentro... 
“Saúde é ausência de doenças” 
Discordo parcialmente. 
Porquê? 
Não é só ausência de doenças. Aliás, antes de tudo é preciso que você defina doença, porque doença 
de alma não se enxerga. Se você define doença como alguma coisa concreta que você tá vendo... Então 
aí, saúde é ausência de doença. Agora se você concorda com o desconforto, com a angústia, na nossa 
área, eu discordo parcialmente. 
Como você define saúde? 

Felicidade. Eu acho que saúde é você tá feliz, você tá íntegra, você tá com a tua vida andando, mesmo 
com algumas dificuldades, ela anda, ela flui. Então é o fluir, é o sorrir, é o tratar bem, é o ser bem 
tratado, é ser amado. Não só no sentido piegas, mas é você estar pleno. Pra mim isto é saúde. Física, 
emocional, espiritual, é integridade.  
Como você define prevenção na área da psicologia? 
A prevenção é quando você dá pra pessoa a capacidade dela decidir, dela escolher, dela definir e de 
arcar com suas conseqüências. Então eu previno, quando eu mostro pra ela que ela pode e que tem 
escolha e que tem conseqüências, nestas escolhas e arcar com estas conseqüências. Então, quando eu 
consigo mostrar isto pra uma pessoa, eu acho que eu to conseguindo prevenir. Não sei se é só isso, 
acho que é uma discussão um pouco maior. Mas pra ser resumida, é mais ou menos isto. Trabalhar 
com auto-estima, com cidadania, com informação e com conseqüências, porque as pessoas não tem 
muita noção de conseqüências, nunca percebem que qualquer coisa vai ter uma conseqüência. Agir 
tem conseqüência, não agir tem conseqüência. E põe a culpa nos outros... Risos. 
Você sabe o que é promoção de saúde psicológica? 
Sim, efetivamente não. Tenho noção do que seja uma promoção. Eu acredito que uma promoção de 
saúde psicológica seja exatamente pra cidadania. O cidadão ser pessoa. Então eu acho que ela tem que 
começar muito antes até da atuação de um psicólogo e nem dum assistente social, não pra isso... Mas a 
cidadania, quando eu dou um nome pra uma pessoa, quando eu dou integridade. Quando ela passa a 
ser gente, acho que isso é promoção. 
Você saberia dizer qual a colaboração da psicologia nestas áreas? 
Por tudo que eu vivo neste posto eu acho que isto tá meio trocado. Eu não sei mais dizer o que é da 
assistente social, o que é meu, o que é do médico, saber.Achar, colocar o limite. Eu acho que uma 
coisa entra um pouco na outra. Por exemplo, quando eu pego uma criança que não tem nome, eu 
explico pra ela que existe licença paternidade pra que se registre e que se o pai não quer registrar, tem 
registro provisório, então eu to dando uma informação que é puramente social, isso tá dentro da lei. É 
do serviço social. Hoje não tem ninguém aqui que possa fazer isso. Então... Qual foi a tua pergunta? 
Qual a colaboração da psicologia nestas áreas? 
Então assim, eu acho que eu to colaborando enquanto pessoa. Só que eu sou psicóloga é isso que fica 
um pouco perdido. É da psicologia isto ou é da minha pessoa que não sou capaz de ficar na minha, 
quieta. Na verdade assim, a psicologia... Quando você trabalha com auto-estima, você dá ao cidadão, 
você dá cidadania. Eu não to fazendo discurso político, não isto. Mas a questão de direitos e deveres, a 
questão de você lidar com um indivíduo que tem direitos, tem dever, que tem que se integrar consigo, 
socialmente, com os vários facetas que a gente tem, da imagem que você projeta, da imagem que você 
tem de verdade, da imagem... Então assim, eu acho que a função da psicologia na promoção de saúde é 



  

na auto-estima. Agora como é a auto-estima de um bebê? É dar no peito? Então é aí que nós vamos 
entrar. 
Você já me falou que trabalha nesta área da promoção, da prevenção... Você já me descreveu 
também as atividades. Não vou te pedir pra descrever de novo...  
Aí eu tenho uma avaliação que eu faço no final, que é a avaliação crítica do desempenho 
profissional.  
O que seria necessário para o bom desenvolvimento de seu trabalho? 
(lida a lista) 
Verbas, pra gente poder fazer cursos, que a gente não tem. Material, que a gente, muito criativa, então 
sucata é um negócio bárbaro. A gente... Precisa ver o kit que a gente fez de droga, com adolescente, 
foi muito legal. A gente catou vidrinhos de injeção, e colocamos Sonrisal e até orégano e eles 
pensaram que era... Risos. Então foi a criatividade que vai... Então assim: instrumentos? Faltam. 
Bastante. Carga horária maior? Eu não sei se é essa questão, mas talvez um aumento... Porque assim é 
uma briga que a gente tem até eticamente, que uma pessoa que lide com a parte pública não pode 
trabalhar mais do que seis horas. Isto ainda não é lei, mas é uma briga muito antiga. Então aí, eu acho 
que questionar carga horária é entrar em contrasenso. Mas ter mais profissionais sim. Adoraria que 
tivesse alguém aqui à tarde. Nossa ia ser uma beleza. Suporte técnico, sim. A gente sente falta de ter 
embasamento pra fazer alguma coisa. A gente tateia muito no escuro. Integração entre os 
profissionais? Sim. Olha, a gente não tem reunião e eu não sei o que a psicóloga do Baeta tá fazendo, 
porque a gente não se encontra e isso já tem quase quatro anos. Então a gente sente muita falta. Nem 
que seja pra gente se reunir pra chorar as pitangas. Vai acabar sendo produtivo a uma certa altura. 
Participação de instâncias superiores, também. Quanto mais perto... Você tá lidando com um 
problema, você tem uma solução... Ou, pelo menos tem o limite da tua solução. Olha, até aqui você 
caminha. Daqui pra cá, não. Outros? O  que eu vou te dizer? Acho que é tudo!  
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde pública da população atendida na 

UBS? 

Aí você acha assim: o quanto eu me sinto ou o quanto eu tenho de resposta da população? 
O quanto você... 
Eu acredito que é pouco satisfatório. Porque, eu acabo não podendo atender aquilo que seria mais 
necessário, não tenho tempo hábil pra isso. Eu tenho uma realidade que eu tenho desconsiderar, que 
está aqui fora dos muros, que não tá aqui dentro. Então eu acho pouco satisfatório. Eu acho que a 
gente podia render mais. Entra, como você falou, no stress. Chega  numa certa altura que eu falo 
assim, “Ai!”. Qualquer hora vou entrar num grupo de amamentação e falar assim: “Dá mamadeira 
mesmo. Pára. Não quero mais. Dá”. Tem 17 anos que eu falo: “Põe no peito, Põe no peito, Põe no 
peito”. E você vê a mesma coisa... Aí eu acho que acaba sendo. Agora enquanto resposta da população 
é o que eu falei: eu escuto muito isso ainda, graças a Deus: “Tem uma psicóloga que é muito boa”. Só 
tem eu de Fátima na Prefeitura inteira. Então só pode ser eu mesma. É por isso que eu falo... Agora eu 
não posso dizer isso... a gente não tem pretensão de ser unanimidade pra ninguém. Já tiveram 
episódios que eu tive feedback muito bons, sem esperar. Não imaginava que tivesse repercussão desta 
forma. Agora eu enquanto profissional, estou insatisfeita. É aquela agora que a gente fica parando e 
pensando se mantenho as contas ou se vou resgatar aquilo que a gente tinha quando você se forma. E 
tem hora que dá vontade, muito, de jogar tudo pro alto e... Que é a brincadeira que eu faço assim, 
“vamos fazer engenharia genética”. Construir tudo de novo. 
Em relação à formação adquirida no seu curso em relação ao trabalho que você desenvolve na UBS? 

Ela é insuficiente. Quando eu me formei, pra o que eu estou fazendo, foi insuficiente. Eu pastei 
bastante. E é por isso que eu acho que nunca parei de fazer cursos e me decepcionou muito. Curso de 
ludoterapia, porque nos estágios de quinto ano, foi um ano que a Metodista errou, e colocou 
aconselhamento à adulto e psicoterapia à adulto, até descobrirem que era a mesma coisa. Eu escolhi os 
dois, porque eu tinha duas professoras bárbaras, que eram a Marines e Maria Helena. Então pro 
mesmo tipo de trabalho, dois enfoques diferentes. Isto me deu uma base muito grande. Tanto que 
assim: segundo a Marines que na época era diretora da clínica, ela falou que eu era a única formanda 



  

de anos que ela tava autorizando que eu saísse com os pacientes. Ela me deu os pacientes de presente e 
isso não pode, você fez Metodista, você sabe. Mas aí, quando eu entrei pra trabalhar com saúde do 
escolar eu fiquei... e aí, eu descobri, pagando um curso, lá na Casa do Psicólogo, que eu estava 
comprando uma especialização. Eu tava pagando, mas em termos de acrescentar... Me dava alguns 
caminhos pra eu ler. Pensar e de fazer. Mas pra ensinar, pra formar... Não. Mas aí era um curso de 
especialização. Então cadê a base que eu deveria ter tido, porque de criança a gente sai muito assim de 
Wisc, bateria psicomotora, que eu não sei como estão sendo usados. Naquela época a gente já 
questionava a eficácia deles... Se você não sai com uma formação pra uma psicoterapia mais breve, 
você não sobrevive no mercado. As pessoas tão hoje trabalhando com focos. Meu problema é cabelo. 
Então eu vou trabalhar o teu cabelo. Teu cabelo faz parte do teu corpo, não é um resto do que sobrou. 
Então aí eu integro esse cabelo no resto do corpo e ela vai embora. Quando ela tiver um problema no 
olha, ela volta. É isso que as pessoas estão fazendo. A psicologia, de uma outra forma, numa outra 
abordagem, não tá diferente da especialização médica, do cara que só lida com dedo direito do braço 
esquerdo. O psicólogo não pode perder de vista... Que eu tenho que trabalhar com a integridade. 
Porque você optou por este tipo de trabalho? Acho que já está mais do que respondido, mas, se você 

quiser dizer alguma coisa... 

Não dá pra ter uma opção. O que me ajudou muito quando eu decidi ser psicóloga, foi uma professora, 
que por sinal é da pediatra... Então o mundo é pequenininho, redondinho e é uma esquininha, Cidade, 
que me disse o seguinte: “porque você quer?” Porque todo mundo da minha turma tinha, sabia o que 
queria fazer da vida. Eu não. Eu ia ser salsicha, depois eu ia ser professora, depois eu não sabia o que 
eu ia fazer. Aí eu fui com uma amiga prestar vestibular pra serviço social, eu ia dormindo, nem sabia 
que prova tava se passando. Aí, eu até entrei, olhei aquilo, matei aula os três meses que eu freqüentei 
na Fundação das Artes. Peguei o Fábio Assunção começando. Fazendo teatro na Fundação das Artes, 
em São Caetano. Mas eu não pagava faculdade pra ficar assistindo Fundação das Artes. Então parei. 
Fui reler. Fui atrás do mercado de trabalho. A USP editou um manual em 79, que eu acho que ficou o 
melhor de todos até hoje.  Então eu fui ler, fui descobrir o que era, fui me identificar com alguma coisa 
e me identifiquei com a Psicologia. Fui fazer vestibular, sem compromisso algum, porque eu não fiz 
cursinho. Eu saí de escola estadual e não fiz cursinho, Escola estadual à noite. E passei, e muito bem. 
No que eu fui informada, eu passei em 17º na Metodista eu passei em 44º. Bárbaro. E assim, em 
nenhum momento houve o questionamento “o que que eu tô fazendo aqui?” Pra onde foi. E aí quando 
eu me formo, fiquei desempregada, era pra parar... Quando eu me formo,  então parece que na minha 
vida isso foi uma seqüência. Então, friamente, não sei te dizer... Eu só acho que fazia parte. Estava. Aí 
às vezes as pessoas perguntam muito e devem perguntar pra você: “você é observadora porque você é 
psicóloga?” Não. Porque eu sempre fui. Eu só me instrumentalizo pra fazer isso melhor. As 
características eu já tinha. Então é essa a sensação que eu tenho. E mesmo na UBS, eu to aqui, porque 
era uma característica melhor pra mim mesmo. Não vejo diferença, nem vejo fazendo outra coisa. Eu 
gosto muito. Às vezes a gente pensa, “será que eu vou pra outro lugar?”, eu boto o pezinho aqui... 
Risos. 
Você não vai fazer engenharia genética... 

Um dia, quem sabe. Risos 
Pra finalizar, na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população, pra área da psicologia? 

Não sei. To sendo muito sincera, eu não sei. A população tá muito carente em muitas coisas, é difícil 
você dizer pra uma pessoa, “tenha auto-estima”, com fome. Eu não sei, eu acho que as coisas tão 
muito desestruturadas. A gente tá vivendo... Este século, que agente chama de... Às pessoas desde o 
século passado, desde... Do século passado mesmo, elas estão cada vez mais angustiadas, cada vez 
mais deprimidas, cada vez mais sozinhas... As pessoas sofrem muito de solidão, sofrem muito pelo 
descaso... Acho que aquela historinha do Roberto Shineashiqui, não que eu seja fã dele, mas eu adoro 
pra trabalhar dinâmica que é aquela das carências essenciais: as pessoas pararam de trocar carinhos, 
carícias, começaram a fingir que estavam dando e as pessoas começaram a esburacar. Então aquela 
historinha é muito legal. Acho que ela dá pra você fazer muitas coisas. O que seria ideal? Acho que 



  

tem tanta coisa ideal. Eu não sei... Em termos de psicologia eu seria muito, muito estúpida pra dá 
qualquer tipo de... Eu realmente não sei.  



  

Julho de 2002 
Regina 
Idade: 47 anos 
 
Você se importaria de dizer sua idade? 
47 
Você fez o seu curso de psicologia. 
Bacharelado, Licenciatura, Formação de Psicólogo, na Metodista. 
Você lembra o ano de conclusão? 
80. 
Psicologia foi sua única opção de curso superior? 
Foi. 
Você chegou a fazer algum curso de Especialização, Mestrado, alguma coisa neste sentido? 
Especialização sim, por que eu era da Educação. Trabalhei 10 anos, 11 com deficiência mental, que foi 
esse meu intuito da Psicologia, mas aí, pela vida, me transferi pra saúde e já to aqui há 11 anos.  
11 anos neste mesmo posto? 
Basicamente. Aqui eu acho que to uns 8, 9. 
Antes você estava onde? 
Trabalhei no Alvarenga, trabalhei no Jordanópolis, trabalhei no Planalto, a gente anda um pouco. 
Eu sei que a Prefeitura oferece alguns cursos na área da saúde, você chegou a fazer alguns destes 

cursos?  

Poucos. Não sou das que fez muitos cursos não. Eu fiz poucos. Mas o que eles mandavam que era 
obrigatório fazer, eu fiz. 
Você entrou pela área da educação. 

Você foi concursada pela educação e depois você foi transferida? 
Aí eu pedi transferência, por questão de carga horária, eu trabalhava 8 horas na educação, eu precisei 
reduzi horário e na educação não tinha meio período e aí havia a possibilidade de troca e eu troquei. 
Eu queria saber se você além daqui executa outra atividade profissional? 
Não. Mãe tá bom? 
Na rede municipal de saúde você tem 11 anos. O cargo é de..  
Psicóloga?  
E a função?  
Também.  
A carga horária de trabalho? 
Seis.  
A carga horária presencial? 
Seis,  direto. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? 
Depende, porque a gente faz trabalho em grupo também. 

Quando tem grupo, eu atendo mais três, quatro. Agora quando é direto, dá umas 8, 9 depende, se tem 
que conversar com a mãe. Às vezes dá até mais. 
Esse mais seria até quanto? 
O máximo que eu atendi, foi 10,  num dia, porque juntou justo naquele dia, tinha seis crianças, que 
todas precisavam, algumas delas precisou falar com a mãe. Mas chegou a umas 10. Mais que isto não 
dá não porque não dá tempo.  
As atividades que você executa aqui na UBS: você faz triagem? 
De certa forma, o trabalho primário é uma triagem, mas, existe triagem, existe orientação, preventiva, 
existe grupo de educacional, vamos dizer assim, que é o básico aqui. 
Trabalho na área da saúde pública? 
Isso, aqui a gente faz BCG, mas o intuito tá mais no aleitamento materno. Existe grupo de puericultura 
que são dividido em quatro, mas eu participo só do primeiro com os pediatras, que é o enfoque ainda 



  

no aleitamento materno. E tem a parte de gestante e planejamento familiar que eu estava fazendo até 
este mês, a partir de agosto a gente vai reformular porque não tá dando muito tempo. Ficou assim, 
muito complicado nesta parte. Porque eu atendo aqui a região aqui de cima inteirinha. Vila São Pedro, 
Parque Cidade, então, tá ficando complicado. 
Quantas vilas você atende? 
Oh, as maiores são Parque Cidade e Vila São Pedro, porque a Vila São Pedro é quase uma cidade. 
Olha, tem Industrial, vem gente do Leblon, Do Riacho, porque o pessoal depende muito também de 
condução, se tem uma condução só pra vir aqui, é aqui que vem. Jardim São Paulo. Eu faço, eu me 
organizo um pouco, mas se você quiser... Petrônio, Bairro Viana, Vila Esperança, Nova Baeta. 
Você chega a fazer encaminhamentos? 
A gente encaminha basicamente pro ambulatório, por causa de avaliação, por que aqui você tá vendo, 
como que é o ambiente aqui, a gente não tem material, teste, não tem material nenhum, não tem 
material pra fazer terapia, este tipo de coisa. Então a gente encaminha basicamente pros ambulatórios. 
E o atendimento individual, você chega a fazer algum? 
Sim, aí a gente tem muito quando é orientação das mães em relação à desenvolvimento da criança, 
quando não chega a ser terapêutico. Tudo na linha preventiva. Os clínicos encaminham muitas pessoas 
de idade por causa que a parte de medicação, não tá dando certo, toma remédio, o colesterol não 
abaixa, pressão não abaixa, então tem emocional no meio. Então essas pessoas a gente vai segurando. 
Atendimento em grupo você já comentou que faz...  
Num sentido mais educativo. 
Eu tenho uma afirmação que eu gostaria que você desse uma olhada. Em relação à afirmação: “saúde é 

ausência de doenças” 

Concordo parcialmente. 
Você quer justificar? 
Na situação que a gente vive hoje é muito difícil a gente ter uma pessoa plenamente saudável. To 
dizendo em relação à população que eu trabalho. É muito difícil você ver alguém que você considera 
plenamente saudável. Então tá muito difícil. Tá muito difícil. Então não dá pra dizer que saúde é 
ausência de doença. Não sei se... 
E como você define saúde? 
É uma, ela resume uma... Várias coisas. É uma palavra que resume, eu estar bem comigo mesmo, eu 
estar bem no lugar onde eu trabalho, eu estar bem no lugar onde eu moro, eu estar bem onde eu tenho 
minha convivência, estar bem fisicamente também. Então saúde eu acho que não é só eu estar doente, 
as pessoas às vezes pode às vezes tá muito bem fisicamente, mas, como a gente tem aqui, as pessoas 
tão ótimas fisicamente, mas, estão um caco emocionalmente. Não sei nem se ela perdeu um pouco a 
conotação do que é saúde. Ela engloba muito mais coisas. 
Como você define a prevenção, na área da Psicologia? 
Complicado. Complicada porque a gente tem pouco recurso. Quando as pessoas procuram é porque 
elas já estão... O copo tá derramando já. Então,  a gente com pouco recurso fica difícil você lidar com 
algumas coisas. Se você precisa de neuro, demora. Se você precisa de psiquiatra, demora. Encaixar um 
caso de estupro a gente precisa ficar no telefone ligando pra ver se acha vaga. A gente tem poucos 
recursos. A população também, tá a fim do aqui e agora. Da coisa rápida. Se é uma coisa que vai 
demora, ela já encontra empecilho, porque ela tá presente no momento. Ela quer que você resolva as 
coisas agora. Na nossa área não é assim. 
O que você entende pela expressão: promoção de saúde psicológica? 
É você tentar com que as pessoas vivam de uma melhor forma. Promover saúde. Tentar com que as 
pessoas com toda esta situação que a gente tá vivendo tentem lidar com o stress, lidar com a situação, 
porque ninguém vai apagar o stress do mundo, então a gente tem que aprender a lidar com ele. E é 
difícil. As pessoas não conseguem isto. Então o que a gente tenta na prevenção é com que as pessoas 
tenham clareza maior das coisas pra tentar melhorar esta situação, senão continuam do jeito que tá. 
Você saberia dizer qual seria a colaboração da Psicologia nestas áreas da prevenção e da promoção? 



  

Ah, é muita. Tá difícil assim, aqui onde eu trabalho é alguns médicos só que tem essa valorização, que 
encaminham e vê que tem retorno a gente trabalhar em conjunto. Mas não funciona, não é isso que a 
gente encontra muito. Mas a ... Eu acho que a gente valoriza muito, a gente tem muito pra dar, pra 
oferecer, eu acho que agente tá engatinhando, apesar de já ter muitos anos, mas aí em prevenção a 
gente ainda tá engatinhando. Ou seja, a gente tá aprendendo com quem tá fazendo educação. Não é 
uma coisa nova. É uma coisa nova, que também as pessoas não tão sabendo muito o que é saúde 
pública. Acho que até agora, pelo que você, a gente lê, ninguém tem muita, em termos do que eu vivi, 
em termos do que eu li, a prática que vai aprendendo isto. Eu aprendi muito isso em excepcional, por 
que na época 80 trabalhar com excepcional, a gente aprendia com quem? Com quem trabalhava. Não 
tinha curso. Eu acho que na saúde pública a gente tá mais ou menos na mesma situação. A gente tá 
aprendendo com quem está trabalhando. Se tá certo ou se tá errado... Em cada região é diferente. 
Como eu já to aqui a bastante tempo, a gente já conhece mais ou menos a população, eu acho que isso 
ajuda muito também. Você conhecer o ambiente que você tá, porque se a gente fica rodando muito, 
também você acaba não tendo uma noção. 
Você realiza algum trabalho relacionado à questão da prevenção e da promoção? 
Porque num grupo de puericultura, vamos dizer assim, você tá desenvolvendo esta noção, porque você 
não fala só de aleitamento, você fala da responsabilidade que esses pais tem com essas crianças. Então, 
não fica só centralizado na importância do aleitamento, mas na importância do que é ser pai e mãe, 
então aí você tá promovendo saúde, também tentando. 
Eu tenho um item aqui que é assim: descreva as atividades que você faz na UBS. 

De grupo mesmo, basicamente é o trabalho de aleitamento com os pediatras na parte de puericultura, 
que é o que a gente vai tentar centralizar mais. Porque a parte de gestante, de planejamento familiar, 
fica muito complicado porque eu não sou médica. Então você responder, coisas que a médica... Ah tá, 
então você pergunta pro médico. Não que a gente se sinta polivalente, não é isso, mas algumas 
perguntas têm que ser respondida na hora, não adianta depois. Então,  vendo na prática, eu to deixando 
um pouco desses grupos porque não tá tendo tanto retorno quanto puericultura e BCG, que é 
aleitamento materno. Por causa de horário, eu não entro em trabalho de hipertensão, diabético que 
existe aqui na parte da tarde. Então na parte da manhã, basicamente, é mais individual, é mais consulta 
mesmo. Escolar, muito problema de escola.  
O que seria necessário para o bom desenvolvimento de seu trabalho? (lista lida) 

A gente trabalha com o mínimo, pela própria adequação. Se vir uma criança hiperativa aqui 

eu tenho o maior problema com isso. Então o lugar não é o adequado. Material, o que eu 

preciso aqui que é lápis e papel, a gente tem. Eu não sei. Eu acho que com 20 anos de trabalho 

eu aprendi a lidar com o que eu tenho. Eu acho que não adianta eu querer pra população um 

consultório maravilhoso. Não é porque eu trabalho com periferia que eu tenho que ter uma 

porcaria de lugar. Não é isso. Mas não combina as coisas e a gente aprende a trabalhar com o 

que tem. Foram duas áreas que eu escolhi, bastante complicadas. Você trabalha com o que 

você tem ou você não tem muita coisa. Então nos grupos que a gente fazia de gestante, de 

planejamento, existia uns cartazes onde a gente vai mostrando, vai falando. Mas assim, 

material pro trabalho assim. 

A questão do suporte técnico... 

Quando a gente precisa a gente tem. Mas, a gente aqui é um pouco autônomo, você tem que saber o 
que que você faz aqui dentro, porque fica toda hora alguém te defendendo, não sei se é esse suporte 
técnico, mas quando a gente precisa a gente tem. Quando a gente liga pro ambulatório explicando o 
caso a gente tem. 



  

Em termos de supervisão... De tá passando pra vocês, Olha tem um negócio aqui que talvez ajude... 

Não. O mesmo curso de planejamento que a gente fazia, eu não fiz curso nenhum de 

planejamento. Eu aprendi porque antigamente os GO’s faziam parte deste grupos, pela 

quantidade de pessoas eles foram saindo e a gente foi ficando, a gente aprendeu com eles. 

O que eram os GO’s? 

Os ginecologistas. 

Aleitamento materno até eu não te o meu, eu não sabia direito o que era isso, a gente aprende muito na 
prática. Alguém que explicou assim, não. Eu não tive formação quando eu vim trabalhar em posto não. 
Assim de falar, você teve preparação pra vir trabalhar aqui, não. 
E depois que veio trabalhar aqui. Na rotina do dia a dia, to com um problema... 

Aqui dentro mesmo a gente acaba perguntando pro médico, pro pediatra, pra assistente social, 

a gente mesmo acaba se virando aqui, resolvendo a situação. A única coisa que a gente pede é 

quanto tem esses casos complicados de depressão pós-parto muito complicado, que a gente 

liga e às  vezes a gente consegue alguma vaga e as vezes eles não tem e aí a gente fica 

segurando um pouco o caso, encaminha pro pronto socorro, pra parte de psiquiatria. Nunca 

tive problema pra ficar chamando alguém não. 

Integração entre os profissionais. 

Oh. eu não tenho problema. To há 8 anos aqui, basicamente as pessoas são as mesmas. É difícil ter 
muita rotatividade. Pelo menos de manhã não tem muita rotatividade. Então aí a gente acaba se 
conhecendo, um ajuda o outro... 
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na UBS? 

Satisfatória. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho que 
desenvolve na UBS? 
Eu não tive. Insuficiente. Eu não tive essa... Eu não tive nada relacionado. Nem nos meus primeiros 
anos que foi em deficiência mental, eu não tive nada na Faculdade. Foi o que eu falei: por isso que pra 
mim é a mesma coisa, com deficiência e agora, a gente tá aprendendo com quem já tá um pouco mais 
de tempo no trabalho. 
Porque você optou por este tipo de trabalho? 
Porque eu gosto de trabalhar com periferia. 
Isto foi uma escolha sua. 

Foi, porque quando a gente tava todas as psicólogas juntas no ambulatório, aí teve esta divisão. Quem 
queria ir pra posto e quem queria continuar no ambulatório. E a minha foi uma decisão voluntária 
mesmo. Eu prefiro trabalho de prevenção, mais  do que um trabalho secundário. Prefiro primário. 
Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população? 
Ideal é quando você consegue atingir o seu objetivo, seja ele qual for. Então ideal fica meio 
complicado do que é ser ideal. Mas eu acho que a gente tá conseguindo muita coisa. É lógico que é 
gota d’água na pedra. Porque aquilo que eu falei. A população não tá muito a fim de ficar aprendendo. 
Ela quer resultado rápido. Quer que você resolva as coisas rápido, mas aí, é lento este processo. Mas a 
gente vê que algumas pessoas, entra. É isso que estimula a gente a continuar. Não é 50 %, mas se tiver 
uma já tá bom.  



  

Julho de 2002 
Zélia 
Idade:  
 
Sobre sua formação em Psicologia, você fez bacharelado...  

Me formei da PUC em São Paulo em 1983. 

Você fez a formação de Psicólogo? 

Lá  na PUC é Psicologia e aí você pode atuar nas três áreas. 

A Licenciatura também? 
A licenciatura eu não fiz na Faculdade. 
A Psicologia foi sua única opção de curso superior? Você fez algum outro antes ou algum outro 

depois?  

Não só Psicologia. 
Você fez ou faz algum curso de especialização, de pós-graduação? 
Eu já fiz vários cursos, mas não assim curso de pós-graduação. Eu já fiz curso de psicoterapia breve, 
na Metodista, foram dois anos, mas assim, não é, eu não levei adiante. Então chega a ser uma 
especialização. Fiz vários cursos: curso de família, psicoterapia breve, mas nunca cursos assim a nível 
de especialização, a carga horária, né, ou de pós-graduação. 
Mais de atualização profissional? 
Isso! Mais de atualização. 
Você executa alguma outra atividade fora da UBS? 
Como Psicólogo? Não. Só tô na UBS. Já tive consultório, mas hoje só tô na UBS.  
Como Psicóloga Não. Mas você tem alguma outra atividade, sem ser da Psicologia? 
Não. 
Recuperando um pouquinho deste passado, durante um período você trabalhou na UBS e no 

consultório... 

E teve uma fase eu dei aula também. Teve uma fase que eu trabalhei com saúde mental em Mauá, em 
ambulatório. Só que lá a gente fazia seis horas.  Era oito, mas a gente fazia seis. Seis era no informal. 
Trabalhava no consultório, trabalhei bastante tempo. Durante seis meses a um ano, dei aula na 
Fundação de Santo André, em Psicologia também. Mas faz muito tempo, né. Aí fui parando, uma 
coisa por vez. Por motivos pessoais e financeiros também. A Fundação, por motivo pessoal, a minha 
filha tava com sete anos, precisava do apoio e do estímulo da mãe. Agora, o consultório foi vários 
motivos: a carga horária daqui aumentou, quando eu entrei aqui, já faz 10 anos, aí eu parei o 
consultório. Eu fiquei um bom tempo. Assim, consultório é uma coisa difícil, uma coisa complicada, 
(risadas) não é fácil (risadas), é uma batalha constante. Agora, eu acabei... Tanto pelo horário e por 
ficar muito tempo fora... trabalhando, faz supervisão, faz terapia, e curso, e família, acabei, e pelo 
retorno financeiro, não é o que a gente espera. Então eu acabei dando uma parada. Já faz 10 anos tô só 
na UBS. Na UBS faz dez anos, antes, eu trabalhava em outra área. 
Você trabalhava em outra área? 
Trabalhei com saúde mental, trabalhei em Mauá com saúde mental, trabalhei com saúde mental em 
Diadema, trabalhei no INAMPS dois anos e trabalhei no centro de atenção à saúde da mulher, um ano 
e meio mais ou menos. Agora em UBS especificamente faz 10 anos.  
Antes desta UBS você esteve em alguma outra?  
Não, eu fiquei quatro meses no jardim Ipê, porque esta aqui tava sendo reformada então, tava 
aguardando a reforma. Fiquei quatro meses naquela, por motivo da reforma do prédio. Aliás, o prédio 
foi construído, a outra Unidade era pequenininha. Eu fiquei esperando acabar esta unidade.  
O seu cargo é Psicóloga? 
Isso. 



  

A função também? 
Isso. 
Carga horária de trabalho? 
40 horas. 
Carga horária presencial? 
Também 40 
Quantas pessoas você atende em média por dia? 
Por dia? Individualmente? Individualmente em torno de 12. A média é 12. Agora, a gente faz grupo. 
Quando tem grupo, diminui o individual. Mas geralmente a média é 12. 
Os grupos são de? 
A média? Aí depende. Grupo de puericultura, a média é 7 ou 8, grupo de gestante e de planejamento a 
média também é por aí. Adolescente varia mais: adolescente é em torno de 12, é um pouquinho maior. 
Mas outros a média é 7 ou 8, mais ou menos. 
Que atividades você executa aqui: 

Você faz triagem? Aqui a gente faz triagem, 
Psicodiagnóstico? Não. A gente faz uma triagem. Psicodiagnóstico clássico não. A gente faz uma 
triagem, você tem uma avaliação psicológica, mas não é aquela avaliação psicológica clássica. A gente 
não tem nenhuma testagem, a gente não faz nenhum tipo de teste. A gente procura assim: ver o 
paciente, tentar analisar mais ou menos o que tá acontecendo com ele e o que a gente pode fazer com 
ele. Tem alguns casos que a gente pode dar prosseguimento. A gente faz a psicoterapia breve ou 
aconselhamento. Alguns casos. Aliás, a maior parte, a gente faz aconselhamento, terapia breve. Agora, 
tem alguns casos, que a gente manda pra saúde mental e às vezes a gente faz outros encaminhamentos: 
educação especial... Então tem a parte, curativa e tem a parte que a gente faz os grupos. No momento 
tem o grupo de puericultura, adolescente, gestante e planejamento familiar, e BCG, aleitamento 
materno.  
(faz: aconselhamento, terapia individual, grupos de orientação em saúde) 
Sobre a questão definições de saúde, saúde na psicologia, eu gostaria que você tentasse elaborar 
algumas coisas em relação a conceitos.  
Eu tenho uma afirmação aqui que é: “Saúde é ausência de doenças”. 
Discordo parcialmente. Acho que discordo parcialmente (risadas) 
Você gostaria de justificar? 
É porque a saúde não é ausência de doença. Saúde é o bem estar da pessoa: físico, é físico, 
psicológico, cultural, social, igual que engloba que a pessoa possa ter uma vida, assim, uma vida 
decente, como chama, uma vida que ela possa comer, dormir, trabalhar, ter um laser, ter uma saúde 
geral. Saúde como ausência de doença reduz muito o conceito de saúde.  
Aí neste caso, você já definiu Saúde.  

Como você define prevenção na área psicológica? 
Na área psicológica? Agora ficou difícil (risadas) Na área psicológica...  O que a gente procura fazer 
aqui é, mostrar pros pacientes e pros nossos colegas de trabalho, que é assim, que não dá pra gente ter 
uma saúde física sem gozar de uma saúde mental. Não dá pra ter uma saúde física boa, sem pensar na 
saúde mental. Então assim, é, uma complementa a outra, também tem dependência: corpo e mente é 
uma coisa junta. A gente procura trabalhar isto. Tanto pro paciente, pra população, Uma precisa da 
outra, uma não pode excluir a outra. Na prevenção, a gente procura fazer o que, a gente procura então, 
tentar trabalhar o que, que essa pessoa possa conseguir isto, que é ter essa saúde plena. Então a gente 
trabalha com crianças e com gestantes, porque: eu acredito que a vida começa já na gestação. Uma 
mulher quem tenha um bom pré-natal, a mulher tá satisfeita com sua gravidez, uma mulher que quer 
engravidar, uma mulher que desejou, ela tem mais possibilidades de ser feliz e de cuidar bem do filho, 
do que uma mulher que não queria engravidar, que não tem condições de engravidar porque tem uma 
condição social muito ruim, ou tem uma saúde psicológica que às vezes não tá no momento adequado, 
pra ser mãe. Então a gente procura trabalhar deste tipo: a gente trabalha com gestante, a criança, 
porque a gente sabe que a relação mãe e filho é importante, pra que seja uma criança feliz, pra que ela 
possa gostar de estudar, de viver, ela tem que ter uma educação na família, muito legal. Trabalhar com 



  

auto-estima, trabalhar com seu potencial, ela tem que ter um relacionamento bom, dela com a família. 
Principalmente com a mãe. Então a gente faz... Adolescente a mesma coisa. Adolescente tem a 
família, tem um ambiente onde ele questiona muitas coisas, passa por algumas crises. Então, tem que 
ter uma família estruturada, ter condições de estudar. Então assim, tudo isto faz parte da prevenção. A 
pessoa ter condições dela poder ter assim, uma vida assim, digna. Então na UBS, a gente procura fazer 
isso. Em cada grupo que a gente faz a gente sempre tem esse tópico. No planejamento familiar a 
mesma coisa. Porque que é bom o planejamento familiar. Não é que é obrigatório. Porque que é bom? 
Porque eu quero engravidar, porque eu tenho afetividade com o meu filho, quero dar aquilo que eu 
acho que é bom pra ele,  a gente tem que trabalhar a longo prazo. Por isso que a gente trabalha com a 
prevenção. 
O que você entende por promoção de saúde psicológica? 
Por saúde Psicológica? Acho que seria a abordagem do trabalho, principalmente na parte grupal, eu 
acho, trabalhar para atender uma população maior 
Você saberia dizer qual seria a participação da Psicologia nestas áreas? 
Em termos teóricos ou em termos práticos? 
O que você achar que concerne... 

Da Psicologia? Da profissão? É sempre levar em conta a pessoa e ambiente e a família que ela vive. 
Não dá pra pegar o indivíduo e isolar. Tem que pegar o indivíduo num certo contexto, numa certa 
família, numa certa escola, numa certa cidade, numa certa cultura. Eu acho que a parte social é muito 
importante, não dá pra esquecer, as questões de vida. A questão da promoção tem que levar em conta o 
indivíduo como um todo e não um indivíduo isolado, separado. Tem que ver o contexto.  
Você considera que realiza atividades nestas áreas da Psicologia? 
Praticamente. Acho que se for ver o objetivo do meu ideal, acho que uma parte. Falta muito, é um 
caminho muito longo.  
O que seria necessário para o bom desenvolvimento do seu trabalho? (a lista foi lida) 
Eu acho que um pouco de cada coisa. Pra gente trabalhar melhor, acho que já começa pela 

própria noção... Acho que a própria saúde e educação no nosso país, infelizmente não é 

estimulada, nem incentivada, por uma tradição política mesmo. Então não tem interesse muito 

nesta área. Isto no nível Federal e isto repercute em cada estado, prefeitura. Eu acho assim: 

melhorou bastante em relação ao que era antigamente, mas ainda não tá no ideal, em relação à 

educação, em relação à saúde e assim, como a população, pra ela o que é bom é o que é 

imediato, imediato pra ela é alívio de doença. Pra população o bom é ir no médico, passar no 

médico e acabou. Pra população é assim, psicólogo, fono, dentista, é supérfluo. Grupo então? 

É bobagem, já sei tudo. O que eu quero é o remédio. Então é assim: a população espera uma 

coisa. O governante não tem ainda a idéia. Acho que até tem, só que aí entre a parte política 

mesmo que é a questão de dinheiro, de voto, essas coisas. E assim pros funcionários... Aí tem 

a consciência de cada um. A consciência de cada um do que pode fazer, até onde pode ir. 

Entre o que eu quero e o que acontece é longe. Vamos supor: meu chefe lá, o Carlos, ele quer 

me ajudar, tem boa intenção, mas ele tem um monte na frente dele, que não dá... É 

complicado. No plano de saúde também, mesmo pros funcionários, quem trabalha em saúde 

sempre primeiro é o poder médico. Tem os médicos e tem o resto. Por que os funcionários são 

população, faz parte da população. Eles têm uma visão. Pra eles em primeiro lugar o médico, 



  

depois vem o resto. Então, são várias coisas. A parte técnica também. Quando eu trabalhava 

em Mauá, a gente tinha supervisão de Institucional. Só lá! Em nenhum outro lugar mais, eu 

tive. Acho que é uma coisa que ajuda bastante. Nossa! Teve uma época que a gente fazia 

bastante. Atualmente tá meio devagar e agora, parece que vai retomar. Mas assim: depende 

muito da fase,  nós já fizemos bastante curso, teve uma fase que a gente fazia um monte. Aí 

tem fase que diminui. Depende de quem é seu chefe, quem tá na direção, disponibilidade 

financeira, no momento qual é o ponto que tá sendo mais importante. Porque tem isso. Se 

aparece a Dengue, aí tudo mundo pra dengue. Aí aparece o problema da esquistossomose, aí 

todo mundo pra aquilo. É uma luta. Eu acho que a gente faz alguma coisa. É claro que não é o 

ideal.  

Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde? 
Satisfatório. 
Como você descreveria a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao 

trabalho que você desenvolve aqui? 

Pouco suficiente. 
Você quer falar um pouquinho sobre essa questão do pouco suficiente? 
A PUC até eu acho, em termos de Faculdade é uma das que mais dá atenção mais ao social, ouvi falar 
sempre. Ainda mais na minha época. A gente foi pra uma formação mais pro social, mas assim, 
sempre assim, acho que a clínica assim, a parte clínica assim foi a mais privilegiada, no curso. Acho 
que hoje tá mudando. Sempre a clínica foi vista como a profissão do psicólogo, que é a que dava mais 
status, e no fim, na verdade não é né, porque em termos financeiros, a gente sabe que não é. Eu já tive 
consultório e eu sei o quanto é difícil. Pouco profissionais podem falar eu vive do meu trabalho de 
psicólogo, Psicólogo clínico. Agora isso vem mudando, por vários motivos, pelos próprios psicólogos, 
pela população, pela atuação do CRP, ultimamente eles tão mais articulados. Antigamente,  não era 
articulado, hoje os Conselhos, apesar de alguns problemas, eles tão tentando mais possibilidades, você 
pode trabalhar na parte esportiva, em UBS, em muitos lugares. Tá melhorando, mas é difícil,  eu acho 
que é difícil, porque não tinha tanto campo aberto, hoje em dia é tecnologia, é turismo, computação, o 
que tá na moda, propaganda, publicidade, então eu acho que tá devagar. Eu acho assim, tem se falado 
mais, tem se lutado pelo espaço. Na minha época era menos. Hoje já se fala mais... Mas eu tive na 
minha faculdade, uma formação social assim,  acho que razoável, em Psicologia Social, Psicologia 
Comunitária, Escolar, Institucional, eu tive um pouquinho. Mas no dia a dia esta é uma área nova, uma 
área que está sendo investigada. 
Porque você optou por este tipo de trabalho? 
Olha, eu acho que por vários motivos. Eu trabalhei, antes de entrar na saúde, trabalhei na FUBEM, 
trabalhei 4 meses, mas foi muito ruim. Foi bom pra mim ver que esta área não é a área que eu quero 
trabalhar. Eu prestei o concurso e passei, onde eu entrei, eu passei. Mas não foi só por causa do 
concurso, porque na época eu trabalhava na FUBEM eu ganhava mais e era perto da minha casa, 
quando fui trabalhar em Mauá, ganhava menos e era mais longe. Eu tenho identificação com isso: eu 
gosto de trabalhar com pessoas, de trabalhar com o que as pessoas pensam, comportamento, é uma 
coisa que me atrai. Sou uma pessoa observadora, não gosto das coisas assim, gosto de ir além das 
coisas. Porque que eu agi assim? Acho que o jeito da pessoa. Eu sempre gostei de trabalhar com 
pessoas, na minha cabeça, quando fui prestar o vestibular na minha cabeça eu tinha, eu quero trabalhar 
com pessoas, não quero trabalhar com computador, nem com objetos, quero trabalhar com pessoa. E a 
coisa da psicologia foi vindo aos poucos né. Quando eu fui prestar o vestibular eu tava entre história e 
psicologia. História também tem a ver com pessoa, também, né? O porque das coisas, porque a 



  

preocupação social sempre tem, pra mim é uma coisa básica, a pessoa vive, ela tem que levar em conta 
o meio social. Não tem como você não levar. Ela parece que te puxa. Pra você não ser uma pessoa que 
só segue. E na FUBEM, eu gostava do meu trabalho, mas era tanto obstáculo tanta dificuldade assim, 
que eu achei, não, vou trabalhar em outro lugar. Agora, o meu pai também tem depressão, sempre 
teve... Eu acho que no fundo, no fundo isso tem a ver com meu pai que sempre foi uma pessoa 
deprimida. Então eu acho que isso mexia comigo. Então eu acho que foram várias coisas: o fato de eu 
prestar um concurso e passar. Eu também não tinha dinheiro pra abrir um consultório, não tinha como 
abrir. Eu queria abrir uma escola, pra trabalhar com criança. Eu queria abrir uma escola, mas não tinha 
capital, aliás ninguém tinha Então a gente vai indo. Eu acho que por vários motivos, mas eu gosto 
muito desta parte social.  
Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população? 
Na parte psicológica ou geral?  
Na parte psicológica. 

Na parte psicológica? Eu acho que o ideal é poder ter um acesso ao tratamento que pode precisar, na 
parte de ter uma dificuldade, poder encontrar aquilo que ela precisa, alguém pra poder escutar, a 
decifrar o que ta ocorrendo na vida dela, e numa parte maior é necessário assim, dá condições pra ela, 
dela entender melhor a ligação da saúde com o mental. Numa parte assim, maior, dela poder 
questionar um pouquinho as coisas que ela ta fazendo, num nível maior, em relação à escola, em 
relação ao atendimento que ela tem. 



  

Outubro de 2002 
Lourdes 
Idade: 41 anos 
 
No curso de psicologia você fez Licenciatura? Fiz os três. O bacharelado, a licenciatura e a 
formação de psicólogo. 
Em que escola você se formou? Na Metodista. 
Você lembra o ano de conclusão? 1983 
Psicologia foi o único curso superior que você fez? Sim 
Você fez algum curso de especialização, pós-graduação? Sim. Eu fiz Psicoterapia infantil, um curso 
de 80 horas, em 1988. Fiz também um curso de atualização na Prefeitura, que era dado pelo estado, 
sobre sexualidade. 
Você executa a outras atividades fora da UBS? Não no momento, mas eu lecionei no estado durante 
5 anos e também tive clínica durante 6 anos, até 1990. 
Isto dava 20 horas por semana. 
Quanto tempo você tem de psicólogo na rede municipal de saúde? Entrei em 1986. São 16 anos. 
Qual o seu cargo atual? Psicóloga 
E a função? Psicóloga 
Sua carga horária de trabalho? 30 horas 
Você tem carga horária presidencial? 30 horas 
Quantas pessoas você atende em média, por dia? Em média sete, mas tem também os encaixes e 
alguns casos especiais. 
Quais as atividades que você executa aqui na UBS? 
Triagem. Psicodiagnóstico – de modo bem especial, porque não temos material para isto. Então 
trabalho com desenhos. Encaminhamentos, Orientação, Atendimento Psicoterapêutico individual na 
forma de aconselhamento. Não faço terapia. Eu atendo alguns casos de queixa escolar. Nestes casos, 
eu atendo por cerca de três meses. Faço atendimento com grupos de diabéticos que muitas vezes são 
idosos – aí eu faço uma exposição sobre a doença, quais são os cuidados que se deve ter, que é 
importante valorizar a doença como algo importante, que não deve ser tratado de qualquer modo. Faço 
hipertensão, gestantes, puericultura. Também faço grupos de BDG, amamentação e cuidados do bebê. 
Saúde é ausência de doenças.  Concorda parcialmente 
Porque? Que a saúde é, além de ser ausência de doença, poder contar com qualidade de vida, que 
engloba o lazer. Também é a aceitação de limites, participação da família na vida da pessoa e também 
a questão da auto-estima.  
Como você define saúde? Bem estar físico, mental, englobando qualidade de vida, saber lidar com os 
limites. A pessoa tem desconforto mental porque não tem condições sociais melhor. O poder 
aquisitivo das pessoas precisa ser maior. Saúde envolve também a questão do trabalho como condição 
e de uma educação melhor.  
O que você entende por prevenção de saúde psicológica? É preciso mostrar para a pessoa que ela 
tem pontos positivos para o desenvolvimento. Que alguns limites que ela tem, podem melhorar. 
O que você entende por promoção de saúde psicológica? É fazer com que ela aprenda a conviver 
com seus limites, que tem que aprimorar sua capacidade de relação e conviver melhor com o mundo e 
com ela mesma. 
Qual a contribuição que a Psicologia tem dado na área da promoção e da prevenção? 

Acho que é grande. Se você parte do princípio de uma mãe que vem com o bebê, que pode ta 
melhorando as condições de vida para se desenvolver, você já está melhorando a vida dele e dos 
outros. Mesmo no caso de uma hipertensão, você vai ta prevenindo que outros venham para cá pelo 
mesmo motivo. 
Você realiza algum trabalho relacionado com estes temas, da promoção, da prevenção? 

Sim. Eu tenho trabalhado com grupos de Educação sexual, queixa escolar, diabetes, hipertensão, 
puericultura, BCG, amamentação. 



  

O que seria necessário para o bom desenvolvimento de seu trabalho? 
Condições físicas? Ta bom, não tem boa acústica, mas dá pra trabalhar. 
Material? Se tivesse alguma coisa melhor, por exemplo: recurso áudio-visual, TV, vídeo, flip shart... 
Suporte técnico? Seria bom que tivesse, porque a gente tem nas outras especialidades na Unidade. 
Maior integração entre os profissionais? Sim 
Participação de instâncias superiores? Sim 
Outros? O lado social, envolvendo a Secretaria de Educação. Se  pudesse juntar, poderíamos trocar 
experiências com outros profissionais. Eu tenho a oportunidade de participar da escola aqui ao lado. 
Eles me chamam para falar para eles, eles precisam, e gente conversa, eles enviam casos específicos 
para mim aqui na unidade, com a conversa  já fica mais fácil, por eles começam a ver os problemas de 
forma diferente. 
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na UBS? 

Satisfatória. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho que você 

desenvolve na UBS? 

Pouco suficiente. Porque tive muita teoria, que tem que adaptar à prática. Desde o linguajar até 

a realidade que a gente de fato vive. Eu vou citar um exemplo: eu atendi uma mulher jovem, que 

vive com o marido e com a família dele há vários anos e tem monogasmia. Ela não tem prazer. 

Aí eu não posso tratar como um problema dela. Ela vive num barraco, todo mundo dorme junto. 

Às vezes é só ajeitar o barraco para dar mais privacidade para o casal. A adaptação da teoria à 

realidade deles está longe da formação acadêmica. 

Porque você optou por este tipo de trabalho? 
Porque eu gosto de trabalhar com promoção e prevenção de saúde. É um universo maior e a gente 
pode passar mais coisas que no processo de terapia. A gente aprende muito com isso. 
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal à população? 
O pouco que você já dá, é muita coisa. O ideal seria se tivesse mais condições de integrar o 

social, a educação com a saúde, para haver mais trocas. Se conseguisse isso, seria ótimo. Há 

hoje, poucas oportunidades de trabalhar com o pessoal da educação. O pouco que foi falado lá 

já trouxe um benefício para as crianças que vem aqui. Acho também que a reciclagem é 

importante. Tinha que ter mais cursos e mais supervisão pra gente. 



  

Julho de 2002 
Ademir 
Idade: 41 anos 
 
Você fez o curso de psicologia, chegou a fazer licenciatura também? 
Fiz em cinco anos o curso e tava contemplado bacharelado e licenciatura em cinco anos. Parece que a 
Senador Fláquer estruturou o curso, da forma da lei da época que habilitava a pessoa... No quarto ano 
eu precisei decidir se era institucional ou se era clínica. De acordo com essa opção tomaria forma da 
pessoa se especializar-se. Não sei se seria essa expressão. O título é sempre Psicólogo.  
Onde você fez? Senador Fláquer. 
Você lembra o ano? Vou ficar devendo. Não lembro nada disso. 
Mais ou menos, quanto tempo você tem de formado? 
Aqui na Prefeitura eu to há cerca de 11 anos, mas eu to formado há mais, eu não sei. Vou ficar 
devendo. 
A Psicologia foi o único curso superior que você fez? 
Nunca fiz nenhum outro curso superior. 
Você fez alguma especialização ou algum curso... 
Fiz especialização em Saúde Pública.  
Você lembra a escola? 
Fiz um curso na USP, que foi dado aqui na região. Era um curso de especialização que inclusive dava 
conta da quantidade de horário, aula, esses critérios 
Você lembra a carga horária? 
400 e poucas, agora eu não sei. O título era de especialização mesmo.  
Mais algum curso que você tenha feito e que tenha enriquecido sua formação? 
Eu fiz alguns cursos de psicopatologia, me interessei por terapia familiar, fiz cursos como ouvinte na 
PUC, participei mais ou menos ativamente, da luta antimanicomial no percurso estudantil. Então eu 
tava sempre consciente e interessado nestas questões da luta antimanicomial. Então eu militava, posso 
dizer isso, mesmo antes de me formar. Mas em termos de curso, cursos de pequena importância, 
cursos rápidos de reciclagem. Mas assim de sensibilização pra certas áreas. 
Você executa outras atividades profissionais fora da UBS? 
Atualmente não, mas de um modo geral eu divido minha atividade profissional sempre associado à 
artes plásticas, restauração, sempre associado ao mercado de arte, mercado de atividade de 
restauração, eu era especialista em restauro de livros. Então eu lecionava também, na área. Eu sempre 
dividi o campo das artes plásticas, o campo das artes, com o campo da clínica. Sempre dividi assim. 
Você tem uma idéia da carga horária deste outro trabalho? 
O trabalho,  vamos dizer assim, mais oficial, carro chefe, é de natureza clínica, uma coisa que sempre 
me interessou mesmo. O outro como um acrescentamento da renda e necessidade de manter algo de 
vocação. Eu tenho uma vocação muito dispersa. Me interesso por muitas coisas. Antes de me tornar 
psicólogo, lecionei, bastante, consideravelmente. Mas, meus interesses são muitos, não consigo 
suportar trabalhar só numa atividade. Uma coisa de personalidade, ou dispersão vocacional, não sei. 
Posso dizer que minha dedicação mais exclusiva é com a clínica mesmo. O resto seria 
complementação de renda, também inserção neste campo, que me interessa. 
Você disse que clinica também? 
Só aqui, nunca cliniquei particularmente. Fiz algumas tentativas,  muito rápida, não me interessa 
muito. 
Quanto tempo de serviço você tem como psicólogo da rede municipal de saúde?  
11 anos. Perto disse, 11 ou 12. 
Qual seu cargo atual? 
Psicólogo 
E a função atual?  
Psicólogo 
Qual a carga horária de trabalho?  
8 horas – 40 semanal. 



  

E a carga horária presencial?  
Praticamente eu trabalho 8 horas. Eu, por questões familiares chego um pouco mais tarde, mas 
praticamente ao meio dia eu atendo clientes. E saio um pouco mais cedo pela própria natureza da 
instituição: 16:45 é hora de fechar. Então eu saio 16:45, 16:30. O dia que eu saio um pouco mais tarde, 
eu compenso ao meio dia. Então, tenho um rigor, quanto à quantidade de horário. No entanto, acho 
importante que se trabalhe 6 horas por dia, lutei na época por isso. Faço coro neste trabalho de seis 
horas. Parece que já tem lá algum tipo de decisão em nível da categoria, em nível Federal, Municipal... 
O difícil é acatar isso... Na prática é complicado. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? 
11, 12, 9. Não sei. Conforme o dia. Mas, a média é 11 mesmo. Eu me organizo pra atender 13, 14, mas 
por falta de dinheiro pra pegar condução, então, vai furando, mas fica nessa base de 11. 
Indique as atividades que executa na UBS: 
Triagem, Psicodiagnósticos? Só triagem e psicoterapia, só individual.  
Encaminhamento? sim 
Orientação? Também, de uma forma ampla, sim.  
Saúde Pública? O psicodiagnóstico, num sentido mais técnico, da previsão, não é essa expressão que 
eu usaria. Faço um psicodiagnóstico dinâmico, se é que se pode usar essa expressão, mas é só isso. 
Não uso instrumentos, objetivos... 
Em relação à afirmação: "saúde é ausência de doenças". 
Discordo plenamente 
Porquê? 
Qual é a pergunta mesmo? 
É uma afirmação: "saúde é ausência de doenças". 
Aceitar essa informação, é aceitar muito pouco pra condição humana. Então num sentido mais 
idealista saúde é  as condições e a possibilidade social de que o sujeito possa plenificar seu potencial. 
O indivíduo, a afetividade, a família, as diferenças criança, adulto, potencializar... Exercer o real, o 
mais perto do possível. Não é ausência de doença que caracteriza a saúde.  
Pra você o que seria saúde? 
É exatamente isso. As condições econômicas, sociais, subjetivas, familiares, os valores sociais, o 
conjunto do tecido social, permitir, as relações de trabalho, as relações intra-familiares, permitir o 
exercício de potencialidades, das diversas facilidades, da sexualidade. Tem a ver com a 
potencialização da condição humana. Definir saúde como ausência de doença é muito pouco. Saúde 
tem a ver com potencial, não com diminuição. 
Como você define prevenção na área psicológica? 
Uma pergunta muito interessante. A prevenção tem a ver com campos de risco. A prevenção está 
associada a isolar campos de risco. Muito fácil detectar campos de risco no tecido social, no tecido do 
trabalho, no tecido das relações familiares. O campo mais simples que me ocorre é: favela é campo de 
risco, populações de baixa renda é campo de risco, população ou grupos de baixa escolaridade é 
campo de risco. Qualquer escola é campo de risco. Qualquer atividade profissional é campo de risco, 
mas tem algumas que precisam  ter  mais ênfase no cuidado, a escola é um campo de altíssimo risco, 
muito stress pra uma pessoa... Muito pouca reciclagem, a dinâmica ensino-aprendizagem estressa e é 
preciso um cuidado muito grande com isso. É preciso um cuidado muito grande com todo os riscos 
que podem ocorrer dentro da escola no ensino-aprendizagem. A questão da indisciplina tem que ser 
trabalhada muito mais científica e com muito mais cuidado. A indisciplina tem que ser pensada na 
escola. Na escola é um campo de risco, pra mim, primordial. Isola, segrega, a relação ensino-
aprendizagem, a relação corpo discente. A escola é um campo de risco e a favela, tudo isso.  
O que é promoção de saúde psicológica? 
Eu acho que se a gente fosse até a palavra psique, enquanto alma e traduzir alma no sentido mais 
moderno, neste sentido nós temos que aceitar o adágio budista: “o mal se concentra na ignorância”. 
Promoção tem a ver com educar. Qualquer que seja o tipo de promoção, psíquica tem a ver com 
educar adequadamente. Eu queria enfatizar que é preciso tomar conta da mídia. A mídia é muito 
perigosa. Nesse sentido, faço voz com alguns pensadores como “Batari” que pensa a questão da mídia 
e outros autores que pensam a mídia. Eu queria retornar até a questão anterior. Prevenção e promoção 



  

psíquica é supervisionar o que se faz na mídia. Como se faz isso, precisa ser pensado,se já existe 
algum conhecimento acerca disso. A mídia tá prestando um desserviço à população e à saúde mental, 
desta nação e outras nações. A mídia é um campo de risco. E precisa ser tratada adequadamente. 
Como se faz isso, é preciso construir critérios, construir saber, é preciso sensibilizar da importância 
disso. 
Qual a colaboração da psicologia nessas áreas? 
O psicólogo tá muito pouco paramentado, tem muita pouca sensibilidade pra esse tipo de coisa, tá 
profundamente despolitizado, muito alienado, as escolas não produz esta discussão. Eu digo pra você 
que a profilaxia deveria começar nas faculdades de psicologia e ter uma organização de currículo mais 
sofisticado e discutir mais amplamente o que é psicologia, o que é este campo. Se você me permite ser 
mais direto: nós vivemos num país subdesenvolvido, adotar uma palavra mais técnica, em 
desenvolvimento. Na verdade, nós não temos autonomia relativa, nós temos modernização mas não 
temos desenvolvimento. Modernização é exatamente essa reciclagem de artefatos tecnológicos, carro, 
tecnologia, telefone. Nós não detemos a tecnologia. A tecnologia não é gerenciada, não é pensada e 
dentro do campo de saber da nação. Nós somos uma cultura reflexa. Nós ficamos mimetizando 
metrópoles, pode ser Europa, Estados Unidos, Japão. Nós não temos um devir claro, não temos um 
projeto de nação, projeto tecnológico, projeto de autonomia. Acho que a prevenção passa por níveis 
muito mais sofisticados do que meramente o campo da psicologia. Mas sim tem uma sim, no sentido 
de fazer essa reflexão crítica no nível da promoção. Então tem que trabalhar os currículos, fazer uma 
formação mais crítica. O problema das faculdades de Psicologia, da formação, tem a ver com o 
psicologismo. A instância psíquica tem uma autonomia, existem um psiquismo, existe uma esfera, 
onde os fenômenos se dão, dentro desta esfera, com autonomia relativa. Existe psiquismo. Mas todas 
as coisas não nascem de lá. Existe um comércio intra-psíquico. Trabalhar numa dimensão mais 
antropológica, mais sociológica, mais psico-sociológica, tem que ter contradições das ciências mais 
modernas. Deveria haver estudo da religião, nós temos que entender o legado religioso, dentro do 
campo da psicologia. Nós somos muito  pobre. O campo da psicologia no Brasil me parece muito 
pobre. Acho que tá muito defasado. Haja vista a baixíssima contribuição, tal como eu percebo, não sei 
como é, de fato. Não há contribuição decisiva. Não existem psicólogos ou psicanalistas ou pessoas que 
tenham contribuindo ou que estão contribuindo de uma forma assim, decisiva. Ou de uma forma mais 
reconhecida. Há um período de trevas no nosso campo. Não estamos no momento de criação. 
Você realiza algum trabalho relacionado com a prevenção e promoção? 
Depende de como nós conceituamos prevenção. Aceitar um cliente, ou cidadão, ou usuário, já é 
prevenir. Não tá fazendo parte da tarefa. Não somos autorizados, não existe ênfase neste setor. Não 
existe um plano, não existe um projeto, pra incentivar os técnicos a pensar a tarefa, definir e conceituar 
cada nível da tarefa do que seria prevenção. Na verdade a rede de saúde mental de Cidade e uma rede 
acéfala. Por motivos históricos, conjunturais... Falta de interesse político,  falta de sensibilidade. Baixa 
militância do corpo técnico. Não existe mais um corpo pensante acerca da questão mental em Cidade. 
Não tem liderança! Acéfala! Acho que é a palavra que trabalha bem. Eu quero dizer que havia 
momentos onde havia mais maturidade, mais compromisso, mais aquecimento com a seriedade desta 
questão, onde os técnicos eram chamados a contribuir. Tem a ver com muitas variáveis conjunturais, 
históricas, políticas. Nós estamos num momento de apatia. 
O que seria necessário para um bom desenvolvimento de seu trabalho: (foi lida a lista). 
Todos estes tão bons demais. Será que eu tenho que optar entre chocolate e bolo? Será que eu não 
posso comer chocolate, bolo, brioches? Você colocou um salário um pouco maior também? Se não 
pode por talvez ajude.  
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na UBS? 

Profundamente insatisfatória. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho 
que desenvolve na UBS? 
Insuficiente. 
Porque você optou por este tipo de trabalho na Saúde Pública? 



  

Essa é uma expressão meio etérea, não quer dizer muita coisa, mas eu gosto. Eu quero crer de alguma 
forma eu tenho uma sensibilidade pública, portanto espírito público, uma área que eu gosto. A idéia de 
servidor pode parecer meio tola: servidor, mas eu gosto da idéia do servidor. Assim como eu gosto da 
idéia de que o funcionalismo ou se você quiser usar a expressão estamento, mas assim eu gosto muito 
da idéia de que precisa de um corpo público pra gerir, ou dar,  contar, ou suprir. Eu acho que é 
honroso, ser professor, ser servidor público, policial... Acho que ser servidor público, em si, é honroso. 
Gosto muito disso. 
Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população? 
É muito genérico. Na área mental o que eu acho ideal é o acesso. Garantir o acesso, não ao 
“tratamento”, mas garantir acesso é uma coisa muito boa. Nem todo muito que tem acesso, tem acesso 
ao tratamento. Mas, o cidadão, padecido de sofrimento, ter condições de sentar e falar sobre seu 
sofrimento, recolher algo desta fala como devolutiva, nem que seja através de um tratamento 
propriamente dito, ou psicoterapia, ou sei lá o que se possa falar, mas o acolhimento e a oportunidade 
de acesso,  acho muito primordial. Garantir o acesso já é algo. Nós temos que ser realista, mas não 
garantir nem o acesso à uma primeira escuta é muito complicado. 
Desliguei o gravador, dei a entrevista por encerrada, mas fiz um comentário sobre sua fala ter 

um ponto de vista interessante. Ele pediu que eu ligasse novamente o gravador. 

Você poderia ter perguntado: “O que você faz aqui?” E eu digo, não faço nada, apenas fazer 

contratos de acesso. “Poxa é legal, porque você não promete nada e não dá nada”. Eu falo: “É 

isso mesmo. Minha profissão é não prometer nada e não dar nada”. Ou seja, procuro dar 

acesso e isso não significa amarrar contratos, amarrar seqüência de espaço temporais pra 

discutir a problemática. Por que eu não faço isso? Porque a demanda é maior do que a oferta. 

Eu não dou conta de atender à demanda. Então eu dou quase nada. Eu dou o que? Eu dou um 

contrato aberto, da pessoa poder me procurar a qualquer momento, dentro do meu horário, 

dentro da semana, pra tratar de questões tais como ela trouxe, ou tais como ela vai trazer mais 

adiante para trabalharmos naquele encontro. Mas você vala assim, “que coisa interessante: 

você não dá nada! Pra você falar que ele pode vir a hora que ele quiser, você não tá dando 

nada de orientação, até porque quando ele chegar você vai tá atendendo o seguinte.” É 

verdade. Eu espremo os horários, encaixo ele. Amarro um dia que ele pode vir, que eu posso 

atendê-lo. Forneço uma escuta pra ele, pra despedir-me dele de novo pra ele me procurar de 

novo. Eu sou plantonista, full time. Mas aí fala assim: “mas o que efeito vai poder tá 

traduzindo pra esse cidadão sofredor?” Assim, um efeito de rede de trapezista. Os trapezistas 

pulam cruzado, mortal, mas eles têm uma rede. Então poder estar sofrendo, poder estar louco, 

achando que vai ficar louco, perdeu o pé, o sentido de realidade, o sentido de prazer, o sentido 

de pertinência de viver, ou perder a dimensão da felicidade, ou perder perspectiva, porque a 

vida faz sentido, tudo pode ser promissor. Perdeu o pé de que precisa se construir no real, 

quer seja subjetivo, quer seja no real enquanto tal, produzir esperança em si, produzir alegria, 

produzir aderência à vida, torcer pela vida. Reinventar a vida, com a possibilidade de poder 



  

me perguntar se o que  tá acontecendo é normal e a minha resposta é sempre assim: “é normal 

tá fodido. Então fica tranqüilo porque não vai acontecer nada com você”. Até a loucura é uma 

espécie de abrigo. Ofertar uma escuta. O cidadão trabalhar com a idéia que pode escutar no 

momento que ele tiver abrindo o bico, já produz um efeito placebo a ponto dele adiar o dia de 

vir ou então vir  imediatamente e  ele poderá sentir-se seguro. Tal como o dedo polegar do pai 

e da mãe, os dois polegares estendidos no percurso de aprender a andar. Não precisa mais do 

polegar porque sabe que o polegar existe. Então eu vendo quase nada, mas uma promessa de 

escuta. 



  

Agosto de 2002 
Fernanda 
Idade: 41 anos 
 
Você fez o curso de psicologia, chegou a fazer licenciatura também? 
Fiz tudo que tem direito. Licenciatura, bacharelado, Formação. Fiz as três áreas. 
Onde você fez? 
Na Senador Fláquer. 
Você lembra o ano? 
88. 
A Psicologia foi o único curso superior que você fez? 
Não,  fiz os cinco anos de psicologia.  
Você fez alguma especialização ou algum curso... 
Fiz. Fiz especialização em psicodrama clínico. Foram 9 anos. Sendo que a formação foi 5 anos e 
depois supervisões didáticas com supervisor didata. Então eu passei lá bons, muitos anos, sábados e 
domingos, o dia inteiro. Analisando, fazendo dissecamento psíquico. Foi muito bom. Tecnicamente foi 
o que me ajudou muito a direcionalmente: o que você analisar, nos mecanismos de defesa, que tipo de 
defesa tá diante de você. Como manejar tecnicamente. Então acho que isso foi muito... A 
psicopatologia, isso me ajudou muito no ambulatório de saúde mental, que eu trabalhei 8 anos e meio, 
na prefeitura. Então antes de eu trabalhar aqui, eu trabalhei... Eu prestei concurso em 90, em 89, entrei 
em 90. E fui junto com uma equipe, montar o ambulatório de saúde mental na região dois, em Utinga. 
Lá, nós trabalhamos 8 anos com pacientes graves. Esse curso e as supervisões didáticas que eu paguei 
do meu bolso todos estes anos, me ajudou muito porque eram pacientes graves. Eu não atendi muitos 
psicóticos no ambulatório, psicóticos e esquizofrênicos. Já não pegava estes casos. Um ou outro. Os 
casos que mais  vinham na minha mão - eu acho que cada psicólogo, acaba vindo os casos, por algum 
motivo que eu sei lá qual – os profissionais acabavam encaminhando e sempre tive uma afinidade no 
sentido de estudo os casos de psicossomáticas graves. EU pegava os border lines, pegava os casos de 
psicossomáticas graves. Então neste período todo esse curso foi de uma grande valia, porque eu não 
levava consultório. Sempre tive consultório, mas eu nunca levava, quase os pacientes do consultório, 
porque eram tudo leves. Então eu levava os casos dos pacientes do ambulatório de saúde mental. 
Anorexias graves, tipo bulimia. Até hoje eu atendo, um dos casos que eu atendia lá que a moça quase 
morreu, eu tenho orgulho em dizer assim que acompanhou anos a pessoa reverteu o caso. Ficou na 
época – era interessante que a gente em reunião de equipe: “o que nós vamos fazer, nós vamos 
internar, dar eletrochoque”, ela era aquela moça magérrima, com 31 quilos, sem perspectiva de 
melhora interna, altamente regredida. Hoje se casou, tá cuidando da mãe com Alzheimer. Então 
aquelas coisas, você vê o trabalho, riqueza do trabalho, não só meu, mas o investimento da paciente. 
Se não tivesse investido... 
Você executa outras atividades profissionais fora da UBS? 
Eu atendo consultório particular. 
A sua carga horária semanal no consultório é em torno de quantas horas? 
Diria que é 12 horas.  
Você tem supervisão, acompanhamento, hoje em dia, neste trabalho? 
No momento eu não estou, porque eu tive nenê e eu to naquela coisa de me adaptar à nova fase. Até 
antes de ter nenê, sempre tive supervisão, nunca parei. Eu dei esta parada neste momento. To pra 
retomar.  
Quanto tempo de serviço você tem como psicólogo da rede municipal de saúde?  
Na rede municipal entrei em 90. 
Qual seu cargo atual? 
Psicóloga. 
E a função atual?  
Sim também. Foi concurso público, sou estatutária. Porque tem regime de CLT, contratado. 
Qual a carga horária de trabalho?  
40 horas 



  

E a carga horária presencial?  
Olha,  eu acabo fazendo, embora desde que nós entramos, na época tinha uma coordenadora, que na 
época propiciava isto. Então era psicoterapia e supervisão. Eu sigo isto até hoje. É claro que com 
problemas, muda chefia e não entende que precisa de supervisão. Chega a chefia e fala assim: “Nossa 
você tá tanto tempo formada  e precisa de supervisão?” Não tem a noção que esta área tá sempre 
conversando porque você não é a detentora do saber. É claro que você tem feeling, você tem 
experiência, você acúmulo técnico, você tem experiência de vida e isto ajuda. Só que você precisa 
trocar. Às vezes dá problemas, porque muda chefia, aí dá cobrança. Mas eu particularmente e o Jorge 
também a gente utiliza dentro destas horas a gente utiliza pra fazer psicoterapia e pra fazer a 
supervisão. Eu faço as horas normais no posto, eu tiro pra fazer estas horas de psicoterapia, eu faço 
durante o expediente. No momento não estou, mas é previsto. Não é muito garantido, se briga. Não é 
muito, mas to indo! 
Quantas pessoas você atende em média por dia? 
 
Indique as atividades que executa na UBS: 
Triagem, Psicodiagnóstico, Encaminhamento, Orientação, Atendimento Psicoterapêutico individual, 
Atendimento Psicoterapêutico em grupo. 
Saúde Pública? O que eu faço é trabalho de aleitamento materno, eu to envolvida no projeto bem 
nascer, que é um projeto ligado à orientação e à sensibilização à questão do aleitamento, aí entra outras 
questões, você fala à respeito de fisiologia. Dentro do planejamento familiar, eu to envolvida neste 
projeto, embora tá meio parado, no momento, porque não tem camisinha, o Ministério não mandou 
camisinha, não mandou pílula. Não mandou nada. Então, fica complicado. Eu até preciso ligar pra 
médica da coordenação da saúde da mulher. Eu até me proponho a fazer o trabalho, dentro do 
planejamento familiar, que é as mulheres que querem fazer laqueadura, aí precisa do laudo 
psicológico, antes de ir pra uma instância de um grupo que vai decidir. Então eu até me propus desde 
que consiga vir algum tipo de material, que no momento nem tenho. Então é difícil. Tudo bem, você 
dá a informação só que a pessoa não vai ter condições de comprar nem a pílula, às vezes a pessoa não 
tem nem o que comer. Então é complicado. 
Em relação à afirmação: "saúde é ausência de doenças". 
Não. Saúde não é ausência de doenças. Saúde é qualidade de vida.  
Eu discordo parcialmente, porque  a saúde não é ausência de doenças, porém ela é qualidade de vida  
Como você define saúde? 
Tem aquela frase clássica. Saúde é o bem estar físico, mental, social, espiritual. Uma das questões que 
eu levando na minha triagem, é a questão da religiosidade, que eu acho importante. Eu coloco a saúde 
a questão da espiritualidade, dentro da saúde também. Não no tocante não à religiosidade, no tocante 
não no sentido dos dogmas e sim na relação à fé, na crença, num poder superior, seja ele qual for. Eu 
percebo aqui é que isso faz com que as pessoas melhorem sua auto-estima e consigam melhorar sua 
qualidade de vida. É claro que guardando as devidas proporções você pega uma Universal do Reino de 
Deus ou uma Testemunha de Jeová, porque nós psicólogos precisamos entramos nessa área também, 
não dá pra gente dizer “neutralidade”. Isso não existe. Eu tenho problemas com adolescentes, com 
testemunhas de Jeová, ou com Congregação Cristã do Brasil, não tenho nada contra nenhuma, 
incentivo cada pessoa a buscar sua religiosidade, porque vai melhorar sua auto-estima, elas vão 
melhorar no sentido do trabalho, vão buscar trabalho. Tem um norteador. Isso eu levanto como uma 
qualidade de saúde, que é a questão da fé, da crença, num poder superior. Então eu vejo muito aqui, 
porque eu lido muito com miséria. Com miséria em vários níveis. Então eu percebo, quando a pessoa 
vai buscar, seja qual for, preconceitos meu à parte, críticas à parte, a uma determinada religião, X ou Y  
a pessoa vai buscar de acordo com sua necessidade interna. Seja ela neurótica ou não, não sou eu que 
vou dizer olha você é testemunha de Jeová, tá altamente neurótica: a mãe brigando com a adolescente, 
porque a adolescente queria usar um esmaltinho que não podia, porque a religião não permitia. E ela 
dizia “doutora eu queria só cortar um pouco do meu cabelo” e a mãe não permitia. A saúde mental e a 
religiosidade, ela caminha pareado ou de uma forma completamente divergente. Como é que a gente 
aborda, sem entrar no livre arbítrio do ser. É levantar, sensibilizar. A empregada doméstica vai lá e 
entrega o dízimo prô Universal do Reino de Deus. Passa necessidade em casa e fica acreditando num 



  

pedacinho que vai conseguir, que Deus vai dar. Então, isso eu levanto na triagem como um aspecto 
extremamente importante da saúde como um todo, não só mental. A expressão da doença não 
necessariamente se é uma sintomatologia física, não, é uma sintomatologia emocional, mental, 
espiritual. 
Como você define prevenção na área psicológica? 
Essa é uma coisa pra se pensar, pra pensar e escrever, porque a toque de caixa assim? Posso usar o 
chavão: é o bem estar físico mesmo. Na minha triagem eu pergunto se a pessoa faz coco. “Aí 
psicóloga louca essa que quer saber se faz coco!” Sim tem a ver. Porque uma pessoa que tá com 
constipação intestinal  há  uma semana. Ela tá sem evacua  a uma semana ela fica altamente enfezada, 
ela fica altamente irritada. Você sabe o que quer dizer enfezada. Fezes, “in” dentro. Ela fica cheia de 
fezes. Ela fica irritada. Eu lido com essa questão da irritabilidade, que a pessoa chama de nervosa, 
nervosismo. Então você vê o bem estar físico, alimentação e extremamente importante. Então às vezes 
eu oriento a alimentação. Coisa simples. Comer pé de galinha. Oh! Eu sou Psicóloga clínica e eu 
oriento alimentação, também. Isto porque eu fui procurar, estudei coisas ligadas à alimentação. Pé de 
galinha. Pé de galinha é altamente rico em aminoácidos e proteína. Ela não tem dinheiro pra comer. 
Então, ela vai comer pé de galinha. Ela precisa comer fibra pra poder não ficar irritada, porque eu sou 
psicóloga e lido com estes aspectos, então ela tem que comer fibra. Então, ela vai comer farelo de 
trigo, que é extremamente barato e bota no feijão e bota no leite e solta o intestino. Então, ela tem que 
caminhar, tem que ter uma atividade física. Não pode ir numa academia, então vai caminhar no 
Pedroso. Vai caminhar, vai melhorar. Vai ter o antidepressivo natural, que é a liberação pelo 
neurológico do antidepressivo natural porque caminha, melhora, fica bem humorada, não precisa usar 
o antidepressivo. Então incentivo, oriento na alimentação, à atividade física e eu trabalho muito com 
auto-estima. Aqui eu faço uma psicoterapia breve. Eu trabalho em cima da queixa. Tem pessoas que 
vem querendo fazer um trabalho porque tem um atrofiamento do rim e o profissional encaminhou pra 
cá e ela quer entender isso. Então, tá comigo aí há dois anos e meio, três anos, e houve toda uma 
reversão, é um rim de criança, ela somatizou, o rim dela todo atrofiado, e com o trabalho 
psicoterápico, houve através de exame, houve uma reversão e ela tá bem melhor nesse sentido. Esse é 
um trabalho um pouco mais prolongado, tá há uns três anos comigo. Tem pessoas que vem pra um 
trabalho puramente relacional das relações familiares. Boto a família inteira, trabalho a família. Então, 
cada caso é um caso. Quando eu falava, a alimentação, aspectos da alimentação. Aspectos da atividade 
física,  do bem estar físico, do social, encaminho pras oficinas. Na cidade  de Cidade, tem ligações 
com outras secretarias, aí é cultura. Aliás, eu to brigando, porque  no mês passado não veio pra cá, 
onde eu encaminhava os adolescentes, que são as oficinas que tem por aí pela cidade e aí eu vou 
encaminhando. Então que é a parte do social. E a parte do intrapsíquico, que seria propriamente a 
psicoterapia, não são com todas as pessoas que eu posso fazer. Porque? Porque não tem a 
disponibilidade. Às vezes tem a disponibilidade, eu estimulo muito pra curso. Tem, você vai ver no 
mural, tem três folhas de sulfite pra cursos grátis. No centro de Cidade são quatro centros 
profissionalizantes. Então eu encaminho. Vai fazer cursos quando tá desempregado. A estimulação 
basicamente de percepção de si mesmo, eu trabalho muito em cima disse na psicoterapia breve. 
Percepção de si mesma e projeto de vida, pra dar norteador de vida. Eu trabalho muito em cima disso. 
É a coisa que eu mais faço aqui. As psicoterapias um pouco mais aprofundadas, que eu entro, por 
exemplo: tem pacientes com crises fóbicas, num trabalho mais intrapsiquíco, aí entro só com sonho. 
Tem gente que tem muito conteúdo onírico, então eu vou por aí. De acordo com a necessidade, com a 
queixa. 
O que é promoção de saúde psicológica? 
Engraçado, sabe o que me veio agora, que você fica na linha de frente trabalhando no ambulatório a 
gente tinha este espaço pra levantar, pra questionar, pra ler e pra discutir o que acha disso o que acha 
daquilo e aqui, a gente não tem isso. Então você tá levantando, de repente até tenho esta resposta, mas 
tem uma coisa de discussão acumulada, tá faltando isso. Você fica tão envolvida com prática. Tem 
momentos que é importante você poder dar um distanciamento e poder refletir essa prática. Nós no 
nível ambulatorial, a gente tinha isso. Nesse nível que agora eu to a gente não tem. Então, eu troco um 
pouco com o Jorge, mas o trocar é muito dos casos, do necessário, dos pacientes. A troca neste 
sentido, técnica. Mas essa troca filosófica, conceitual você acaba não tendo. 



  

Qual a colaboração da psicologia nessas áreas? 
Extremamente rico. No caso da diabetes e hipertensão. Eu acabo fazendo de uma forma indireta, esse 
trabalho com os diabéticos e hipertensos, que é o tão famoso, que em centro de saúde se faz. Eu to pra 
formar grupos de diabéticos e hipertensos mas de uma forma, atrelando à medicação. Eu to tentando 
ver esta possibilidade, porque a médica que é endócrino, que tá aqui, ela tava muito desestimulada, por 
conta que as pessoas não vinham nos grupos. Então grupos educativos as pessoas não queriam sabe. 
Porque a doença, diabetes um dos mecanismos de defesa é a negação. É igual alcoolismo. Se nega que 
se tem e fica muito difícil  pra abordar, ajudar efetivamente. Então, uma das formas que a gente tá 
vendo aqui é atrelar à medicação. Então só vai dar a medicação, entrando no grupo. E a partir daí, eu 
to pensando, que eu tava vendo com a diretora, de trazer o pessoal da – aí é promoção mesmo de saúde 
– o pessoal que trabalha com a técnica chinesa do lian  gong, é uma delícia. Pessoal tá fazendo em 
Cidade e tá dando muito resultado em muitas áreas. Eu por exemplo faço no domingo, no parque. Eu 
gostaria de trazer aqui pros pacientes. Eu acabo fazendo este trabalho preventivo com os diabéticos e 
hipertensos, mas dentro da triagem das psicoterapias, quando vem pro psicólogo, então, a médica 
encaminha e eu acabo fazendo. Eu queria fazer uma coisa mais educativa, pegar o trabalho de 
sensibilização que é isso que a gente pensa fazer agora. 
Você realiza algum trabalho relacionado com os temas das questões? 
Eu trabalho. Eu sou terapeuta floral também. Tem alguns casos que eu passo  Floral de Bach. 
Principalmente, crises fóbicas, pacientes que não tem condições de comprar o ansiolítico ou o 
antidepressivo e o serviço público não tem condições de fornecer e a pessoa tem condições de gastar, 
no máximo R$ 10,00 com o Floral de Bach. E eu tenho trabalhos escritos, com excelentes resultados, 
associados à psicoterapia com os Florais de Bach. Eu não sei se convém incluir aí isso na tua pesquisa. 
Isso é uma questão bastante nova... 
Eu digo se convém, por conta da questão do CRP. O CRP não tem aprovação. Porque eu acho que vai 
chegar um momento que isto vai vir à tona, porque não sou só eu, são muitos profissionais que estão 
trabalhando em associação com os Florais de Bach. Vai chegar uma hora que isto vai vir à tona 
mesmo, porque ele é efetivo. 
Eu não estou trabalhando com métodos e técnicas, porque meu trabalho é basicamente com 
promoção, prevenção, aspectos educativos, do perfil do profissional... 
O que seria necessário para um bom desenvolvimento de seu trabalho: 
Condições físicas? Não espaço físico, porque aqui tem de monte. O que falta nos outros locais, aqui 
tem sobrando.  
Verbas? Na verdade, verbas, com certeza. Porque por exemplo: você vai fazer o projeto, do 
planejamento familiar é básico, que tem básico, aqui não tem o básico. 
Material? Sim, porque as pessoas, vão vir e dizer assim: “eu não tenho dinheiro pra comprar pílula e é 
a única coisa na minha vida é trepa, doutora!” Risos. “Eu não vou parar de trepar. Então me ensina, 
não tem outro jeito não?” Risos 
Instrumentos? É na verdade, assim, eu até tava vendo com o Jorge, a gente tava pensando na 
possibilidade de alguns testes pra tá colaborando como coadjuvante, que nós não temos aqui. 
Carga horária maior? Não 
Suporte técnico? Sim. 
Maior integração entre os profissionais? Sim. 
Participação de instâncias superiores? Sim.  
Outros? Redução da carga horária de trabalho para 6 horas pra todos nós, que foi uma conquista do 
Estado. 
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na UBS? 

Satisfatória 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho 
que desenvolve na UBS? 
Pouco suficiente 
Porque você optou por este tipo de trabalho? 



  

Porque acredito no trabalho de prevenção e de promoção de saúde. Acredito no trabalho que eu faço 
aqui na Unidade. 
Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população? 
EU acho que ideal não existe. O ideal é uma instituição é uma instância de poder. O ideal seria poder 
acoplar o discurso à prática, porque o que temos hoje é que se faz projeto sem se saber da prática ou 
não se faz prática dos projetos que existem. Como aconteceu com o projeto Jovem: disseram que a 
gente tinha que fazer, não se sabe se tem verba. Então o que seria um projeto de prevenção para jovens 
não sai do papel, porque não tem verba. 



  

Agosto de 2002 
Maria Amália 
Idade: 36 anos 
 
Você fez essa seu curso de psicologia em que escola? Na Universidade Paulista. UNIP 
Qual o ano de conclusão do seu curso? No final do ano agora, vai fazer oito anos. 1993. 
Psicologia foi o único curso que fez? Não eu tenho uma outra formação em Propaganda e Marketing. 
Você fez também o curso de licenciatura? Não. Pra dar aula não. 
Você fez ou faz algum curso o na área da especialização? Tenho. Eu fiz logo depois de formada 
especialização em Psicologia Clínica. É aquela a especialização que a gente pede bolsas, 
aprimoramento é o termo mais correto, pela CAPES, e tal, o durante um ano. 
Quanto tempo? Você lembra a carga horária? Não lembro, mas era assim integral mesmo, tanto é 
que nos concursos, quando vejo, a minha carga horária é sempre bastante elevada, eu posso entrar 
como especialização. 
Onde você fez? No Hospital do Servidor Público Estadual. 
Você tem mais algum curso feito? Não. 
Você executa a outras atividades profissionais fora da UBS? Não. 
Quanto tempo de serviço você tem como psicóloga na rede municipal de saúde? Dois anos e meio. tem 
quase cinco meses que eu já estava mas não estava trabalhando. 
Qual seu cargo aqui na UBS? O cargo é de psicóloga e a gente tem uma divisão, eu atendo crianças. 
Psicóloga infantil talvez? Não sei. 
E qual é sua função? Psicóloga também. Você diz em termos de registro? Tá tudo direitinho. 
E a sua carga horária de trabalho? 40 semanal. 
Você tem carga horária presencial? O horário que a gente tem aqui é dentro do consultório. A gente 
tem que estar aqui na unidade trabalhando, não tenho nada fora que eu faça no horário de trabalho. A 
Quantas pessoas vo7cê atende em média por dia? Por dia? é um pouco variado, mas eu acho que é 
assim, uma média de 10 pessoas por dia. 
Eu tenho uma lista de atividades que eu vou falando e você vai me dizendo se executa o não aqui na 

unidade? 

Triagem? Sim. 
Psicodiagnóstico? Nos moldes tradicionais não. Porque a gente não tem material, teste e tudo mais. 
Mas, acaba se fazendo psicodiagnóstico para dar algum atendimento. Então eu tenho entrevistas, eu 
aplico HTP, eu faço hora de jogo. Então sim, mas não assim oficialmente. Eu não tenho teste aqui. Se 
eu tivesse que testar o nível mental, eu não tenho esse material. Quando a gente precisa sim de alguma 
coisa mais normal, a gente tem que encaminhar. Eu faço uma avaliação pra poder tá né. É porque um 
pouco complicado, o ideal ou com o... 
Encaminhamentos? Sim. 
Orientações? Sim. 
Atendimento psicoterapêutico individual? Sim. Poucos,  mais tem. É mais em grupo. 
Seria na área de saúde pública? Não, é psicoterapia em grupo mas também faço grupos de 
planejamento familiar, que eu participo com a assistente social, e a gente faz uma vez por mês. Por 
acaso eu tenho esse desvio que eu acabo fazendo.  
“Saúde é ausência de doença”. Discordo plenamente. Por que não depende só de estar doente ou não. 
Tem questões emocionais que podem que podem estar atrapalhando a saúde mental da pessoa, que 
isso estaria interferindo, não é só a saúde física, mas diversas condições de vida estariam interferindo 
na saúde mental. Estou pensando na saúde mental. Por isso que eu acho que só doença não é condição 
para dizer se tem ou não tem saúde. 
O que seria a sua definição de saúde? É poder estar inserido em um a no mundo vivendo 
plenamente, exercitando ou suas capacidades plenamente, tendo acesso enfim ao básico e a outras 
condições gerais de vida. Poder ter acesso a esta parte e diz saúde e de saúde mental também. Não sei 
se eu fui clara. 



  

O como você define a palavra prevenção na área psicológica? Talvez um pouco de, das pessoas 
conhecerem, me vem alguma coisa de escola de professores e tudo mais. Nas pessoas terem 
conhecimento de funcionamento mental, desenvolvimento. Conhecimento nas, quanto mais o você 
conhece a, estar interferindo intervindo para evitar que uma situação vá se transformar numa patologia 
ou alguma coisa mais grave. No caso de violência e contra a criança a mesma coisa. Quanto mais 
atentou quanto mais você sabe, quanto mais você está prestando a atenção, você pode evitar. 
Orientando os pais por exemplo numa situação, a gente acaba às vezes, não sei se a gente chega a fazer 
isso. As situações já vêm acontecendo muito  né. Alguns casos eu acho até que a gente consegue, fazer 
uma orientação ta fazendo a prevenção de alguma coisa que está começando, quando ainda é um 
embrião de você evitar que aquilo vira uma coisa mais grave.  
O que seria promoção de saúde psicológica? Promoção de saúde? Não sei se tem a ver com isso, 
com orientação. Também com conhecimento. Acho que a chave é essa. Quanto mais você conhece 
quanto mais vocês sabem das coisas o que faz parte, o que é natural. Eu tô pensando no trabalho 
efetivamente, você acaba promovendo saúde. Você escutando, você orientando, você abrindo espaço 
para que o que pessoa colocando, as questões e as dúvidas, isto na triagem acontece muito. Eu tento 
fazer uma triagem muito diferente não sei se cabe falar dessas coisas desse momento. Eu tento fazer 
alguma coisa diferenciada, e não a que a coisa de preenche uma ficha, e dizer que às pessoas que 
temos uma fila de espera. Este é o grande enrosco. A pessoa está aqui agora e você tem fila de espera. 
Tentar de alguma forma no aqui eu agora, fazer alguma coisa, que seja orientar, que seja em escutar, 
que seja encaminhar, que seja tentar para você poder entender a situação, que seja a até encaixar, se for 
a um caso muito grave. Mas, muitas vezes assim é caso de você dar espaço, escutar e a orientação 
dada no momento. A triagem pode durar 1h. Eu tento usar este dia, esse tempo da triagem, evitar 
colocar o paciente na lista de espera mas se tiver que ficar na lista de espera quando eu chamar, 
aqueles efeitos possam estar sendo, que a gente ter conversado, possam surtir algum os efeitos, que aí 
nem precise. Aí você me pergunta sobre promoção de saúde. Acho que tem a ver com isso.  
Com a colaboração da psicologia nestas áreas da prevenção e da promoção de saúde? Você está 
usando saúde e um como um, né, geral. Eu acho que totalmente, a função da gente tá diretamente 
ligada a tudo isso: ao bem-estar que a pessoa pode, até porque a gente sabe que tem uma coisa de 
somatização muito grande, a gente vê isso muito, a doença acaba indo para o corpo mesmo, acho que a 
gente bem o um papel o super importante nisto. Justamente trabalhando na modalidade de saúde, 
estamos lidando com saúde física do corpo, e que tá diretamente ligado à saúde mental, saúde mental, 
é uma coisa só muito inter interligada. 
Você realiza alguns trabalhos na área da prevenção e da promoção da área psicológica? Eu acho 
que no planejamento (familiar) como eu já te falei, mas, também, no momento da triagem a gente 
acaba fazendo isso, especificamente no meu caso, uma coisa que eu, que todo aprendendo e fazendo 
meu próprio caminho é uma coisa minha, de experiência, que eu tenho sentido, é angústias minhas de 
não poder, então tá, pode começar atendimento, se eu não to podendo dá no momento. Então eu tive 
que trabalhar para não ficar tão frustrada, para as não ser uma coisa tão burocrática esta triagem, então 
assim, eu tô descobrindo um caminho meu próprio aí. 
O que seria necessário para um bom desenvolvimento de seu trabalho?  
Condições físicas? Não. 
Verbas? Sim, porque aí entraria na parte de material que é uma coisa complicada, instalação física 
não. Material, tudo quebrado, tudo detonado, aqui que eu tenho para usar, mas o uso brinquedo e tudo 
mais. E assim, lógico, não sei se na verba estaria entrando supervisão curso e tal.  
Instrumentos? Se eu precisar pedir não vai ter, porque alguém vai ter que emprestar vai ficar sem, 
com certeza.  
Uma carga horária maior? Rá rá rá. É menor. 
Suporte técnico? Sim. 
Maior integração entre os profissionais de saúde? Sim. 
Participação de instâncias superiores? Sim, nem conheço o coordenador de saúde mental. 
Alguma coisa que você esteja lembrada? Ter mais flexibilidade para poder  estudar e alguma coisa, 
que isso pudesse ser abatido do teu horário. Você sabe que os cursos da gente é tudo durante o dia 
durante a semana. Então a gente fica muito limitada, não tem nada que oferecido pela prefeitura e 



  

quando a gente procura alguma coisa, tem problema com horário, a gente tem a maior dificuldade para 
conseguir estudar ou ter dispensa de horária para estar fazendo alguma coisa fora. Mesmo que seja a 
gente bancando, não tô nem dizendo deles bancarem alguma coisa. Então é, recursos zero e aí frustra 
muito o profissional, tá todo mundo insatisfeito, isto é uma coisa que você vai perceber também. Tá 
todo mundo muito frustrado e muito insatisfeitos. 
Como você de escreveria sua participação no que consegue a saúde da população atendida aqui 
na UBS? Eu acho que satisfatório, mas precisando muito de aperfeiçoamento, supervisão, muita coisa 
porque a gente não é Deus, pessoa sozinha não dá conta mesma. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação a trabalho que 
você executa aqui na UBS? Insuficiente mesmo. 
Porque você optou por este tipo de trabalho na UBS? No meu caso, eu não optei. Eu fui chamada 
para saúde da mulher. Comecei a fazer uma outra coisa, que era um outro projeto, era diferente: 
trabalhar com saúde da mulher, com grupos e tudo mais e aí a pessoa que estava atendendo crianças 
saiu aí eu acabei, como esse projeto meio que miou, eu acabei ficando aqui. Então na verdade eu fui 
escolhida eu não escolhi. 
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal à população? Aqui pra gente o que falta, então 
seria: mais profissionais,  isso seria em primeiríssimo lugar, porque uma fila de espera de um ano e 
meio a dois anos, é ridículo. No mínimo mais um profissional para gente da uma resposta mais rápida 
a população. E a gente ter um apoio técnico, supervisão, curso, o que viesse estaria assim maravilhoso, 
mas algum tipo de apoio técnico pro profissional não ficar tão sozinho, isolado, jogado às traças. E 
para você poder da mais qualidade ao atendimento. O que incomoda muito é isto muita procura e você 
não pode dar resposta prô usuário, você não vai ficar dando alta assim, se você não tem que dar, a 
gente até acaba fazendo muitas coisas que no consultório você não vai fazer, é que existe uma pressão 
muito grande da unidade e da coordenação. Se você tem uma fila de espera muito grande, é como se a 
culpa fosse sua, então, você tá atendo pouco, tá demorando para dar alta, eles vem cobrar da gente, 
poder judiciário vem cobrar, e o fulaninho que está nesta lista e aí? É tudo pro profissional. É um 
absurdo. 



  

Agosto de 2002 
Carla 
Idade: 39 anos 
 
Você fez o curso de psicologia, chegou a fazer licenciatura também? 
Não 
Onde você fez? 
Metodista 
Você lembra o ano? 
Formei em 86. 
A Psicologia foi o único curso superior que você fez? 
De graduação sim. 
Você fez alguma especialização ou algum curso... 
Sim, fiz vários cursos de extensão, mas eu tenho uma formação psicanalítica que é a que eu estou me 
formando agora, como psicanalista. Seminários Lacanianos, estudo Lacan, com um grupo de São 
Paulo, Instituto Tempos Modernos. É uma escola que tem no Rio também, mas a sede é aqui em São 
Paulo. 
Você tá  há  quantos anos fazendo esta formação? 
Meu interesse por psicanálise veio logo após  sair da Faculdade. Foi um interesse mais individual, eu 
estudava sozinha, fui fazendo cursos de extensão que tinham a ver com a psicanálise lacaniana. Agora, 
esta formação de seminários, de análise pessoal que eu faço lá no instituto tempos modernos, eu faço 
desde 98. Não! Desde 97, meio do ano de 97. Cinco anos. Eu faço cursos de Sábado. Introdução aos 
Seminários eu faço de Sábado, algum outro Seminário eu faço uma vez por mês, dia de semana, mas 
são aos sábados. Por isso que eu acho que é extensão. São 5 anos, porque eu vou fazendo. Este ano 
estou fazendo Grupo de Estudos, não estou fazendo nenhum seminário. Participei de vários seminários 
lá, então este ano achei melhor fazer grupo de estudo. E a análise pessoal, desde o final de 97. Já fazia 
antes mas numa outra linha. Já fazia psicanálise também, mas numa oura linha. Linha Kleiniana. 
Descobri que é isso que eu quero. Inclusive, estou pensando em fazer o mestrado em Psicanálise. 
Você executa outras atividades profissionais fora da UBS? Não fiz a pergunta porque ela disse 
atender em consultório. 
Quantas horas semanais você faz no consultório? 
Depende da demanda. Umas duas vezes por semana. Umas seis horas semanais. 
Você tem acompanhamento? 
É, eu levo os casos de consultório, no Instituto, tanto pra minha analista, quanto pra supervisão. 
Quanto tempo de serviço você tem como psicólogo da rede municipal de saúde?  
Aqui na Prefeitura? Entrei em 89. 13 anos.  
Qual seu cargo atual? 
Psicóloga 
E a função atual?  
também. 
Você fez concurso? 
Concurso de 89. 
Pelo estado? 
Não. Concurso da prefeitura. 
Qual a carga horária de trabalho?  
40 horas semanais 
E a carga horária presencial? Você usa horas de trabalho para fazer algo? 
Não. Já fiz cursos dentro desta carga horária, isso faz muitos anos, em 94  eu fiz curso no Sedes, eu 
lembro que eu saia no horário do meu trabalho, um pouco antes, uma ou duas horas antes, eu ia fazer o 
curso e não tinha que repor. Agora, não é gerado. Oficialmente eu não sei como é que funciona a 
coisa. Até tava lendo antes de você chegar um papel onde a gente assina o ponto, parece que são 
liberados cinco dias por ano pra fazer um congresso, palestra pro funcionário poder participar. Tá lá 
como norma, é a Lei. Mas isso, com a autorização da chefia. Isso é o que nós temos oficialmente. 



  

Agora, pra fazer cursos a gente tem que negociar. Como te falei, faço curso de Sábado. Faz tempo que 
não faço curso  dentro da carga horária, porque ultimamente, de uns anos pra cá, não tem sido liberado 
mesmo. Eles pedem pra reduzir a carga horária com prejuízo de salário. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? 
Eu atendo de 80 a 100 pacientes por semana. Dividido por cinco... Não,  chega a ser 20 por dia. A 
média é 12 a 13. Porque tem dia que eu atendo: hoje eu vou atender 21 pessoas.  Tem dia que eu 
atendo 10. Minha última contagem é de 80 a 100 porque tem as triagens. Eu tenho um horário de 
triagem por semana.  
Indique as atividades que executa na UBS: 
Você faz triagem? Faço. 
Psicodiagnóstico? Não. Eu atendo adultos. Então faço triagem, entrevista de acolhimento, ouve a 
queixa, um pouco do histórico da pessoa, os dados pessoais,  histórico da pessoa e o histórico do 
sintoma. A partir daí a gente já encaminha pra terapia grupal ou individual. A maioria das vezes, 
grupal. 
Terapia Grupal? Faço. Por isso que dá pra atender um bom número de pessoas. 
Individual? Atendo alguns casos. Já atendi muito mais, mas agora, pela grande demanda que a gente 
tem aqui, não dá pra fazer um trabalho individualizado. Trabalho individual só quando o paciente tem 
uma sintomatologia que não dá pra ficar em grupo, que a gente vê de antemão que ele não vai se 
beneficiar mesmo, ou algum que entra no grupo e não consegue, mas por pouco tempo., por alguns 
meses só. Eu não pré determino o tempo, mas, já aviso que é por pouco tempo. Quando eu percebo 
que ele já melhorou, ou encaminho pra um grupo ou dou alta.  
Saúde pública? Não aqui eu só trabalho com saúde mental. Muitos vêm espontaneamente, a maioria 
vem encaminhado.  
Em relação à afirmação: "saúde é ausência de doenças". 
concordo parcialmente. 
Porquê? 
Porque. Estudando psicanálise, não dá pra gente dizer que existe ausência de doença. A cura na 

psicanálise que eu acredito é você lidar melhor com os seus sintomas. Você pode até acabar com 

alguns sintomas, mas você desenvolve outros. Mas, você saber a causa, o que determina os sintomas, 

que isso é determinado inconscientemente, pra que você possa lidar melhor com essas coisas que antes 

através do inconsciente. Você lidando, lida melhor com o sintoma e lidar melhor com o sintoma o que 

é?  É, ao meu ver, não chegar a ponto de adoecer. Você tem uma tendência pra depressão. Você 

descobre que seu sintoma é a depressão e lida com o sintoma de uma outra forma, você sabe que você 

deprime, tem uma tendência a deprimir, só que você fazendo análise, fazendo um processo 

psicoterápico, você chega a lidar com isso, sem chegar nas crises depressivas, precisar de medicação. 

Por isso que é parcial. Ausência de doença é sim um aspecto saudável. Só que parcialmente, acho que 

nunca a gente fica sem a doença, ou sem o sintoma.  

Como você define saúde? 
Pois é, é repetir um pouco isso que eu falei. É lidar melhor com os próprios sintomas. É descobrir o 
motivo do sintoma que você tá tendo, porque as coisas que eu lido aqui: depressão, ansiedade, doença 
orgânica... Tudo que eu lido aqui na clínica da Prefeitura: insônia, pânico, mesmo um distúrbio 
psiquiátrico, mesmo uma psicose, são sintomas de uma estrutura de personalidade que a pessoa tem. 
Ela fazendo o processo de análise, o processo psicoterápico, ela pode atingir o grau de descobrir o 
porque. O que leva ela a reagir dessa forma às situações da vida, desta forma doentia e transformar 
isso em algo saudável. O que é? Lidar melhor com aquele sintoma que ela tem. Por exemplo: resolver 
problemas dos outros, “Ah! Eu adoro resolver o problema dos outros”. Só que ela tá no sofrimento por 
causa disso, porque ela tá tentando lidar com o problema da filha, do marido, da vizinha  e ela tá 



  

colocada em 2º plano. Então, uma solução melhor pra isso, seria ela trabalhar com isso. Encontrar um 
trabalho, uma profissão, que ela pudesse ajudar as pessoas a resolver os problemas dela. Ao mesmo 
tempo ela taria resolvendo um problema dela que é o sustento, produtividade, sentir que tá produzindo, 
Ter um retorno financeiro. Então, transformar isso em profissão. É uma maneira saudável de lidar com 
corpo. Então, definição de saúde é isso, encontrar uma melhor forma de lidar com o próprio sintoma, 
porque acho que o sintoma é inerente ao ser humano. 
Como você define prevenção na área psicológica? 
Eu tô vendo assim, atualmente: pela minha prática, eu trabalhei muito com mães e pais, mais com 

mães. Acho que uma prevenção, tô pensando sempre meio que psicanalítico. É trabalhar com os pais. 

Saúde mental é trabalhar com os pais. Saber, ajudar a educar os filhos. Você encontra coisas tão 

absurdas de pais em relação aos filhos. São absurdos pra nós. Pra eles, é inconsciente, a maneira de 

lidar, o lugar que colocam os filhos, um lugar inadequado, um lugar equivocado, os filhos no lugar de 

marido, de mulher, num lugar que não é deles. Trabalhar preventivamente é trabalhar ouvindo os 

pais.Trabalho de escola, com pais nas escolas. Eu acho que isto funciona. O espaço para escuta. Não 

que o profissional esteja lá para orientar, para dizer o que é certo, pra escutar o que ta vindo do 

inconsciente e devolver.  

O que é promoção de saúde psicológica? 
Acho que eu vou repetir, é ta orientando os pais e educadores.Os pais são educadores, além dos 
educadores, aqueles que lidam diretamente com as crianças. Promover a saúde psicológica é abrir 
espaços para discutir a saúde mental, saúde psicológica. A melhor forma de discutir isto é nas escolas, 
nas comunidades, nas orientações de pais, de professores. 
Qual a colaboração da psicologia nessas áreas? 
A psicologia pode ta oferecendo um meio de escuta pra estes educadores, sejam pais, sejam 

educadores. A psicologia pode ajudar a escutar seu paciente, pra ta prevenindo. Trabalhar em 

comunidade. Eu imagino que seja isso, ta introduzindo o psicólogo numa comunidade. Pode ser uma 

associação de moradores, pode ser uma instituição religiosa. Enfocar o trabalho do psicólogo na 

instituição. Na época que eu me formei tinha psicologia escolar que abrangia esta escolha profissional. 

Depois mudou pra psicologia institucional. Depois organizacional. Quando eu saí da faculdade, o que 

me deu um pouco de noção do real foi a psicologia escolar, por que eu ia lá e conversava com os 

alunos e com os pais. Como eu saí de lá sem saber o que era doença mental... Não adianta só ir lá no 

hospital psiquiátrico e só estagiar.  

Você realiza algum trabalho relacionado com os temas das questões? 
No momento não, por causa do tempo mesmo. Eu trabalho aqui 40 horas e mais o consultório... 
O que seria necessário para um bom desenvolvimento de seu trabalho: 
Condições físicas? sim 
Verbas? sim 
Material? sim 
Instrumentos? sim 
Carga horária maior? Não! Uma carga horária menor porque eu acho um absurdo querer que um 
psicólogo trabalhe 40 horas. Só que eu não atendo 40 horas, são 8 horas por dia. Acho que uma pessoa 
não tem capacidade física pra atender psicologicamente 8 horas por dia. Eu até atendo. Eu venho pra 
cá e fico mais de 8 horas por dia trabalhando, mas não atendendo. Destas 10 horas, 5 ou 6 são 
atendendo. Antigamente a gente justificava estas 8 horas como 6 horas de atendimento, 1 hora de 
relatório, 1 hora de reunião. Hoje a gente não tem mais. A gente não tem mais quem coordene o 



  

programa, estimule os resultados. Aí eles querem produtividade. Eu trabalho 40 horas. Então? Eu 
tenho que atender 16 por dia. Não temos reunião. Não temos discussão de caso. Condições físicas: a 
fica naquela sala lá porque aqui vai ter o médico... Saúde mental vai pra onde tiver vaga. Duas 
psicólogas utilizam a mesma sala. Quando uma está atendendo a outra vai lá pra baixo.  
Suporte técnico? Toda minha formação, eu que fui atrás. Nunca! Nunca não. Antes tinha convênio 
com o “Sedes”. Agora... 
Maior integração entre os profissionais? Eu já trabalhei em equipe multiprofissional. Eu tenho 
saudade disso. Era muito gostoso. Quando a gente precisava de alguma coisa, a gente tinha mais força 
pra ir atrás. Pra haver integração é preciso haver uma coordenação. Não existe coordenação. O que 
existe é o coordenador de saúde mental que está coordenando o trabalho de CAPS e NAPS e de uma 
maneira que eu critico muito, eu já disse isso pra ele. O doente mental, pra se recuperar, ter uma vida 
saudável, precisa de tratamento. Tratamento exige uma série de coisas: psicoterapia, terapia 
ocupacional, terapia de familiar, encaminhamento médico e não de uma forma como está se 
estruturando o serviço, de uma forma desorganizada, onde o mais importante é ficar fazendo outros 
trabalhos e não o trabalho técnico. A coordenação só visa os CAPS e NAPS por que é uma vitrine 
política “estamos incluindo os excluídos”. Só que é fachada. Eu sei que é fachada.  
Participação de instâncias superiores? Tem. Na hora de cobrar tem. Cobrar produtividade, cobrar 
que tem que atender 16 por dia, que não pode ter lista de espera. Aí você tem instância superior.  
Outros? Sempre vai faltar alguma coisa. Nunca vai ser plenamente satisfatório, mas ta faltando muito, 
como eu falei. A gente se sente abandonado. Por outro lado, alguns colegas não preferem muito que 
fique no pé, não incomodem muito, porque tem muita cobrança: você tem que atender tanto e deste 
jeito. Terapia breve e acabou! Então forneça o curso de terapia breve, forneça a chance de aprimorar. 
Sou funcionária pública, tenho que atender à demanda. Como que você vai atender, se você tem que 
fazer relatório de 16? Falta coordenação é minha queixa principal. Quando falta coordenação, falta 
programa, cada um faz o que quer. Cada um segue sua própria cabeça, não sei o que o outro ta 
fazendo.  
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na 

UBS? No que depender de mim, é plenamente satisfatório, porque eu to dando aquilo que eu tenho, 

não to dando menos. Agora, se a gente for considerar o que falta... O trabalho não fica plenamente 

satisfatório. Ficaria mais satisfatório se tivesse um espaço aqui na instituição pra discutir casos, 

trabalho em equipe, suporte técnico. A minha crítica a mim mesma é boa. Eu estudo, não fico 

acomodada, busco supervisão... 

Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho 
que desenvolve na UBS?Quando eu comecei a trabalhar aqui na Prefeitura era suficiente. Depois eu 
fui me deparando com a realidade e foi ficando insuficiente. Eu não tinha bagagem. Só teórica. Aí eu 
fui procurar um curso a parte.  A minha graduação foi importante, mas ela abre portas pra eu conhecer 
várias coisas e poder escolher. Hoje, com a escolha feita, eu escolhi uma área e consigo hoje aplicar 
aqui também. 
Porque você optou por este tipo de trabalho? É a minha história na Prefeitura. Eu entrei pra 
trabalhar no ambulatório de saúde mental. Era muito árduo o trabalho mas era muito bom. Aí mudou a 
política e nós conseguimos continuar o trabalho aí mudou de novo e aí começaram as mudanças 
mais... que detonou minha mudança pra cá. Aí quando tudo mudou,  eu pedi minha transferência pra 
cá por que é mais central e eu queria continuar a atender os “neuróticos” que eu já atendia no 
ambulatório quando eles optaram por atender só aos psicóticos. Realmente é um trabalho muito bom. 
Eu me sinto saudável. 
Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população? O ideal não existe... Em termos 
gerais... Eu sempre tive um ideal, eu acho que ainda tenho... Que é a população poder utilizar o serviço 
quando ela necessita. A psicoterapia ter este acesso, que já tem... Porque eles dizer “é difícil passar 
com psicólogo”. Isto é mito. Aqui em Cidade isto é mito. É só procurar a fonte certa. Aqui ela chega. 
A gente tem uma lista de espera, mas a gente chama cada um que vem. Pode demorar um pouco, uns 



  

mais outros menos. Então o ideal seria a pessoa poder vir hoje a gente poder dar uma continência hoje 
pra ela. Hoje você ta na depressão ou ta muito ansiosa, eu poder te dizer que ao invés de você ficar 
esperando muito tempo eu vou te atender na semana que vem. Ta melhorando os programas e a 
coordenação tem que ter essa visão crítica, que o profissional tem que estar sempre se reciclando. 
Então aparece a síndrome do pânico. Até pouco tempo atrás a gente não sabia como lidar com isso. 
Tem que estudar, tem que ir atrás... Cada dia que passa aparece uma demanda nova... Então vou pedir 
pra minha coordenação um curso... Psicossomática: aparece todo dia aqui na rede... O ideal seria a 
gente ter mais profissionais qualificados... 
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Onde? Universidade de Guarulhos 
Fica em? Guarulhos – São Paulo 
Ano de conclusão? 1987 
A psicologia foi seu único curso superior? Foi 
Você fez pós graduação ou especialização? Fiz, É psicopatologia e psicanálise, fiz o curso é de 
grupos, né, formação de grupos no SEDS e fiz o da CASA. Só que o da casa não tem dá o direito a 
títulos, você não tem diploma, né. É de três anos tudo, mas você não tem titulo.  
Os outros cursos duraram quanto tempo? Dois. A carga horária foi 2 anos? 2 anos. Cada um foi 
2 anos? Não,  o da  CASA  foi três,  o de SEDS foi 2 e 2. 
Você executa alguma outra atividade profissional fora daqui? No consultório. Consultório e 
empresas, eventualmente em empresas também.  
Qual é a carga horária desse trabalho? Geralmente é oito horas né, que é no período da manhã e da 
tarde. Dez horas total por semana, sem supervisão.  
Sem supervisão? É dez horas sem a supervisão. 
Mas você tem supervisão?  Tenho supervisão, em alguns casos mais específicos quando eu 

preciso eu também peço ajuda , pra discussão de casos, mas é particular. 

Essas seis a dez horas é por dia? Não por semana 
Quanto tempo você tem de serviço na rede municipal? É que é assim, eu sou municipalizada. Eu 
trabalho, então eu prestei concurso em 87 pro estado entrei, comecei a trabalhar como psicóloga no 
início de 88 e estou trabalhando até hoje. Durante 5 anos eu trabalhei só no Estado, quando foi em 90, 
foi em 92 se eu não me engano que nós fomos municipalizados, que eu sou municipalizada. Então o 
municipalizado ele é um convênio, que é o convênio SUS, né Sistema Único de Saúde, os funcionários 
foram colocados a disposição, então no caso, da prefeitura para prestarem serviço, mas eu sou 
funcionária do Estado, os benefícios tudo eu recebo pelo Estado e a prefeitura paga uma diferença que 
se chama isonomia. Então que eu estou na rede pública mesmo se contar desde 88, trabalhando como 
psicólogo.  
Sempre como psicólogo? Sempre 
Qual é a carga horária? 6 horas por semana. Seis horas por semana, 30 horas por semana e seis horas 
por dia.  
Essa carga horária é presencial, você tem que estar aqui? Sim.  É dificilmente eles autorizam 
saídas para cursos, põem muito obstáculos, é eles não facilitam, né, então assim, é um pouco 
complicado. Os cursos todos, mesmo os anteriores que eu fiz, eu fiz fora do horário de trabalho, na 
época eu trabalhava oito horas, agora não, eu trabalho seis, então ficou bem mais tranqüilo.  
Facilita para fazer trabalhos fora? É facilita, para poder estudar também, reciclar, porque é 
complicado a rede mesmo pública;  ela  não oferece cursos, ela não te oferece. Raramente oferece uma 
discussão alguma coisa.  
Atualmente você está fazendo algum curso? Não, esse semestre não. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Ah não, estou fazendo sim, o grupo de família, 
mas é um curso que eu já fiz, eu fiz na casa e é um grupo de estudos que ta valendo muito, então tem 
outros profissionais psicólogos, que trabalham na rede, e de 15 em 15 dias a gente discute os textos, de 
uma forma assim organizada, didática tudo, que ta sendo muito bom. Outros profissionais que 
trabalham com adulto, crianças, com dependência química, né, a gente discute a teoria, a teoria 
associada à  prática.  
Quantas pessoas  você atende em média por dia? Olha, é exigido, é exigido né, isso é o que foi 
passado para nós, que quem trabalha seis horas tem que atender doze, quem trabalha seis atende doze, 
eu atendo na média de treze, treze e meio por dia. Porque tem dia que eu atendo mais de dezesseis e 
tem dia, hoje por exemplo eu atendi nove, na minha agenda tá registrado nove pacientes, mas durante 



  

a semana teve dias que eu atendi mais, ta. Mas é exigido essa produtividade de doze, eu sou seis horas, 
trinta horas semanais, mas que faz quarenta é dezesseis. Eu já fiz quarenta horas, é que o Estado 
reduziu a nossa carga horária, acho que faz três anos que a minha carga horária foi reduzida, porque eu 
sou funcionária do Estado, mas quando eu trabalhava quarenta, que era exigido dezesseis, é muito, é 
mais complicado, que eu percebo que hoje que  eu faço e é exigido doze é mais tranqüilo, porque 
você, é cansativo, é porque, ‘as vezes tem algumas dificuldades, só que não é tão cansativo quanto 
dezesseis pacientes e oito horas. Quando é dezesseis pacientes para você trabalhar oito horas é sim, as 
duas  últimas horas,  ou uma hora é puxado. 
Já está exausta? Já, mentalmente já.  
Eu vou falar algumas atividades ai você me fala se executa ou não aqui: 

Triagem? Sim 
Psicodiagnóstico? Psicodiagnóstico, com teste sim, mas não é uma coisa de praxe. 
Encaminhamento? Sim 
Orientação? Sim 
Atendimento psicoterapêutico individual? Sim 
Em grupo? Sim 
Saúde Pública? Quando você fala em  saúde pública o que é saúde pública? 
È atendimento a comunidade, orientação... programas. É, por exemplo nos grupos, hoje mesmo eu 
terminei um pouquinho depois das cinco, das onze né, passou dez minutos quase, mas porque, uma 
pessoa trouxe no grupo uma situação de uma pessoa da família, né, adquiriu uma doença, DST, então 
existe isso no grupo, né por exemplo, fala é psicólogo é, então é o que é a doença, a importância do 
tratamento, da prevenção, você acaba fazendo, você não faz aquele trabalho rígido, não, o meu é aqui, 
aqui eu paro e pronto, não você orienta, ai uma outra falou “não isso é muito grave”, eu falei assim 
“qualquer doença vai ser muito grave se você não tratar”. Então da importância do tratamento e da 
prevenção. Acaba fazendo sim, no trabalho acaba.  
Eu vou te falar uma definição de saúde e você me fala se concorda plenamente, parcialmente, 
não concorda nem discorda, discorda parcialmente ou totalmente? “Saúde é ausência de doença.” 
Não. 
Discorda parcialmente ou plenamente? Agora você me pegou, parcialmente ou plenamente, 
parcialmente não é, porque saúde. 
 Você discorda que saúde é ausência de doença? É por que você discorda que saúde é ausência 
de doença? É porque, às vezes, no momento a pessoa não apresentou o sintoma, porque os sintomas 
vêem com o tempo, né. Nenhuma doença você acorda do dia para a noite e ah, não ela leva um tempo, 
ela é gradativa, ela vem, mas você percebe que tem uma dinâmica, ela está se encaminhando para isso, 
para um comprometimento maior da saúde dela, tanto a nível físico quanto mental, principalmente na 
doença mental, ela é lenta, é uma coisa que vem vindo, vem vindo, quando os sintomas apareceram, 
que você fala, oh foi diagnosticado essa ou aquela doença, ou seja DST, ou seja uma doença mais 
séria, uma doença mental, uma depressão ela passou por várias etapas na vida dela, várias fases.  
Como você define saúde? Saúde (risos). Definir saúde pra mim é assim, a pessoa tem saúde, né, ela 
tem que ter, ta com a saúde dela, tanto física quanto mental preservada, né, porque, como se preserva 
tudo isso? Ah, a pessoa tem dinheiro ta com a saúde, não necessariamente, né, é um todo, um bem 
estar social, família, lazer, é um todo, não é uma coisa outra, é a pessoa ta trabalhando tem saúde, não 
também não é, uma pessoa que tem um lazer, tem um trabalho, tem o direito de ir e vir, ela faz as suas 
escolhas,  toma as suas decisões, essa é uma pessoa saudável e responde pelas suas escolhas, não é, é 
uma pessoa saudável. 
Como você define prevenção na área psicológica? Ah, porque quando pede para definir prevenção. 
É no seu trabalho, como é prevenção para você, o que é prevenção para você? Porque prevenção é 
antes dos sintomas apareçam, ta. Então, ah espera um pouco, porque assim eu percebo que é assim, 
aqui mesmo no centro de especialidades, não são pacientes tão graves quanto num NAPS ou num 
CAPS, são pacientes que estão se angustiando, estão extremamente ansiosos. A prevenção é você 
poder dar, passar para ele que existe a possibilidade de tratamento, de conhecimento, porque uma 
pessoa, por exemplo uma DST, se ela não tem o conhecimento da importância do uso da camisinha ela 



  

não vai usar, né. Então na saúde mental a pessoa ta um pouco ansiosa, morreu alguém, ah toma um 
comprimidinho, ah toma esse lexotam, toma esse diazepam, a pessoa brigou com o namorado, ah toma 
um comprimidinho, ah não, ela não e preocupa em fazer uma terapia, o porque que ta difícil resolver 
aquilo, o porque que ela perdeu um emprego, perdeu outro, porque que tem um namorado, o primeiro 
namorado abandonou, o segundo abandonou, o que está acontecendo, né. Ah não, porque psicologia é 
coisa de louco, não é verdade, então a pessoa quando vem procurar o trabalho ela já está muito doente, 
já ta, às vezes, bastante comprometida, mesmo depois que já chegou, ta fazendo tem essa coisa  né, 
dos estigmas, dos rótulos e isso impede um pouco, mas porque, por causa de conhecimento, não é 
assim, a importância da psicoterapia, a pessoa quando chega aqui, ah, já estou tomando três 
comprimidos de lexotam, principalmente lexotam;  lexotam faz parte, todo dia lexotam. Eu fiz uma 
triagem e a paciente que  faz oito anos que toma lexotam, “eu não fico sem o lexotam, eu percebo que 
a cada dia sente a necessidade”, mas quem prescreveu, “o cardiologista”. Você percebe, não é só a 
falta de conhecimento do paciente, até de outros profissionais, então se o cardiologista naquele 
momento ele avaliou que ela precisaria até da dose do lexotam por exemplo, tudo bem, mas que 
encaminhasse para um psiquiatra, para um psicólogo para uma melhor avaliação;  não foi feito, ai ela 
veio ontem, sessenta e dois anos, há oito anos tomando lexotam e ela sabe a causa porque começou a 
ansiedade e quando começou, e ela falou “eu quero me ajudar, eu não quero continuar tomando 
lexotam”, por falta de conhecimento, porque a população, eles são carentes, não adianta, é muita de 
informação, não é só, não é de informação mesmo, a partir do momento que você vai orientando, vai 
esclarecendo, o que é isso, o que é aquilo, o que é DST. Porque, às vezes, o paciente até fala “Ah, eu 
to deprimido, eu to depressivo”, ta, então que é deprimido, o que é depressivo, ele começa a falar você 
percebe que ele não ta deprimido, não ta depressivo, você percebe que ele está angustiado, está 
ansioso, mas ele se rotula. Então tal pessoa é psicopata, mas o que é psicopata para você, ‘Ah, é 
pessoas que fazem isso e isso”, e não é. Então falta muito sim, uma melhor divulgação, o que é, o que 
não é, trabalho de orientação, os encaminhamentos. Encaminhar a pessoa, eu costumo dizer, o médico 
encaminha quando começa a dar problema para ele, não é. A gente costuma dizer que se ele 
encaminhou é porque ta dando problema, por que não encaminha antes? Então o hipertenso, uma coisa 
que eu percebo muito, o que tem de pacientes que fazem tratamento pra hipertensão, ah eu tomo 
escapotem, mas qual a sua idade, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quer dizer quarenta e dois, 
quarenta e um ta tomando capotem, começa tomar Igrotol e quando tiver sessenta, então oh é 
complicado, mesmo o lexotam, né, lexotam, diazepam, não to bem toma um comprimido. 
São as drogas do momento.  Mas ai nesse momento cabe o que um tratamento, a pessoa já ta 
tomando lexotan, ela não pode parar de tomar o lexotan, ela para de tomar o lexotan, não isso não é 
verdade, tem que fazer todo um trabalho, mas o antes, o antes, o porquê que um pessoa é encaminhada 
para uma psicoterapia, quando procurar a psicoterapia, será que eu preciso de ajuda?. Aqui não 
trabalho com infantil, com as mães, as mães que já levaram o filho no psicólogo você percebe que isso 
é mais tranqüilo. Ah, meu filho já fez terapia, na época eu fiz orientação, isso me ajudou muito, 
quando essas mães, dificilmente chega pai, mas chega, chega aqui, eles chegam um pouco antes, o 
grau de comprometimento é outro, já passaram, elas falam assim, ah não era um grupo de psicoterapia, 
não era uma terapia, era uma orientação, mas já era um começo e ela veio procurar ajuda mais cedo, 
por que? Porque ela já conhece, ela já teve contato antes, acho que é uma coisa muito fechada ainda, 
falta isso. Primeiro eu percebo que quando as pessoas chegam aqui, elas já estão muito doente, se elas 
chegam é porque já estão doentes, ou muito deprimida, ou é um pânico, ou é fobia, elas já estão 
impossibilitadas de alguma coisa, já existe um incomodo muito maior, entendeu. O antes, né, que eu 
acho que tem haver com qualidade de vida também, se a qualidade de vida não é das melhores, vai 
comprometendo tudo.  
E promoção de saúde, o que é promoção de saúde psicológica para você? Promoção? Isso. É, eu 
acho que a promoção de saúde ela entra até nessa questão da... promover saúde, pra mim né, está 
muito ali. O que é promover saúde, promover saúde para mim não é ficar fazendo caminhada, ai fala 
assim: ah você, vamos fazer caminhada, não, não é isso. É o antes, é ver em todas as etapas de sua 
vida. Teve uma época que uma pessoa falou, ah eu vou começar a tomar leite de soja, eu falei como 
que é isso, eu vou começar a tomar leite de soja hoje, só hoje, não, é o desde a infância, a alimentação, 
o lazer, o descanso, o trabalho, tudo que a pessoa tem. È do começo, não começar ah eu estou obeso 



  

vou caminhar duas horas e meia por dia, vou caminhar uma hora e vou ficar sem comer, vou fazer 
aqueles regimes malucos, não, não é isso, eu não estou promovendo saúde. Então vamos todo mundo 
para o parque indiscriminadamente, não é isso, não é uma coisa indiscriminada, tem que ser feito por 
região, então precisa saber o histórico, o antes, como que vai ser feito, pra que tipo, pra que momento, 
tem que fazer toda uma avaliação. Generalizado não dá certo, vim com um modelo pronto, vocês todos 
vão comer isso e beber isso porque é bom, não pode ser, tem que ser uma coisa por região e dá pra 
perceber, até por região, mesmo aqui dá pra gente perceber, tem época aqui, por exemplo, no final do 
ano passado na triagem, o que chegava de paciente era pânico, era pânico, pânico, pânico, pânico 
assim, estatisticamente eu não sei, nós não chegamos a fazer o levantamento, só temos esses dados só. 
No semestre, no segundo semestre até o inicio do ano, nos primeiro dois primeiros meses era pânico, 
depois não, parou, agora voltou novamente com a depressão, depressão mesmo, de você pode avaliar o 
quadro como depressão. Então promoção, promover, promoção acho que é tudo, é o começo, é o 
trabalho, ainda criticam, né, aquela coisa do primário, secundário e terciário, mas, às vezes, eu fico 
pensando se não é o melhor. O que é o primário, secundário e terciário pra mim, pra mim, eu Percilia, 
então é aquele trabalho na UBS, aquele trabalho de rotina, a pessoa aqui faz consultas passa ao 
pediatra, né, as mulheres no ginecologista, ter a orientação, no cardiologista a porque... então ter todo 
esse trabalho. Num segundo momento que é o centro de especialidades, você ta numa UBS é uma 
coisa mais tranqüila, uma consulta de rotina, que seria, isso seria uma promoção, a pessoa poder ser 
avaliada, poder ser acompanhada em resumo o tempo todo, porque você não vai no médico só quando 
aparece uma doença, isso é para apagar incêndio, o que, às vezes, eu sinto que a gente faz, apaga 
muito incêndio, a gente ta apagando muito incêndio, por exemplo hoje aqui no grupo, tinha esse grupo 
aqui, então eu esclareci, quantas pessoas tinha no grupo, oito, nove, nove escutou, mas quantas outras 
mulheres passaram por essa unidade hoje, que eu não acho que esse trabalho é para um centro de 
especialidades, porque aqui é um centro de especialidades, mas nas UBS, que no Jardim Alvorada aqui 
em Cidade tem esse trabalho, com grupo de mulheres, eles fazem esse trabalho, tanto é que tem muito 
encaminhamento, aqui vem muito encaminhamento de lá. Eu tava conversando com a Leila outro dia 
eu falei, olha os encaminhamentos da UBS do Jardim Alvorada raramente vêem errados, raramente 
são encaminhamentos né, que não é, não, isso não acontecer, se for ver não acontece, todos os 
encaminhamentos é paciente para cá para ser atendido, mas existe esse trabalho no Alvorada, de 
prevenção, ele já existe, é uma UBS aqui de Cidade. Deve ter em outras também, é que eu não tenho 
conhecimento, mas a do Alvorada que é que encaminha para a região um.  
Qual você acha que é a colaboração da psicologia nessas áreas de promoção e prevenção de 
saúde? Como todas as especialidades, né, acho que todas podem contribuir muito, mas eu acho 
fundamental a escuta, a escuta ela é fundamental. Legal, eu acho assim a escuta e os dados, né, 
também não dá para escapar das questões estatísticas, porque a gente não pode pegar um dado isolado, 
uma questão e generalizar, é isso que eu não concordo, essa coisa de generalizar tudo, ah é bom pra 
mim é bom pra todos, ah isso deu certo lá eu vou fazer pra todos, não. È a escuta, porque se você fizer 
uma boa escuta você vai fazer o diagnóstico correto, se você fizer uma péssima escuta o diagnóstico 
não vai dar certo, acho que é a escuta, essa que é a contribuição, né. Então que é a chave de tudo, é 
claro que os instrumentos eu acho que a psicologia tem, né, ela tem, ela tem que avaliar a dinâmica, o 
porque aquela pessoa ta hipertensa, o porque que aquela pessoa deprimiu, é a escuta que vai te 
fornecer essa condição, se o fator é ambiental, se é social, é a escuta.  
Você realiza algum trabalho relacionado a esse tema, promoção ou prevenção? Não. Aqui, eu 
acho que isso não é só aqui, em cada unidade que eu já trabalhei, a gente acaba fazendo, mas fazendo 
assim, de uma forma mais você, você enquanto profissional, você acaba conversando com outros 
profissionais, que estão te passando informativos, chamando eles, mas com incentivo para isso, não, a 
questão é assim, tem que atender tantos pacientes, olha tem mais um você atende. Que a gente acaba 
fazendo a gente acaba, olha tem esse lugar que você pode ir para fazer seus exames, é importante você 
acompanhar por isso, por isso e por isso, agora por exemplo se eu não sei dar essa informação eu vou 
procurar. Outro dia sobre hepatite, tinha uma pessoa que o irmão estava com hepatite e ai falou, oh 
Percília, qual a diferença da hepatite, eu não tinha muita certeza, eu falei não, hoje é segunda-feira 
agora eu não posso responder porque eu não tenho certeza, vou te falar depois, o que eu fiz, numa  
outra unidade falei com uma funcionária e ela me entregou todo o material, eu peguei um pouco a 



  

mais, passei pra ela a situação do material, quando tem eu me interesso em passar, então quando tem 
esse material, como eu te falei, promoção de saúde, que é o cartaz, olha vai ter isso, tem em grupo, vai 
no Jardim Alvorada, vai na sua Unidade próximo a sua casa, eu pergunto: vocês estão indo no 
ginecologista, foi no mastologista, ah fez, da importância de se ir ao mastologista, do controle, a gente 
também trabalha o porque né. Ah, to com a pressão alta, toma a medicação, mas por que? Ele sabe que 
não ta bem clinicamente, agora a importância de fazer os exames, né, uma avaliação clinica, com o 
clínico. Aquela paciente de ontem ela dizia: ah, eu como, eu sinto muita fome, muita fome, como fico 
comendo demais, demais e to magra, ai idade, eu falei: a senhora já foi no clínico, ela já, fez os 
exames de sangue recente, ela falou fiz, quais os exames, ai ela falou, não ta tudo controlado, então é 
emocional mesmo, mas eu procuro encaminhar pro profissional da área avaliar, mas não que seja uma 
coisa assim sistemática organizada da própria unidade, porque aqui é um centro de especialidades, 
então fica pouco nisso. Não que a gente não faça, faz, mas tem lugares que eu sei que tem um trabalho 
mais voltado para isso, seria promoção de saúde mesmo.  
Eu vou falar uma lista de condições e ai você me fala se aqui tem e se é necessário para um bom 

desenvolvimento do seu trabalho, então você me fala se é necessário e se aqui tem: 

Condições físicas: Não é dos piores, já teve piores que esse, já trabalhei em lugares bem piores, que a 
janela era bem menor com um número mais de pacientes, ah eu acho que é regular. 
Verba: É que hoje não tem  acesso à  organização da rede, da prefeitura,  ela não libera verba. 
Material: Não. É que no meu, pra psicoterapia individual ou em grupo, o trabalho que eu estou 
desenvolvendo hoje não necessito, hoje aqui nesse centro de especialidades. O que eu já desenvolvi 
em outras unidades que eu já trabalhei aqui em Cidade, teve momentos que eu necessitei e teve sim, 
então teve testes, material, que eu pedi, na medida do possível teve sim. Hoje, hoje não, são pacientes 
um pouco mais organizados, o que é o melhor né, o que eu atendo hoje, hoje eu não tenho, mas eu vou 
falar a verdade, eu não peço muita coisa não. 
Carga horária maior: Ah não, acho seis horas excelente, acho oito horas massacrante, porque a 
pessoa não tem com quem discutir o trabalho, você precisa estudar mais e ir na supervisão sempre, se 
você quiser fazer um trabalho bom. Seis horas é o suficiente, porque dá para você chegar e estudar um 
pouco mais.  
Supervisão: Não, supervisão, cursos não.  
Participação de Estâncias superiores: Eles aparecem só quando tem problema, superiores, hum, eles 
aparecerem só quando é problema, ai eles aparecem pra cobrar  produtividade, ai aparece, cobrando 
produtividade ai sim.  
Maior integração entre os profissionais: Eu não tenho essa dificuldade, né, mas  acho que é uma 
coisa minha, se eu tenho dúvida, por exemplo é uma coisa que eu observei muito esse semestre,  do 
começo desse ano até agora, agora ta mais calmo, muitos pacientes de onco, nossa a quantidade de 
pacientes e não eram pacientes que foram encaminhados, tiveram, teve, mas muitas pacientes que o 
diagnóstico foi confirmado, né, foi CA de boca, CA de mama, Carcinoma, então teve muitos, muitos. 
Do que eu estava falando. 
Da maior integração entre os profissionais. Ah sei, eu sei muito pouco, minha experiência é bem 
restrita, tanto a nível de condições teóricas, então o que eu fiz, eu fui procurar ajuda. Aqui na unidade 
tem um oncologista , inclusive fez cirurgia em uma das pacientes que eu atendo, eu fui tirar dúvidas 
com ele, conversei, procurei outros profissionais que já atenderam, profissionais quando eu digo, não 
necessariamente só psicólogo, tem uma psicóloga aqui, que também atende aqui na unidade,  eu 
conversei bastante, nós conversávamos bastante sobre perdas, as dificuldades, mesmo a nível teórico 
né, então isso ajudou, então eu não tenho essa dificuldade de entrosamento com os profissionais, não 
tenho. Hipertensão, a diabete, hepatite, TB, então TB, ás vezes alguns aparecem, então eu vou 
procurar, vou lá, mas como que é, ta curado, não ta curado, ficou seqüelas, ficou. Ficou seqüelas, 
como eu oriento, como eu não oriento, então tem casos que ela fala, olha você orienta pra voltar, 
agendar consulta e voltar falar com ela, tem coisas que não, você orienta, passa informação, então eu 
não tenho, essa dificuldade eu não posso reclamar, essa eu não tenho, é mais tranqüilo. 
Outros: eu acho tem uma coisa sobre programa, um programa diretivo, coisa que não tem aqui, até 
tem assim, NAPIS, Centro de especialidades e UBS, ta muito bem né, o que é esse centro de 



  

especialidades pra um, pro outro, o que é uma UBS, que teve uma época que teve isso muito claro, não 
fechado, mas claro. A UBS é o primeiro atendimento, a porta de entrada, onde faz o diagnóstico, onde 
é um trabalho de acompanhamento do paciente, é acompanhar, tudo, social, tudo, acompanhamento, 
ver ele como um todo. Ai vai para o centro de especialidades, que também continua vendo ele como 
um todo, o paciente como um todo, só que tem uma coisa que é importante, né, quando você fala 
assim, ah não tem programa, se tem programa fica claro o que é UBS, a demanda que ela vai ta 
atendendo, o porque, a finalidade, o objetivo, o objetivo, o trabalho também tem as características dos 
funcionários, dos profissionais da atendente. Então sei lá, UBS. Esse caso de centro de especialidades 
como está, nesse momento ele necessita desse tratamento mais intensivo, então ele ta aqui, mas ter 
isso claro, porque agora não, agora ta assim, tudo NAPIS, tudo CAPS e acabou, ta, então ninguém 
mais se angustia, não tem sofrimento, ou ele surtou, se ele surtou, teve uma crise ai ele vai pro NAPS e 
pro CAPS, ai ele tem direito a tratamento e atendimento. Antes disso não existe, ele deixa de existir, 
ele só vai existir quando ele estiver numa crise, não é assim. A mãe, a gestante que vai ter seu filho aos 
vinte, aos trinta, ela também se angustia, ela também sente dificuldade, ela também tem dúvidas, ela ta 
num momento que eu acho que até fica mais fragilizada ou antes ou depois, o dar conta de toda essa 
situação, não tem, não tem. Então tem a boa vontade de alguns funcionários, tem sim posso até falar e 
é isso mesmo, você atende isso, e é aquela coisa, eu ligo, ah você ta atendendo, to, tem esse tipo de 
trabalho, tem, posso te encaminhar, pode, pronto você encaminha, mas não que isso seja claro, o 
programa na rede. Um programa que as diretrizes são essas, né não existe.  
Chega um paciente você sabe pra onde vai mandar, pra que vai mandar, isso não tem? Não isso 
a gente corre atrás, ter tem, tem lá na agenda, mas, às vezes, você liga ta faltando tal profissional, não 
tem profissional, ta faltando assistente social, e psicólogo, tem só um psicólogo que atende quatro 
horas, ta lá na agenda, no papel ta bonitinho, ah ta uma beleza. Tem NAPS, tem, tem NAPS, você liga, 
como essa semana que aconteceu, quarta-feira, chegou um paciente encaminhado, ah tudo bem, peguei 
o encaminhamento, paciente psicótico crônico, foi fazer a triagem, bom tava escrito que tava 
estabilizado, eu fiz a triagem, o paciente não estava estabilizado, paciente nunca fez tratamento regular 
e o paciente se cronificou sim, e essa situação dele todinha. Eu perguntei para ele: alguma vez você fez 
um tratamento?  Não, nunca fez, como que você vai,  toda vez que eu fico muito louco me levam para 
o pronto socorro e tomo medicação. E o paciente foi encaminhado de uma unidade que deveria dar 
continência, né, ele foi encaminhado daquela unidade pro centro de especialidades, ai eu liguei, liguei 
pra unidade, falei pra pessoa, por que você encaminhou? Ah um paciente difícil, ele ta dando muito 
trabalho, eu falei, se do NAPS ele é um paciente difícil, que é uma unidade assim, né, que você vem, 
ele pode chegar de manhã, meio- dia ou a tarde, ele tem uma atividade, ele poder entrar no grupo, ele 
poder circular, ser escutado, ta difícil e vocês mandaram para um centro de especialidades, onde se 
trabalha com agenda, porque aqui se trabalho com agenda, centro de especialidades, até UBS, ela 
acaba trabalhando com agenda, pode até ter um plantão, marcar horário em grupo, não, mandaram pra 
cá, paciente crônico estabilizado e não é verdade, o paciente está extremamente delirante, ta delirante, 
alucinação auditiva, mandou, porque se as diretrizes, se o programa fosse mais claro, na verdade é que 
a coordenação, na verdade falta um pouco essa coordenação, não que não exista, por exemplo eu sei o 
que eu tenho que atender no centro de especialidades, eu sei, tanto é que minha colega que trabalha 
aqui eu tenho certeza que ela sabe, o que é pra ser atendido aqui, o que não é, o que é caso de UBS. 
Como essa semana veio uma porque a psicóloga da UBS ta de férias, então ela veio pra cá, mas foi 
feito o trabalho aqui e orientado, olha a psicóloga da unidade ta voltando dia seis, então você vai 
retornar, né e vai seguir seu tratamento lá. Nesse momento deu pra fazer continência, deu, pode ser 
feito também pode, a funcionária ta de férias, mas o que falta é a coordenação,  diretrizes mais claras e 
que se fosse mais clara o que aconteceria, essa unidade não teria encaminhado um paciente em crise 
para essa unidade. 
Não é o trabalho daqui.  Não é o trabalho, não é o objetivo, não é, não teria encaminhado, mas como 
falta coordenação, então a pessoa faz e eu liguei pra unidade e reclamei, eu falei, eu não faço isso, né, 
eu me senti desrespeitada enquanto profissional e o paciente também, o paciente ta aqui, ta em crise, 
ele ta nervoso, não que o paciente psicótico não possa chegar nervoso, não possa ficar nervoso, o 
psicótico chega nervoso, o neurótico chega nervoso, a histérica, o  histérico tudo pode chegar, e ele 
está aqui você vai atender, nervoso ou não você vai atender, então, não sei, ele tinha razão e o paciente 



  

dentro da crise dele toda, ele me perguntou: Ué, mas eu vou ter que voltar lá porque, se eu já vim de 
lá, falei: pois é, o seu encaminhamento foi indevido, uma total falta de respeito com o paciente 
também, entendeu, com o profissional , porque se eu sei que aqui é uma UBS ou um centro de 
especialidades, como eu vou encaminhar um paciente psicótico em crise, porque ele ta me dando 
trabalho. O paciente chega aqui.... agora se tivesse uma diretriz, mas eu sei o que eu tenho que atender 
ou não, então na verdade o programa acaba até existindo, eu sei que tem um NAPS na rede, eu sei que 
tem CAPS, sei que tem CAPS DQ, sei que tem trabalho infantil, não é, eu não vou encaminhar um 
psicótico pro CAPS DQ, não vou, eu vou avaliar melhor, mas como não ta, é aquilo que eu falei, a 
chefia só vai aparecer, não a chefia dessa unidades, a desta unidade não, não to falando dela, to 
dizendo acima, só vai aparecer quando der problema, quando ta tendo muitas reclamações, apesar que 
faz um mês que mudou toda a gerência né, não sei talvez mude alguma coisa, ou talvez nada mude e 
continue como antes, isso a gente não sabe, isso é impossível saber, tem que esperar para ver, nó 
estamos aqui no centro de especialidades, ele acaba tendo um programa, eu sei que eu não vou atender 
aqui, eu sei que eu não vou atender o paciente psicótico em  crise, não, não cabe, na equipe isso não 
vai acontecer, porque aqui é um centro de especialidades e não um NAPS. Eu não vou falar, eu vou 
fazer um trabalho de DST pras mais, pras mulheres ou pras adolescentes, não, não cabe, eu já pensei, 
às vezes as pessoas falam, não fica legal se tivesse um trabalho assim, não, numa UBS, num centro 
especializado não. Agora essa paciente, ela tem uma UBS de referência, então o que eu faço, eu 
encaminho, se eu tenho informações, ou como conseguir alguma coisa eu passo para ela, olha isso 
você pergunta para o ginecologista, isso você pergunta, eu oriento, eu encaminho para outros serviços. 
Participação no que concerne a saúde da população atendida na UBS? No centro de especialidades. 
Ah eu gosto do meu atendimento, não é um dos piores não. 
Satisfatório? É eu acho que é satisfatório sim, às vezes eu me sinto um pouco, apesar  que eu vou 
atrás, eu procuro sempre ir atrás, mas eu acho satisfatório, não é só o que eu acho, mas é o 
retorno que tem dos pacientes, né. Então, às vezes, eu avalio por ai, o retorno, o paciente fala, ah 
faz isso, faz isso. Então esse retorno, porque por exemplo, eu atendia pacientes psicóticos, era 
uma experiência, eu estudei eram mais adultos psicóticos, esquizo e neuróticos mais graves, 
quando eu vim pro centro de especialidades quantas vezes eu atendi  pânico, fobia,  histérico eu 
não gostava muito de atender e aqui eu comecei a atender, então o que eu fiz, vou estudar, vou 
procurar cursos, fui ler uns livros, conversa com a colega de trabalho, que tem bem mais 
experiência do que eu com  histérico, pânico, mas assim, quando eu comecei ter o retorno coisa 
de oito meses um ano que eu tinha vindo pra cá, eu falei nossa, fiquei surpresa, então é o 
retorno, que eu tenho, é o retorno positivo, não é, se você for ver o número de alta, o paciente 
teve alta agora depois volta, não, não acontece isso, a reincidência em crise (...), então esse 
retorno, por esse retorno eu acho satisfatório. Ás vezes assim eu mesmo questiono algumas 
coisas, né, tenho algumas dívidas sim, algumas coisas que ficam mais, será que eu poderia fazer 
diferente, será que eu poderia fazer algumas coisas, mas é no todo do trabalho, no geral eu gosto, 
eu gosto do retorno.  
Em relação  à  formação na graduação: Foi suficiente, mas eu sempre vou atrás de um pouquinho 
mais. 
Foi suficiente? É suficiente,  eu assim, a nível que eu tive teórico eu acho que foi suficiente, o que eu 
penso hoje, é a questão que falta tempo, porque durante o dia, muitos anos eu trabalhei oito horas, faz 
só três anos, mas mesmo nesse período eu me organizava, estudava, participava, mas não tanto quanto 
eu gostaria, fazendo seis horas eu pude distribuir melhor meu horário, fazer supervisão de uma forma 
mais regular, né. Regular assim, geralmente eu interrompia, porque ah esse horário não dá, esse 
horário não dá e acabava parando, então teve muito isso. Cursos não, cursos eu nunca interrompi não, 
eu levava até o final,  falta um pouco, sempre falta, eu sempre gosto de estar lendo, estar conhecendo, 
mas como agora, pânico, fobia, histeria eu até lia, mas eu nunca me aprofundei, agora que eu estou 
lendo, entendendo isto claro, porque uma coisa é você falar eu sei eu entendi, a outra coisa é você estar 
entendendo mesmo, é ler aquilo, é saber a teoria, leva um tempo, não é tão mágico. Eu atendia, 
psicótico, então o pânico, o que é o pânico, o que é fobia, ah fobia é isso, pânico é aquilo, pronto, não, 
não é assim, leva tempo. Eu lembro que no ano passado, o ano quase todinho era pânico, voltei a ler 
uns textos que eu já tinha lido da faculdade, depois retomei a ler os textos, a discutir os textos e cada 



  

vez que eu relia eu fui entender, então foi o tempo. Então hoje eu acho que dá para melhorar mais 
ainda.  
Porque optou por esse tipo de trabalho? No centro de especialidades? 
É no serviço público. Ah, porque eu sempre gostei, é aquela coisa de você ver o paciente, porque 
acho que no consultório você fica muito fechado, você tem que ter as duas experiências, no 
consultório e fora do consultório, na rede, então, ás vezes, eu penso, eu me irrito com algumas coisas, 
ai eu falo, não eu ganho pouco e essas cobranças, umas cobranças que não tem fundamento, mas passa 
rápido. E isso é verdade, no consultório é você, o paciente e mais um ou dois profissional que você 
encaminha. Na rede pública, por exemplo, mesmo quando está num hospital dia, num NAPS, num 
ambulatório, você chega pro médico: é você que está atendendo tal pessoa, você discute o caso, tem a 
assistente social você pede avaliação, você chama a família, então é outra dinâmica, a dinâmica é 
muito rica, a dinâmica e a sua escuta, você faz um trabalho, é uma outra dimensão, no consultório ele é 
mais restrito, né, o paciente chega, ele até vai no psiquiatra, vai no médico, mas é aquela coisa com o 
paciente e pronto, o paciente fala, você escuta, é uma outra dinâmica, então eu atendendo em 
particular também e eu percebo a diferença, às vezes eu penso que o paciente aqui ele tem muito mais 
do que o que tem em consultório, ele tem, porque a paciente que outro dia fez uma cirurgia de CA de 
boca, o médico que ela fez a cirurgia trabalha aqui, então quando ela vem nos atendimentos é uma 
outra continência, é uma outra, você tem condições, você tem mais recursos, quando você encaminha, 
você encaminha com mais segurança, mesmo a rede particular você fala isso, o paciente até vai, mas 
aqui a troca, né, existe uma outra troca, uma outra dinâmica. E o fato também de você ta numa 
unidade, o paciente fala: ah eu sou atendida pelo médico, pelo penumo, então a discussão é em outro 
nível, você vê o paciente como um todo mesmo, não por partes, apesar que depende das formação de 
cada um também, mesmo você trabalhando no consultório, não que você vá ver o paciente como um, 
ah só o coração, porque ele ta no cardiologista precisa tomar medicamento, não, não vê, depende de 
você também, mas é mais restrito, mais fechado, aqui a paciente fala: tem mastologista, tem, quem te 
orientou, ah o ginecologista, mas você já procurou o mastologista, não, ah mas é importante aqui tem 
mastologista, ai o paciente, ah tem, tem, então vamos marcar., então você pega, vai até o balcão e 
marca, é outra dinâmica. 
Já tá no lugar. Já ta no lugar, mesmo na UBS que não tem o mastologista, mas tem o ginecologista, 
então a assistente social ou o psicólogo geralmente faz o trabalho junto, ele já encaminha e quando 
encaminha o paciente sempre, né, a escuta. Agora eu vou falar uma coisa também, o retorno com os 
pacientes na rede, tem uns no consultório que é muito rico, porque eles têm recursos, mas da rede 
também é bom, apesar da população carente, ele é carente sim, carente de informações, pra chegar 
aqui na unidade também a pessoa tem dificuldade, o retorno é bom, é um retorno que você vê o seu 
trabalho, você vê o trabalho da assistente social, você vê o retorno, né, você vê, é uma coisa visível, na 
conduta, na postura e na forma de tratamento, como ele foi conduzido, como está sendo conduzido, eu 
acho que isso é um ganho, uma coisa muito rica, pra mim, eu acho que é muito rico. Eu saí da 
faculdade eu comecei no particular, no consultório e na rede, o retorno que eu tinha aqui é um, o 
retorno que eu tenho lá é outro, o paciente, até, quando ele vai se mobilizando, ele se mobiliza, acho 
que é do próprio sofrimento, eu não sei dizer porque, mas o retorno é gostoso, eu gosto. É peso, com 
todos os cuidados, o paciente chega comendo pão de boca aberta, falando, tem que gostar, viu, ta ali, 
você fala pra ele assim: não pode terminar de comer, você até fala, chorando, sem tomar banho, 
reclamando que ta com fome, que veio a pé, tem tudo isso, mas também que dá pra você trabalhar. 
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal  para a população? Ideal, eu que nós estamos 
muito longe ainda, um atendimento ideal, essa pergunta é complexa, a resposta deve ser muito mais, é 
acho que envolveria muita coisa, não poso dizer assim é só um trabalho, não, não é, ta longe do ideal 
para população, ainda volto a insistir, ainda penso comigo, continuo pensando, aquela questão do 
primário, secundário e terciário, não que tenha que separar e extratificar, mas então é UBS, não 
importa se é UBS ou Posto de Saúde, dê o nome que quiser, mas aquele primeiro momento onde o 
paciente possa fazer o acompanhamento, tem o primeiro momento, o segundo momento e o terceiro, 
claro que se você for ver a quantidade de pacientes que já estão doentes, comprometidos, eu penso 
comigo que é (...), esse seria o ideal, esse seria o ideal. E tem outra coisa, acompanhar criança, não 
ficar inventando essa coisa de massa, toda vez que fala: ah, vacinação em massa, ginástica em massa, 



  

qualidade de vida em massa, penso eu que isso tudo é paliativo. A pessoa da terceira idade fazer 
caminhada, acho que isso é paliativo. Uma vez por semana, não sei se é o melhor para ele fazer 
caminhada, será que é caminhada, então penso eu que isso é um paliativo, então todo organizado, acho 
que não é isso que falta não, eu não saberia. Acho que a população é carente até de recursos. O médico 
quando ele tem que atender vinte pacientes, o psicólogo tem que atender dezesseis por dia, eu acho 
que ta longe do ideal, do ideal ta longe, então é complicado, ta longe, falta de, ah não ta longe, falta 
isso, falta aquilo, ta longe, às vezes eu penso que eles fazem  muito trabalho de vitrine, né, põe alguns 
para apagar incêndio e outros ficam fazendo vitrine. A vitrine, acho que eles capricham bem na vitrine, 
medicação gratuita, é a medicação é gratuita, não é só ficar dando medicação gratuita, também pra 
aqueles que já estão doentes tem que dar medicação mesmo, mas quando começou a causa, vamos 
atrás e começar a planejar um trabalho, não se começa nunca, nunca começa. Por que a pessoa é 
hipertensa, qual é a causa, e aquele ali, porque depois vem os comprometimentos, né, como qualquer 
outra pessoa ela vai se comprometer, ela vai ficando comprometida. O ideal ta longe, bem longe do 
que é hoje, de tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje. É complicado.  
Pós entrevista: A questão da estatística mesmo né. 
É porque não tem, no ABC não tem. Isso não tem. 
NO ABC não tem nenhum trabalho traçando o perfil do psicólogo, qual o trabalho dos 
psicólogos nas unidades, nos centros de especializações, não tem nenhum trabalho em relação a 
isso. È um primeiro passos pra trabalhos futuros. Porque na verdade acho que o psicólogo não tem 
dificuldade em saber do trabalho dele, a dificuldade é se pode ou não pode, você acaba fazendo, por 
exemplo tem pessoas, não nessa unidade, eu estou pensando, tem psicólogo que não quer nem saber, 
que fala que não é problema dele. Lógico que não é problema dele , mas eu tinha uma paciente, não 
nessa unidade, numa outra, ela estava meia assim esquisita, tava achando estranho, falei: tudo bem, 
tudo, falei só um minutinho ta, fui lá falei pra enfermeira: aquela paciente acho que não ta bem, ah 
mas por que? Porque ela ta assim, assim, ta bom, ai eu falei: vou falar com a paciente se ela aceita que 
você converse com ela, ai fui. A senhora se alimentou hoje, falei pra ela, ah me alimentei, e ela era 
diabética, ai olhando assim pra ela eu falei pra ela: a senhora conversaria com a enfermeira, ela: 
converso, imagina, a glicose dela tava lá em cima, a glicose da mulher tava lá em cima, então, às 
vezes, você, o psicólogo diz assim: isso não é problema meu, se o paciente chega com a queixa, mas 
porque, não é que é problema meu, mas é a escuta que vai fazer você colher informação, como você vê 
o paciente também. O que eu também fico pensando é na formação do profissional, a formação é uma 
coisa que é muito dele também, muito pessoal. A enfermeira me falou: nossa Percília você tem um 
olho clínico, eu pensei, eu sempre observo, se ele ta pálido, se ele não ta, se ta depressivo, então assim 
eu sempre observo, é assim, nossa a pessoa ta bonita, a pessoa ta diferente. Tem psicólogo que fala 
que não, que não ta nem ai, que não é obrigação dele, que ele não tem nada haver com isso, pessoas 
que eu já trabalhei, são pessoas que tem seu valor profissional, tem sua qualidade, fazem um bom 
trabalho, mas que (..). Olha a paciente ta tendo essa e essa dúvida, eu não sei responder, você teria 
essas informações, ah Percília eu tenho essas informações pode passar o paciente pra mim. Com isso 
se trabalha, mas você vai ver, em pessoas que dizem que não, que não é problema dela não, se tem, se 
não tem é problema do outro. A paciente precisando de ginecologista: olha você procura o serviço 
social, tem que, então ela saberia tem informar, mas não, é orientar para ela procurar, ah ela falou sim, 
mas... è importante você procurar um médico, procura um profissional pro seu filho, pro seu marido, 
vai conversa com ele, eu oriento. Ah meu vô, meu sogro estão assim, ah conversa com seu sogro, mas 
é assim eu oriento, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto, eu faço isso porque eu gosto, eu não tenho 
dificuldade. O paciente falou assim: ah eu vou fazer isso, isso e isso, daí outro dia eu perguntei pro 
ortopedista: pode acontecer isso, ah aconteceu isso, isso e isso, ele falou: pode, saber né sobre artrose, 
não é um caso grave, eu perguntei pra ele, ele falou: pode, pra saber o diagnóstico, ele me falou, falou 
olha: ela tem que ficar imobilizada, tem que fazer isso, daí eu falei pra ela: você já foi no seu médico, 
então vai conversa, né, uma coisa que eu faço também, eu falo pro paciente: o que você ta sentindo pra 
você não ter vergonha pra falar, se tiver com alguma dificuldade o trabalho não vai, é 50% seu, eu 
faço isso. 
Dá mais integração entre os profissionais e o paciente fica mais inteiro. O paciente, às vezes, ta 
tomando medicação, ah não, mas porque, eu estava dormindo, então você vai melhorando você fala 



  

pro médico, olha eu melhorei com essa dosagem, eu piorei, então o que piorou, piorou isso, isso e isso 
eu fiquei mais assim, e com essa medicação, eu melhorei, eu to bem, ai o médico vai diminuindo, 
então você vai ta fazendo a sua parte, vai ta ajudando, se você não falar o médico não vai saber, daí os 
pacientes falam, a outra, às vezes fala: ah eu não sabia que podia falar, eu falei não deve falar, porque 
o médico só vai saber se você falar, e o médico  não quer nem saber, ele dá medicação, vê só a 
quantidade, é meio grave, mas eu acho que aqui tem bons profissionais, é depende, às vezes acontece 
isso também, mas eu acho que aqui dentro tem, eu vejo assim o interesse de alguns médicos, mesmo 
psiquiatra, eles diminuíram a medicação sim, às vezes eles falam: olha você vai pra psicoterapia eu 
não vou te dar receita, daí o paciente é porque, mas como é isso. Daí vem falar comigo, eu pergunto 
porque você ta tomando essa medicação, no que essa medicação ta te ajudando, né então fica aquela 
coisa, vai receitando lexotam e pronto, aqui eu percebo que os médicos vão tirando sim, isso aqui, isso 
são médicos que faltam pouco para se aposentar e é psiquiatra, hein, claro que pra fora você tem (...). 
Mas na cidade, não é um dos piores não. No geral é bom, poderia e pode ser melhor, dá pra melhorar 
bastante, mas é bom você vai gostar, mas eu sempre digo, é importante a pessoa ter o conhecimento, 
poder trabalhar tanto no centro público, quanto no particular, porque tem um lado assim que eu gosto 
muito do particular, algumas coisas, tem aquele paciente que você tem um retorno, mas na rede 
pública o meu aprendizado, o que eu aprendo eu assim nesses tempos, desde 88 até agora, o que eu 
aprendi eu jamais teria se eu tivesse ficado no consultório, eu jamais teria a bagagem. A nível teórico 
eu prefiro o particular, mas a nível de aprendizado, troca, porque aprendizado mesmo você vai ter, 
porque aqui chega e você atende aquele paciente, você não vai, não é um paciente selecionado, não, é 
aquele que mora na periferia, aquele de classe média, porque aqui chega de classe média alta, chega, 
não chega pouco não, chega também, chega aquele que a família é bem problemática mesmo, que a 
mãe já perdeu não sei quantos filhos, então é assim, é um aprendizado que você jamais terá, eu sou a 
favor, se a pessoa quer, se ela gosta, ela tem que ter a experiência, porque também ela pode sair, claro 
se realmente não gostar, pra mim foi uma coisa, uma aprendizagem. 
Você vê os dois lados da moeda, não fica preso. A nível teórico você conhece outros profissionais, o 
trabalho, o quanto você pode melhorar o seu trabalho e não fica aquela coisa fechada assim, a nível de 
tudo, se tivesse prevenido aqui, feito um trabalho bom de prevenção aqui, não custa muito a 
prevenção, a prevenção não custa, agora o tratamento custa, no entanto pra você ver que alguns 
pacientes chegam aqui, o tempo que se leva, alguns pacientes chegam aqui, aqui nessa unidade muitos 
já falaram pra mima Percília se eu já tivesse feito essa psicoterapia a dois anos, a 15 a 12 anos atrás 
quantas coisas teriam sido diferentes na minha vida, não estou falando um, estou falando no geral, eles 
falam mesmo  tratamento com outros profissionais, no geral, muitas coisas poderiam ter sido evitada. 
Um trabalho só preventivo, não, existe o preventivo, existe aqueles que vamos precisar tratar e existe 
as questões graves, eles já existem, esses dois já existem, os que estão doentes e aqueles que estão 
muito doentes já existem , não se discute, já existem, ta aqui é fato, com aqui de Cidade, tudo é NAPS 
e CAPS, ué e os neuróticos, não se trata e os histéricos, não, não existe, entendeu, manda pra casa, 
então é isso. Agora nossa triagem quando você abre e vai fazer um trabalho estatístico da demanda, a 
demanda com neuróticos, então precisam ser todos contemplados, precisa, tem o neurótico, os graves, 
os menos graves, assim todos precisam de tratamento, menos grave e mais grave, não é só menos 
grave ou mais grave. Então começa assim preventivo, você já não está bem, então ta, eu falo pra Leila, 
a Leila é a outra psicóloga aqui, eu falo olha Leia a gente tem que procurar fazer o nosso da melhor 
forma possível, no próprio centro, como no ano passado a gente discutiu uma questão, nossa ta 
chegando muito paciente com pânico e onco, então eu fui procurar, estudar, então não é assim, mas 
tem, o que eu posso fazer, pra onde eu posso encaminhar, quando aqui dá conta de, se até aqui eu 
posso , até aqui deu pra eu trabalhar deu, daqui pra cá eu não sei, eu vou me informar pra onde eu 
posso encaminhar, eu vou procurar, é o que a gente pode fazer pra melhorar, nisso a gente combina 
bastante, né, a gente conversa, procurar melhorar, só que tem coisa que não depende de nós, sabe.  



  

Agosto de 2002 
Deise 
Idade: 42 anos 
 
Você fez o curso de psicologia, chegou a fazer licenciatura também? 
Não 
Onde você fez? 
Metodista 
Você lembra o ano? 
1981 
A Psicologia foi o único curso superior que você fez? 
Não. Eu fiz Pedagogia, complementação em pedagogia e fiz curso de homeopatia também. Pós em 
homeopatia na IBEHE. 
Você lembra a Carga horária? 
Do IBEHE, não lembro. Só sei que foram três anos de curso. 
Você fez algum outro curso... 
Fiz outros. Fiz pós também na Metodista, mas não cheguei a terminar. Fiz todos os créditos, da época. 
Fiz Florais de Bach. Tirei o título de especialista clínico. Fiz uma série de outros cursos... 
Você executa outras atividades profissionais fora da UBS? 
Executo. Eu já tive uma escola, vendi recentemente. Vendi este ano a escola de Educação Infantil. 
Tenho consultório, desde esta época de formada eu já tive consultório. Agora eu trabalho numa 
faculdade, numa Central Psicológica com atendimento aos universitários. A gente faz atendimento e a 
gente faz alguns grupos de convivência, a gente vai começar agora de drogas. 
Que escola? No IMES, de São Caetano. 
Quero perguntar a carga horária disso tudo que você faz? 
Na prefeitura são 8 horas. Aí alguns dias eu vou pro consultório: Segunda de manhã, a noite, terça 
feira a tarde não faço nada no final da tarde, aí à noite eu vou pra faculdade. Na quarta eu fico no final 
de tarde e noite no consultório. Quinta depois da prefeitura, no final da tarde aí eu não tenho nada, 
nenhuma atividade na quinta, não tenho consultório. Aí, na sexta, eu tenho um pouquinho só, algumas 
horas de consultório e depois vou pra faculdade também à noite. No sábado também pe consultório, no 
período da manhã.  
De consultório, quantas horas mais ou menos você trabalha? 
Quantas? Deve dar umas 14 horas por semana. 
E lá na Central Psicológica? 
Na Central 6 horas semanais. 
Você tem supervisão, acompanhamento deste trabalho? 
Não, não faço mais supervisão. 
Quanto tempo de serviço você tem como psicólogo da rede municipal de saúde?  
Na prefeitura? 10 anos. Não, fiz 11 anos agora. 
Qual seu cargo atual? 
Psicóloga 
E a função atual?  
Psicóloga 
Qual a carga horária de trabalho?  
40 horas 
E a carga horária presencial, ou seja, fazer pra supervisão, cursos, dentro de sua carga horária?  
Não. Eu já tentei fazer pós-graduação, dependendo do horário, teria que sair um pouco antes, a 
resposta que veio é que não. Não pode a não ser que compense estas horas. Às vezes eles liberam pra 
algum curso, alguma coisa, mas é muito difícil. A regra é que não. No ano passado eu cheguei a fazer 
um curso que eles liberaram, que é sobre relações vinculares. Era um pessoal de São Paulo, eles 
liberaram, deu pra fazer durante um certo tempo, eu sei que depois, vieram dizendo que não podia 
fazer mais. E era também ligado: tinha um pessoal de outros municípios. Tinha um pessoal de São 
Bernardo, tinha um pessoal de Mauá. Os que estavam permaneceram, não sei como é que ficou, mas 



  

sei que tem algumas pessoas que estão fazendo, mas aí tem toda a questão de reposição de horas e eles 
cobram. Mas aí a gente vai tentando, o pessoal tá meio brigando. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? 
Olha,  eles falam pra gente que é pra atender 16. 16 pessoas por dia. Tem dias que eu atendo mais. 
Tem dia que eu faço grupo, então eu chego a atender 18. Mas tem outros dias que eu atendo 10, 11, 
12, 13, 14. Mas geralmente fica entre 13 e 14 pessoas, mas tem dias como segunda feira e eu atendo 
pessoas, porque é grupo, eu faço grupo, aí é diferente, aí dá. Mas se for individual, não dá. É um 
absurdo atender tanto. 
Indique as atividades que executa na UBS: (a lista foi lida) 
Faço tudo.  
E sobre Saúde Pública? 
O que seria?  
Trabalho com grupos preventivos: mães, adolescentes, etc. 
Não a gente não tem feito isto. 
Em relação à afirmação: "saúde é ausência de doenças". 
Olha: é tão difícil isto. Como é que a gente vai dizer que não tem doença. Acho que vou no “Não 
concordo e nem discordo”. 
Porque? 
Porque acho que depende de como é que a gente encara. Eu encaro o seguinte: doença é uma coisa de 
desequilíbrio, por se dizer assim. Ela já é um ponto pra se prestar atenção. A doença física é alguma 
coisa pra dizer: “olha está acontecendo alguma coisa que precisa ser vista, precisa ser entendida”. 
Então ela também não é vista como uma coisa ruim, mas como um ponto pra dizer: “olha aconteceu 
um desequilíbrio. Vamos ver o que está desequilibrado”. Tanto no meio ambiente, tanto internamente. 
Eu poderia dizer que a doença também é saúde, já que tá mostrando que tem alguma coisa 
acontecendo. Você tá entendendo como é que eu abordo? Não é só do ponto de vista de alguma coisa 
que precisa ser curada, mas de alguma coisa que precisa ser entendida e até pra ver qual é o caminho. 
Como você define saúde? 
De saúde? É esta questão do equilíbrio. Então às vezes se pende pra um lado, se pende pra um outro 
lado. A questão do equilíbrio. Então não sei nem se teria que definir assim, saúde e doença como uma 
coisa como opostos. 
Como você define prevenção na área psicológica? 
A prevenção pra mim seria uma coisa de tomada de consciência, de entendimento, de conhecimento, 
de auto-conhecimento. É uma coisa voltada pra esta questão do auto-conhecimento e do entendimento 
da realidade Então poderia ser trabalhos que envolvessem isto. Mais vivência, entendimento. Não 
posso dizer que existe prevenção, porque eu acho que existem os conflitos, então é uma coisa mais de 
auto-conhecimento pra você poder lidar com estes conflitos. 
O que é promoção de saúde psicológica? 
Acho que poderia se tratar de algumas coisas no sentido de discutir questões ligadas ao viver a vida, a 
realidade. Eu acho que entra um pouco do trabalho no IMES. De discutir temas relacionados às 
drogas. Então não é só aberto aos drogaditos, mas aberto aos interessados. Então os temas seriam 
ligados ao desenvolvimento aos sentimentos aos pensamentos, à história, à economia, até mesmo à 
política. Discutir estas questões, como se fossem programas, trabalhos de prevenção, de entendimento, 
buscando até esta questão de responsabilidade social, de integração, mas sentir parte de tudo, um 
trabalho mais de totalidade.  
Qual a colaboração da psicologia nessas áreas? 
De trazer todo esse conhecimento já acumulado, a pessoa, o comportamento humano, a interpretação 
da realidade, o auto-conhecimento, então tem muito. A psicologia contribui muito com isso. Lógico 
que as outras áreas também: a filosofia, a sociologia. Mesmo por exemplo os florais de Bach, a própria 
homeopatia, acho que acaba contribuindo também, em todos os conhecimentos. 
Você utiliza seus conhecimentos da área da homeopatia no dia- a-dia de seu trabalho?. 
Utilizo. Não medico. Não medico porque a homeopatia pode causar um mal. Se você dá uma 
medicação errada, dependendo de como é que está o estado da pessoa, você pode causar um mal. Por 
isso não medico. Quem medica é o médico. Mas pelo entendimento da dinâmica, é a mesma coisa com 



  

os Florais de Bach. Então são coisas que vão acrescentando. Ajuda bastante. Pela experiência, os 
resultados são muito bons.  
Você realiza algum trabalho relacionado com os temas das questões? 
Não. Mas, teve uma época que eu ia às escolas, pelo próprio IMES, pra fazer palestras a respeito de 
drogas, de AIDS, de sexualidade, pras escolas da rede pública e particular. Era uma conversa, depois a 
gente abria pra procurar também. Era um trabalho mais informativo, lógico que tem todos os 
benefícios pra Instituição, que é da divulgação, mas a gente no trabalho tinha a questão do contato, 
tinha a questão da informação, tínhamos pensado em tá abrindo também ou outro espaço pra atender, 
que pudesse até ser maior, mas aí não deu. 
O que seria necessário para um bom desenvolvimento de seu trabalho: (lida a lista) 
Todos os itens levantados, menos carga horária maior. 
Maior integração entre os profissionais? 
Embora com os psicólogos a gente até tenha. Tem uns atendendo mais crianças e adolescentes. As 
outras duas psicólogas atendem infantil e tem as psicólogas de adulto. A gente até dividiu o programa 
do infantil, pra algumas pessoas a gente dividiu o programa do infantil e o programa de adulto, porque 
eles estão recebendo uma outra população também, que é diferente do infantil. Mas, se tivesse, como a 
gente tinha no ambulatório, aquelas reuniões em que nós discutíamos casos, tinha uma coisa maior de 
integração. Aqui não tem. Neste sentido não tem. Não é entre os profissionais, mas é dentro da própria 
estrutura. Ficou difícil montar este espaço de discussão, porque descaracterizou. Não é só o serviço de 
saúde mental e no ambulatório era. Aqui não. Aqui tem outras especialidades. Então, espaço é difícil, 
vê esta sala? Faz tempo que eu pedi pra trocarem esta lâmpada, não trocaram, aí queimou e aí não tem 
e aí espera outro setor da Prefeitura. Então, tem um monte de coisinhas que acaba interferindo. Então 
falta sala, pra fazer grupos, então não é próprio.  
Participação de instâncias superiores? Sim 
Outros? Acho que é basicamente isto. Existe uma falta geral. Material, não tem. Não tem folha de 
sulfite, caneta, outro dia pedi pra ver o teste, não tem. Brinquedos, também não tem. Tem coisas que a 
gente acaba trazendo de casa. Falta verba. Tem funcionários que já chegaram a verbalizar: “eu tenho 
até dó de você pedindo esse material, já sabe que não vai vir”. Olha fazem 11 anos que eu estou na 
prefeitura, esse material, que tem aqui, estes jogos, testes, antes até de eu entrar, as pessoas que 
trabalhavam aqui recebiam pelo Estado. Então, esse material foi comprado pelo Estado. Pela 
Prefeitura foi muito pouco. Se compraram meia dúzia de jogos, deve ter sido muito. Testes, devem ter 
comprado um. Eu lembro do Columbia que compraram e o resto era tudo que era do Estado. Você vê: 
eu to trabalhando com material, com jogos de 10 anos atrás.  
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na UBS? 

Olha, eu acho até pelo que poderia, até pela questão salarial, pela questão das cobranças, pela questão 
do espaço, pelas questões físicas eu diria que é pouco satisfatório. Então não é só por coisa da 
instituição, também é minha. Então, me pagam este salário, eu preciso de muito mais coisas, não dá 
pra ficar só nisto. Não dá. Então eu tenho que buscar outras coisas. Até em função disso, eu reduzo. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho 
que desenvolve na UBS? 
Olha,  eu acho que foi suficiente, porque naquela época eu tinha bastante disponibilidade, então eu 
fazia tudo que podia, então de carga horária. Então eu fui recebendo todas as informações, eu ficava lá 
bastante tempo. Ficava bastante tempo. Então eu fiz estágio em todas as áreas, então eu fiz bastante 
coisa. Fui suficiente pra aquele contexto. Só que depois, quando você sai, então eu recebo o básico, só 
que quando você sai, você tem que fazer muito mais coisas. Então em relação ao trabalho eu recebi 
algumas informações, que tem relação com questões mais formais e depois com a prática você vai 
desenvolvendo, mas que pra começo, pra entrada, garantiu algumas coisas. Deu pra garantir.  
Porque você optou por este tipo de trabalho? 
Eu gosto da área de clínica. Quando eu entrei na Prefeitura, entrei pra educação. Eu trabalhei um ano 
na Educação com inclusão, em classes comuns, com deficientes. Trabalhei de educação especial, 
naquele trabalho de ir às escolas, de inclusão. Foi um trabalho que tava começando na Prefeitura de 
Cidade, muito bonito. Nessa época, foi interessante, era uma outra administração, nós tínhamos 



  

espaço, então eu fazia supervisão em São Paulo, então a Prefeitura pagou supervisão, nós tínhamos 
cursos com muitos profissionais, que vinham pra educação. Como era um grupo novo e era um 
trabalho que estava sendo formado, era um projeto novo, então havia verba. Então o que é projeto 
novo, recebe verba, o que é projeto que já existe, não tem verba. Então qual é a diferença entre aqui e 
o CAPS. Tanto o CAPS dependência química quanto os NAPS, eles são projetos novos. Então pra 
projetos novos, tem verba. Pra aquilo que já existe não vem verba. Então naquela época a educação 
especial era uma coisa nova. Então nós recebemos: nós éramos duas psicólogas e eles pagavam pra 
gente um curso, não, uma supervisão, pra duas psicólogas e ela era cara. Fora isso foi montado todo 
um curso de apoio. Nós escolhemos os profissionais que nós queríamos e a Prefeitura bancou. Então, 
nós tínhamos todo mês: então nós estivemos com o Lino de Macedo, vários. Nós fomos escolhendo as 
pessoas. Então, tinha psicólogos, pedagogos, tudo pra subsidiar esse trabalho da educação especial. 
E aí você veio parar na Unidade.  Como? 
Porque aí mudou a administração. A administração que entrou entendeu que este trabalho não era 
daquela forma, não era bom. Então, eles cortaram e acharam que tinha que montar de novo as classes 
especiais. Era uma outra concepção e nós começamos a entrar em desacordo com todo este trabalho. E 
aí começaram os conflitos: “então psicólogo não tem que ficar na educação”. Aí nos tiraram da 
educação e nos colocaram na saúde. (a voz ficou trêmula) Agora  mudou, eles montaram de uma outra 
forma, eles ficaram um tempo sem psicólogo e aí mudou de novo a administração mas aí eu já não 
voltei mais porque eu já tava integrada no trabalho já tava desenvolvendo uma outra coisa, nem eu e 
nem a outra psicóloga. A outra trabalha com deficiente, também, mas trabalha na equipe de deficiência 
mental. Ela continuou e eu vim pra clínica pra trabalhar com crianças e adolescentes. Mas aí não quis 
mais voltar. Só que lá eles continuaram recebendo as verbas, uma série de coisas. O que é projeto 
antigo não recebe. Então tem questões políticas. 
Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população? 
Olha,  eu acho que teria que ter muito  mais psicólogos, um espaço que realmente fosse pra saúde 
mental. Acho até que é interessante você ter psicólogos dentro das unidades, como que o psicólogo 
participa da equipe, como é que ele ajuda, o entendimento disso tudo acho bastante interessante. Mas, 
teria que ter um espaço onde o psicólogo pudesse pensar, desenvolver programas. É diferente. Quando 
você tem mais psicólogos reunidos, é uma outra história. Então, pensando em outras formas de 
atuação, de abordagem. No ambulatório nós fazíamos isso. Nós fazíamos reuniões, encontros, até 
mesmo festas, mas tinha um outro entendimento dessas festas. Até uma leitura do que vem de todo 
município, de toda região. Que demanda é esta? Que trabalhos podem ser desenvolvidos? O que está 
acontecendo? É diferente, porque você acaba tendo uma visão, porque fica ali. Agora, quando você 
está numa unidade de saúde, muitas vezes você isso se perde, porque você não tem acesso às outras 
coisas, então você não, então o trabalho fica mais isolado. Fica difícil, você não sabe qual é o tipo de 
procura. E muitas vezes os outros profissionais das outras áreas também, eles vem pra atender, porque 
eles enfrentam os mesmos problemas que a gente enfrenta de cobranças, de salário,  de falta de 
material. Então muitas vezes eles vem, fazem o atendimento e tão indo embora. Não tem espaço de 
troca, muitas vezes com os outros profissionais. Tem até algumas Unidades, principalmente em outros 
municípios, um profissional que pensa de uma forma diferente, mas não sei qual é a demanda. Então aí 
já procura integrar, discussões, reuniões, de entendimento disso, mas é muita correria. É muita 
demanda, é muita procura e cada dia aumenta. Não sei se você viu aí fora, nesse horário tem poucas 
pessoas. Então de manhã às vezes não consigo entrar aqui dentro da minha sala porque as pessoas 
estão na porta. Às vezes, eu preciso abrir a porta e pedir silêncio porque fica difícil ouvir aqui dentro, 
de tanta gente. Fora as discussões, as brigas, e esse volume todo de pessoas. Ou brigando com a gente, 
porque tem isso também. Quando eu falei que não tem esse trabalho, a gente não tem suporte de 
secretaria. Então eu preciso chamar a ficha e preciso marcar na minha agenda, ir lá pra passar pra eles 
retirarem a folha, pra que o paciente possa tá assinando. Então eu preciso correr atrás. Eu não tenho 
um suporte de uma secretária que o médico tem. Então, você vê: eu preciso levar minhas folhas, eu 
preciso buscar as folhas, eu to arquivando. Então não tenho o suporte de uma secretária. Se tivesse um 
lugar, que tivesse secretária 
Eu preciso saber o que fazer com os psicólogos. Tem psicólogos lá, vai juntar os NAPS. Qual era a 
prioridade: os NAPS. Então quem trabalha com criança e com adolescente na verdade não é a 



  

prioridade. Na administração, quem veio coordenar esse serviço tinha uma outra prioridade, tinha um 
trabalho que queria desenvolver, que era com os psicóticos, com os doentes mentais graves, em função 
da deshospitalização e o fechamento dos hospitais psiquiátricos. Então montou isso. “Então o que faz 
com as crianças?” “Vocês precisam pensar”. “Com que recursos?” Aí um outro tipo de entendimento. 
O que faz com os psicólogos? Eles não podem mais ficar aqui. Então a gente coloca eles lá num lugar, 
numa Unidade de Saúde, que depois passou a Centro de Especialidades. Mas mesmo assim ainda não 
tem um programa definido pra criança e adolescentes.  Crianças e adolescentes precisam ser atendidos. 
Você não concorda? 



  

Agosto de 2002 
Ana Maria 
Idade: 43 anos 
 
Você fez o curso de psicologia, chegou a fazer licenciatura também? 
Não. 
Onde você fez? 
Na Metodista. 
Você lembra o ano? 
Foi em 81. 
A Psicologia foi o único curso superior que você fez? 
Foi. 
Você fez alguma especialização ou algum curso... 
Eu fiz Lato  Sensu em  Psicopedagogia dos  Jogos na Metodista. Atualmente eu estou no terceiro ano 
em especialização em Psicosíntese. 
Onde? 
Pelo Centro de Psicosíntese de São Paulo, que é vinculado ao Centro de Psicosíntese de Firenze 
(Florença), que é a Sede. 
Interessante, não conheço este trabalho... 
Pouquíssima gente conhece. Risos. Foi desenvolvido por um psiquiatra italiano, contemporâneo de 
Freud.  
Você executa outras atividades profissionais fora da UBS? 
Algumas consultas, no consultório. 
Você tem supervisão ou acompanhamento neste outro trabalho no consultório? 
Eu tenho, na realidade, todo um trabalho de supervisão dentro deste curso de psicosíntese, que inclui 
também as pessoas daqui. 
Você diz que as pessoas daqui, são... 
São da Unidade. Eu seleciono o caso que eu vou levar e é feito todo um trabalho a partir do caso que 
eu levo e aí pra mim é indiferente se é daqui ou do consultório. 
Quanto tempo de serviço você tem como psicólogo da rede municipal de saúde?  
Desde 87. 
Foi concurso? 
Foi. 
Foi concurso municipal ou estadual? 
Estadual. 
Você faz 6 horas. 
Sim 
Qual seu cargo atual? 
Psicóloga. 
E a função atual?  
Também. 
Qual a carga horária de trabalho?  
30 horas semanais. 
E a carga horária presencial? Por exemplo: você faz algum curso, supervisão, dentro desta carga 
horária?  
Cumpro as 30 dentro da unidade e não tem nada que eu venha solicitando. Isto é muito eventual, deu 
cursar. Eu curso nos finais de semana. Difícil conseguir. Nunca precisei formalmente solicitar.  
Se você solicitasse, você acha que teria espaço pra isso? 
Acredito que sim, numa carga horária pequena, acredito que sim. Se for uma carga horária extensa, eu 
não sei se teria toda esta disponibilidade. Não sei, nunca tentei, nunca precisei. Para eventuais work 
shop sim. Sinto essa abertura. Mas pra um curso a longo prazo eu não sei como seria. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? 
8, 10, depende. 



  

Indique as atividades que executa na UBS: 
Em triagem? Sim. 
Psicodiagnóstico? Sim. 
Encaminhamento? Sim. 
Orientação? Sim. 
Atendimento Psicoterapêutico individual? Sim. 
Atendimento Psicoterapêutico em grupo? Se considerar o grupo como é considerado aqui, de cinco, 
não. É porque se considera aqui pra efeito de estatística o grupo a partir de cinco elementos. Pode ser 
dois, três, menos. Não pra rede. 
Saúde Pública? Não. Aqui é um centro de especialidades. Com uma característica mais ambulatorial. 
Em relação à afirmação: "saúde é ausência de doenças". 
Discordo parcialmente. 
Porquê? 
Bom, eu vou olhar um pouco a doença no nosso enfoque, do ponto de vista mental. Eu sinto assim, 
que o adoecer sinaliza algo que não está bem e que pode levar a um estado de equilíbrio, ou re-
equilíbrio. Estar doente é um sinalizador, só. Então não entendo a saúde como a ausência desse sinal, 
que isso pra mim não seria saúde. Porque senão você estaria num contínuo, sem mudança, sem 
transformação. Eu sinto uma dialética neste movimento, saúde, doença. Eu não consigo ver saúde 
como ausência de doença. 
Como você define saúde? 
Eu faço a relação de saúde com o grau de auto-conhecimento. Quanto mais você se reconhece, quanto 
mais você se percebe, mais você pode atuar, sobre isso, fazer escolhas a partir disso. Eu entendo na 
relação com o auto-conhecimento. 
Como você define prevenção na área psicológica? 
Educação. Pensando no meu trabalho que é basicamente com crianças. Então, me vem a Educação.  
O que é promoção de saúde psicológica? 
Me vem uma coisa de marketing. Promoção de saúde, num me vem claro este termo. Como veio a 
idéia de marketing, talvez seja até a informação. Promover a saúde talvez seja até a veiculação. Da 
informação, pra que um maior número de pessoas possam ter acesso.  
Qual a colaboração da psicologia nessas áreas? 
Pensando na questão do promover, ligado à educação. Não, a prevenção ligada à educação, a 
colaboração que eu sinto, pelo menos do ponto de vista da minha prática, é com o diagnóstico. De uma 
série de doenças que você vê em macro sistemas, a partir daquele cliente que você recebe. Então você 
consegue ampliar isto e detectar outras questões. Agora, eu sinto que isto fica. Você consciência de 
uma série de coisas e isto acaba ficando dentro da tua percepção. Não sinto que isto vá adiante. Eu falo 
isto até pensando em algo que tá acontecendo que é muito sério em nosso estado, que esta questão da 
promoção automática das crianças na escola. Isto tem um discurso pedagógico, político, mas o 
resultado, você vê, é outro. Então é muito delicada a questão e você recebe, quando finalizaram com 
isso em 88, 89 eu já fiz o prognóstico. Não deu outra. O afluxo de crianças que vem, massacradas por 
esse processo é muito grande. Desvirtuou a demanda. Eu sinto um pouco isso. Talvez seja essa 
capacidade que a gente tem de diagnosticar. Não só no micro, como no macro, fica de mãos atadas. 
Agora na promoção, Olha só me vem uma coisa na promoção. Muita seriedade em promover a saúde 
mental. Seriedade. Não vem outra coisa, porque vejo assim, muitos movimentos, quase que um 
modismo, um auê, e eu olho tudo isso com uma certa reserva. Na promoção, basicamente, seriedade e 
respeito. 
Você realiza algum trabalho relacionado com os temas das questões? 
Olha, o meu enfoque é pra saúde. Eu trabalho com criança, então tem questões graves com a criança, 
mas eu sinto que o trabalho de investimento em relação à criança, ele já é de promoção de saúde. Pela 
precocidade da intervenção, neste sentido. No momento não desenvolvo trabalhos com grupos de 
prevenção, na minha área, ou junto à educação. Nem caberia, nem teria como desenvolver isto neste 
momento. Vejo que é uma possibilidade de atuação. 



  

O que seria necessário para um bom desenvolvimento de seu trabalho: 
Condições físicas? Tenho condições físicas, acho que até razoáveis, não pra grandes grupos.  
Verbas? Nenhuma verba disponível, pra qualquer aquisição de material mais específico.  
Material? Nem verba, nem material, nem mediante solicitação. Sequer lápis de cor, sequer caneta, 
sequer clips. Você vai pegando na unidade. Quando acabar a caixa de lápis de cor,  eu não sei. Porque 
eu acho muito sério você também, tapar esta questão, trazendo. Borracha, caneta, você acaba trazendo, 
chega uma hora que você não tem. Cheguei a fazer triagem com caneta vermelha, mas dispondo ainda 
do que o serviço oferecia. Esta falta de material é desagradável. Você vai administrando, mas eu não 
sei o quanto aquilo.. Sabe! É por isso que eu digo dessa dialética da saúde e da doença: é você 
reconhecer o desconforto e ver como é que você vai administrar esse desconforto e até que ponto você 
vai tolerar isso ou não. Em prol do quê? Qual é o ganho? É um longo trabalho. Longo! 
Suporte técnico? Olha: no nível que eu cheguei, eu faço minhas escolhas e são hoje extremamente 
seletivas e exigentes. Então eu já passei por uma série de experiências catastróficas, inclusive de 
supervisão, clínica, institucional, dentro destes anos todos de trabalho. Hoje eu fiz a minha opção 
dentro desta área que eu escolhi de especialização, dentro desta linguagem... Então eu não sinto que a 
administração pública hoje, se ela vem e me oferece uma outra linha... Hoje, ainda que eu invista, eu 
invisto naquilo que eu escolhi. Aí, já fica um pouquinho sem abertura pra essas: “vai ter? vai. Faz!”. 
Não tenho tanta disponibilidade pra isso. Eu prefiro escolher. 
Maior integração entre os profissionais? Olha: eu já passei por muitos movimentos, dentro deste 
anos todos de trabalho, pela Municipalização, por diferentes coordenações. Eu não sinto que seja 
fundamental essa integração, pelo menos não do ponto de vista que eu já vi, parece que as coisas 
redundam nas queixas e efetivamente, juntar meia dúzia de gatos pingados, pra gente ficar no mesmo 
discurso da falta de material, da falta de condições... Ai! Sinceramente, não! Deste ponto de vista, não! 
Participação de instâncias superiores? São dispensáveis, no meu ponto de vista. Na medida em que 
eu já tive muitas experiências, onde isto mais dificultou do que facilitou o trabalho. Já vivi situações 
de extremo desrespeito, de estrema falta de ética. Então você vai passando pelas situações, porque na 
realidade você sabe que a administrações passa. Principalmente do ponto de vista do trabalho com 
criança. Há um outro enfoque, outras preocupações, voltados pra questão do trabalho com adulto e na 
incompreensão em relação do desenvolvimento do trabalho com a criança. Então, hoje, este 
distanciamento, pra mim, é uma bênção. Pelo menos você tem paz pra poder trabalhar. Porque você 
sabe, que se você não tem, nem material básico, pro trabalho.. O que eu tenho hoje, é o que eu 
consegui adquirir, eu herdei da época do estado. Nós fomos municipalizados em 89. Então eu sei, que 
tudo que eu tenho ali pra trabalhar, mesmo que eu tinha a 15 anos atrás. Então eu não tenho muito o 
que esperar, em termos de discursos políticos, discursos ideológicos. Não há escuta, é melhor então 
que não haja interferência pra que eu possa ao menos, trabalhar em paz. 
Tem alguma coisa a mais que você queira colocar? 
Acho que não. Porque o básico que você precisa é disso: material, espaço e respeito. Eu me sinto 
respeitada dentro da unidade, em relação ao trabalho que eu desenvolvo, eu sinto este respeito na 
Unidade. 
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na UBS? 

Olha,,  eu oscilo entre plenamente satisfatório e satisfatório. Porque até vejo os próprios casos e vejo 
meu processo de crescimento. Não dá pra afirmar plenamente satisfatório, mas estou satisfeita com o 
trabalho. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho 
que desenvolve na UBS? 
Foi um caminho longo, já. Da unidade ficou muito distante. Eu consigo ver meu trabalho anterior. 
Naquele período eu sentia como Suficiente. Então eu me voltei pra área clínica infantil, já tinha feito 
esta opção. De lá eu fui pra APAE. Eu pensei:  todo processo diagnóstico, na época era legal, de uma 
forma muito séria. Depois, todas as transformações que eu fui fazendo depois que eu entrei neste 
serviço. Então é difícil. Pras coisas que eu descobri depois, eu sinto que é muito pouco. Mas eu sinto 
que da época que me graduei, foi o bastante pra dar o início, não pra executar o que eu executo hoje. 
Pra isso não é suficiente. Ele foi suficiente pro meu início, não pro que eu faço hoje.  



  

Porque você optou por este tipo de trabalho? 
Olha, que queria trabalhar com uma população diferente. Eu já tinha ficado cinco anos na APAE, com 
um trabalho com deficiência mental. Então, eu queria um trabalho diferente. Me identifiquei com o 
trabalho institucional por ter um trabalho de equipe multidisciplinar, apesar de todas as mudanças que 
foram acontecendo, diminuição das equipes, enfim, dos serviços. Mas, existe ainda um trabalho bem 
próximo com a fonoaudiologia, bem integrado e isso me gratifica, muito. Então sempre a experiência 
de instituição e na época não daria pra te dizer, porque o salário em si, foi sempre meia dúzia, 
basicamente isso. Mas, era a oportunidade de trabalhar com uma população diferente, e o trabalho de 
instituição e o trabalho de equipe. 
Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população? 
Olha o que me vem é uma questão assim: de estudo epidemiológico, de respeito, sabe aquela 

proporção de profissionais pra um número populacional, porque isso permitiria que você 

desse uma atenção, se não imediata, pelo menos mediata. A gente procura, aqui, dar uma 

atenção imediata, na medida que a gente mantém sempre o trabalho de triagem aberto. Não há 

fechamento, mesmo que depois precise aguardar uma vaga, mas você às vezes tem como 

orientar a pessoa pra outras unidades, ou pra outros profissionais, outras especialidades 

médicas. Então eu acho que o ideal é você respeitar essa proporcionalidade, porque você 

acaba sobrecarregando o profissional, isto gera frustração. Você pode até administrar essa 

frustração, sem chegar a uma indiferença, mas também não tem muito milagre pra fazer. Às 

vezes você ouve uns discursos assim bem desrespeitosos sobre o número de pessoas que você 

atende, que a fila tá grande. 



  

Outubro de 2002 
Tereza 
Idade: 42 anos 
 
Sobre a formação: Sim;  fiz cinco anos, também fiz licenciatura, no quarto ano a gente se formou em 
licenciatura depois no quinto foi. 
Onde? Na Senador Flaquer Ano? Não lembro, já faz alguns anos, me formei em 83, 83 ou 84, acho 
que foi em 84. 
Psicologia foi seu único curso superior? É sim, foi, Fez Pós-graduação, especialização? Pós-
graduação não tenho, fiz especialização em ludoterapia, que a gente faz, e psicodiagnóstico. 
Onde você fez? Eu fiz no, já faz algum tempo, eu fiz assim SAPIENS, especialização em ludoterapia, 
fiz alguns cursos lá. 
Além do trabalho na unidade você exerce alguma outra atividade? Não, atualmente não, já tive 
consultório, mas agora só trabalho aqui na unidade. 
Você faz supervisão? Não, atualmente não faço 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Por dia em média nove, porque minha carga 
horária é pequena. 
Qual é sua carga horária? 24 horas, eu trabalho 4 horas, cinco né, uma eu faço quatro, as outras eu 
faço cinco pra dá.  
Essas 24 horas são presenciais, se você precisar sair pra fazer algum curso eles liberam? Sim, 
eles liberam, mas como, às vezes eu tenho um tempo livre eu prefiro não, porque eu sei que vai me 
atrapalhar, então às vezes se eu tiver que fazer eu faço nos horários que tiver livre, até porque eu tenho 
alguma disponibilidade de tempo, então eu não preciso fazer no meu horário de trabalho, eu cumpro as 
vinte e quatro outras. 
Atividades que executa: 
Triagem: Triagem,  fazemos, sim faço, a gente faz triagem, aqui o sistema é esse, eu não sou da 
prefeitura eu vim da FAISA, não sei se você conhece a FAISA. Não. Então vai fazer três anos que eu 
estou aqui, que a FAISA foi incorporada a prefeitura, então lá a gente não tinha esse sistema de 
triagem, nós éramos por agendamento, as pessoas procuravam,  a gente agendava, aqui não, aqui a 
gente... 
Psicodiagnóstico: Sim, em alguns casos, não é uma coisa comum que a gente faz, mas eu faço, não é 
norma aqui.  É uma coisa minha, quando eu vejo que é necessário.  
Encaminhamento: Também 
Orientação: Sim, faço orientação aos pais, porque o meu atendimento é infantil, eu trato infantil, 
então a gente trabalha na orientação dos pais também.  
Atendimento psicoterapeutico individual: Individual e em grupo. 
Em grupo também: em grupo também, como a demanda é muito grande a gente acaba fazendo grupo. 

Faz psicodiagnóstico, desculpa, já perguntei.  
Saúde Pública: Como assim saúde pública? Atendimento de saúde pública. Aqui é público né, a 
gente faz atendimento de saúde pública, o que entendo aqui é público, eu faço atendimento de saúde 
pública sim, a gente atende um pouco de tudo.  
Definição de Saúde: “Saúde é ausência de doença”.: Saúde é ausência de doença, mais ou menos, 
acho que é parcial, acho que, se a gente for ver assim saúde, se a gente perguntar também saúde a 
gente logo vê que não tem doença, é doença física.  
Como você definiria saúde? Saúde, quando se fala em saúde? Isso. É saúde assim se for em relação à 
pessoa, saúde, eu acho que quando a pessoa estar bem, saúde assim a pessoa estiver bem, tanto 
fisicamente, quanto emocionalmente eu acho que se pode dizer que estar com saúde. Agora se a gente 
for se referir à saúde, acrescida dessa saúde. Não Saúde. Acho que saúde deveria ser como tá 
apresentado não está sendo muito boa, deveria ser de uma maneira que pudesse realmente cuidar da 
população, que pudesse atender essa população, então a gente vê que na saúde não está sendo atendida 
a demanda que está vindo ai, então eu acho que está tendo muita dificuldade de implantação mesmo da 
saúde, assim saúde da população geral. Agora o que eu entendo de saúde da pessoa como se tá bem 



  

fisicamente, emocionalmente, agora a saúde como é apresentada está com bastante déficit, precisa 
realmente ser de uma maneira mais abrange, a gente não vê a dificuldade que as pessoas tem de chegar 
nessa saúde, saúde no sentido de procurar o serviço, de fazer o atendimento. 
Como você define prevenção na área psicológica? Assim como eu trato até com criança a gente faz 
assim muita prevenção, essa questão de orientação de pais, isso é uma questão de prevenção, 
orientação aos pais é uma questão de prevenção, assim crianças pequenas, eu trabalho dessa forma, 
crianças pequenas com 2 ou três anos, até 4 ou 5 anos a gente fica muito com os pais, a gente orienta 
muito os pais, isso é uma questão de prevenção, ainda mais hoje que vem mais assim distúrbio de 
comportamento, que essa questão é a queixa principal que a gente tá tendo hoje é a questão de 
agressividade e distúrbio de comportamento, então a prevenção na psicologia é assim essa questão de 
orientar, de mostrar, no meu caso como é mais com criança, pros pais, a prevenção que eu vejo é nesse 
sentido. 
E promoção de saúde, o que é promoção de saúde? Promoção, promover a saúde, assim no sentido 
de promoção é divulgar mais o trabalho no sentido de mostrar tipo de, que nem a psicologia, muitos é 
difícil você, não sabe o que é psicólogo, por mais que a gente esteja no postos assim, muito ainda vem 
aqui pensando que é médico de louco, então é tentar divulgar um pouco mais o que o trabalho do 
psicólogo faz nas Unidades de Saúde, então é assim você fazer divulgação do seu trabalho, na questão 
da psicologia é assim, e outras também na questão da medicina, divulgar mais o serviço, o que cada 
um faz, o que está fazendo, acho que isso é promoção.  
Aqui você falou que faz trabalho de promoção com os pais, você faz algum,  ou trabalho de 
prevenção ou promoção de saúde? Eu agora, a gente tá um pouco limitado, porque o ambiente aqui 
é um pouco limitado, mas antes eu fazia assim com diabéticos, a gente tinha grupos assim de 
diabéticos tudo, trabalhávamos até com a endócrino, mas agora, eu trabalhava no posto um que era da 
FAISA e lá a gente tinha as endócrinos e depois viemos pra cá, como aqui ficou uma coisa assim 
muito ampla, e aqui perdeu-se um pouco esse trabalho que a gente às vezes tinha lá no posto, no 
entanto que uma endócrino já não está, em fim perdeu-se um pouco. Aqui eu só to no atendimento 
mesmo das crianças. 
Você só faz atendimento infantil? Infantil, aqui é só infantil, quando eu me formei mesmo foi isso 
que eu escolhi. É ludoterapia. Gostava mais. 
Quanto tempo foi o seu curso de ludoterapia? Já faz acho que uns 6, bom me formei em 84, depois 

de algum tempo assim, eu tava sem supervisão, porque logo eu vim pra cá e montei o consultório, 

quando eu me formei, pra cá, eu vim pra FAISA, que a gente fez um trabalho voluntário lá, ficamos 

acho que 2 anos na FAISA de trabalho voluntário, porque eles não tinham psicólogos a FAISA não 

tinha, eu e uma outra colega que iniciamos o trabalho de psicologia na FAISA, que a gente foi fazer 

um trabalho lá de faculdade, eles gostaram, a gente foi assim se a gente podia ficar como voluntária, a 

gente ficou mais ou menos um ano e meio, depois a gente foi contratada, até que a gente tinha um 

consultório, nós montamos um consultório, eu acho que faz, uns dez anos mais ou menos. 

Qual foi a duração do curso? Uns quatro anos, é grande. 
Necessários para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: É;  não são muito adequadas não, principalmente pra criança, não é adequada, 
realmente a gente precisava ter uma mesa um pouco menor, aqui a gente já conseguiu aqueles mesas, 
lá nós temos uma mesa um pouco menor, conseguimos aquelas pras crianças menores, não é muito 
adequada não, precisaria melhorar, eu pelo menos não tenho as mesas pequeninhas pras crianças, mas 
eu acho que, na medida do possível que a gente possa fazer. 
Verba: Não, muito, tá com muita dificuldade, até pra conseguir papel sulfite, que é o que a gente 
normalmente precisa pra atendimento no momento não há.  
Material: A questão entra no material, acho que também entra na verba, porque eles não têm verba 
pra isso. 



  

Instrumento: Não,  instrumento acho que eu tenho, o que é necessário assim, acho que dentro, eu 
tenho, que nem testes e tudo alguns são meus.  
Carga horária maior: Pra mim no momento é adequada, pra mim, porque aqui a prefeitura tem o 
pessoal do estado e o pessoal mesmo da prefeitura, o Estado cumpre 6 e os da prefeitura compre 8, 
quer dizer no momento pra mim eu acho que, lógico que precisaria de mais profissionais, isso sim, de 
profissional precisa porque a gente tem uma demanda muito grande, uma lista de espera muito grande, 
mas assim pra mim, no meu caso eu acho que tá bom, no momento não. 
Participação maior de instâncias superiores: Sim, eu acho que tá, nós tínhamos até mais reuniões, 
mais participações, agora não, depois que mudou a direção não, pra você ter uma idéia teve, acho que 
há uns dois anos, entrou uma nova diretora, eu não a conheci, ela foi embora, agora já entrou uma 
outra. Aqui a questão dá, porque é chefe sabe, muito chefe, mas aqui acho que tá bem, mas assim, não 
há, se há reuniões não há com a gente, agente fica sabendo por outras pessoas, realmente não há 
entrosamento, tem muita gente aqui que não conhece. 
Maior integração entre os profissionais: Eu acho que sim, eu acho que aqui cada um faz o seu 
trabalho e é assim, cada um faz o seu serviço, um ou outro tem, mas eu sinto, não sei se é coisa minha, 
como eu vim da FAISA, a gente tinha um trabalho bem diferente, a gente tentou no início se enturmar, 
se entrosar, mas já tinham assim uma coisa, como se diz, uma coisa já armada, uma coisa assim e 
algumas coisas que eu não concordava, a gente quando precisa de alguma coisa assim a gente troca, 
mas aquelas reuniões que a gente deveria ter, eu achava que a gente devia ter, pra se falar do trabalho 
alguma coisa, no momento não há, houve, mas no momento o entrosamento não é. 
Tem algo que queira falar? Assim eu acho assim, que o importante, igual tava falando do 
entrosamento eu acho muito importante, aquela coisa assim como a gente fala, a gente tem que 
trabalhar cada um faz o seu serviço e vai, a gente não tem um, eu acho que pra um desenvolvimento 
melhor do trabalho era a equipe estar mais enturmada, eu acho que isso teria um rendimento melhor no 
trabalho da gente. 
Se você for falar do seu trabalho aqui, no atendimento  à  população, como você o  classificaria? 
Eu acho que pelo que eu to desenvolvendo é satisfatório, dentro do que a gente pode fazer, dentro 
limite, eu acho que o trabalho é satisfatório. 
Em relação a formação na graduação e o trabalho na UBS? Quando a gente tá na faculdade a 
gente tem uma idéia diferente, quando a gente tá, eu acho assim, acho que foi suficiente, lógico que 
tem que se desenvolver, mas acho que ela deu uma boa base pra poder desenvolver o trabalho.  
Porque escolheu esse tipo de trabalho no serviço público? Eu sempre que eu procurei a psicologia 
eu sempre gostei de trabalhar com a criança, no serviço público a gente pode desenvolver um trabalho 
maior, que a população é diferente, a gente tem um enriquecimento maior com a população do que no 
consultório, ou no serviço na indústria, indústria eu nunca me interessei, mas foi mais pra clínica que 
eu me voltei, mas eu acho que a gente tem um trabalho mais a desenvolver mesmo com a população 
no serviço público, o consultório acho que é mais fechado, aqui a gente tem um trabalho que é mais 
necessário, não que desvalorize, lógico é importante também o consultório, mas eu acho que é mais 
interessante.  
O que seria pra você um atendimento ideal para  a população? Aqui a gente assim, atende até, 
atendemos assim, muita gente e às vezes em horário, aqui assim a demanda é muito grande, seria ideal 
se ter muito mais profissionais que pudesse atender essa população e que a gente pudesse, porque a 
gente atende muito, a gente atende muito aqui, a gente do horário que a gente tem, e aqui a procura é 
muito, então o ideal assim era ter muito mais profissionais na área pra poder desenvolver o trabalho, 
isso ajudaria muito, acho que a gente poderia fazer até um trabalho melhor, desenvolver um trabalho 
melhor. 
Você falou pra mim que veio da FAISA, o que era a FAISA? Você não conhece a FAISA?  Não. 
Nossa em Cidade todo mundo conhece. Eu não sou de Cidade. Assim,  a FAISA é a fundação de 
assistência  à  infância de Cidade, então ela atendia aqui em Cidade, atendia a população de 0 a 12 
anos e depois de 12,  a saúde era pra prefeitura, então era uma fundação sem  fins lucrativos que ela 
tinha, quer dizer só tinha  pediatra, era só pediatria realmente, então ela atendia assim, fazia prevenção 
à  criança, era atendido só criança mesmo e era uma fundação, ela fazia e desenvolvia todo esse 
trabalho da saúde da infância aqui em Cidade, depois com os, de uns anos pra cá, quatro anos, foi com 



  

o Daniel, acho que na primeira gestão do Daniel, integrou. Lutamos muito para que não acontecesse 
isso, mas foi.  
Algo que queira falar sobre o trabalho? Não, acho que não.  
   
Outubro de 2002 
Denise 
Idade: 46 anos 
 
Sobre a formação: A minha formação é da Metodista, eu sou formada na Metodista  e na Metodista 
se sai com formação pra psicólogo clínico e não para Bacharelado todo, é a formação completa. 
Você fez licenciatura? Não, eu iniciei licenciatura, porque na Metodista é separado né, não sei se 
agora é, iniciei licenciatura e não conclui.  
Qual foi seu ano de formação: 1989 
Psicologia foi o único curso superior? Não, eu iniciei um curso de superior de voltado para a área de 
química, que seria ciências do primeiro grau, alguma coisa assim, não me lembro, mas que tinha uma 
carga horária voltada para a área de química, seria professora de química. Eu tinha uma coisa assim de 
que um dia eu iria trabalhar na área de química, ia ser cientista química e olha,  só onde eu parei. Não 
quis né.  
Você não concluiu? Não, cheguei até o segundo ano, não tinha nada  a ver, teve assim, tinha uma 
também assim, tinha uma outra área que eu queria atuar que era a área de enfermagem, tentei até fazer 
o vestibular pra área de enfermagem também, né. Então tinha duas áreas que eu queria atuar, 
enfermagem e psicologia, mas na verdade a psicologia é a que mais me mobilizou e me chamou a 
atenção. Até acabei sendo aprovada no vestibular de enfermagem, mas eu  optei por psicologia. 
Você fez algum curso de especialização,  Pós-Graduação? É na verdade é assim, logo depois que eu 
terminei a faculdade eu fiz vários cursos de  Pós-graduação não  Strictu  Senso,  Lato  Senso, né, e 
acabei fazendo psicologia hospitalar, não conclui, não chegaria a ser  um curso de especialização  até 
como strictu senso, porque eu fiz um curso de especialização em psicoprofilaxia da quarta gestação e 
puerpério no hospital São Paulo, mas eu tive um problema muito sério na família, eu acabei não 
concluindo a monografia e perdi o prazo, fiz dois anos de curso, né e ai aconteceu dois episódios 
extremamente sérios na minha família e eu não consegui retornar e acabei não fazendo a monografia, 
concluindo, né e acabei deixando perder. Depois mais recentemente, eu acabei fazendo o curso de 
psicologia psicossomática e psicologia hospitalar, ai foi uma especialização assim. 
Onde? Eu fiz aqui na UNI A, que é a Senador Flaquer. 
Quanto tempo de Curso? Foi 2 anos de curso, é porque foi mais um pouquinho que 60 horas, é foi 
quase dois anos de curso.  
Executa outra atividade fora da Unidade Básica? Sim, tenho consultório, né.  
Qual é a carga horária? Bom na verdade aqui eu tenho uma carga horária de vinte horas, né. Aqui  
na Unidade? Isso. E no consultório eu estou praticamente retomando o consultório, porque eu 
trabalhei muito tempo como psicóloga numa fundação pra crianças carentes, crianças com risco social 
e pessoal, então eu acabei trabalhando nessa fundação durante 6 anos, eu atuei como psicóloga dessa 
fundação, depois eu fui pra um setor coordenar um abrigo, então passei a coordenação do abrigo, o 
tempo era extremamente escasso, então eu acabei não dando continuidade pro consultório. Então 
praticamente eu estou retomando o consultório, faz pouco tempo, faz dois anos, pra três anos, dois 
anos e meio que eu estou aqui e é o tempo que eu estou retomando o consultório, praticamente 3 anos. 
Então assim, minha carga horária no consultório acaba sendo mais ou menos umas dez, quinze horas 
por semana. E também desenvolvo uma atividade do ambulatório de obesidade da Fundação ABC, da 
Medicina, as terças feiras à tarde. 
Somando então dá de 11 à 15:00 horas, as duas atividades? Não,  dá  mais, aqui eu tenho vinte 
horas. Não tirando aqui, só clínica e o ambulatório. Não dá mais, pq aqui são vinte horas semanais e 
lá cinco horas, dá mais ou menos umas quatro horas por semana lá, então dá umas 24 horas nesta e 
mais umas, eu não tinha pensado qual carga horária eu faço lá, umas treze horas de consultório dá, 
catorze horas mais ou menos por semana. 



  

Tem supervisão? Atualmente não, mais recentemente estou participando de um grupo de estudo, 
tenho um grupo de estudo, eu falo assim, supervisão formalizada eu não tenho, mas eu tenho uma 
pessoa  que é supervisora, amiga minha, eu busco orientação dela, mas assim cada uma semana, a cada 
um mês eu faço supervisão com ela. Praticamente é uma supervisão. 
Esse grupo de estudo é toda semana? Toda semana. Qual é o enfoque de vocês? Psicanálise. A 
gente  tá numa reinserção do estudo, tem mais ou menos um ou dois meses que a gente tá retornando, 
né, porque a gente fez o grupo não deu continuidade, agora a gente tá retomando a mais ou menos dois 
menos, então a gente tá se propondo a reestudar algumas questões, lendo texto da psicanálise, mais 
texto voltado para Winnicot, Melaine Klain, discutindo algumas questões.  
Quanto tempo você tem como psicóloga na rede municipal? Aqui nessa Unidade, na Unidade de 
Saúde eu estou a pouco tempo, a Fundação tem mais ou menos seis anos, aqui eu estou a mais ou 
menos dois anos e meio. 
Você foi contratada por concurso? Isso. Estadual ou Municipal? Eu acredito que é municipal, na 
verdade eu sou funcionária da Fundação ABC, da medicina, quer dizer é uma instituição pública 
municipal, mas ela tem um vínculo com a prefeitura né, meu vinculo de contrato é com a Fundação. 
Aqui você tem a função de psicóloga, porque antes você era coordenadora? Isso. Lá eu fui 
contratada como psicóloga da instituição, enquanto técnica eu assumi o cargo de coordenação, 
estavam sobre minha responsabilidade os técnicos que atuavam, eram psicólogos, assistentes sociais e 
pedagogos.  
Essas vinte horas que você trabalha aqui são presenciais? Sim. Se você tiver que sair para algum 
curso você acha que eles liberam? Liberam se eu tenho que fazer Congresso, tenho autorização para 
um Congresso por ano. Quando tem curso também, eu acabo também podendo estar fazendo, eu é que 
acabo não fazendo. Que nem assim, no ano passado eu fiz duas disciplinas na USP, na psicologia 
clinica, então eu acabei, para não estar ausente aqui, que é muito pouca hora e a gente tem uma 
demanda extremamente significativa, eu fazia uma troca de horários, existe essa flexibilidade, eu acho 
que isso é uma coisa legal, porque você, também tem a sua clientela que você tem que respeitar, eu 
acho extremamente importante isso, você tem seus horários pra tá atendendo a população. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Por dia, aqui na Unidade de Saúde o meu trabalho 
não tá só voltado para o atendimento clinico, o objetivo específico do psicólogo aqui na UBS tem um 
caráter não assim extremamente clínico como no ambulatório de saúde mental, então a gente trabalha 
mais com promoção de saúde e prevenção  de saúde, então na verdade assim, lógico eu acabo fazendo 
um trabalho mais focal, psicoterapia breve, eu desenvolvo outros trabalhos,  tem trabalhos de grupo, 
orientação, também de orientação com os alunos da psicologia que a gente tá tendo agora espaço, com 
os alunos de psicologia de formação no quinto ano, da Faculdade UNIABC e inclusive da Metodista 
tem um aluno aqui com a gente, então quando eu tive que vir pra cá a gente fez uma  discussão com a 
UNIABC e esse interesse por parte da direção da psicologia pra tá trazendo os alunos pra cá pra eles 
terem a experiência de trabalho numa instituição, então a gente também orienta os alunos, faz uma 
pré-triagem com as crianças com distúrbios, distúrbios não, com dificuldade de aprendizagem escolar, 
e eles vem eles fazem, a gente faz uma pré triagem e eles desenvolvem os grupos, eles fazem os 
grupos, então a gente faz um grupo conjunto, é dupla, trabalho é dupla, então enquanto uma dupla 
atende as crianças a outra dupla atende os pais, então faz um trabalho de orientação de pais e um 
trabalho de psicoterapia breve, ludoterapia breve com as crianças e a gente de visto assim que tem 
dados resultados importantes. Então assim, se é pra contar atendimento individual eu diria que é 
extremamente reduzido, então daria assim em média por dia, cinco atendimentos, hoje que eu tinha 
atendimento com você, cinco atendimentos, em média eu vou atender dez, assim fora as outras 
orientação que a gente acaba fazendo. Hoje especificamente eu não tenho grupo, que nem na quarta-
feira no período da manhã a gente tem o grupo de aleitamento materno onde a gente participa, a equipe 
participa, pediatra, assistente social, alunos da medicina e tem uma estagiária de psicologia que 
participa do grupo, mais como observadores, porque na verdade esse centro de saúde ele tem uma 
especificidade diferenciada das UBS, então aqui é um centro de saúde escola. Então num primeiro 
momento ele está voltado pra assistência a população e a formação profissional médica, então nós 
temos os alunos a partir do quinto ano, segundo ano às vezes, eles começam a vir pra cá, mas a partir 
do quinto ano eles começam a atuar na Unidade. Então são blocos. O centro de saúde é assim, esse 



  

módulo é da pediatria e nós temos o outro módulo de  adulto e o outro módulo da Odonto, né. 
Somente no módulo da Odonto que não tem estagiário, mas o módulo de pediatria e de adulto, que no 
adulto está residindo a clínica da mulher, clinica do adulto específico, clinica do adolescente, essas três 
clinicas básicas. E aqui a gente tem a clinica pediátrica, então cada clínica tem um grupo de alunos 
atuando, então esses alunos têm os preceptores, então eles fazem os atendimentos e os preceptores 
devem estar juntos, por isso que o estagiário de psicologia veio para cá, pra que ele também tivesse 
essa atuação, conhecesse como é essa dinâmica da área de saúde, então ela tem um caráter um pouco 
diferenciado das unidades que a gente conhece no município. Então na quarta-feira nós temos o grupo 
de aleitamento materno no qual eu participo, então têm a pediatra, a assistente social e eu como 
psicóloga e os alunos da medicina, os alunos da psicologia e as mães, é um grupo aberto, que as mães 
todas as quartas-feiras são grupo novos diferentes, então essas mães vem a gente trabalha os primeiros 
meses de vida, como é que tá a relação da mãe com o filho como é que está a questão do aleitamento, 
como é que essa mãe está com ela mesmo com esse bebê, então são grupos assim bastante dinâmicos, 
e que o pediatra tá trabalhando junto comigo tem uma visão bastante importante com relação a lidar 
com grupos, a trabalhar com mais, então se tem uma mãe que a gente observa, percebe que ela tá com 
dificuldade, a gente sugere se ela gostaria de vir, passar conosco, hoje mesmo nós tivemos uma mãe 
que passou com o grupo da semana passada e o bebê não tava tendo peso, ganho de peso significativo 
e a gente observava que ela tava com a mama tinha uma quantidade de leite bastante importante, mas 
ela tava muito ansiosa, muito preocupa e ai a gente fez uma orientação individual com o casal e hoje 
foi o retorno dela e assim, hoje a gente já percebeu que o bebê ganhou peso, ela estava mais tranqüila, 
né. Então nos grupos a gente acaba trabalhando um pouco mais individual em vista dos casos. E desse 
grupo de aleitamento a gente faz  outros grupos, saem agendados pra outros grupos, que são grupos de 
orientação e puericultura, que justamente são os primeiros seis meses, então por exemplo, ontem nós 
tivemos um grupo, então saiu já agendado pra daqui, a gente marcava pra daqui quinze dias agora a 
gente tá dando mais porque não tá tendo espaço, então pra daqui um mês elas vão voltar e vai ser 
falado um assunto sobre febre com elas, então um estudante de medicina, um residente vai preparar o 
texto, muitas vezes não precisa preparar, então vai falar sobre febre, então vai dizer pra mãe o que que 
ela entende que é febre, o que significa febre, como mede a febre, o que  ela tem que fazer no 
momento de febre e assim vai. Então nós temos a febre, a diarréia, problemas respiratórios, quais os 
cuidados que a mãe deve ter com o bebê nos primeiros meses pra que ele não desenvolva um problema 
respiratório, ou quando ele tá desenvolvendo, quais os cuidados que ela tem que ter com a casa porque 
aqui a região é muito poluída, então quais os cuidados, cuidados com os animais, cuidados com pó, 
cuidado com a limpeza, então a gente dá algumas noções básicas pra essas mães e discute um 
pouquinho com elas, quais são as dificuldades, com isso a gente acompanha um pouquinho, se ela 
continua com o aleitamento materno, se ela introduz aleitamento misto, quais são as dificuldades que 
ela tá enfrentando, então é basicamente esse o nosso trabalho aqui na pediatria, juntamente, na clínica, 
no outro prédio eu desenvolvo trabalho de grupo com as mães adolescentes, nós temos o programa 
saúde da adolescente, também atende adolescentes, eu também faço atendimento psicológico das 
adolescentes que são encaminhados para cá, lá também tem uma outra psicóloga, mas ela, a atuação 
dela está voltada pro ensino médio, ela é docente, então a carga horária dela é menor que a minha, 
quatro horas, oito horas semanais, ela faz alguns atendimentos, mas assim com o objetivo de tá 
discutindo ou acompanhando os alunos dando um enfoque psicológico dentro da área médica, então 
acaba vindo mais pra mim. Então a gente faz grupo de mães adolescentes toda a quarta-feira também, 
participam também pediatras ou residentes de pediatria, são mães que a gente acompanha até os dois 
anos de idade dos bebês, a gente discute diversos assuntos com elas, desde planejamento familiar, a 
sua responsabilidade, seu momento de vida, suas perspectivas de vida, se elas estão estudando, se 
estão trabalhando, se elas estão morando com o companheiro e como é que tá essa relação, se tão com 
os pais, é um trabalho que a gente tem uma demanda bastante expressiva, elas são constantes, a gente 
tem um vínculo bem próximo com elas. Então assim, o ambulatório já existia, depois que a gente veio 
a gente acabou mudando, o ambulatório já tem há algum tempo, a gente se propôs a tá desenvolvendo 
outra atividade, mas em função do nosso tempo, a nossa carga horária acaba não sendo assim eternas, 
mas a gente faz o que é possível fazer.  



  

Eu vou falar algumas atividades e aí vou confirmar, algumas você já falou que faz,  então eu vou 
confirmar? 
Triagem: triagem, não sei como é que seria essa triagem, eu acabo fazendo uma triagem, porque todas 
as pessoas que acabam vindo procurar, a minha agenda ela não fica na recepção, eu acabo assim a 
pessoa vem procurar e eu acabo rapidamente tentando levantar quais são as questões que ela tem, 
então acaba sendo uma triagem. Então dentro dessa orientação é uma triagem. 
Psicodiagnóstico: Não faço psicodiagnóstico 
Encaminhamento: Sim, acabo fazendo encaminhamento 
Orientação:  Sim,  
Atendimento psicoterapêutico individual: É,  acabo focando um pouco mais as minha atividades 
Em grupo: O em grupo só mais os trabalhos educativos e não os psicoterapêuticos. 
Saúde pública: De um modo geral sim, porque nós trabalhamos também fazendo orientações assim 

pra creches, nós temos, eu faço também um grupo com agentes de saúde, um grupo psicopedagogo, 

que aqui na nossa unidades nós temos o programa de saúde da família, que nós temos o núcleo na 

favela de Capuava, então nós temos os grupos de agentes da saúde e nós fazemos o grupo com esses 

agentes a cada quinze dias, pra discutir assim um pouco o trabalho deles, a postura deles, as angústias  

que eles enfrentam diante dessa nova proposta de trabalho, então trabalha eu e a assistente social, nós 

fazemos esse trabalho de psicoterapia com eles, que é uma  psicoterapia breve, o espaço que a gente, 

que eles nos buscaram pra trabalhar um pouco as dificuldades que eles encontram no dia-a-dia, as 

próprias angústias deles. 

Definição de Saúde: “Saúde é ausência de doença.”. Saúde é ausência de doença. É concordo. 
Parcialmente ou plenamente? Plenamente. Por quê? Essa doença eu não entendo que é apenas uma 
doença física, é um estado biopsicosocial, que é o bem estar integrado, então na verdade assim, na 
verdade ela está com uma dificuldade financeira vai influindo, vai trazendo problema pra sua dinâmica 
familiar, com a sua auto-estima, conseqüentemente ela vai estar, ela não vai estar bem, então nesse 
sentido eu entendo que ela precisa estar bem, não só fisicamente, mas emocionalmente com seu 
trabalho, com seus familiares, no seu dia-a-dia com ele mesmo.  
Como você define saúde? È o bem estar biopsicosocial, é você, é o bem estar de uma forma geral. 
E prevenção de saúde na área psicológica, como você define? Prevenção, eu entendo que tudo que 
você puder vir a fazer como trabalhos assim educativos, orientação, então por exemplo, basicamente 
aqui o que a gente faz o grupo de aleitamento materno, eu diria que é um trabalho preventivo, 
inclusive pra que essa mãe com essa criança não possa desencadear futuramente uma relação onde 
possa ter dificuldades, então a gente vai tá discutindo nesse grupo a relação dela com o seu bebê, como 
é que ela alimenta, que esse amamentar não tá só nutrindo ele pra crescer fisicamente, mas você pode 
estar nutrindo ele de amor, de carinho de atenção, de limites, então ele vai ter limites, ele tem 
autonomia, então é uma série de coisas que a gente tá trabalhando, ela conhecer o seu bebê, como é 
que ela pode lidar e se conhecer também. Eu entendo que o trabalho, você vai trabalhar uma questão 
educativa uma questão de orientação. Nós recebemos muitas mães aqui com crianças de dois, três 
quatro anos no máximo que tá com dificuldade pra lidar, é uma criança que grita, que é birrenta, uma 
criança que chora, uma criança que não aceita uma alimentação. Então na verdade essa criança, essa 
mãe está com dificuldade de sintonia nesse par, nessa parelha, então nós vamos trabalhar um pouco 
com essa mãe, resgatar um pouco essa função, qual é a função de ser mãe, o que é ser mulher, até pra 
ela se perceber como mulher pra poder cuidar dessa criança que tá precisando de limite, de pontuar 
algumas coisas, então você vai trabalhar com orientação e prevenir futuros desarranjos que puderem 
vir a acontecer.  
E o que é promoção de saúde psicológica? Promoção de saúde, eu acho que uma coisa tá meio que 
junto com a outra, é tá meio que junto pelo menos, então você tá discutindo dentro dos próprios 
grupos, tá aberto realmente a tá, mesmo dentro de um atendimento individual você pode estar 



  

prevenindo futuros problemas, ou futuras dificuldades. E dentro da promoção você trabalha esse 
conjunto como um todo, também o grupo, tá orientando essas mães, né, eu acho que tá uma coisa meio 
que junta, não sei, acho que uma coisa tá meia inclusa na outra, não dá pra separa, acho que não dá. 
No semestre passado a gente teve um trabalho de uma estagiária onde ela foi trabalhar com essas mães 
adolescentes trabalhando um pouco o brincar, o brincar com seu bebê, qual é o significado do brincar, 
que também eu entendo que é uma promoção e uma prevenção, essa mãe se relacionando com seu 
filho e tá promovendo, desenvolvendo nele até o desenvolvimento cognitivo e emocional, descobrindo 
coisa, ela descobrindo com esse bebê, ela tocando esse bebê, ela valorizando o que esse bebê tá 
ganhando, o que esse bebê tá descobrindo e ela enquanto mãe promovendo isso, então acho que uma 
coisa tá muito relacionada a outra, tá junta mesmo.  
Qual a colaboração da psicologia nessa área de promoção e prevenção de saúde? Eu entendo que 
é basicamente ampla, plena, eu acho que a psicologia e especial eu, uma área que eu gosto bastante de 
atuar, é básica, é fundamental, porque você pode trabalhar com estudante de medicina, dentro da área 
médica, de repente a gente participa de seminários, a gente discute questões, e qual é a postura, qual é 
a participação da psicologia dentro da área médica, pros estudantes isso é uma coisa nova pra eles, 
então eu vejo que a psicologia tem um papel fundamental e importantíssimo na questão da promoção e 
da prevenção. De repente nós temos, a gente não tá desenvolvendo isso, mas a gente já teve num 
momento fazendo grupo de diabéticos e hipertensos, quer dizer o indivíduo já instalou, já está com 
uma doença instalada, mas você pode prevenir outros problemas, resgatar esse indivíduo pra que ele 
tenha uma qualidade de vida melhor, dá oportunidade pra que ele possa falar um pouco dessas 
angústias, extravasar, entender um pouco porque essa doença veio pra ele e como é que ele pode lidar 
com isso, e a partir desse momento de vida ele ter um processo legal, uma qualidade de vida melhor, 
então eu entendo assim que é extremamente importantíssimo não só trabalhar com a doença já 
instalada ou com distúrbio já instalado, mas você trabalhar bem isso interiormente.  
Aqui você já me falou que realiza vários trabalhos de prevenção, tem mais algum que você não 
tenha falado de prevenção ou promoção de saúde que você faz aqui? A gente faz atendimento 
familiar, eu trabalho com gestantes adolescentes também, a gente desenvolve o trabalho, 
particularmente é isso, eu gosto muito, o trabalho que eu realizo com crianças obesas, mas não aquelas 
crianças que não estão instaladas na obesidade, mas que estão com sobrepeso e que essas crianças e 
essas mães precisam trabalhar um pouco a questão de como é que é isso, o que fazer pra tá prevenindo 
ele desenvolver uma obesidade lactante, então esse é um trabalho que eu gosto de fazer, acho 
importante, tendo em vista que a gente tem uma população de obesos já extremamente crescente, então 
a gente tem, o meu olhar é tratar um pouco isso, mas assim eu sempre tive muito voltada na minha 
atuação pra trabalhar na área materno-infantil, principalmente relação mãe e filho, também trazendo o 
pai pra tá envolvido nesse processo, basicamente é o meu trabalho mais voltado pra isso, trabalho mais 
nessa área materno infantil, então trabalho com gestantes, com as mães com problema de alimentação, 
com crianças que estão com dificuldades, me procuram muito aqui, os pediatras me encaminham 
muito assim de dois, três, quatro anos, que as mães estão com problemas seríssimos com as crianças, 
são mães que falam o que  ta acontecendo com meu filho que eu não consigo mais falar com ele, então 
a gente trás a criança, mas trás a mãe primeiramente, fortalece essa questão dela lidar com essa 
criança, com ela mesmo, então a gente tem muito disso, muito assim essa demanda aqui, além da 
demanda de crianças com dificuldade escolar, quando a gente veio pra cá uma demanda extremamente 
significativa de crianças  com dificuldade escolar, todas assim pediam psicodiagnóstico, então a gente 
no nosso papel, nossa proposta não é fazer psicodiagnóstico, mas sim entender o que está acontecendo, 
trazendo essa mãe também, então a gente não tem recebido assim psicodiagnóstico, a criança vem, 
mas não vai relatório pra escola, lógico que nós estamos disponíveis e abertos pra conversar com os 
professores, com a direção, mas não nos procuram, só as crianças que chegam até nós, que é uma coisa 
extremamente interessante, chegam até nós, mas a gente tá trabalhando com os alunos da psicologia 
com esse sistema de grupos, é basicamente isso, não sei se é exatamente isso que você tá buscando.  
Necessário para o desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: Quer saber se eu tenho uma boa condição física. É se tem uma boa condição física. 
Razoável, eu não diria que tá dentro do ideal, a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam, por 
exemplo essa sala foi uma conquista.  Uma conquista que a gente teve que brigar, mas a gente foi 



  

conquistando espaços, tanto espaço físico, espaço físico para fazer grupo, mas assim, é de conquista, 
de conquista, de tá buscando os espaços, não diria que é um espaço assim adequado, mas é o que é 
possível e o que dá pra trabalhar, não é por isso que nós não vamos fazer nossa atividade. 
Verbas: Como assim verbas? Verbas do município. Essa questão eu não teria como tá te 
respondendo, porque como esse material central pra trabalhar a gente requisitou, mas não veio, então 
todo material que eu tenho aqui foi eu que trouxe ou que acabei comprando, tenho material básico, não 
é material, material, uma caixa lúdica que a gente montou, então se eu precisar de algum outro teste, 
eu tenho que buscar de acordo com minha necessidade, diria que não tem esse negócio de verba aqui, 
não existe. 
Material e Instrumento: É exatamente, de acordo com a minha necessidade eu vou e busco, um teste, 
se for mais teste gráfico, desenho livre, eu utilizo o material que eu tenho. Então assim, se eu precisar 
de um lápis de cor, material sulfite isso eu tenho, básico, isso básico tem. 
Uma Necessidade de uma carga horária maior: Com certeza sim precisaria, é uma carga horária 
muito pequena, acho que mereceria, nem que fosse só minha, mas que tivesse mais psicólogos, eu sou 
a única dentro da unidade. 
Suporte técnico: Não, não tenho, eu que tenho que buscar o meu suporte técnico, eu faço particular 
supervisão, eu tenho que  buscar, eu discuto com colegas, faço cursos;  semestre passado fiz algumas 
disciplinas na USP justamente para me dar subsídios técnicos aqui, nós temos que ir a luta.  
Maior integração entre os profissionais: Se existe integração, tenho, aqui eu tenho uma boa 
integração. Eu trabalho com assistente social, com os pediatras, com o pessoal da adolescência, os 
médicos da adolescência.  Eu entendo que tem uma boa integração, a gente tem uma certa autonomia, 
eu tenho autonomia pra tá atuando e realizando o meu trabalho dentro da unidade.  
Participação de Instâncias superiores: Instâncias superiores,  você quer dizer? Coordenação, 
direção. Eu tenho autonomia pra tá desenvolvendo o meu trabalho aqui, lógico que quando existe 
algum outro trabalho que a gente quer desenvolver a gente acaba discutindo com a direção, eu tive 
desenvolvendo com a própria diretora, que ela também é professora na área da saúde da fertilidade, 
fazendo um trabalho com os alunos, quando vem os ciclos novos de alunos a gente os recebe, falando 
um pouco da unidade de saúde, faz um pouco assim o trabalho de recebimento deles, uma dinâmica, 
os alunos vêm todos rígidos, como a gente trabalha com uma população bastante carente, então eles 
vêm um pouco receosos, ah vou fazer isso tudo, vem aquele pré julgamento, então a gente entra um 
pouquinho pra dá, mostrar um pouco, levantar um pouco as expectativas dele e desmistificar um 
pouco o que é  trabalhar com a população carente, o que é, então escutar um pouco eles. 
Algo que acha necessário que não tenha perguntado, que é importante para um bom 

desenvolvimento do seu trabalho: Acho que precisaria de mais psicólogos, teria que ter mais, acho 

que seria importante, um espaço físico adequado, mas acho que a gente tem conquistado tudo que 

conquistamos, o espaço físico ainda não é adequado, a sala não é adequada, material adequado, e 

basicamente eu acho que isso, lógico que um salário condizente.  

Como você descreveria a sua participação no que concerne a saúde da população atendida aqui 
na unidade? Acho que plenamente satisfatório é o nosso objetivo, o nosso desejo, mas eu acredito que 
é satisfatória, com certeza a população diria assim, pois a gente tem um vínculo bastante bom com a 
população e a população comigo, eu avalio assim, avalio essa relação minha com a população muito 
boa, mas eu to colocando satisfatória em função da minha expectativa, da minha expectativa, gostaria 
assim de ter mais tempo, mais carga horária, nesse sentido né, mas a gente busca a satisfação plena, 
ela vai tá sempre, eu to sempre visando isso, mas acho que é nosso objetivo. 
Relação da formação adquirida na graduação com o trabalho que desenvolve na Unidade? 
Formação básica, ne. Na graduação. Eu tive uma boa formação eu considero, lógico que não deu pra 
ter aquele aproveitamento 100%, porque a gente trabalha, estuda, tem que dividir um pouco, , mas 
assim, fazendo uma volta do que eu tive de formação eu considero que foi bastante importante. Foi 
suficiente.  



  

Por que você optou por esse tipo de trabalho? Pela psicologia,  ou pelo trabalho na Unidade 
básica? Pelo trabalho na Unidade Básica. Porque na Unidade eu entendo e acredito que a promoção e 
a prevenção de saúde é básica, é fundamental, mesmo ela pode ser assim um fator extremamente 
decisivo eu acredito até, pra que algumas doenças, alguns problemas, alguns distúrbios possam ser 
prevenidos, que a gente possa trabalhar de forma anterior a algumas questões que possa desenvolver, 
não digo 100%, cada personalidade, cada indivíduo é um indivíduo, mas se a gente trabalhar um 
pouco anterior, principalmente com relação ao vínculo, a dupla mãe e filho, pai e filho, a gente pode tá 
resgatando e tá prevenindo e promovendo de uma forma geral uma saúde, uma qualidade de vida 
satisfatória, tendo em vista que a gente tem limites, tem diversas variáveis que interferem, mas a gente 
tendo a oportunidade com as pessoas, mesmo que a gente tem uma população muito carente de 
estrutura, e essa população ela merece, ela tem o direito de ter acesso a um serviço de psicologia, não 
só o serviço de psicologia quando está instalada  a patologia, mas um serviço anterior de orientação, de 
escuta, de acolhimento pra essas pessoas, que muitas vezes elas estão tendo suas angustias, seus medos 
e elas acabam não tendo como estravazar isso, você dando esse acolhimento, o que na verdade, eu 
entendo aqui, primeiramente vem o acolhimento do profissional a população, a clientela, depois, num 
segundo momento, você vai até direcionar o encaminhamento, principalmente na área de psicologia, 
ou vem encaminhado pelo professor, ou vem encaminhado por alguém, já vem assim muito temerosos, 
a partir do momento que você faz um primeiro contato acolhendo essas pessoas, elas até aceitam, elas 
até assimilam melhor o trabalho terapêutico, elas não recebem aquilo com um carga tão assim pesada, 
que ela tá louca, que ela tá tão mal, tão perdida, mas que ela precisava disso mesmo. Então eu 
realmente gosto muito dessa área e acho que sempre tive voltada para isso.  
O que é na sua opinião um atendimento ideal a população? É complicado, vem você me perguntar 
uma coisa dessa, o ideal acho que é difícil adquirir, a gente busca sempre o ideal. O atendimento ideal,  
acho que o atendimento ideal não tá só centrado num profissional, acho que tem uma equipe que tem 
uma visão humana, que tem uma visão acolhedora às dificuldades, aos problemas, às vivências, 
valorizando a cultura, valorizando a pessoa como um todo, então eu vejo que é uma equipe voltada 
para essa leitura, respeitando os limites, respeitando suas crenças, então eu sinto que é isso, uma coisa 
ideal é essa, é você olhar pro cliente que te procura, você acolher ele com uma palavra, com algo 
assim que ele sinta dignidade, que ele não é um estranho no ninho, mas que de fato merece que alguém 
escute ele, que alguém ouça, não que resolva de fato os problemas dele, mas que pelo menos dê um 
caminho, uma direção, não sei, penso assim, não sei.  
Algo que acha importante: Se deixar,  eu vou falar até amanhã. Eu acho que tá tudo ai, se você 
deixar eu vou falar o dia inteiro, acho que é isso ai.   
 
 
   
  



  

Agosto de 2002 
Alberto 
Idade: 40 anos 
 
Você se importaria de dizer sua idade? 
40 
Você fez o curso de psicologia, chegou a fazer licenciatura? 
Não, não fiz. Embora tenha dado aula. 
Onde você fez? 
Universidade Metodista 
Você lembra o ano? 
1986 
A Psicologia foi o único curso superior que você fez? 
Sim. 
Você fez alguma especialização ou algum curso... 
Eu faço análise, faço supervisão, tenho feito alguns cursos pelo NESM, através da DIR, Direção 
Regional, mesmo pela APEP, Associação de Psicoterapia de Estudos Psicanalíticos, uma série de 
cursos que vão surgindo que a gente vai fazendo. Mas assim, acadêmica, com uma carga horária 
maior, por enquanto não. Mas, já fiz muitos cursos. Eu to conseguindo o título de especialização pela 
experiência prática, através do Conselho Regional de Psicologia, Resolução 02/01. Poderia ter 
conseguido dois títulos pelo tempo de trabalho. Agora, eu tenho uma série de cursos, mas não com 
este título, específico. Mas tenho uma série de cursos. Porque no início da carreira eu tenho vários 
cursos assim: gestalterapia, um ano; um ano de terapia existencial  fenomenológica, aí depois eu parti 
pra psicanálise. Melanie Klein. Tenho uns dois cursos de Melanie Klein. Winnicot, um ano, pelo 
NESM eu fiz cursos de seis meses, fora uma série de outros com uma carga horária menor. Mestrado:  
eu fiz um exame mas fui reprovado em inglês, na área clínica, também. Eu podia desenvolver um tema 
sobre a modificação do setting. Uma adequação do setting, conforme a realidade, nas Unidades de 
Saúde. Você vê que eu to aqui nesta unidade, mas eu atendo a oito unidades de saúde. Aqui eu to 
atendendo crianças. A gente acabou dividindo desta forma. Não tem referência nesta região três. 
Cidade tá dividida em três regiões. Você deve saber, porque você passou... Então, esta é a região três. 
Pensa-se em desenvolver um CAPS infantil. Enquanto não se cria esse CAPS infantil então eu to 
como referência. Ó, (mostrou levantamentos feitos por ele) mapeamento da demanda, conforme os 
respectivos locais de residência. Ó quantos bairros. Depois, a origem do encaminhamento: espontânea, 
Escolas municipais e estaduais da Região três, Unidade saúde Pq. Miami, encaminhamento interno, 
Unidade de Saúde Jd. Irene, Vl. Luzita, Cidade São Jorge, Ramiro Colleoni, que é de onde você 
passou por lá, fazendo sua pesquisa. Ambulatório de Vl. Luzita. Unidade de Saúde Jd. Carla, Humaitá, 
Centreville, Conselho Tutelar, inclusive aumentou muito. Esse daqui foi de 2000/2001. Um. Saúde Vl. 
Guiomar, Fundação ABC, Hospital das Clínicas, Hospital Heliópolis. Vem um monte de gente pra cá. 
Na verdade eu to aqui na unidade de saúde, mas eu não atendo só aqui numa Um. De Saúde, mas eu 
não atendo só aqui o pq. Miami... Eu to bem numa área clínica, por isso eu pensei em desenvolver 
algum tema, que fosse no mestrado, fosse graduação, seria mais na área clínica, porque o trabalho tá 
mais numa área clínica. Até poderia me envolver com outros mais temáticos, até mesmo no campo 
mais social, em termos de unidade de saúde, mas a gente já se compromete muito nessa área clínica, 
inclusive, essa própria pesquisa aqui, eu remeto a uma série de reivindicações no sentido de aumentar 
o quadro de funcionários, profissionais da área, equipe interdisciplinar: “Considerando que em seis 
meses estima-se uma demanda de 276 usuários, 80% deles são atendidos, 220 – pra um psicólogo. Em 
seis meses atende 63, então to calculando uma média de três psicólogos pra essa região. Considerando 
que aproximadamente ¼ dos usuários apresentam transtornos específicos do desenvolvimento da fala 
e da linguagem, torna-se indicado um fonoaudiólogo, assim como um assistente social, pra serviços 
sociais internos e externos”, quer dizer, no sentido de criar um programa específico pra essa área de 
saúde mental. Eu acho legal poder desenvolver esse tipo de trabalho. É bem possível dentro de uma 
Unidade de Saúde. Mas tem um caráter mais ambulatorial... Na verdade, eles centraram muito o poder 
de fogo nos CAPS, NAPS. Então se deu, que era uma unidade de saúde que tinha um papel mais 



  

específico de unidade de saúde, passou a ter um papel mais de ambulatório. Na verdade ficou meio 
relegado a um segundo, terceiro plano. 
Você executa outras atividades profissionais fora da UBS? 
Consultório. 
Quantas horas você faz no Consultório? 
20 horas. Na verdade eu tenho essa disponibilidade. Eu acabo ocupando menos, em torno de 15, por 
causa do volume de trabalho... Mas tenho essa disponibilidade 
Você tem supervisão... Você me falou... 
Quanto tempo de serviço você tem como psicólogo da rede municipal de saúde?  
Eu tenho 13 anos aqui em Cidade. Mas trabalhei na FUBEM, que é a Fundação do Bem-Estar do 
Menor, na época era a política do Bem-Estar, que era subvencionada pela Prefeitura de São Bernardo. 
Trabalhei três anos. 
Você entrou aqui em Cidade por concurso? Concurso. 
Que ano? 90. Outubro de 90. 
Então você  não é do estado, você é do município.  
Qual seu cargo atual? 
É psicólogo. 
E a função atual?  
Também. 
Qual a carga horária de trabalho?  
40 horas 
Nessa carga horária você tem tido oportunidade de fazer supervisão, se aprimorar ou tem que 
estar as 40 horas aqui?  
Tenho tido. É o tal negócio: a gente, sempre que é possível, ou sempre que é solicitado alguma 
discussão, eu bato nessa tecla. Supervisão é trabalho. Análise é trabalho. Qualquer outra atividade: por 
exemplo um curso, se se puder ocupar esse tempo pra tá fazendo um curso, tá se reciclando, o 
profissional ganha, administração pública ganha, conseqüentemente a população ganha. Então é 
trabalho. 
Não te fazem repor depois estas horas? 
Não. Não tem acontecido isso. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? 
Em média de 10 pessoas, entre atendimento individual e grupo.  
Indique as atividades que executa na UBS: 
Em triagem?  Triagem. 
Psicodiagnóstico? Psicodiagnóstico. 
Encaminhamento? Balançou a cabeça (sim) 
Orientação? Orientação. 
Atendimento Psicoterapêutico individual? Também. 
Atendimento Psicoterapêutico em grupo? Também 
Saúde Pública? Especifique. 
Prevenção, mães, adolescentes... Não. Na verdade eu posso, às vezes, dar algum tipo de suporte, mas 
não existe nada sistematizado neste sentido. Às vezes eu posso ser consultado por algum profissional, 
saber meu ponto de vista, alguma coisa assim. Então é indireto. É espontâneo. Não tem nada 
sistematizado neste sentido. Até porque, considerando o que eu falei anteriormente... 
Em relação à afirmação: "saúde é ausência de doenças". 
Eu fico pensando naquele conceito de Winnicot que diz que saúde, no caso saúde mental, 
especificamente, é a capacidade que se tem de entrar na loucura e sair dela. Então, fico pensando que 
saúde é também neste sentido,  a capacidade que você tem de entrar na doença e sair dela, isso também 
é saúde. Acho difícil você viver da doença. Agora enquadrar dentro disso, acho que discordo... 
Enquadrar dentro disso, fica meio complicado. Eu não concordo com essa afirmação. Acho que 
discordo parcialmente. Não sei se respondi bem o que de fato eu sinto, porque dá pra confundir um 
pouco. 
Porquê? 



  

Porque eu vejo a vida de uma forma dinâmica. Eu não vejo a vida de uma forma estática. Todo mundo 
tá sujeito a adoecer, a reagir a essa doença e quais os fatores que envolvem estas questões todas. Até a 
prevenção contra a doença, ou mesmo dentro doença, você fazer a prevenção. Então existe tantos 
níveis que a gente poderia classificar neste sentido da qualidade de vida. Acho que é saúde. Agora, a 
vida da gente neste sentido do que é dinâmico, acho que tem momentos  que a gente tá mais saudável, 
tem momentos que a gente não tá tão saudável. Acho que faz parte do processo de vida. Agora 
ausência de doença me parece uma coisa que como não fosse humano. Quem é que não adoece ou que 
tá sujeito a determinadas coisas. A todo momento a gente tá lidando com vida e com morte.  
Como você define saúde? 
Saúde de um modo geral. Como eu tava dizendo, eu volto neste conceito de Winnicot. Saúde mental é 
a capacidade de entrar na loucura e sair dela. Eu fico pensando que é nesse sentido também de entrar 
na doença e poder sair dela e de manter a qualidade de vida, de poder ter realizações. Eu acho que aí 
entra um campo mais amplo, não só neste sentido clássico, mas nesse sentido de que saúde é ter uma 
moradia decente, é ter um salário digno. E tantas questões que possa implicar numa melhor qualidade 
de vida.  
Como você define prevenção na área psicológica? 
Acho que tem que ter uma série de medidas, no controle, não no controle social, mas ter uma 
vigilância. Hoje nós saímos, na hora do almoço, pra ver um espaço aqui na região do Pq. Miami, 
favela... Mas o pessoal tem que vir pra unidade pra tomar vacina, pras crianças tomarem vacina. Só 
que descentralizando, vai ter um posto, talvez até, como voluntário vá pra lá: na Pintasilgo e outro na 
rua Seis, que é estratégico, vai aumentar o número de crianças que vão ter a vacina, vão ter atenção. 
Até então, ficar centralizado na Unidade é um número menos, a gente já tem essa experiência. Então 
acho que isso é básico de prevenção. Você permitir maiores possibilidades à população, em termos de 
acesso à informações, no sentido dos cuidados básicos, acho que é coisa simples, mas é por aí. Não sei 
se tem sido, esse sentido mais, pra todas as áreas, acho que esse cuidado, essa atenção. 
O que é promoção de saúde psicológica? 
É criar alternativas. Às vezes eu dou dicas. Por exemplo: essa é agenda da cidade. Tem um centro 
comunitário, tem uma escolinha de futebol, tem na área de laser, dança, shows, teatro, cinema. Então 
assim de repente tem acesso a uma coisa assim, que já tá fazendo uma prevenção, que já tá fazendo 
uma promoção de saúde. Agora através de uma unidade de saúde a gente pode pensar uma série de 
intervenções neste sentido de permitir estas possibilidades e outras coisas mais específicas de cada 
área. Agora eu acho esta questão mais ampla. A criança às vezes tem uma bronquite alérgica. Então 
ela vai fazer um exercício físico, tá nadando, tá ajudando bastante. Não é só o atendimento no 
consultório. Atendimento no consultório também é importante. Poder ampliar isso, poder trabalhar, 
manter o intercâmbio com escola, manter o intercâmbio com a escolinha de futebol, lá nesses centros 
comunitários. Acho que amplia bastante. Acho que isso é promover saúde. 
Qual a colaboração da psicologia nessas áreas? 
Eu vejo assim, eu tenho uma experiência mais clínica... Teve um período na minha vida, 
principalmente quando eu trabalhava da FUBEM, acho que tinha uma atuação de um caráter mais 
social. Depois um percurso mais no campo existencialista, gestalterapia, fenomenologia... Outro 
enfoque sobre o ser humano. Quando eu parto pra psicanálise, eu começo a mudar uma série de 
conceitos. Já faz muito tempo que eu venho mudando. Pela clínica também você pode acompanhar 
tudo isso, que antes eu imaginava o contrário, que a clínica restringe. Não! Na clínica você amplia 
também, porque você pode acompanhar essas relações, não só no núcleo familiar, mas na sociedade 
como um todo, a questão da transferência eu fico pensando isso. Então eu acho que é por aí. Através 
do campo de atuação clínica, mais especificamente através da relação de transferência, é onde você 
pode ter essa amplitude, essa visão das relações. 
Você realiza algum trabalho relacionado com os temas das questões? 
Sim. Tanto do ponto de vista da reabilitação, até mesmo anterior à reabilitação, que seria o conceito 
mais pleno de prevenção, sem que houvesse uma morbidade, um comprometimento. Mesmo no 
sentido da reabilitação é possível fazer prevenção, em vários níveis. Depois eu vejo assim, to 
escutando o barulho das crianças aqui na escola, às vezes a gente tem um intercâmbio mais direto. 
Indireto a gente tem muito porque as crianças vêm de lá pra cá. Essa escola é aqui próxima. Agora, eu 



  

mostrei pra você aqui na pesquisa que tem várias escolas aqui na região. Eu vejo essa luta que tá 
tendo, de inclusão social, é básica. Quando efetivamente isso acontece ou mais próxima dessa 
realidade, dessa proposta, então aí faz mais sentido uma prevenção. Inclusão. Incluindo, já é diferente 
de uma realidade que se exclui. Você discrimina, você cria a patologia, a doença. Você incluir, vai de 
alguma maneira, dissolvendo, facilitando como lidar. Tem uma experiência aqui, um garoto de cadeira 
de rodas, paraplégico e outros meninos com dificuldades, mas ele não tinha as mesmas dificuldades. 
Então ele sabia bem matemática, outro não, eles começaram a entrar num nível de interação e de ajuda 
que esse menino queria poder levantar da cadeira pra poder fazer xixi igual os outros. Então um 
levantou de um lado o outro levantou do outro e fez xixi. Isso tem um significado de uma 
profundidade muito grande.  
Em caso positivo, descreva suas atividades? (pulei esta questão pois ele já tinha descrito antes) 
O que seria necessário para um bom desenvolvimento de seu trabalho: 
Condições físicas? Aqui tem vários ofícios, onde todos os funcionários se manifestando através desse 
ofício, por intermédio de outros instrumentos, de reivindicar melhorias, mesmo pro espaço físico. 
Porque você vê, tá caótico. Isso aqui foi, me parece construído em 90, até hoje não passou por uma 
reforma. Deveria passar por uma reforma. Ontem ainda a gente fez um outro documento, que a gente 
reivindica também segurança, riscaram os carros aqui dos funcionários. É lógico: a gente tem que ter 
aquela leitura. O que é que a comunidade tá comunicando com esse tipo de atitude? Mas também, tem 
algumas coisas que redundam no seguinte: tá abandonado! Ainda mais criançada, joga pedra. Não tem 
uma representação de autoridade nos finais de semana, se tivesse um guarda, pelo menos tem todo um 
significado, é uma autoridade que tá cuidando. Parece uma coisa de abandono. Eu acho que espaço 
físico... Você vê, tá pixado, precisando de pintura, de reforma,  
Verbas? Não sei... Eu perguntaria o seguinte: falta verbas no Centro de Sto André? (referindo-se 
às entrevistas que eu tinha feito antes na UBS Centro). 
Falta. É no mesmo nível? Aí é uma questão administrativa e eu não gostaria de ser injusto. Eu ouço 
falar tantas coisas... Eu posso ter algumas percepções... Não sei como é essa administração. Às vezes 
dá uma impressão assim, que há algumas prioridades, mesmo em termos de reformas do espaço físico. 
Eu acho que ainda não destinaram uma verba necessária pra uma reforma. Por exemplo, tem uma 
unidade de saúde que a comunidade se juntou com os grafiteiros e fizeram, falando sobre saúde, eles 
grafitaram todo o posto. Aqui nesta sala que pensaram: “vamos fazer uma pintura?” É um tipo de 
grupo operativo, ou pré-operativo, vamos dizer assim. Eu pensei até em instrumentalizar isso, 
poderiam pintar, acho que tem até um significado, acho que é um espaço deles também, se tá na 
comunidade, a unidade é da comunidade. Não só usufruir, mas participar. Implica nesta questão de 
verba. Um posto desse tamanho, é muito dinheiro pra tá reformando isso. Poderia fazer parcerias, 
faltou vontade político. Lá (o centro) pelo menos não tá tão caótico como esse. O espaço físico é até 
maior (do que o centro) Se eu quiser mudar pra uma outra sala eu posso. O espaço é maior do que o 
número de profissionais. Aqui me ofereceram até uma sala da ginecologia, que tem até banheiro. Mas 
aqui eu teria que mudar tudo, por enquanto eu prefiro ficar aqui. Isso aqui, essas plantas, acho que traz 
mais vida, porque isso aqui, quando ficava essas gradinhas aqui, parecia um presídio. Aí, um dia eu 
ganhei de um paciente aquela planta. Eu coloquei lá. Isso tudo aqui é dos pacientes que foram 
trazendo. Tem a garota que eu to pra dar alta pra ela, tem mais umas três sessões, ela falou que vai me 
trazes um pé de hortelã. Tem aqui, esse garoto aqui (mostrou a planta) eu atendi até os 12 anos Tá aqui 
oh. Um dia ele veio aqui com a farda do exército nem eu o reconheci, mostrei a plantinha, tá aqui sua 
plantinha, ele tinha uns seis anos... eu tô aqui há nove. Trabalhei na Ramiro Colleoni, trabalhei na Vl. 
Guiomar. Essas coisas trazem mais vida... 
Material? Sim falta. Instrumentos? Por exemplo, argila, uma coisa simples. Vou comprar argila, vai 
alguém trazes, os próprios pacientes compram, ou alguns contribuíram – foi assim inovador, que a 
gente nessa relação de troca vai aprendendo uma série de coisas também – aqui tem a represa, tem o 
saibro, que é praticamente a argila, então eles pegaram na beira da ribanceira da represa, trouxeram, 
modularam, taí, tem uma série de pecinhas que eles fizeram. Vão criando algumas alternativas. Então 
algumas coisas que faltam. Por exemplo: tem testes psicológicos que são meus, que eu to usando aqui, 
tem coleção de livros, livrinhos, pré-adolescentes, criança, que são meus. Todos são meus estes livros. 
Trabalhos, teses de colegas... Agora: tem algumas coisas que eles mandam, mas é de uma insistência 



  

tão grande... Eu uso no momento, mais é material de consumo: papel, lápis, na atividade lúdica, às 
vezes uma coisa que precisa, faz pedido, demoram, mas às vezes vem. Depois, a gente cria 
alternativas, que acho que tem a ver com a realidade desse povo aqui. Por exemplo: sucatas, têm a 
coisa da transacionalidade, bichinhos deles, que eles trazem, ou mesmo os funcionários. Uma vez eu 
fiz um pedido e enchi uma caixa. Essas são algumas possibilidades também. Agora to fazendo parte do 
conselho diretor, montar tipo de um breco. Através do brechó, angariar algum dinheiro. Por exemplo, 
esses dias precisei trocar essa fechadura. Ninguém veio trocar essa fechadura. Sabe quem veio? Foi 
um pai de uma criança, que faz parte do Conselho Diretor  representando a comunidade., veio e trocou 
a maçaneta. Pra eles foi importante isso também. Pode haver essa troca.  
Carga horária maior? Não fiz a pergunta, porque ele já faz 40 horas 
Suporte técnico? 
Olha, você vê, a supervisão, eu pago. É particular. Então teve uma ocasião que teve supervisão técnica 
e supervisão institucional, na primeira administração do Celso Daniel, que a própria administração 
bancava. Pararam de bancar. Eu entendo que é importante continuar com a supervisão, dividindo com 
colegas, até mesmo daí da região, de Diadema, de São Bernardo, mesmo de Cidade, com uma boa 
referência. Porque a gente chega num nível de experiência que a gente também pode supervisionar, 
mas é importante também ser supervisionado e eu não abro mão disso. Acho importantíssimo este tipo 
de formação. 
Maior integração entre os profissionais? Eu já vivi muita coisa nestes 13 anos de Prefeitura. 
Equipes distintas em que há mais integração, é igual time de futebol, às vezes tá entrosado e faz uma 
boa campanha, às vezes não tá muito bem entrosado. Aquele mesmo time que chegou a ser campeão 
na outra temporada já não tem o mesmo desempenho. 
Participação de instâncias superiores? Olha sinceramente. Vou te falar uma coisa, eu gosto de ter 
autonomia pra trabalhar. Eu não gosto quando é nesse sentido que a gente tem que correr atrás de um 
monte de coisa: Falta papel, falta aquilo, falta aquilo outro. Considerando que eu tive a iniciativa, eu 
pago minha supervisão, eu vou procurar recurso. Por exemplo: precisa fazer um curso, eu pago o 
curso, embora, eu fiz três cursos pelo NESM. O primeiro eu paguei, o segundo eu paguei, o terceiro a 
prefeitura pagou. Eu agradeci muito. Eu não fiquei cobrando os dois anteriores que eu paguei, mas 
agradeci porque o terceiro eles pagaram. De três, um a Prefeitura pagou, mas quantos outros que 
fazem por iniciativa própria. Nesses dias teve um seminário bem interessante, mas na área específica 
da infância, com um colega que desenvolve um trabalho no Hospital Dia lá em São Paulo, um outro 
pelo CRAMI, depois veio a Ana Pita também, que eu achei rico, mas a gente poderia fazer um pouco 
mais. Ainda mais, considerando, o que a gente tava discutindo anteriormente, que o investimento 
maior é nos CAPS e nos NAPS. Se me permite, eu até escrevi, saiu no livrinho “Mudanças” falando 
da Unidade aqui. Nº 13. (leitura do texto escrito por ele na Revista). Então você vê: saúde não é 
prioridade, saúde mental não é prioridade, dentro da saúde mental não é prioridade a atenção à 
infância. Dentro da política de saúde mental, nesta proposta, veja: eu não to com isso desmerecendo 
esta proposta, mas assim, tem que haver um certo nível de atenção, acho que ficou meio abandonado. 
Aí que eu falo: nesta brecha, eu poderia dizer: “eu não to produzindo nada porque não tão me dando 
atenção, não tem uma coordenação presente, tal.” Não é assim. Por outro lado, eu peguei o quê? 
Minha autonomia. Meu lado voluntário, vou até participar da campanha, eu gosto do que eu faço. 
Então to investindo por aí e não tem ninguém que venha me pentelhar. Desculpe tá gravando aí, mas 
assim, eu fico com autoridade pra isso, porque quem vem me questionar, vem com muito cuidado. E 
assim, tem que ter um embasamento e eu to embasado, eu to pesquisando, to procurando, porque eu 
gosto do que eu faço. Eu acho assim: é importante pra administração, é importante pra mim como 
profissional, é importante pra administração, pra população e prô profissional. Eu fico pensando que 
parceria com Universidade, que era essa minha tentativa lá no mestrado, ganharia também a 
Universidade, poderia até criar campo de estágio aqui, pros 5º anistas. Esse artigo  eu apresentei na 
Metodista e apresentei na UNIBAN, aí eles acharam interessante, vieram aqui procurar campo de 
estágio e eu pensei que a gente poderia criar uma parceria. Agora eu gostaria também de ter alguma 
coisa em troca, porque quanto se tá pagando um curso de mestrado, quanto você pleiteou, eu sei que é 
uma coisa difícil. Agora, eu sei que eu preciso estudar mais inglês. Agora, também não é fácil, teria 
que bancar, se eu tivesse lá fazendo... Eu fui bem na entrevista, no projeto que eu entreguei, mas no 



  

inglês, não fui bem. Eu tinha que fazer um curso específico pra isso, mas teria que tá pagando. Pelo 
menos até agora do início do ano pra cá eu não teria conseguido, eu sei porque tem colega que entrou 
lá nas mesmas condições pleiteando bolsa e que tá pagando e que abriu mão de supervisão, 
psicoterapia... 
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na UBS? 

Satisfatória. 
Porque plenamente satisfatória entraria nesta questão que eu falei anteriormente, desse perfil da 
realidade e que eu to reivindicando e provando por A+B que é necessário mais profissionais pra 
atender à demanda. Então, tem uma lista de espera, eu criei de alguma maneira, as consultas 
terapêuticas, tem outro artigo que veio depois deste: “novas repercussões das consultas terapêuticas” 
que eu desenvolvo até hoje, que aumenta as possibilidades do atendimento da demanda. Mas, tem uma 
demanda reprimida. Como é que eu vou dizer plenamente satisfatória? Por outro lado eu sou um 
profissional que eu entendo assim: to envolvido mas, tenho minhas limitações. Eu to devolvendo a 
bola pra administração, precisa de mais profissionais e dependendo do que estivesse acontecendo, 
possivelmente seria plenamente satisfatório.  
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho 
que desenvolve na UBS? 
Pouco suficiente. Porque não fiquei só na graduação, só nos cinco anos, na vida acadêmica. Eu 
procurei uma série de coisa, também a experiência profissional, cursos e uma série de outras vivências. 
Insuficiente, assim, também não dá pra ser tão rigoroso, mas também não dá pra dizer que foi tão bom. 
É uma conquista, pra chegar no satisfatório. 
Porque você optou por este tipo de trabalho? 
Acho que tem uma série de fatores. Eu me sinto mais realizado. Eu passei por ambulatório, passei por 
unidade de saúde no diagnóstico diferencial, passei pela assistência judiciária, na área da Psicologia 
Forense. Eu percorri várias áreas, mas eu vejo que na Unidade, mais especificamente nesta Unidade, 
eu tenho uma autonomia de trabalho. Acho importantíssimo pro profissional ter autonomia de 
trabalho. Por outro lado também, entendo por ter uma autonomia de trabalho, você tem que ter 
envolvimento, que eu discordo muito como muitos colocam: “servidor público”, eu também trabalho 
no consultório. Tem uma diferença, não é igual. Tem uma diferença. Poderia entrar nesse mérito da 
discussão, a gente iria longe. Mas poxa! Tem que haver uma seriedade. Então acho que isso acontece, 
mas a autonomia é básica. Eu posso desenvolver o trabalho dentro daquilo que a população traz, que a 
gente vai descobrindo junto. Quando eu escrevi este artigo sobre as consultas terapêuticas, tem a ver 
com dicas deles. Divido: por exemplo, criei este trabalho de algumas consultas, antes da criança vir, 
com grupos de pais, mostrando a realidade e eles participando junto comigo também. Eu fico mais 
satisfeito de ter essa liberdade. Se eu tivesse mais atrelado a algumas determinações e que fugisse a 
essa questão mais espontânea, do desenvolvimento, da seriedade, da autonomia, acho que eu não 
ficaria tão satisfeito. 
Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população? 
Acho que é aquilo que a população pudesse trazer em termos de pedido e de maneira que também o 
profissional pudesse desenvolver, tivesse essa motivação pra ir de encontro. Acho que a relação é 
nesse sentido. Ideal é um negócio muito distante. Acho que nesta dinâmica daquilo que o profissional 
pode trazer e daquilo que a população traz, nesta relação da população, com o serviço público de 
saúde, é onde a gente poderia avançar pra esse ponto do ideal, ou pra melhorar. Vamos dizer assim: 
pra ta melhorando, avaliando... Tem também o compromisso, tanto de uma parte como a de outra. 
50% da responsabilidade pra população e 50% de responsabilidade pro profissional. Tem profissionais 
que agem de forma prepotente, mas tem usuário que age de forma prepotente. Tem usuário que 
contribui, tá envolvido, participam. Tem outros que cometem descaso... Então essa comunicação é 
onde pode melhorar, na relação dos profissionais com a população. 



  

Outubro de 2002 
Eva 
Idade: 
 
Ela começou relatando que o trabalho que faz na UBS é com grupos de aidéticos. Que é um 
trabalho específico, diferenciado e só existe  naquela unidade:  Nós temos verba própria do Banco 
Mundial e temos uma situação diferenciada dos outros serviços. 
No curso de psicologia você fez Licenciatura? Fiz bacharelado, licenciatura e a formação de 
psicólogo. 
Em que escola você se formou? UNIA (Senador Fláquer) 
Você lembra o ano de conclusão? 1994 
Psicologia foi o único curso superior que você fez? Sim 
Você fez algum curso de especialização, Pós-Graduação? Sim, alguns cursos rápidos na 
especialidade saúde sexual por conta do trabalho que eu desenvolvo aqui. Eu fiz também um mestrado, 
stricto sensu, em Psicologia da Saúde na Metodista. Defendi em 2000. 
Você executa   outras atividades fora da UBS? Sim, consultório umas 4 horas por semana. 
Tem supervisão? Sim. 
Quanto tempo você tem de psicóloga na rede municipal de saúde? Entrei em 1999. Dois anos 
como psicóloga. Eu estou na Saúde desde 1991 eu trabalhava como agente de saúde na área de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/AIDS. 
Qual o seu cargo atual? Psicóloga 
E a função? Psicóloga 
Sua carga horária de trabalho? 40 horas 
Você tem carga horária presqaWencial? 40 horas 
Quantas pessoas você atende em média, por dia? Varia muito, de acordo com o trabalho que a 
gente faz. Por exemplo: tem dia que a gente faz o SOE. Aí são 20 pessoas. A gente faz grupo de saúde 
mental também, o que dá de 5 a 10 grupos por semana. Fazemos oficina de arte-terapia, são cerca de 
10 pessoas por grupo. São trabalhos com velas, eles fazem as velinhas coloridas, com cheiro. Este é 
um trabalho que ocorre em parceria com a USP. 
Quais as atividades que você executa aqui na UBS? 
A gente faz o acolhimento à Unidade. Faz também triagem, encaminhamentos, orientação, 
atendimento psicoterapêutico individual e saúde pública. A gente faz estes grupos que te falei, mas não 
é atendimento psicoterapêutico. 
Saúde é ausência de doenças.  Discorda plenamente. 
Como você define saúde? Como um fruto de um bem-estar  muito mais amplo do que o físico. É o 
acesso econômico, à informação, aos bens, aos serviços e desemboca no que é saúde., que envolve 
aspectos sociais e econômicos. 
O que você entende por prevenção de saúde psicológica? Para se fazer prevenção, primeiro é 
preciso haver descentralização, para poder trabalhar junto com os diversos setores da sociedade. Não é 
só o ambulatório que tem condições para melhorar. A psicologia precisa ampliar seus braços. 
O que você entende por promoção de saúde psicológica?Acho que envolve a questão pública, 
através da garantia do acesso ao serviço público e que eles façam articulações em várias frentes. A 
gente procura encaminhar o paciente sabendo que a saúde deles depende de diversos fatores, a gente 
sai dos limites do consultório para promover saúde.  
Qual a contribuição que a Psicologia tem dado na área da promoção e da prevenção? 

É fundamental, porque a nossa área tem dois pontos importantes: 1) a atuação e 2) o entendimento. A 
Psicologia tem muito a acrescentar para colocar sobre a prática um olhar cuidadoso que permita uma 
mudança de atitude. Posso citar para você que o grande projeto do Ministério foi garantir o acesso dos 
aidéticos ao AZT, mas isto não garantiu uma mudança de atitude, pois as mulheres tiveram acesso ao 
remédio, mas não tomaram cuidado em se prevenir. Elas engravidaram. Não mudaram a atitude. 
Percebo que você realiza um trabalho voltado à promoção e à prevenção. Fale um pouquinho. 



  

Para a  gente, é um trabalho gratificante do ponto de vista do paciente, a gente percebe uma mudança. 
O contexto é complicado: a equipe está cada vez melhor, mais entrosada, trabalhando bem e o número 
de pessoas atendidas triplicou. Estamos esperando que melhore algumas questões específicas, porque 
nós fizemos um documento apontando os problemas, por exemplo, a falta de pessoal. A gente faz 
muita coisa fora do nosso trabalho, porque não dá para deixar de lado. A gente ajuda na papelada, na 
compra de material e a gente mexe com papel o tempo todo, porque não temos um auxiliar 
administrativo. Nós temos mais de 1.500 pacientes cadastrados, que já tiveram ou estão sob nossa 
supervisão. 
O que seria necessário para o bom desenvolvimento de seu trabalho? 
Condições físicas? Já temos 
Material? Verbas? Não, nós temos, por causa do Banco Mundial. 
Suporte técnico? A gente vai ter supervisão específica, por causa da verba do Banco Mundial. 
Maior integração entre os profissionais? Precisa sim. 
Participação de instâncias superiores? Sim, porque eles não sabem o que a gente faz aqui. 
Outros? Mão de obra para nos ajudar onde não damos conta. Abrir o terceiro turno aqui, porque hoje 
só atendemos manhã e tarde. Precisaria do turno da noite para aqueles que não podem vir de dia.  Aqui 
nós somos 1 educador de saúde, 2 psicólogas, 1 psiquiatra, o serviço social é emprestado de outra 
unidade. Temos 3 agentes de saúde, 5 médicos infectologistas, 1 auxiliar de enfermagem. Falta uma 
série de coisas da Prefeitura. Por exemplo, nós não temos ambulância, mas nós vamos comprar com o 
dinheiro do convênio.  
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na UBS? 

Satisfatória. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho que você 

desenvolve na UBS? 

Suficiente. 

Porque você optou por este tipo de trabalho? 
Porque eu já trabalhava aqui, me identifiquei com o trabalho. A vida está organizada em torno daqui. 
Às vezes eu penso em procurar uma coisa nova, mas eu sou feliz aqui. 
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal à população? 
Acho que  se a  gente tivesse mais retaguarda, em todos os sentidos – teórico, da Prefeitura, da 

sociedade, que a gente pudesse encaminhar as pessoas, se elas pudessem sem bem atendidas... 

Se a saúde é um conceito mais amplo, a psicologia também deveria ter um entendimento 

amplo. 

Nós não temos fila de espera aqui, mas porque a demanda é resistente à saúde mental. Eles 

marcam e não vem. Os que aderem ao tratamento são as pessoas mais integradas, mais 

estruturadas. Das 1500 pessoas, cerca de 10% procuram a saúde psicológica e eles ficam no 

remédio, fazem tudo certinho. Nós atendemos a todos com horário marcado. 



  

Agosto de 2002 
Berenice 
Idade: 43 anos 
 
Sobre a formação em psicologia fez formação em psicóloga? Isso – 5 anos 
Em que escola: Na Metodista.  
Ano: 1983 
Fez só esse curso superior ou fez algum outro? Graduação, só em psicologia 
Fez ou faz algum curso de  Pós-Graduação e especialização? Estou concluindo o mestrado e fiz 
uma especialização em Gerentologia. Ano: 91 
Carga horária: Todas as segundas-feiras, 5 horas por dia, não sei precisar, nunca liguei em prestar 
atenção. “A duração foi de quantos meses ? Um ano.  
O Mestrado é em que área? Eu estou fazendo em Psicologia Clínica, estou terminando.  

Onde você está fazendo: Na USP, meu prazo é em fevereiro, inclusive. 
Executa outras atividades fora da UBS? Tenho consultório e daqui eu vou para o consultório e no 
mestrado que tem algumas atividades de pesquisa dentro da própria Universidade.  
Qual é a carga horária  dessas outras atividades?  O consultório eu faço das 3:30 as 8:30 por dia, 
geralmente eu agendo quatro pacientes por dia e aqui eu fico desde as sete até três e meia,  mais ou 
menos três.  
Então fora da UBS dá de 4 a 5 horas por dia? Mais é, das 3:30 ás... 5 horas por dia, sempre cinco 

horas a mais, é fora daqui de uma a cinco.  

Tem supervisão? Não,  há algum tempo já não faço mais supervisão. 
Quanto tempo você tem como psicóloga na rede municipal? Dois anos e meio.  
Atualmente você trabalha como psicóloga?  É trabalho como psicóloga 
Função também? É função também. 
Qual é a carga horária? São oito horas por dia, né. Quarenta horas semanais. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? È porque, ai é super complicado eu te explicar, 
porque o programa DST-AIDS  não comporta necessariamente o acompanhamento psicoterapêutico, o 
tradicional, que existe nas outras unidades de saúde, porque a gente coordena o programa, administra o 
programa, recebe casos novos, né. Então eu tenho, por exemplo, dois dias de plantão que você pode 
encarar como um Pronto Socorro psicológico, porque a pessoa acabou de ter o teste positivo e ela vem 
para cá, quem recebe essas pessoas  sou eu,  né, o segmento psicoterapêutico para que ta abalado e tal, 
ele é segundo a demanda, não é assim, toda semana a pessoa vem aqui. Nós temos mil e quinhentos 
pacientes no programa e sou eu e a Lílian de psicólogo, então a gente só atende de acordo com a 
demanda e desenvolvemos alguns trabalhos de grupo e algumas abordagens diferenciadas em 
psicoterapia, que envolve algum material, realização, produção junto com os pacientes, sempre a nível 
de grupo, mas a gente faz consultas individuais, ambas temos um agenda com alguns horários que é 
possível, porque pra fazer todos esses eu acho que não sobra muito tempo e daí o restante da equipe, 
assistente social, infectologia encaminha para a psicologia e a gente faz na medida do possível o 
seguimento desses casos que estão mais graves do ponto de vista emocional, né. Então eu não saberia 
te dizer, eu atendo, às vezes, por semana, contando plantão, que são dois dias de plantão mais esses 
agendamentos, mais os grupos e tal, uns 50 pacientes a 60 por semana, mais ou menos, é de 50 a 60. 
Eu vou te falar algumas atividades e você vai me dizer se executa ou não aqui na UBS: 
Triagem? É, quer dizer, é que os conceitos são outros, triagem psicológica não. Mas esse paciente que 

chega de primeira vez não deixa de ser uma espécie de triagem para o nosso serviço, né. É mais eu 

acho que não, não comporta. “É porque já vem selecionado”. Não comporta, eles vão ficar, eles têm 

que ficar na referência, né. “Eles já vêem triados?” Exatamente,  eles já tem diagnóstico, tal, porque a 

triagem do jeito que está suposto ai pela Márcia é uma triagem psicológica e ai não é o caso. 

Psicodiagnóstico também não? Não 



  

Encaminhamento? Encaminhamento sim. 

Orientação? Sim 
Atendimento psicoterapeutico individual? Sim  
Em grupo? Sim 
Saúde pública? Sim 
Em relação  à informação: “Saúde é ausência de doença” hum, é só isso. Não,  eu discordo, acho 
que eu discordo plenamente. Porque é um estado ideal a ausência de doença, é um estado mórbido, é 
um desequilíbrio físico, emocional, até mesmo social a gente poderia dizer, faz parte da natureza 
humana, a saúde é a busca do reequilíbrio, na medida do possível, dentro de um organismo sócio-
psicológico e físico a retomada de uma certa harmonia, dentro do que é possível. Então eu discordo, 
acho que é um ideal muito grande você só buscar o que não tenha nunca nada, né. Aqui para a  gente, 
por exemplo, essa frase seria totalmente errada, porque aqui todos os nossos pacientes são 
soropositivos, não é. Nem por isso estão doentes ou não tem saúde, têm a saúde comprometida.  
Então como você define saúde? Então é como eu... Bom deixa eu ver se  consigo objetivar bem. Eu 
acho que é a busca de um equilíbrio, é, no grau máximo possível dessas condições físicas, psicológicas 
e até mesmo social.  
E prevenção na área da psicologia? O que eu acharia de prevenção na área de psicologia. “È como 
você define prevenção na área da psicologia”. Olha,  eu acho que parte da prevenção, eu acho muito 
complicado falar de prevenção em psicologia, a nossa ciência é uma ciência muito nova ainda e 
desconheço assim trabalhos referentes a prevenção. Eu vejo a prevenção mais no sentido de orientação 
mesmo em saúde, tanto saúde física, como emocional, né. A prevenção de uma maneira geral está 
ligada a uma orientação, né. A orientação de condutas, por exemplo quando você orienta famílias, 
condutas saudáveis em relação as crianças, você fazer levantamentos do que seria inadequados fazer 
ou não, educação, eu acho que isso é uma ação preventiva. Não individual, mas aquela do coletivo, na 
população que a gente acessa, poder orientar né, condutas mais saudáveis e tal, que preparariam 
crianças e adolescentes, né, com um pouco mais de possibilidades de se desenvolver sem grandes 
problemas, o que também é ideal, não é. Mas eu acho que enfim está ligado a possibilidade do 
psicólogo fazer orientações de condutas educativas. 
O que é pra você promoção de saúde psicológica? Eu acho que está muito vinculado ao conceito 
interior que a gente estava falando da orientação, aconselhamento, né. O que são atividades que a 
gente exerce muito aqui, basicamente é aconselhamento e orientação. 
Qual você acha que é a colaboração da psicologia nessas áreas? De que? Na área de prevenção, 
promoção... Você estava falando em termos de saúde geral. “Não, até mesmo na área da psicologia, 
mas assim, como você acha que o psicólogo pode colaborar para uma prevenção e promoção de 
saúde”. Bom por exemplo, nas segundas-feiras aqui pela manhã eu faço grupo com soropositivos 
ligados a abordagem objetiva até do tratamento medicamentoso deles, o médico ter explicado como 
eles devem usar terapêutica os remédios é uma coisa, você retomar isso dentro de um contexto onde 
ele vai falar dele, da singularidade dele, da vida dele, é uma abordagem que acaba abrangendo mais 
coisas do que só o que o médico disse. Eu encaro por exemplo a promoção de saúde, aconselhamento 
e orientação como uma extensão do que uma equipe de saúde pode fazer e que por parte do psicólogo 
valoriza a singularidade do individuo. Então nós vamos falar de saúde pública por exemplo, estamos 
dando uma orientação que cabe a todo mundo, todo mundo sabe o que tem que fazer para não pegar 
dengue, todo mundo sabe que remédio que tem que tomar quando ele tem HIV, no entanto aquele 
indivíduo que vem conversar comigo, mesmo que seja em grupo,  ele tem uma história pessoal que é 
só dele, eu acho que cabe ao psicólogo sempre contextualizar tudo que serve para o coletivo dentro da 
vida daquela pessoa, porque ai ele vai se sentir respeitado, ele vai poder conseguir acatar melhor tudo 
o que se refere a ele, porque não é visto como um monte de gente só no coletivo. Eu acho que o 
psicólogo dentro das equipes de saúde, ele tem que estar muito ligado a valorização da singularidade.  
O que seria necessário para um bom desenvolvimento de seu trabalho: 

Condições físicas?  Sim. Físicas, ambientais.  São adequadas. 
Verbas? Sim 



  

Material? Sim 
Instrumentos? Também 
Carga horária maior? Não 
Suporte técnico? Não. Se eu tenho suporte técnico né. “É se você acha necessário” Não, não acho 
necessário, é suficiente, então eu tenho né, você vai anotar que eu tenho, sinto que existe suporte 
técnico. 
Maior interação entre os profissionais? Acho que precisa e na nossa equipe acho que existe, nós 

estamos assim absolutamente desfalcados, mas é na medida do que é possível a gente ainda continua 

integrado, essa é uma condição circunstancial, né. Porque o espírito da equipe é de integração, então 

eu não diria que não existe é que a gente está passando por uma fase de urgência. 

Participação de estâncias superiores? Existe também, existe. 

Tem mais alguma coisa que você acha  necessário falar, que tenha ou que não tenha na UBS? Eu 
acho que é um número maior  de profissionais, um número maior de técnicos. 
 
Como você descreveria sua participação no que concerne à população atendida na UBS? Eu acho 
que é satisfatória. 
Como você descreve a formação adquirida no curso de graduação em relação ao seu trabalho 
aqui na UBS? Insuficiente. Também minha informação é de quase 20 anos atrás, então é insuficiente. 
Por que optou por este tipo de trabalho? Porque eu estou aqui, né. São circunstâncias, primeiro 
circunstâncias da vida da gente mesmo e depois porque eu gosto de desafios, eu acho o trabalho assim 
diferente, né. Trabalhar no programa DST-AIDS, eu já tenho assim uma realização muito grande como 
psicóloga psicoterapeuta em consultório, né, que é uma vertente bastante tradicional do desempenho 
de um psicólogo. Então a minha vontade na saúde pública era fazer algo diferente mesmo, mais 
desafiador, ou seja, poder crescer para um lado que eu desconhecia. Então tenho estudado muito, acho 
que a nível pessoal meu trabalho aqui tem atendido as minhas expectativas também de crescimento 
profissional, né. Então eu acho que seria isso. 
 
 
Atendimento ideal à população: A Nível psicológico, ou no todo? “No geral”. Eu acho que as 
pessoas tinham que ter acesso a saúde física, orgânica e psicológica, sempre o mais breve possível e 
com uma assiduidade que fosse satisfatória, é, no nosso programa, esse programa especial que a minha 
equipe faz parte isso acaba acontecendo de uma maneira bastante razoável, mas eu acredito assim que 
de forma geral no Brasil e tal não tem esses núcleos de favorecimento para os pacientes que acontecem 
aqui. Então eu acho que seria isso, a maior brevidade possível, porque a gente vê pacientes 
necessitando tendo que se submeter a longas esperas para atendimento em qualquer das áreas da 
saúde, né e depois de atendido eles pudessem ter uma assiduidade que convém ao seguimento daquela 
situação de saúde que ele precisa ser atendido, que é o que também não acontece, às vezes um retorno 
demora tudo de novo, eu acho que isso acontece porque não existe corpo técnico suficiente e todas as 
carências ai da saúde de uma forma geral.  
 
Tem alguma coisa que queira falar e não foi perguntado? 
Acho que não, a gente não sabe muito bem o que a Márcia está querendo contemplar, você explicou e 
tal, mas eu não sei o que mais poderia ser útil.  
O Objetivo do trabalho é traçar um perfil, conhecer o trabalho, até para servir como um guia 

para os psicólogos que irão trabalhar nas UBSs, para as cidades que queiram implantar. Então 

é um mapa mesmo, um mapeamento de como os psicólogos trabalham para servir até de 

auxilio para os próprios psicólogos. 



  

Eu acho isso super-interessante, acho que está havendo um crescimento muito grande da psicologia na 
área da saúde em termos geral. É muito gratificante a gente perceber que cada vez mais existe 
reconhecimento de que a saúde psicológica está absolutamente integrada na saúde no geral. Aqui na 
nossa equipe por exemplo a gente não sofre nenhum tipo de, acho que isso é importante dizer, a gente 
não sofre nenhum tipo de resistência ainda dos colegas que são médicos a encararem o trabalho da 
gente como algo extremamente útil. Pelo contrário, né. Sendo o HIV uma doença absolutamente 
orgânica, que não tem nada de fator psicológico no seu desencadeamento, nem na sua maneira de 
contágio tudo mais, mesmo assim a saúde orgânica acaba dependendo e muito do estado emocional do 
paciente e isso é reconhecido objetivamente inclusive pelo corpo médico né. E de forma geral eu acho 
que esse movimento começa a existir cada vez mais, coisa que eu que estou formada há  20 anos 
quase, houve um período onde existia uma resistência muito grande na população de forma geral, de 
todas as pessoas, principalmente das pessoas de formação médica há verem como útil o trabalho da 
gente. Eu acho que isso está se modificando e é um crescimento muito grande na atuação do 
profissional psicólogo, que está ligado aos hospitais, aos prontos socorros, a saúde orgânica mesmo, 
né. Acho isso muito legal.  
 
 



  

Outubro de 2002 
Maria Aparecida 
Idade: 41 anos 
 
Esta entrevistada não permitiu que a entrevista fosse gravada. Ela trabalhava na equipe de Diagnóstico 
Diferencial, para onde são encaminhados todos aqueles que precisam de um diagnóstico mais 
específico. 
No curso de psicologia você fez Licenciatura? Bacharelado, licenciatura e a formação de psicólogo. 
Em que escola você se formou? USP 
Você lembra o ano de conclusão? 1984 
Psicologia foi o único curso superior que você fez? Sim 
Você fez algum curso de especialização, pós-graduação? Sim. 
Psicossomática no IBEHE, em 1997. 

Aperfeiçoamento em Psicodiagnóstico em Crianças e Adolescentes, no SEDES. 
Estágio de Aprimoramento em Psicologia, no Instituto Central do Hospital das Clínicas – USP, 
residência na área de obstetrícia. 
Estágio de Aprimoramento, no HC Vergueiro, na área de Reabilitação. 
Sexualidade Infantil 
Curso na APAE em Diagnóstico e Acompanhamento familiar. 
Curso sobre Diagnóstico – Autismo 
Educação Especial 
Neurologia Infantil 
Quadros depressivos 
Formação de monitores para prevenção de drogas. 
Você executa a outras atividades fora da UBS? No momento não, mas até 2000 em fazia jornada 
dupla, trabalhando em escolas. 
Tem supervisão? Sim, desde 1982. Eu sou psicanalista e agora estou por conta, mas não paro de me 
preparar. Faço terapia também. 
Quanto tempo você tem de psicólogo na rede municipal de saúde? 11 anos. 
Qual o seu cargo atual? Psicóloga 
E a função? Psicóloga 
Sua carga horária de trabalho? 40 horas 
Você tem carga horária presidencial? 40 horas 
Quantas pessoas você atende em média, por dia? Varia muito. Atendo até 38 pessoas se considerar 
os grupos. Há dias que faço atendimentos individuais, mas chega de 13 a 15 às vezes. Dificilmente 
atendo menos que 10 pessoas por dia. 
Quais as atividades que você executa aqui na UBS? 
Triagem? Sim 
Psicodiagnóstico? Sim 
Encaminhamentos? Sim 
Orientação? Sim 
Orientação? Sim 
Atendimento individual? Sim 
Atendimento em grupo? Sim 
Saúde Pública? Sim 
Saúde é ausência de doenças.  Concorda plenamente. 
Como você define saúde? Saúde é equilíbrio entre as áreas emocional, psíquica e social. Doença é o 
desequilíbrio. 
O que você entende por prevenção de saúde psicológica? Através da observação natural, podemos 
nos perguntar como ajudar este ser a chegar no equilíbrio, a perceber esta carência, esta falta, a 
conscientizar para buscar o  equilíbrio. No nosso trabalho é preciso evitar o assistencialismo e isto só é 
possível através do olhar constante. 



  

O que você entende por promoção de saúde psicológica? 
Ajudar. Não seria bem ajudar, nesta relação, ela a desenvolver, se é que ela já não tem, de como ela 
está e em busca do que ela está sentindo falta, traduzir isto em pedido de ajuda, desenvolver esta 
iniciativa, o potencial criador que com certeza ela tem. Ela faz isto comigo e depois faz fora daqui. 
Qual a contribuição que a Psicologia tem dado na área da promoção e da prevenção? Acho que 100%. 

É total! Porque esse estado de alerta para a vida, qualquer profissional pode fazer isso, qualquer 

ser humano. Basta estar conectado. A psicologia é fundamental. Este é o nosso trabalho, quando 

dá o bom dia, já está fazendo isso. 

Você realiza um trabalho voltado à promoção e à prevenção? Fale um pouquinho. 

Sim.  
Faço parte de uma equipe de Diagnóstico Diferencial. É uma equipe formada por dois psicólogos, dois 
fonoaudiólogos, 1 psiquiatra infantil. A partir daí, esta equipe básica, faz contato com a unidade. Faço 
o diagnóstico de crianças jovens principalmente, mas atendo adultos também. Diagnóstico suspeita de 
deficiência mental. Só que com o tempo, passamos a atuar em casos de psicoses, distúrbios 
neurológicos graves. Nos NAPS. CPAS não tem este atendimento à crianças. Quando se está num 
estado doentio, não se pode dizer se ele está deficiente porque é deficiente. O diagnóstico é aberto, já 
no atendimento a gente faz o diagnóstico. Tem distúrbios sérios de aprendizagem que detectamos em 
crianças que vem da Rede de Ensino, quem encaminha é o professor. Recebemos também 
encaminhamentos de toda rede de saúde. A Roseli que está na triagem também atende crianças, mas só 
eu atendo adultos aqui. Eu formo grupos, mas não tiro dele a possibilidade de fazer terapia individual, 
dependendo do caso. Faço também orientação a pais. Quando há necessidade eu tiro dos grupos e 
atendo separadamente. Eu proporciono um dia para que estes adultos convidem alguns familiares para 
participar do grupo. Fora estas atividades, eu atendo professores que vem solicitar orientação. Recebo 
professores do CADE (Centro de Apoio às Deficiências de Aprendizagem) dando assessoria às escolas 
para detectarem problemas nos alunos. Uma coisa que faço é encaminhar para recreação, para cursos 
profissionalizantes. Eu procuro manter uma ligação com todos os serviços oferecidos pelo município. 
Além disso, faço um trabalho conjunto com a profissional da Saúde da Família que atua na 
Tamarutaca e na Sacadura Cabral.  
Eu acho que temos que estar em contato com a vida. A Psicologia não pode ficar ausente desta idéia. 
O que seria necessário para o bom desenvolvimento de seu trabalho? 
Material? Brinquedos que faltam a gente acaba trazendo de fora. 
Verbas? Sim 
Suporte técnico? Sim. 
Maior integração entre os profissionais? Acho importante, mas não sinto falta. Como estamos numa 
rede de saúde mental, isto poderia ajudar. 
Participação de instâncias superiores? Sim, é importante ter mais contato. 
Outros? Contato com o pessoal das outras secretarias poderia ajudar, porque para ajudar a integrar as 
crianças que eu tenho aqui, eu tenho que estar integrada.  
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na UBS? 

Plenamente satisfatória. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho que você 

desenvolve na UBS? 

Suficiente. 

Comecei a fazer supervisão desde minha formação. Não sei até onde é um ou outro. Acho que 

devia ter fortalecido a parte prática, aproveitado mais meu curso que era em período integral, 

eu deveria ter falado de uma forma mais fácil, foi difícil falar a linguagem de gente. 



  

Porque você optou por este tipo de trabalho? 
Sempre gostei muito da clínica e da parte da educação. Quando fiz o concurso, na hora da 

escolha, optei por isto. Era um trabalho novo, no início, fiquei só durante alguns meses. 

Sempre gostei de saúde e de educação. Aqui dá para fazer bem isso, gosto muito do trabalho 

que faço. O pessoal fala muito do serviço público, mas aqui eu não sinto muito isso não, de 

ficar estanque. Estamos sempre aprendendo mais. A linguagem sempre foi minha 

preocupação, como vou me comunicar com a criança que não fala? A Unidade é a porta de 

entrada do sistema de saúde. 

Na sua opinião o que seria um atendimento ideal à população? 
No global né? Seria assim: um atendimento que saiba ouvir esta população, em termos de 

necessidades, expectativas, possibilidades e adequar o serviço a isto, a este pedido, a esta 

necessidade, a esta expectativa dentro do possível da realidade mesmo. Seria fazer a tradução 

desse recurso que a população traz, transformando em vida, respeito, criatividade, este lado 

construtivo, motivação em saúde. 



  

Agosto de 2002 
Dirce 

Idade: 53 anos 
 
Você se importaria de dizer sua idade? 
53 anos 
Você fez o curso de psicologia, chegou a fazer licenciatura também? 
Fiz 
Onde você fez? 
Na UMC, Na Universidade de Mogi das Cruzes. Quando me formei ainda era UMC, depois passou a 
ser universidade. 
Você lembra o ano? 
Formei em 76. 
A Psicologia foi o único curso superior que você fez? 
Sim. 
Você fez alguma especialização ou algum curso... 
Fiz da parte clínica, só especialização clínica, depois não fiz mais. Depois me casei e me afastei. 
Depois que eu fui retomar. Depois que meus filhos tavam maiores é que eu voltei pra trabalhar.  
Você executa alguma atividades profissionais fora da UBS? 

Não. Não porque eu trabalho aqui das 8 às 17. Já pensei em abrir um consultório pra fazer 
atendimento, mas preciso pensar muito, porque aqui é muito desgastante. Só aqui no atendimento, 
mesmo não sendo terapia, você não pode passar na porta aí, porque o pessoal já vem, já quer... ficam 
perguntando, perguntam uma coisa, quer outra coisa. Então você acaba muito envolvido. 
Quanto tempo de serviço você tem como psicólogo da rede municipal de saúde? 
Aqui na rede, quase três anos.  
Três anos desta unidade? 
Isto. Porque eu trabalhava em escola, trabalhava com autistas. 
Você fez pedido pra remanejar? 
Não. Eu trabalhava em escola particular. Depois que eu prestei o concurso que eu vim pra cá. Foi em 
98. 
O seu cargo é de Psicóloga? Psicóloga. 
E a função também? É a função, eu sou psicóloga, mas trabalho aqui numa equipe. Eu fui admitida 
pra este tipo de serviço, seria pra atendimento na saúde da mulher. É uma equipe assim: uma assistente 
social, uma psicóloga, uma enfermeira. A gente veio pra cá assim, pra trabalhar nesse tipo de serviço. 
E aqui o maior número de atendimentos no dia a dia é gestante. Então a gente trabalha muito com 
gestante aqui. A gente faz grupos, faz planejamento familiar, a gente faz grupos de menopausa, de 
adolescentes em conjunto com  pediatras. Planejamento familiar, que o objetivo é colocar o DIU ou é 
fazer laqueadura, a maior parte quer mesmo quem não tem idade, o pessoal só pensa em fazer a 
bendita da cirurgia. Tudo é a cirurgia. Vem com 22 anos e quer fazer vasectomia. Eles acham “vou 
operar” mas não pensam no dia de amanhã. Tudo isso é uma coisa que cabe a gente trabalhar. Uma, é 
que existe uma lei que não pode fazer com esta idade. Eu faço aqui também todo atendimento de 
casais, tem um monte de processos de pedido de cirurgia de toda esta região, não só aqui do parque 
Miami, João Ramalho, até a Cidade São João. Tudo vem pra cá. É tudo sub-dividido em regiões, então 
é Região 3, eu chamo os casais que não são aprovados de imediato, então eu chamo os casais pra 
conversar, pra dar orientação, pra ver se realmente é isso, aí faço o relatório e mando pra essa 
comissão que cuida disso. O meu trabalho é esse. Nesses grupos. E tem assim, atendimentos que eu 
faço, mas é terapia breve. É terapia breve, porque não dá mesmo pra fazer. Não é nem um local muito 
adequado pra tá fazendo. Então. Tem um dia da semana que eu meio que separei. Se aparecer, como 
acontece, que nem sexta-feira, a moça que perdeu o bebê, então eu converso, não importa o dia. 
Agora, pra marcar, atendimento agendado  mesmo, é quarta-feira que eu posso. 
Qual a carga horária de trabalho?  
40 horas 



  

E a carga horária presencial?  
40 horas. A gente fez curso, sobre violência, a gente foi pra USP... Quando aparece coisa que precisa 
pra gente, que é indicado pra gente como a gente fez este curso, a gente vai ter uma devolutiva desta 
pesquisa que a gente fez. A gente fez um levantamento aqui na região, o pessoal da USP veio... Foram 
tabulados todos os dados, porque o pessoal vem, não comentam. A mulher vem, ela não fala pra gente 
que conhece, que ela é vítima de violência. O pessoal de fora pegou tudo isso. Foi feita esta pesquisa. 
Sobre violência? De que tipo? 
Qualquer tipo de violência. Nós trabalhamos com mulheres. Então, pode ser a psicológica, sexual, 
tudo isso. A gente foi feito um levantamento pelo pessoal da USP, depois a gente foi comparando, 
comparando todas as coisas com os prontuários. A gente fez todo um trabalho em cima disso. Muito 
interessante. Agora a gente vai ter uma devolutiva do pessoal de lá. A gente teve este treinamento pra 
depois tá trabalhando com isso. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Considerando os grupos que você  atende, o 
trabalho que você faz? 
Normalmente, uns 20. Quando a gente faz a pré-coleta da prevenção, a gente faz os grupos, dá umas 
10. Normalmente umas 10. Tem dias que você atende assim 20, tem dias que você atende 30, 36. Nós 
duas assim, já chegamos a atender 66 pessoas só no atendimento, sem os grupos, sem nada. 
Indique as atividades que executa na UBS: 
Triagem? diretamente não. 
Psicodiagnóstico? também não. 
Encaminhamento? Sim. 
Orientação? Sim. 
Atendimento Psicoterapêutico individual? Alguns. 
Atendimento Psicoterapêutico em grupo? Não. 
Saúde Pública? De um modo geral.  
Em relação à afirmação: "saúde é ausência de doenças". 
Eu acho que concordo parcialmente. 
Porque? 
Quando você abrange saúde, eu vejo assim como, você pensa logo numa saúde física. Nem sempre 
você consegue tá dizendo que a pessoa está bem, se ela tem os problemas emocionais, muitas vezes ela 
não tá deixando transparecer. É mais ou menos isso? 
Como você define saúde? 
Saúde é você estar bem, física, mentalmente. Você estar bem, sem problemas de saúde nenhum, mas 
também a parte mental, tranqüila, que eu acho que é um pouco impossível na situação do país, você 
estar sem preocupações, você estar bem totalmente. 
Como você define prevenção na área psicológica? 
Seria o pessoal ter condições a uma série de coisas, não só como falto alimento, mas falta uma série de 
coisas pra que a pessoa possa ter uma tranqüilidade, pra que a pessoa possa estar cercada de uma série 
de coisas boas, fora alimentação, fora moradia, sabe? Estar convivendo com coisas boas. Na realidade 
o que a gente tem aqui é uma coisa assim bem diferente, é uma população muito carente, a gente tem 
desnutridos, uma série de outras coisas e os pais vão trabalhar, as crianças estão sempre pra rua, vivem 
assim... É difícil! Ou senão ficam dentro de casa, preso assim o dia inteiro. Então isso já faz que a 
parte psicológica, fica comprometida. Eu to falando assim o que eu to vivendo aqui. 
O que é promoção de saúde psicológica? 
Sinceramente, não estou muito por dentro dessa parte, mas pelo que a gente vê aqui, seria dar toda a 
base pra que a melhoria acontecesse pra toda população e a gente não tem como fornecer. Dar 
condições. A gente não tem como fazer tudo isso pra população. Deveria vir mais de cima, com o 
pessoal trabalhando mais... É difícil tá trabalhando dessa forma, abrangendo. Eu conheço dentro deste 
universo que eu estou. Fora, não sei te dizer. Eu não estou acompanhando muito esta parte fora. A 
gente faz muita orientação, na realidade aqui. O dia inteiro a gente tá. A gente lida com muitas 
adolescentes, muitas meninas adolescentes. São meninas. Mas assim, eu não sei, teria que ter um 
trabalho assim, maior, porque por mais que a gente faça orientação de usar, vamos supor, um 
preservativo, que é muito melhor você usar um preservativo do que tomar um anticoncepcional, que 



  

elas começam com 14 anos, coisas assim. Então você começa com orientação: “14 anos, você é muito 
jovem, você muito novinha pra tá tomando anticoncepcional, depois você vai tomar muito tempo...” 
Então a gente pega e fala: “Então, se você usar camisinha,m você vai estar prevenindo a gravidez e as 
doenças. Mas, você pode até falar, muitas vezes você conversa, daí passa uns seis meses. Volta ela 
“ah, mas o namorado não quis usar camisinha, porque é a mesma coisa que chupar bala com papel”. É 
assim que elas vem colocando pra gente. Por isso que eu falo, precisa ser um trabalho maior, porque 
essa parte assim tá muito... Não sei se ela se deixa levar pelo namorado, ou tem medo de perder o 
namorado. “Você namora a bastante tempo?”, que a gente pergunta quando vem fazer teste de 
gravidez, “ah, namoro”. Quanto tempo? “três meses, quatro meses”. Pra elas isso é o mundo delas é 
isso aí, é bastante tempo. Por mais que você oriente, quando chega na hora elas acabam não usando o 
preservativo. 
Qual seria a colaboração da psicologia nessas áreas? 
Seria mais nessa parte educativa? Seria isso? 
No que você acha que a psicologia pode ajudar na promoção, na prevenção? Na experiência que 
você tem no posto... 
Eu acho que essa parte de informação, essa parte educativa. A gente tenta conversar, orientar e ver se a 
gente consegue uma mudança das pessoas, dos grupos que a gente trabalha. 
Você realiza algum trabalho relacionado com os temas das questões? 
Sim. 
Você poderia repetir pra mim? 
Planejamento familiar, grupos de adolescentes, grupos de gestantes, que a gente trabalha assim: um 
dia dou eu, um dia é a assistente social, e a enfermeira, nós trabalhamos assim. A pré-coleta de 
prevenção, a gente também faz essa orientação, porque elas vem assim com a noção de que vão fazer 
uma coisa completamente diferente e a gente fala o porque de tá colhendo todo ano, pro câncer. A 
gente faz grupo de menopausa também. E esse trabalho dos casais. 
O que seria necessário para um bom desenvolvimento de seu trabalho: 
Condições físicas? Sim. Precisa, você vê aqui. 
Verbas? Eu acho que também, porque aí a gente disporia de mais materiais. 
Material? É 
Instrumentos? Isso. 
Carga horária maior? Risos. 
Suporte técnico? Também, seria bom. 
Maior integração entre os profissionais? A gente tenta aqui ter integração, com médico, com outros 
profissionais, mas seria bom se tivesse mais. 
Participação de instâncias superiores? Eu acho até que poderia. 
Algum outro? Se já tivesse isso tudo já seria ótimo. 
Como você descreveria a sua participação no que concerne à saúde da população atendida na 
UBS?  
No caso, o meu desempenho? Eu acho que satisfatória, porque eu acho que plenamente já seria muito! 
Eu me sinto muito bem. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de tá fazendo. Procuro atender muito bem. 
Procuro não ser, como muitas vezes você tá acostumada a lidar com funcionário público, chega e 
reclama, muitas vezes até agradece pela minha educação. Por isso que eu falo: eu gosto, procuro 
atender bem, procuro tá atendendo da melhor forma. Eu me sinto bem. 
Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho que 

desenvolve na UBS? 

É que eu tenho tanto tempo de formada... Suficiente. 
Porque você optou por este tipo de trabalho? 
Porque eu trabalhava com crianças excepcionais. Eu lecionei pra curso de secretariado, trabalhei já 
numa outra escola de excepcionais. Mas, a minha opção primeira pra um período integral. É que eu 
trabalhava numa escola que não tinha como estar progredindo muito. A escola também não tinha 
condições financeiras suficientes, podia ter arrumado outra, mas aí surgiu o concurso e eu tive muito 
incentivo de uma amiga minha, psicóloga, que ela achava que eu deveria fazer e que eu iria passar. 



  

Pelo que ela me conhecia: “Você vai fazer e você vai passar”. Eu falei pra ela: “Eu não vou porque eu 
não me sinto preparada”. Eu fiquei viúva há seis anos atrás e aí eu falei pra ela que precisava arrumar 
outro emprego, que ganhe mais. Foi aí que ela falou, “você vai e você vai passar”. Eu até brinquei com 
ela “só se for na sua cabeça”. Aí, prestei o concurso e passei. Eu não me sentia preparada, aí ela falou 
pra mim: “eu sei que você vai passar”. E eu passei, e foi por isso que eu vim pra cá porque eu 
trabalhava só meio período naquela época. Foi por isso que eu vim trabalhar em período integral, pra 
ganhar mais, porque com dois filhos pra terminar de criar. Gosto demais de fazer o que eu to fazendo. 
Trabalhei durante muito tempo com crianças excepcionais, acho que você acaba cansando. Eu mudei 
muito o tipo de coisa que eu fazia: então, vim trabalhar com mulheres, adolescentes. Foi bom pra mim. 
Uma coisa bem diferente, pra mim foi ótimo. Esses grupos, a convivência, mesmo com pacientes você 
acaba sendo reconhecida. É gostoso. Gratificante. 
Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população? 

O atendimento ideal seria assim: você poder vir a um posto de saúde e estar procurando um 
determinado médico, uma determinada especialidade e você ter esse médico ou esse serviço que você 
poderia estar passando, senão no mesmo dia, daí uns dias. A gente não tem. A gente sente falta de 
profissionais, na área médica e como na parte psicológica. Que a gente sabe que a fila pra passar com 
o psicólogo tá de dois, três meses. O pessoal fica esperando na fila pra poder ser atendida. Precisaria 
realmente ter isso, mais profissionais trabalhando.  



  

Agosto de 2002 
Sheila 
Idade: 38 anos 
 
Quando você fez a faculdade fez Formação em psicólogo?  Sim,  5 anos. 
Fez licenciatura também? Fiz, na minha faculdade primeiro era bacharel, depois a licenciatura e a 

formação, agora mudou né.  

Onde você fez? Em Mogi  
Ano de conclusão: 86 
Psicologia foi o único curso superior que você fez?  É, eu comecei a fazer educação física, mas ai eu 
parei, falta de (sinal com os dedos), não dava para bancar as duas. 
Mas depois da psicologia ou junto? Junto, eu fiz os dois juntos 
Você optou pela psicologia? É, na verdade, porque assim, é, eu também sou bailarina, né e quando eu 
comecei eu tinha uma professora que era Reichiana, então tem toda ou linguagem corporal, aquela 
coisa, e eu já tinha toda essa coisa de corpo, né, do negocio de corpo, da dança, a educação física era 
uma coisa que eu gostava muito né, ai eu tentei associar as coisas, mas ai, por questões financeiras, 
não deu para terminar os dois, eu tinha que optar um ou outro e eu optei por psico.  
Você fez algum curso de especialização  ou  Pós-Graduação? Eu fiz, a primeira pós foi em 
Metodologia do Ensino Superior, porque na época eu tinha feito uma entrevista para auxiliar didático, 
então um dos requisitos seria que eu tivesse a Metodologia do ensino superior, né, para dar aula. E foi 
a primeira pós que eu fiz. Depois eu fiz terapia floral, agora eu to, terminei a especialização em 
auriculucumputura e to na metade da outra especialização que é acumpultura.  
Quanto tempo durou, onde você fez e quanto tempo durou as suas especializações? Ah, tudo 
durou 2 anos. 
O total dois anos? Cada uma dois anos. Eu fiz shiatsu, também 
Onde você fez as especializações? Eu fiz na escola paulista de homeopatia, no IBE 
Você executa outra atividade fora da UBS? Consultório.  
Qual a carga horária dessa outra atividade? Ah, mais ou menos, antes era mais, agora é menos, eu 
não sei acho que dá umas 16 horas semanais.  
No consultório, na área de psicologia: Isso 
Tem supervisão? Aqui? É ou nessa outra: Não, na outra não e aqui também não. 
Quanto tempo você tem na rede municipal de saúde? Eu entrei em 87, que foi o primeiro concurso 
que eu fiz. 
Estadual ou Municipal? Eu entrei no Estado e no Município.  Estado eu fiquei oito anos, depois eu 
pedi demissão, porque eu fui pra outro município e lá eu prestei concurso passei e o salário lá era 
melhor e a perspectiva de trabalho também era melhor, então eu fiquei fui pra lá.  
Esse segundo concurso foi em que ano que você prestou? Prestei em 87 que foi o primeiro do 
Estado, depois prestei um em 90, depois prestei outro em 92, todo concurso que eu presto eu passo. Eu 
vou prestando.  
Então hoje você é funcionária da prefeitura e não do Estado? É da prefeitura.  
Você exerce o cargo de psicóloga? Psicóloga. Com a função de psicóloga? Isso  
Qual é a carga horária? 20. Vinte horas semanais? Isso. 
É presencial essa carga horária ou você pode sair para fazer cursos? Pelo menos pra mim, eu sei 
que tem colegas, né, mas eu nunca veio nenhum folheto sequer pra mim, olha tem tal curso e tal.  
Mas se você pedir você acha que eles liberam? Não sei porque fazem, em novembro em entrei aqui, 
de 2001, então eu não tive muito contato, eu venho trabalho aqui, cumpro o horário, meus pacientes e 
pronto.  Gostaria muito de fazer. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Tem dia que é grupo eu atendo mais, né, dá mais 
ou menos umas oito nove pessoas, nos outros dias quatro, cinco.  
Eu vou falar algumas atividades e você vai me falar se faz ou não aqui na UBS:  
Triagem:  É aqui não é uma UBS, ta, aqui é considerado um centro de especialidades. 
Triagem: Sim 



  

Psicodiagnóstico: Não, com todos os conformes que é pra fazer, com testes, essas coisas, não.  
Encaminhamento: Sim 
Orientação: Sim 
Atendimento psicoterapeutico individual: Sim 
Em grupo: Sim 
Saúde Pública: O que você caracteriza como saúde Pública? Orientação, atendimento  à 
comunidade mesmo. Indo ao local ou aqui mesmo. Palestras. A parte educativa, não, eu faço 
dentro da orientação você acaba fazendo saúde pública, vem aqui ta com piolho, se ta entendo, ai você 
não vai tratar só do problema dele, você acaba orientando, faz a parte do planejamento familiar, você 
acaba fazendo. Mas não assim que nem em sala aberta, que em muitos postos tem, com vídeo, com, 
não, ta, a gente acaba fazendo de tudo um pouco em consultório mesmo.  
Definição de saúde: Saúde é ausência de doença.  
É,  eu acho que eu  concordo. Você concorda? Eu concordo. Plenamente? Plenamente vamos ver, 
você tem o que concorda plenamente ou parcialmente, pode por plenamente.  
Por quê? Eu costumo até falar uma coisa assim a gente não faz saúde mental, a gente faz doença 
mental, não tem prevenção nenhuma, não tem nenhum trabalho mesmo educativo de busca, fica tudo 
muito limitado, então acho que não é só aqui é em qualquer lugar a gente faz doença mental. 
Como você define saúde? Bem estar, né, geral, mente, corpo, alma, eu trabalho numa visão holística 
né, essa coisa do todo, família por exemplo. Terapia familiar eu faço muito, então é o todo. 
Como você define prevenção na área psicológica? Auto-conhecimento, busca de auto-
conhecimento, dos seus limites, até aonde você pode ir, esse auto-conhecimento mesmo, a gente tem 
que ta sempre atento pra si mesmo, não é, pra poder também olhar pro outro no espaço que a gente 
ocupa. 
E promoção. O que é promoção de saúde na área psicológica, promoção de saúde psicológica? È 
uma coisa ampla. O que você quer dizer com promoção de saúde. Então é isso que eu estou 
perguntando para você. O que é promoção de saúde psicológica para você, quando você ouve falar 
assim, promoção de saúde psicológica. É uma coisa bem ampla, a promoção de saúde ela ta pra mim é 
uma coisa que vem desde, bem multidisciplinar, entra a questão econômica, cultural, social, familiar, 
tudo isso promove saúde, pelo menos tem que acontecer, você tem que ta trabalhando nesse todo, 
nesse geral e acho que tem que ter bastante envolvimento de todo mundo, principalmente por exemplo 
nos serviços, amplificando um pouco mais, então eu não posso só ver um número que ta aqui 
(apontando para o formulário de pacientes), ou ele sai da aqui e entra na sala do psiquiatra e eu não 
quero saber o que ta acontecendo na parte psiquiatra e vice-versa, acho que tinha que ter uma 
integração maior, cada caso é um caso, às vezes eu até peço para ir fazer visita a domicilio, família, vai 
dá uma checada, vai ver como que é essa família, um estudo econômico, tudo isso influencia em tudo, 
né, então é a integração de serviço e não só passa aqui, passa ali, né, mas sim integrar, o que cada um 
viu, como é que nós podemos ajudar a promover essa saúde, a prevenir, né, dentro da visão de todos, 
mas não em salas separadas, entendeu, todos juntos, discutindo o caso podendo promover saúde e bem 
estar para seu paciente, né. 
Qual a colaboração da psicologia nessas áreas? É grande, né. Você diz da promoção. E da 
prevenção. Em que área. Da psicologia, como a psicologia pode auxiliar na promoção  e prevenção de 
saúde? Acho que em tudo, porque aqui a gente não é só terapeuta, não é, a gente acaba fazendo um 
pouco de tudo, você acaba tendo noção de tudo, até para ta fazendo encaminhamento, então a 
psicologia ta bem amplificada, a gente não pode só ficar focado naquela coisa bem acadêmica que a 
gente vê na faculdade, acho que a psicologia cresceu muito, ampliou muito e a gente tem que 
acompanhar isso, então eu vejo que assim ela ta em tudo, em tudo. 
Aqui no trabalho que você realiza, tem relação com promoção e prevenção de saúde? Você 
realiza algum trabalho relacionado à promoção e prevenção de saúde? A gente procura fazer, né. 
Mas não depende só da gente, às vezes, você desperta certas coisas, você quer promover, você ta 
vendo que ta acontecendo coisas que precisam de outras áreas entrar no meio e derepente é barrado, 
mas a gente procura fazer sim, agora se frustra, tem outro esquema, né. 
Descreve um pouco como é essa atividade que você faz aqui: Qual trabalho que eu executo aqui? É.  
Eu tenho grupo de adolescentes, ta, grupo de neuróticos e tenho isso de atendimento grupal e tem os 



  

atendimentos individuais que são psicoterápicos, mas dentro de uma psicoterapia breve, focando isso, 
porque a lista de espera é grande, a região aqui é uma região grande, uma região muito complicada e a 
única profissional que tem aqui na área que atende, que é referência tem nesse centro de 
especialidades, então, e eu trabalho vinte horas, às vezes dá uma angústia, porque tem uma lista de 
espera aí  grande, então o trabalho é direcionado pra grupo, priorizar grupo para atender o maior 
número possível e psicoterapia breve, apesar que tem casos que não dá, não é, então também eu tento 
ficar não muito aflita, porque de certa forma você fica ansiosa com o número que tem ai, você quer 
atender todo mundo você sabe que a problemática é grande e quando chega aqui no posto não tem 
prevenção nenhuma, não aconteceu nada de preventivo, já chega uma coisa assim estourada mesmo, 
não é, conselho tutelar que vem, é casos diversificados que vem aqui e sozinha você fica (...) mas os 
casos que tem que ser atendido individualmente, requer maior atenção eu priorizo, procuro não ficar 
muito ansiosa com isso não, senão a qualidade perde, né, você tem uma quantidade ai grande, mas não 
pode esquecer da qualidade, e essa coisa de vinte horas é muito pouco, né, não dá pra atender todo 
mundo, porque muito adolescente estuda de manhã, então o ideal seria a tarde que ele não teve aula, ai 
você acaba não tendo jeito, pra encaminhar também vai enfrentar outra fila e o problema ta ai, 
entendeu, é complicado. Mas é mais ou menos isso que a gente faz. Não sei se respondi sua pergunta. 
Sim. 
Eu vou te falar uma lista de itens e você me diz se tem aqui e se é necessário para o bom 
desenvolvimento do seu trabalho. 
Condições físicas: Pra dizer se é bom, ruim, mais ou menos. É pode falar e se você tem. Não, não 
tem, eu estou nessa sala e é imprópria, nós temos uma sala um pouco maior, que seria uma sala de 
grupo, que era do setor de psicologia, mas ai a psicóloga foi embora ficou pro serviço social, então a 
gente revesa, quando tem grupo ela vem pra cá e eu vou pra lá. Então, vou dizer tem, não sei, tem vai, 
considerando isso de troca, apesar que não é uma coisa legal, no serviço público é uma coisa que 
acaba não acontecendo, tem essas mudanças de sala.  
Verba: Verba pra? Pra você fazer o seu trabalho. Se alguém dá verba, não. 
Material e instrumento: Não 
Carga horária maior, acha que seria necessária: Ah, com certeza, não só uma carga horária maior, 
mas como mais colegas aqui.  
Suporte técnico: Você diz supervisão, ah sim sempre é bom. E aqui não tem? Não, não tem 
Maior integração entre os profissionais: Não. Isso ocorre, acho que até em virtude do tempo, nós 
temos um psiquiatra que é vinte horas, eu sou vinte horas, então ainda que eu me envolva muito 
dentro, um pouco de tudo, eu chego olha tal caso, eles devem me achar até meio enxerida, mas se não 
for assim a coisa não acontece, mas eu acho que deveria ter um espaço, um horário para os 
profissionais sentarem discutirem, que é aquilo que eu tava falando pra você na outra questão, mas se 
você disponibiliza uma hora e meia da semana pra trabalho, você, por exemplo o Cezar deixa de 
atender umas seis pessoas e eu deixaria de atender outras 2 pessoas que seja, ou triar, num tempo 
menor, dentro dessa uma hora e meia, e por conta disso acaba não tendo também, porque com uma 
demanda grande é o numero de horas com carga horária pequena é impossível, mas seria importante. 
Participação de instâncias superiores: Especifica melhor essa pergunta. Se você acha que aqui 
tem, ou não e se é necessário maior participação de instâncias superiores para o 
desenvolvimento do seu trabalho: Eu acho que sim, a exemplo de coordenador de saúde mental, com 
certeza, ele deveria ser mais próximo, apesar que são muitas unidades, a gente sabe que isso a nível de 
cidade grande é um pouco complicado, mas eu acho que deveria ter por exemplo, reuniões, não sei em 
algum determinado lugar, pra poder haver essa troca, poder conhecer os colegas, eu não conheço 
ninguém aqui dos colegas, a não ser alguns por telefone para fazer troca, eu acho importante sim, que 
tivesse uma maior participação.  
Tem algo que eu não falei e que você acha importante, que deveria ter ou tem aqui? Não acho que não, 
acho que ta boa, falou da integração, da equipe multidisciplinar, do espaço, da participação, da 
supervisão, tudo isso é importante né.  
Como você descreveria a sua participação no que concerne a saúde da população atendida na 
UBS? Do ponto de vista de quem? Do seu, assim como você descreve a sua participação. Eu 
avaliando a mim mesma? Isso. É gente faz de gato e sapato aqui, bombril, eu tento, eu me esforço o 



  

máximo possível, é difícil a gente avaliar a gente mesmo, não é, geralmente a gente recebe esse 
feedback da própria população, então baseado na população eu acho que eles gostam, não é, do 
trabalho, eu procuro atender todo mundo, nunca tive nenhum tipo de reclamação, eu trabalho muito 
com porta aberta também, né, então assim não tem que ta marcado pra poder ser atendido, isso é uma 
coisa que eles gostam, é as coisas acontecem, que nem no pronto socorro não tem urgência em 
psicologia, as pessoas falam não tem, né, mas isso na teoria, mas na prática acaba sendo outra, quantos 
aqui, uma vez no telefone até foi engraçado, eu tava atendendo aqui e com uma outra urgência, o 
paciente tentando se suicida, e na época o Cezar tava de férias, o Cezar é o psiquiatra, e não tinha 
outro pra atender, então eu vinha aqui, eu corria pro telefone e no outro telefone, tentando chamar o 
bombeiro, polícia, resgate, policia, alguém para ir até o local, né, e segurando ela no telefone, na 
conversa pra ela não fazer nada até que a polícia chegasse, quer dizer a gente se rebola aqui, é 
engraçado, um trágico cômico, mas é mais ou menos por ai o esquema de trabalho, então e as pessoas 
gostam disso, então o retorno vem depois, então eu me avaliar, falar de mim, é uma coisa complicada, 
as pessoas gostam. Satisfatório ou plenamente satisfatório? Satisfatório. 
Como você descreve a formação que você adquiriu na formação pro seu trabalho aqui na UBS? 
Teoria e uma coisa prática é bem outra, né, Pouco ou insuficiente, nossa deixa eu ver, plenamente não, 
acho que foi suficiente para buscar outras coisas, pouco suficiente também não e insuficiente é um 
pouco pesado. Vamos colocar suficiente no sentido de que foram plantadas sementinhas e que depois 
essa colheita fica por sua conta mesmo, então na faculdade é uma coisa assim, planta aqui, planta ali e 
você vai, depender de você ter uma colheita boa ou não vai depender de cada um, acho que dentro 
disso acho que suficiente, a partir do momento que são sementes, ta, porque quando penso que sei, 
nada sei, você começa a usar uma coisa ai amplia, vai ampliando, ampliando, então muito suficiente 
nunca vai ser, mas dentro da visão das sementinhas soltas assim acho que sim. 
Porque você optou por esse tipo de trabalho na saúde pública? Ah, porque eu gosto. Eu gosto de ta 
com as pessoas, né, de, embora eu tenha consultório tudo, a população acaba sendo clientela muito 
diferente, eu gosto também muito da psicologia social, da comunitária, assim, é uma coisa que vem de 
encontro com minha personalidade, de ir atrás, teve outros lugares que eu trabalhei, pegar ir na casa, o 
paciente não pode vim fazer terapia, ta doente ta, por isso não, vamos lá, terapia familiar, então assim, 
amassa barro mesmo, ta em contato mesmo com a comunidade, com a realidade, com o que é 
realmente a população, não ficar só naquela coisa elitizada, psicoterapia é uma coisa elitizada, isso ta 
muito fora já, até isso é um pouco que eu penso, então é por isso que eu to na saúde pública, não saio, 
ganho mal, mas adoro.  
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal  à  população? Acho que não só pra psicologia, 
né, acho que pra tudo acho que é humanizar mais, acho que a maioria dos profissionais tão, acho que 
em tudo ta muito distante, devido a um monte de coisas sociais, econômicas que envolve todo mundo, 
porque sermos profissionais, mas somos seres humanos, então cada qual com seu problema, ai você 
acaba vindo e não sabendo administrar os problemas pessoas do trabalho, então enfim, fica uma 
miscelânea, então partindo daí, primeiro precisa trabalhar as pessoas. Eu falo, todo mundo faz pós-
graduação em um monte de coisa, mas esquece de fazer pós-graduação em ser gente, então primeiro a 
gente tem que fazer pós-graduação em ser gente,  em ser ser-humano, em ver o outro, e depois sim 
partir para as outras especializações. Isso não é só na psicologia não, isso é desde a recepção, desde o 
guarda que fica na porta, né, acho que começa daí. Ai partindo daí você consegue atender melhor, 
você consegue lidar melhor no ambiente de trabalho, né, acho que seria ideal, o ponto de partida seria 
ai. E depois lógico, estudar, estudar, estudar, nunca parar, porque as coisas não param, acho que é mais 
ou menos por ai.  
Tem algo que você queira falar, que acha importante e que eu não tenha perguntado sobre o seu 
trabalho aqui? Não está super-completo, pelo menos a priori ta completo são perguntas bem ampla 
que te dá mobilidade para falar de um monte de coisas, eu achei, gostei.  
 
  
 
  
 



  

 
Setembro de 2002 
Rosa 
Idade: 43 anos 
 
Sobre a formação em psicologia: Fez cinco anos de formação de psicólogo? Cinco anos Fez 
licenciatura? Fiz. 
Escola: Universidade de Mogi das Cruzes 
Fica em Mogi, não é? Mogi tem duas faculdades. Mas é a de Mogi, a Universidade de Mogi das 
Cruzes mesmo? A UMEC.  
Ano de conclusão: 1983 
Psicologia foi o único curso superior? Foi . 
Fez algum outro curso, pós-graduação, especialização? Fiz especialização em psicossomática.  
Onde? No SEDS 
Duração? Três anos 
Executa alguma outra atividade fora da UBS? Não 
Você tem supervisão? Não. 
Quanto tempo você tem de serviço na rede municipal? 12 anos 
Atuando como psicóloga? Como psicóloga. Você prestou concurso estadual ou municipal? Em 
Cidade é municipal, doze anos no municipal, mas quatro anos antes no estadual.  
Então você trabalhou quatro anos no estadual depois prestou e tem doze anos que está no 
municipal? Isso. 
Qual a carga horária? Oito horas, quarenta horas semanais. 
Essa carga horária é presencial? É. Você tem que estar aqui as oito horas? Isso. Se precisar sair 
para fazer curso eles liberam,  ou não? Já liberaram, agora no momento eu também não tenho 
pedido, como eu mudei o horário pro primeiro turno e eu faço grupo de estudos  a noite, então não tem 
atrapalhado no horário de trabalho, mas eu já precisei e eles liberaram, a gente repunha o horário, 
compensava o horário que a gente saia mais cedo.  
Agora você está fazendo grupo de estudo, é isso? Isso. Em que? Sobre Winnicott. É particular? 
Particular. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Depende do tipo de trabalho que eu faço, eu faço 
um trabalho mais informal de orientação aqui na unidade, então isso não é computado, ai o dia que eu 
faço grupo de orientação e dos projetos PMC, planejamento familiar, menopausa, ai já depende do 
número de pessoas que se escrevem dentro do grupo, não é um grupo fixo.  
Tem um média por dia,  ou por semana? Não tem. 
Atividades que executa na UBS:   
Triagem: Sim 
Psicodiagnóstico: Não 
Encaminhamento: sim 
Orientação: Sim 
Atendimento psicoterapêutico individual: Sim 
Atendimento psicoterapêutico em grupo: Não 
Saúde pública: Sim 
Definição de Saúde: “Saúde é ausência de doença”.  É muito mais do que isso. Você discorda 
totalmente ou parcialmente? Saúde é uma coisa muito mais ampla, não quer dizer que a pessoa 
tendo um tipo de doença não possa ter saúde e outra questão espírita, questão social, tem diversas 
áreas do ser humano, ele pode não estar bem em uma dessas áreas. Mais ou menos conseguir está 
equilibrando, pode ser uma coisa temporária, depende da busca de cada um.  
Definição de saúde: Essa questão mais ampla mesmo, a pessoa estar se sentido bem e não 
simplesmente do olhar externo e dizer, alguém dizer que ela está doente, ela precisa se sentir, se ela se 
sentir bem, o importante é a opinião de cada um.  
Como você define prevenção na área psicológica? O trabalho que eu faço aqui ele é bastante 
voltado para prevenção, são os grupos do bem-nascer, trabalho muito com gestante, tentado prevenir 



  

essa ansiedade frente ao parto, frente a esse momento que ela ta passando, essa questão da 
maternidade, dos papéis que ela ta vivenciando e cada, o grupo de menopausa também a gente faz um 
grupo de orientação, porque as pessoas chegam bastante ansiosas aqui, querem saber como que vai ser, 
o que vão enfrentar. Esse trabalho psicológico é extremamente importante.  
E promoção de saúde, o que é promoção de saúde psicológica? Então é você ta junto com essas 
pessoas e facilitar que elas possam descobrir um caminho, uma forma de viver melhor em cada caso 
delas.  
Quais a colaboração da psicologia nessas áreas? É muito amplo também, né. Aqui a gente tem, 
como é uma UBS, ouve muito as pessoas , ta disponível para esse tipo de trabalho, o psicólogo se não 
tiver essa disponibilidade fica mais difícil, tem essa questão, demanda mesmo de cada. 
Quais são as atividades que você realiza aqui, de promoção e prevenção de saúde, além dessas 
que você já falou? Bom,  faço um trabalho de sala de espera, atendo as pessoas, as pessoas, como eu 
já estou aqui há dois anos e meio, as pessoas aqui da Unidade já me conhecem, então eles vem 
diretamente me procurar, quando eles estão com alguma dificuldade, algum problema, basicamente é 
estar disponível.  
Você trabalha com agenda,  ou não? Alguns grupos de orientação e eu poucos atendimentos 
individuais que eu faço, mas normalmente não, normalmente é aberto, e realmente pra ta ajudando as 
pessoas que trazem as dificuldades e os problemas eu conseguir encaminhar.  
Itens necessários para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas, espaço físico: É bom. 
Verba: na área de psicologia até que não, a gente trabalha mais com a questão verbal, não tem muitos 
problemas, a principio quando a gente fazia oficinas, ai tinha a questão de preparar material, mas no 
inicio desse trabalho que era do serviço de acolhimento a mulher, eles trouxeram, disponibilizaram 
bastante material , então o que é do trabalho do serviço de acolhimento no momento e que tem feito 
falta é essa questão da prevenção de doenças sexualmente transmissível, que a gente tem que trabalhar 
com adolescentes em escola eu vou fazer trabalho e a gente não tem preservativo, ficamos nove meses 
sem, então é uma coisa que poderia ser melhor no nosso trabalho, é uma questão de promoção. Eu 
trabalho junto com a enfermeira e as auxiliares de enfermagem. 
Material e instrumentos: Material acho que até já falamos, eu tenho pra trabalhar sim. 
Carga horária maior: Como assim? Se você precisaria de uma carga horária maior aqui na unidade: 
Não. 
Suporte técnico: Sim, existem casos que são mais difíceis. E aqui tem? A gente tem a encarregada 
da unidade, que dá suporte nisso. É suficiente, precisaria mais? No geral ela cobre né, quando 
necessito de uma visão psicológica mais dentro da área, porque a encarregada é enfermeira, ai eu vou 
procurar fora.  
Participação de instâncias superiores: Como assim? Se a coordenação, diretoria participam do 
que acontece na UBS, das decisões? A encarregada sim. 
Maior integração entre os profissionais: Dentro do possível aqui na unidade os profissionais se dão 
bem. Há discussão de casos, integração assim, ou não? Uma discussão informal, dependendo do 
caso, enfermeiro médico auxiliar de enfermagem, o pessoal da recepção  vem aqui pedir um auxilio 
quando detecta uma demanda. 
Tem alguma coisa que eu não tenha falado e você acha importante, que tem,  ou não aqui? O 
importante desse serviço de acolhimento é essa disponibilidade de você poder ajudar as pessoas na 
hora que elas precisam e não trabalhar com agenda fechada, porque se você trabalha  com agenda 
fechada você realmente acaba fechando as portas porque você está em atendimento. E o trabalho 
sendo informal, quando me procuram eu estou disponível lá atrás o que tem que resolver, encaminho, 
normalmente as pessoas saem daqui com o problema resolvido.  
Aqui você faz mais um trabalho mais de acolhimento de encaminhamento pras pessoas, é a 
primeira porta mesmo deles. Isso. E não de atendimento psicoterápico. Isso, não é essa a proposta 
do programa.  
O programa chama? Serviço de acolhimento à  mulher.  Está sendo revisto agora e nós não sabemos 
como vai ficar.  



  

Como é  mais ou menos,  a proposta do programa? É que todas as mulheres que vierem procurar o 
serviço passam inicialmente com a enfermeira numa avaliação, ela /detectando questões emocionais 
associados a queixa ginecológicas e clínicas ela me encaminha e eu faço o atendimento ou em 
conjunto ou individual. Também tem orientação para participar dos grupos de orientação.  
Esse trabalho com sala de espera,  como é? No momento é de orientação dependendo dos grupos da 
ginecologia e eu to sempre acompanhando e eu acabo conhecendo as pessoas, consigo detectar como é 
que estão, dá um apoio, diminui a ansiedade, principalmente aqui é mais freqüente na gravidez , é o 
momento que elas estão piores.  
Como você descreveria a sua participação no que concerne ao atendimento da população atendida na 

UBS:  Satisfatório 

Sua formação adquirida na graduação em relação ao seu trabalho, foi suficiente? Não, nós tivemos 

inclusive um treinamento para esse programa de serviço de acolhimento a mulher, então a 

prefeitura nos cedeu, as equipes que estavam entrando nesse programa. 

Foi quanto tempo esse treinamento? Dois meses. Foram com psicólogos? Psicólogos, clínicos, 

financiou foi a equipe do DST- AIDS. 

Porque você optou por esse tipo de trabalho em saúde pública, UBS? É um trabalho bastante 

interessante, diferente do que eu tinha feito durante, fiz catorze anos só saúde mental. Na Saúde 

Pública? Na saúde pública. E houve uma mudança aqui em Cidade, com esse tipo de 

atendimento e eu quis começar esse serviço novo, a principio eu tinha optado pelo DST-AIDS , 

daí veio esse programa novo e eu acabei vindo pra cá. 

E na saúde pública no geral, porque você optou por esse tipo de trabalho, quando você entrou na saúde 

pública? Quando eu entrei na saúde pública eu fui para a saúde mental mesmo, já em UBS com 

promoção de saúde. Porque você escolheu essa área? Eu acredito que o trabalho do psicólogo 

nessa área seja  (...) e continuo acreditando. 

Na sua opinião o que seria um atendimento ideal a população? A demanda é deles, é o que a 

população pede. O que eu vejo é de acordo com as características da região, tudo isso tem que 

ser levado em consideração, não concordo que os serviços tenham que ser criados sem se pensar 

na demanda, se há uma demanda e existe para trabalhos preventivos acho que pode ser feito.  

Comentário sobre o trabalho: eu acredito que o trabalho aqui seja importante e satisfatório pela 

equipe que trabalha, tem um suporte, a delegada sempre ta apoiando o trabalho, uma coisa que 

de toda unidade isso valoriza e ajuda bem no trabalho.  

 

   

 



  

Outubro de 2002 
Adão 
Idade: 45 anos 
 
Sobre a formação: 5 anos de formação. 
Fez licenciatura? Não,  na época, eu fiz licenciatura por uma outra carreira, filosofia 
Em que Universidade? Paulistana e Unesp. 
Paulistana em São Paulo? É e Unesp em Marília. 
Ano de conclusão do curso de psicologia? 1984, sei lá, década de 80. 
Fora a psicologia você fez outro curso superior? Filosofia.  
Onde? UNESP 
Você fez especialização,  Pós-Graduação? Não, eu tenho algumas coisinhas, tipo psicopedagogia, 
integração psicofísica, que mais que eu tenho, não é por ai, e algumas especializaçõezinhas, pós-
graduação não.  
Mas especialização tem, em que você fez? Psicopedagogia, tem um curso de organizacional de um 
ano que eu não uso para nada, integração psicofísica, é isso. 
Onde você fez essas especializações? Unimar. Ah e PUC também. To fazendo uma outra em 
violência sexual na USP.  
Na USP, qual a carga horária? Boa pergunta, vamos lá, semanalmente, quatro horas, um ano, vamos 
lá chutar 16 horas vezes dez, cento e lá vai pedrada. (160) 
Executa outra atividade fora da Unidade? Atualmente não, eu clinicava, eu cuido do meu filho, que 
é uma puta atividade muito gostosa, quando eu não to trabalhando eu to cuidando do meu molequinho, 
que é esse daqui (mostra a foto). Quantos anos? Essa foto tem 1 anos e meio, tá com 2 e meio agora. 
Ai o tempo livre que eu tenho é pra ficar brincando com ele, brincando e aprendendo. 
Tem supervisão? Não. Eu cai na besteira de ter um tempo, mas é muita idiotice, não a supervisão em 
si, é eu gastar uma fortuna ganhando uma miséria, então ao invés de me ajudar, acabava até 
comprometendo o meu trabalho na medida que eu empobrecia minha qualidade de vida, as minhas 
condições materiais se deterioravam, eu ah, vai tomar banho, institucionalmente não há retaguarda 
alguma.  
Quanto tempo você tem na rede municipal? Nesta? É, e no geral. Nesta 7 anos, no Luiza 4. Doze a 
treze anos de vínculo empregatício com o serviço público.  
Você entrou por concurso estadual ou municipal? Essa aqui é municipal, o outro era municipal e o 
outro também era municipal. 
Você trabalha como psicólogo, na função de psicólogo? Desde de que entrei aqui (????) 
Qual a carga horária? Aqui 40h.  
Essas quarenta horas são presenciais ou pode sair para fazer cursos? Esse semestre e o outro a 
gente tem saído às quintas pra USP e a prefeitura paga direitinho. Ah, a grosso modo são 40 horas 
prestadas aqui, dentro de quatro paredes, mas o tempo que eu dou por exemplo no fórum de Cidade é 
computado como hora de trabalho aqui, eu faço um trabalho de muito amplo de (????) 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Agora você vai cair de costas. Pode falar, eu me 
seguro. Por dia não dá pra precisar, dá pra precisar um número bem redondinho por semana. 
Quantas? 200 (duzentas).  
Como? Grupos, grupos, grupos. É sobre-humano, é alienante, é estafante, é traumatizante, é 
desumano.  Duzentos não são duzentos pacientes, não, são duzentas pessoas. E assim, a gente nunca 
trabalha aqui, pelo menos no meu jeitão de trabalhar, o paciente, são os vínculos do cliente, são as 
relações mais intimas, é a questão da família, e família a gente não entende família nuclear, não sei 
nem onde existe isso. É padrasto, é vizinho, é vô, é vó, é pai, é mãe.  
Atividades que executa na UBS: 
Triagem: Sim 
Psicodiagnóstico: Não, eu me recuso a fazer. 
Encaminhamento: Vários 
Orientação: Sempre 
Atendimento psicoterápico individual: Raramente 



  

Em grupo: Invariavelmente 
Saúde pública: Vira (???) 
Definição de saúde: “Saúde é ausência de doença.” : Discordo. Parcialmente,  ou plenamente? 
Parcialmente, Por quê? Porque eu acho que ausência de doença não é saúde, porque eu posso não ter 
sintoma, eu posso não ter queixa, eu posso não ter algo me incomodando e, todavia, isso não 
representar a saúde pra mim. Precisa exemplificar,  ou não? Se você quiser. É isso eu não concordo 
por conta disso, eu posso não ter queixa, eu posso não ter sintoma, posso não apresentar um quadro 
patológico, mas nem por isso eu sou saudável. 
Como você define saúde? Boa pergunta. Passa por ausência de doença, mas passa por bem estar, 
passa por equilíbrio, passa por um lugar que é meio esquisito, que eu não sei onde fica, que daria pra 
definir muito de longe como felicidade, bem estar, alegria de viver, coisa parecida, não sei definir 
direito, equilíbrio, passa por essa coisa toda. Passa por suportar frustração, passa por capacidade de se 
colocar no lugar do outro, capacidade de sensibilizar com a dor alheia, possibilidade e exercício dessa 
habitualidade de ser solidário, equilíbrio é uma coisa presente aqui na idéia do que seja saúde. Passa 
por respeito a si, respeito ao outro.  
Como você define prevenção na área psicológica? Também não sei, eu posso falar algumas 
besteiras, que podem talvez ser uma resposta, suponho que não seja. De acordo com o que você 
pensa, com a sua vivência. Ah, uma coisa que a prática clinica, o meu trabalho cotidiano de um 
tempo pra cá, tem me levado a crer que informação não muda comportamento, então eu me recuso a 
trabalhar informativamente e ponto, porque eu acho que o fato de eu saber que isso aqui vai me levar a 
um enfisema, um edema, um CA, que mais, broxisse, um diabo a quatro, oh gravador eu estou me 
referindo ao cigarro. De ver familiares que morreram horrorosamente por conta de cigarro, não me faz 
apagar o filho da puta, então seja, o fato de eu conhecer alguma coisa a respeito dos malefícios  à  
saúde que o cigarro traz,  por si não muda meu comportamento. O fato de eu ser, e eu não sou, 
diabético e saber que eu tenho que moderar isso... tudo que os médicos já descobriram, não 
descobriram tudo, mas já descobriram uma porrada de coisa não me fazem aderir ao tratamento, não 
me fazer tirar a cachaça da boca ou o chocolate, sei lá, não me impedem, efetivamente não me fazer 
mergulhar numa usina de açúcar. Então trabalhar a prevenção pra mim, ah, isso não significa que eu 
ache que informação é uma besteira, significa tão somente que  pra fazer um trabalho de prevenção 
efetivo necessário se faz aliar a questão informativa a algo que sensibilize o individuo e ai eu não sei 
pra quem que eu to fazendo prevenção, se é grupo de diabético, se é grupo de hipertenso, se  é grupo 
de gestante, se é grupo de criancinhas, qualquer coisa, ai dá pra você botar em qualquer lugar esse 
conceito de prevenção. Aliar a informação a algo que eu não tenho como referir também, mas seria 
próximo de sensibilizar o indivíduo, trabalhar a motivação do indivíduo, trabalhar, sensibilizar a 
mudança, motivar o indivíduo, trabalhar a motivação do sujeito, aderência de um determinado jeito de 
tá no mundo, sensibilizar, motivar, mobilizar. Então prevenção pra mim é um trabalho que implica em 
você sensibilizar, motivar, mobilizar o indivíduo a ter algumas mudanças de comportamento, ou 
manter determinados comportamentos em função de um conhecimento supostamente verdadeiro que 
vem da ciência ou de qualquer lugar, sei lá do que. É o meu pobre conceito de prevenção. 
E o que é promoção de saúde? Passa por essa história de prevenção e passa também por minimizar 
sintoma, passa por minimizar sofrimento, passa por levar indivíduos que passaram pelo serviço a 
enfrentarem o leão e não fugirem do leão, o leão que eu to falando é o sofrimento. Eu sou um daqueles 
idiotas anacrônicos do século dezenove que acredita que eu adoeço porque eu to fugindo do 
sofrimento, uma merda como um tal de Freud falou.  
Qual a colaboração da psicologia que você acha nessas áreas de promoção e prevenção de 
saúde? Bom, a rigor, psicologia, já falaram isso de filosofia, mas quem falou de filosofia tava errado, 
é a psicologia mesmo: filosofia é a ciência que com a qual e sem a qual o mundo continua tal e qual, 
falaram da filosofia e eu acho que isso é para psicologia, ou seja, é uma ciência inútil, não vale nada e 
a cada dia que passa você vê mais que a gente é uma merda, junto com essa constatação que a 
psicologia é um zero a esquerda eu não concebo mais o meu trabalho, enquanto trabalhador de saúde, 
enquanto psicólogo que sou, com muito orgulho disso, diga-se de passagem, dissociado de algumas 
figurinhas, nomeadamente eu to falando do assistente social e por contingência do meu trabalho aqui 
na UBS, eu preciso de uma outra muleta chamada fonoaudiologia, nós somos uma pequena equipe 



  

nessa unidade que é formada por psicólogo, assistente sócia e a fonoaudióloga. A gente tá a tanto 
tempo fazendo o trabalho junto, a gente faz triagem em grupo, de técnicos inclusive, não é só grupo de 
crianças, mãe, pai, sei lá tal, somos nós três que entramos, nós três que discutimos caso a caso, nós três 
é que deliberamos se vai ser feito assim ou assado e eu tento socorrer as outras duas pessoas, elas me 
dão suporte, então eu não consigo ver o meu trabalho, ou o trabalho de qualquer imbecil da área de 
psicologia longe de uma retaguarda, que esteja longe do planeta psi, e desses profissionais o que eu 
acho mais valioso é o assistente social, botei a fono na roda porque a gente fez não é uma equipe, isso 
dá cadeia, é formação de quadrilha, a gente não consegue mais trabalhar sem um a retaguarda do 
outro, e a gente tem uma virtude aqui na prefeitura de Cidade, ou pelo menos nesse equipamento, que 
é a proximidade com a máfia branca, e olha que a máfia branca não se mistura com a gente, e por 
máfia branca eu estou chamando os nossos médicos clinico geral, pediatra, geo, que são as 
especialidades que a gente tem aqui e to botando no rol também os dentistas. A gente tem o mérito, a 
virtude, sei lá, a gente tem a felicidade de ter médicos, enfermeiro também, duas enfermeiras muito 
porretas, os dentistas e o pessoalzinho, auxiliar de enfermagem, tal, que também tão na mesma roda. 
Vou pegar um exemplo pra você entender bem como é a situação: eu sai pra um cafezinho, sempre 
entre um atendimento e outro eu tenho que ter minha chupeta na boca, tenho que mijar, às vezes eu 
tenho vontade sair berrando por ai, então eu vou lá na cozinha tomo café acendo um cigarro, falo 
abobrinha, xingo todo mundo, apanho, bom e eu to agora, a uma hora e meia atrás, 2 até, fui tomar um 
café, uma auxiliar de enfermagem, oh Paulo, tem uma jovem mãezinha ai de 17 anos e a criança tá 
com um ano e ela veio fazer a matricula agora, um ano depois da criança ter nascido, ninguém pediu 
psicólogo nem nada, eu tenho retorno marcado pra ela, vai começar a vacinação um ano depois da 
criança nascida, dia tal, a gente vai passar com o pediatra também, eu poderia ter um tempo teu, tudo 
bem, mas pra que você me quer, bom ela é uma jovem mãe, ela é adolescente, ela ainda vive com a 
mãe dela, a avó interfere, olha eu suponho que tenha sido ela que inventou né, que não tenha sido uma 
gravidez da mais tranqüila, pelo jeito que a avó, porque que veio com ela foi a vózinha, veio conversar 
comigo, eu penso que talvez você possa ajudar a garota e a recém nascida, tá bom eu deixei da 
seguinte forma, nega interrompa meu atendimento, porque eu sou chato, eu entro pra atender e 
ninguém pode encostar na minha porta, que eu saio com a metralhadora, xingo as pessoas, ninguém 
pode chegar perto do psicólogo, é uma chatice do  cão, mas pra esse tipo de coisa eu até deixo baterem 
na minha porta. Bom porque eu estou falando essa história toda eu não sei, eu só quero deixar claro é 
assim, que a gente tem a felicidade de trabalhar com um grupão de gente e ai é todo mundo, até a 
diretora entra nessa brincadeira, e mais ou menos sabe qual é a do outro e um tenta ajudar o do outro, 
então eu concebo o meu trabalho dissociado desse grupão todo, agente de saúde da pra contar nessa 
brincadeira. Eu não posso, eu tenho o hábito de visitar, embora todo mundo me censure, sempre que 
eu posso eu visito o paciente em casa, é uma coisa que você vê, metade do imbecil chama de seting e 
ai você vê a criança e a família dentro do setting, a outra coisa é ver como é o dia-a-dia, ai eu aprendo 
mais trombando com o moleque na rua ou vendo ele soltar pipa na laje da casa dele, do dez anos de 
terapia, que é uma bosta, eu pra variar e só pra repetir, psicologia é uma merda, com ela ou sem ela 
tudo continua a mesma merda. Bom, mas se a gente tenta fazer alguma coisa com boa vontade, com 
gente, eu tenho a sorte de ter gente de boa vontade aqui dando a retaguarda pra gente, a gente dando 
retaguarda pra essa moçada toda, dá jogo, fica um negócio legal. Deu pra responder? Qual era a 
pergunta? Qual a colaboração da psicologia na área da prevenção e promoção de saúde? Então, 
acho que a gente tem um papelzão fudido ai e ele só existe de fato quando tem um outro e não importa 
que outro é esse, que dispõe a caminhar junto, então assim a gente senta com o pediatra, com o go, 
com o clinico geral, eu tomo orientações da faxineira, ai dá pra tá trabalhando legal, e aqui tem dado 
pra fazer.  
Então aqui vocês fazem  trabalho de promoção e prevenção de saúde? Fazemos. Que é mais ou 
menos isso que você me falou? Não, não é  mais ou menos isso, é ir na escola, ir trabalhar professor 
pro professor trabalhar não sei o que com os alunos, vou pegar o exemplo de uma coisa que já foi 
feita. A escola veio procura a gente, a direção da escola procura a direção da UBS, Ah, nós estamos 
com um surto de gravidez. Tem jeito de concretar a xoxota das meninas pra que elas não engravidem, 
é uma demanda muito concreta, concretar a xoxota das  meninas pra ninguém pari. Bom vamos sentar, 
e daí se desdobrou um trabalho que foi deslocado psicólogo, um go, um enfermeiro, uma assistente 



  

social pra cuidar das crianças e dos adolescentes, não culpe-os, pra trabalhar os professores. E ai chega 
lá e desmontar o mito de que é feio engravidar na adolescência, historicamente vocês sempre 
emprenharam com 11, 12 anos, esse negócio de adiar a primeira gestação a de eterno como é um 
padrãozinho social novo, isso daí não tem duzentos anos de vida, a sua vó provavelmente com catorze 
anos já trepava mais que chuchu na cerca cassete, porra. É cultural, né. É, mais ao mesmo tempo a 
gente não vai lá pra falar pro professor, vamos liberar geral tem mais é que engravidar com 11 anos, 
não é essa a idéia, quebrar o mito e dar ferramenta pra eles lidarem com essas garotas, e ai o trabalho 
foi desdobrando-se na interação com o grupo de professores, que a gente passava coisas para os 
professores, que eram passadas para as crianças, eram adolescentes já, e ai a gente começou a trabalhar 
prevenção de doenças, de DST, mas não era o psicólogo, mas o psicólogo com a assistente social, com 
a direção, com o go, com o enfermeiro, puta dá pra fazer um estrago. Eu vou pegar só um exemplo, 
que não foi um caso isolado, hoje mesmo teve um eco pela manhã desse trabalho, casalzinho, menino 
de 16, menino de 15, 17, do colegial noturno, apareceram aqui de bracinho dado pra pedir um 
tempinho do psicólogo e ai virar pra mim, depois de muita vergonha, abrir o jogo, eles querem trepar. 
Ou seja, eu to com você, eu sou adolescente, eu trepo parede, eu fico excitado só de olhar perna de 
mesa, eu tenho ereção quando vejo o buraco da fechadura, perna de mesa, só de vê eu já to trepando 
parede, eu consigo postergar a vontade de te comer atrás da bananeira, não tem bananeira mais, uma 
construção qualquer ai da vida, eu postergo a satisfação desse tesão meu indo na UBS pra conversar 
com o psicólogo, do lado da minha namoradinha, ela comigo, o pior de tudo é que ela também quer 
essa loucura, trabalhar isso com o psicólogo, e ai a gente já põe na roda a go nessa brincadeira, às 
vezes cai na mão da go e ela já bota o psicólogo na brincadeira, e ai é trabalhar essa questão, eu falei 
desse trabalho, dessa escola especificamente, eu falei de um dos trabalhos e um que me deu muito 
prazer de fazer foi uma das escolas aqui próximas de nós, a garota hoje tá com vinte um ou vinte e 
dois anos, o menino é mais velho do que ela, ela me pegou num intervalo de um grupo, Paulo eu 
queria uma orientação, bom querida, porque que só eu tenho que ir no go, tem na prefeitura médico 
pra homem, eu cocei a cabeça, não sabia de nada, sei que tem um tal de urologista, mas urologista não 
tem nada haver com pinto, na minha cabeça, urologia tem haver com rim, bexiga, uretra, não tem uma 
andrologia aqui, tem ginecologia, não tem andrologia, não sei se tem no serviço de saúde. E sei que 
aqui o pessoal que se diz urologista trabalha com DST, trabalha com esse negócio de sexualidade, mas 
não acho o território mais adequado pra lidar com essa questão que envolve desejo, que envolve auto-
estima, que envolve vontade de viver, que envolve tesão enfim. Bom, Cíntia quando você vai passar 
na go? Tá agendado pra segunda feira, com que você vai passar, com a doutora Sandra, pêra um 
pouquinho só, sai incomodei a doutora Sandra: Sandra você tem uma paciente dia tal, sim Paulo eu 
não sei quem é, mas é caso meu, tem jeito de você invés de atender a menina, atender a menina e o 
garoto. Pois não Paulo. Pois bem, o menino vai pro ginecologista, é claro que o menino não vai ta no 
ginecologista na hora que ela for examinar a xana da moça e se tiver vai estar de costas, ela vai estar 
atrás do biombo, ela não vai botar o namorado pra fazer exame de toque na garota, essas coisas que go 
sabe fazer, eu induzo essas coisas, que eles olham xota, mas que ele vai tá junto e se precisar olhar o 
pinto do moleque, que não é nenhum menino, a go vai tá fazendo o trabalho com um homem. Dá pra 
fazer prevenção nesse território.  
Quais são as outras que vocês fazem aqui, outras prevenções,  ou promoções? Olha tem grupo de 
hipertenso, tem grupo de diabéticos, tem um grupinho que faz horta, tem uns grupos organizados em 
torno de comunidade de base, a gente sai do âmbito da psicologia, sai do âmbito do estado psicologia, 
psicologia nada mais é do que um aparelho do estado, ai envolve ONG, hoje a gente não consegue 
mais trabalhar essa questão de prevenção de DST, sem envolver uma ONG. Aquele trabalho da escola 
a gente também colocou uma ONG na brincadeira e uma ONG de soropositivo, tá. Então eu vou 
sempre fazendo trabalhos, que não são essas coisas grandiosas, trabalhos de gotinha, coisinha de 
formiguinha, entrando em contato com direção de escola, professor, orientador, que aqui na rede é 
assim, você vai na escola tem direção, professor e clientela da escola e tem equipes da  secretaria da 
educação, que dão retaguarda pros técnicos dentro da escola, a gente tá sentando direto com esses 
técnicos, é mais ou menos isso. 
Necessários para o bom desenvolvimento do trabalho: 



  

Condições físicas: Não dá pra falar sim ou não. Eu não preciso de sala, eu não preciso de divã, eu não 
preciso de material psicopedagógico, não preciso de papel, nem de bosta nenhuma e ai não importa se 
eu estou no banheiro público, se eu to na rua, se eu to na UBS, se eu to na horta que tem no fundo do 
quintal.  É legal que a gente tem uma sala, eu acho muito bom, e no nosso caso aqui, nó não temos, 
que bom, a gente tem duas salas uma menor do que essa e eu sala maior do que essa, dá três tapetes, e 
a gente se rebola e o critério é, quem tiver criança menor fica na sala maior, e se nós tivermos com a 
mesma faixa etária, quem tiver mais, naquele momento, então assim eu tenho 10 crianças e a Catarina 
7, se as minhas 10 são maiorzinhas eu fico com a menor, eu posso ter 2 pequeninos na mão e ela tá 
com cinco grandinhos, ela vai pra rua e eu fico com a sala. Podia ser outro critério, a gente criou esse e 
a gente não tem se matado por causa disso, é legal, a gente não tem lá grandes coisas, você vê aqui a 
pobreza da nossa caixa lúdica, a pobreza do material pedagógico, enfim as merdas que a gente tem lá 
dentro, mas é dispensável, eu acho legal, mas não precisa. 
Verba: Seria muito bom, não temos. 
Material e instrumentos você já falou 
Carga horária maior: Não entendi, precisaria de mais carga horária? É. Não pelo contrário, a bem da 
qualidade do serviço, eu to dizendo que o meu serviço é uma merda, eu deveria trabalhar umas vinte 
horas, porque eu acabo stressando. 
Suporte técnico: Seria maravilhoso, desde que eu não tivesse que bancar, eu gastava um terço do que 
eu ganho em supervisão, é criminoso fazer isso conosco. 
Maior integração entre os profissionais: Isso aqui, isso tem, isso é bem legal aqui, bem legal 
mesmo. 
Participação de instâncias superiores: Então ai é um nó, eu sou meio anarquista e enquanto 
anarquista eu te falo que eu não gosto muito do Estado, sempre trabalhei em Instituição, tem 
dificuldade de lidar com o problema da autoridade comigo mesmo, não me deram limite quando eu era 
criança, então eu tenho dificuldade em lidar com isso, e daí não é falando mal dessa administração ou 
daquela outra, desse chefe ou do outro chefe, a rigor, e ai pra deixar bem claro, essa chefe que a gente 
tem hoje é boa, o outro era melhor ainda, entre um em outro veio uma moça aqui, deu porrada em todo 
mundo, mas comigo ela não fez nada e foi muito legal. Pessoalmente eu tenho um vínculo muito bom. 
Institucionalmente a coisa emperra, porque em definitivo eles não pegam no branco, em definitivo eles 
vivem no Olimpio e não sabem nada, e não entende bosta nenhuma, e quando se metem a dar 
sugestão, são coisas que não tem nada haver, é claro que tem técnicos, tem uns que tem um cargo de 
coordenação aqui que são competentes, que sabem o que estão falando, mas na média são uns idiotas 
fundamentais, que querem o que não é possível, que não é ético ou que não é viável, que em definitivo 
eu não vou fazer e não faço e não faço e acabou.  
Tem alguma outra coisa que você acha necessário? Supervisão já falei. Formação continuada, isso 
eu penso que seja indispensável e as instituições não dão muita bola para isso, uma coisa que eu acho 
que deveria ter, que não tem é a  compreensão por parte da instituição de que o meu trabalho, assim 
como dos outros técnicos não pode ser quantificado em termos de hora ou em termos de 
produtividade.... eu gostaria muito, pensando em termos de delírio, que a instituição, isso não vai 
acontecer nunca, nessa merda de instituição, aparelho do estado, percebesse que a gente é trabalhador 
intelectual e que portanto eu vou pra casa e durmo com meu paciente, eu faço isso toda noite, até 
broxo quando eu to com a companheiro porque vem o paciente na minha cabeça, e ai ao ter essa 
compreensão não se ativesse a instituição a ritos cretinos, do tipo cartão de ponto e o legal é que o 
sistema acusa os dois ou três  minutos que a gente atrasa, as horas que eu passo a mais aqui dentro o 
programa foi montado de modo ao computador não reconhecer, então assim eu cheguei oito, vamos 
pegar segunda-feira, o relógio estava quebrado, quando consertaram eu já estava trabalhando, quando 
eu sai pro almoço o relógio tava lá, ai eu marquei minha saída pro almoço, pro sistema eu perdi o dia, 
eu tenho que ter anotação que na segunda-feira que passou, comigo, pra dá pra minha chefe, pra ela 
alterar a folha de pagamento o não corte do meu dia, saco. Bom e eu sai quase nove horas da noite e 
assim passeio o cartão nesse horário, pro sistema eu sai cinco e dez. Então eu gostaria muito que a 
instituição percebesse que o nosso trabalho não pode ser quantificado  pela minha produção que é 
exorbitante e também não pode ser quantificado por tempo, eu não produzo como o operária deve 
fazer, não sei quantos parafusos cada segundo, não é assim, mas é pedir demais que uma instituição 



  

tenha esse tipo de sensibilidade. Então o eu faço pra lidar com essa acefalite funcional é cagar na 
instituição, tem que fazer relatório pra chefe, o relógio tá quebrado e a minha saída pro almoço não era 
a minha entrada aqui.  
Como você descreveria a sua participação no que concerne a saúde da população atendida aqui 
na UBS? Pouco satisfatória. Por quê? Um é pelo institucional e o outro é que a gente percebe que tá 
sempre aquém.  
Formação na graduação? Uma merda, eu diria uma merda. Plenamente insuficiente. Uma merda. Eu 
tive a virtude de assistir aula na USP, na PUC e no Objetivo durante a minha formação, porque eu 
coçava o saco, não tinha o que fazer e enchia o saco dos outros, alunos de outras escolas por coisas 
que eu achava legal, e também por coisas que até hoje eu tenho dificuldade, até hoje eu não conheço 
endócrino, mas eu fiz um ano de aula, em faculdade de medicina, continuo não entendendo bosta 
nenhuma, tá, mas em definitivo, eu não sei bosta nenhuma, e a faculdade, eu acho que a sua também é 
uma merda nesse sentido, mas eu fui atrás, então por exemplo eu sei pegar uma pessoa que tem 
transtorno de stress pós-traumático, que me aparece aqui com paciente ou mãe de paciente, eu consigo 
vislumbrar esse diagnóstico segundo CID, checo essa hipótese e percebo que a coisa é por ali mesmo, 
corro por clínico e peço socorro quando eu não consigo fazer isso sozinho. Bom, o cara tem esse tipo 
de quadro e ao mesmo tempo vejo que ele toma Lurex, ai eu, não poderia me meter, não mando 
suspender, não posso fazer isso, não tenho poder nem de receitar nem de mandar parar, mas com 
jeitinho você manda o paciente em outro psiquiatra, ou num outro técnico da área branca, pra que essa 
merda não seja usada mais, você  dá o Lorax é tiro e queda, a pessoa dá uma levantada, só que cinco 
horas depois a pessoa tá em crise de abstinência já, e ai vem aquele ciclo de stress que tem haver com 
a ansiedade, com a angustia, tem a haver com as condições de vida do individuo, as condições 
objetivas materiais de desemprego, de apanhar pelo marido, de ser estuprada pelo marido, sei lá vou 
inventar qualquer merda, de ter pânico depois entrar no banheiro sozinho ou qualquer bosta. Ai esse 
outro pega com um pouquinho menos de burrice que aquele outro que receitou, uma outra droga, que 
não é um Diazepnico. Então a faculdade não dá bosta nenhuma, mas eu fui atrás continuo sem saber 
merda nenhuma, mas a gente tem assim um feelinzinho pra poder, agora esse feelinzinho eu só tenho 
porque eu fui atrás de outros territórios, a área médica da formação da gente, eu aproveitei esse tempo 
de Marília, e fui fazer na faculdade de Medicina de Marília, de orelha mesmo, de bisbilhoteiro. Outra 
crítica que eu faço a nossa formação, você entra na escola lá, no primeiro ano, cabacinho de tudo, ai te 
dão seis meses de antropologia, seis de sociologia, talvez filosofia, não sei se a sua teve ou não, no 
segundo ano talvez você tenha lá um pouco um ano de social, psicologia social e ai o resto do tempo a 
gente aprende que tudo a gente pode resumir no individuo, e aquela coisa incipiente que foi pincelada 
lá quando você era cabacinho, se esvaece. Essa compreensão enquanto única, e eu ai to sendo 
marxista, do homos fábrica, a compreensão, ai não é ser só Marxista não, é pensar em  Weber, é 
pensar em outros ai que tem haver com sociologia e economia, tal, Levis Throw,  esculturalista, 
Margarete Miller,  Ruth Benedit, antropólogos, e pensando em antropologia urbana aqui, Gilberto 
Verne, Gilberto Freire, que tem haver com tentativa de ler a nossa cultura a nossa realidade, um 
Buarque de Holanda pensando em história brasileira, nada disso você na escola. E eu não concebo um 
trabalho conseqüente em psicologia que não tenha ido ler Weber, a sociologia, a antropologia, 
filosofia, a história.  Porque se eu não vou beber nesses lugares esses saberes, eu vou pensar 
dependendo do enquadre  meu e vou reduzir o indivíduo aquele esqueminha conceitual  bunda, que 
não interessa quem me deu, se foi Skinner, se foi Freud ou foi Jung, que são todos uns idiotas, mas o 
individuo vai chegar aqui e eu vou ver um Édipo mal passado, vai tomar no cu, ou eu vou ver 
condicionamento operante, desoperante, sei lá como falam, eu não sou nada disso, não entendo bosta 
nenhuma, mas em definitivo a gente tem uma formação que reduz tudo a rato, e ai fica o profissional 
comprometido com o umbigo dele e levando o individuo a ficar preocupado com o umbigo dele 
também. Um cara que na minha faculdade era muito cultuado e eu vomitava quando eu ouvia aquelas 
bostas deles, é um tal de Rogers, e o cara fala do individuo, do individuo, e eu falo, ai meu Deus do 
céu, o individuo, o individuo, será que ele escreve tudo isso do individuo e o individuo morreu, mais 
do que isso, quando eu fico lá no individuo, no individuo, eu, aquela coisa do Rogers mesmo, 
existencialista americano, quer ser existencialista vai pra Dasain, vai pra existencial francesa, alemã, 
que ai tem consistência filosófica. Agora filosofia na América do Norte é alguma coisa que não existe, 



  

não mesmo, se propor a ser existencialista nos EUA é consumo logo existo, minha leitura maldita, 
toda enviesada. Ai eu levo o individuo a ter uma atitude quietista frente a existência social, ai não 
importa se eu me diga psicanalista, behaviorista, cognitivista é mais bonito, a minha prática vai ser 
adaptativa, a minha prática é conservadora, a minha prática é mantenedora da merda jeito que ela tá. E 
eu penso que se talvez psicologia valer pra alguma coisa, não é pra reproduzir padrões condutas, que 
tão ai e tão deixando o mundo cada vez pior pro meu filho, que tá mal chegando nesse planeta maldito, 
então se psicologia falar pra alguma coisa é pra tentar lutar pra que a gente não reproduza algumas 
coisinhas que em definitivo estão inviabilizando a vida no planeta. Voltando, sem beber nessa áreas e 
eu esqueci de uma coisa muito importante, sem beber na arte e eu to falando da poesia, to pensando 
em literatura, to pensando em escultura, to pensando na música e, num é a música que tá na Globo ou 
na rádio X ou Y, não, eu to pensando na polifonia dos pigmeus, eu to pensando em línguas assoviadas 
que ainda existem lá no Tirol, um grupamento humano que consegue se comunicar  assoviando, 
cassete. eu to pensando nos sentidos, que são outros que sem eles essas coisas ai, da literatura, dos 
livros, das poesias, das pirações, das manifestações dos espíritos mesmo, a gente não faz bosta 
nenhuma. Em suma eu  penso que os poetas têm mais a dizer da alma, da mente, sei lá da psique, do 
comportamento, do humano, enfim, do que todos os imbecis dos teóricos do planeta psi, você junta 
todos os outros não vale um Fernando Pessoa, um Pablo Neruda. Para de ler coisas de psicologia 
menina, vai ler (...), não quero que você pare de ler psicologia, não é por ai, mas assim, não esqueça, 
pelo menos é um toque, não tem nada haver com essa entrevista cretina que você tá fazendo, a gente 
aprende mais no teatro do que na faculdade, eu aprendi mais no boteco da esquina do que na escola.  
Eu tive a felicidade de ter privado da felicidade de um carinha que morreu, um senhor que morreu 
agora recentemente, Patativa, já ouviu falar dele. Já. Eu privei de poder tá com ele lá no Cariri, na 
terrinha dele, ele abria a boca e sai poesia.  
Porque você optou por esse tipo de trabalho? Por tara, no fundo é isso mesmo, patologias 
inomináveis eu tinha, que ninguém em sã consciência cairia nessa área e, pior do que isso, iria, 
ninguém saudável iria pegar esse rojão que é pesado, a gente mexe com merda todo dia, não há uma 
semana que eu não pego uma criança nova violentada, precisa ser muito doente pra trabalhar com isso.  
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal a população? (risos). Bom, e ai escapa da nossa 
competência, mexer na conjuntura, dinamitar as estruturas sociais e garantir minimamente que a 
declaração universal dos direitos do homem seja respeitada na sua integra. Se a gente conseguisse 
fazer isso, esse objetivo teria sido atingido, se a gente fizesse teria chegado lá, e ai acho que a gente 
poderia se aposentar por invalidez ou por desnecessáriedade. Então eu não sei o que fazer, porque em 
definitivo eu não vejo outra saída. Besteira, o que a gente faz é tudo paliativo, é tudo cretinice, e não é 
por isso que eu vou deixar de fazer. 
Algo que queira falar: Acho com Arthur, Antoninho Arthur eu fecho, não acredito no trabalho que a 
Márcia tá fazendo, não sei quem é Márcia, não acredito no seu trabalho, acho bom você ter sua bolsa 
de iniciação cientifica, legal, você toma muita cerveja com ela, perfeito, isso é merda, porque a 
Universidade é o lugar onde o espírito apodrece, eu tenho certeza que a doutora, depois de mexer ai, 
passar no computador, cruzar informações, vai dá palestras de não sei o que e a cada dia que passa ela 
vai ta mais distanciada da minha vida(?). E a psicologia enquanto saber constituído vai ficar cada vez 
mais apartado do que ela diz que é objetivo, porque simplesmente eu fecho, eu determino, não tem 
conversa, eu sou radical, eu sou burro, a Universidade é um lugar onde o espírito apodrece, pra isso 
que serve a Universidade pra apodrecer os Espírito, e o serviço público é o lugar onde o Espírito 
emburresse, pega qualquer servidor publico, cada dia que eu trabalho no serviço público mais obtuso 
eu estou.  Se é pra mudar alguma coisa aqui.  
Termo de consentimento: Desde que não apareça meu nome.  
Ai que legal, Se for por ai mesmo, se for pra gente ter o retorno da Márcia, eu acredito no que eu estou 
fazendo. Ela passar um retorninho pra gente, vocês são todos uns cretinos mesmos, seu trabalho é uma 
bosta e pronto.  
 
  
 
 



  

Outubro de 2002 
Ademar 
Idade:  40 anos 
 
Sobre a formação: 5 anos da formação. Fez licenciatura? Fiz nos cinco anos de formação. 
Onde? Na FMU. Aqui em São Paulo? Em São Paulo, Faculdades Metropolitanas Unidas 
Ano de conclusão? 1988 
Foi o único curso superior? Eu fiz depois 2 anos de direito. Aí  parou? Parei.  
Fez especialização, pós-graduação? Fiz pós-graduação lato-senso, na Universidade Federal de 
Ribeirão Preto, em saúde pública. 
Duração: 658 horas.  
Faz alguma outra atividade fora da UBS? Alguma outra atividade? É. Eu trabalho no consultório.  
Qual a carga horária dessa outra atividade? Umas quinze horas por semana, mais ou menos, 
depende. 
Tem supervisão? Não. 
Quanto tempo de serviço na rede pública? Dez anos, eu trabalho dez anos aqui em Cidade.  
Qual a carga horária? 40 horas semanais. 
É presencial, se você precisar sair pra fazer algum curso eles liberam? Isso é muito relativo, 
durante todos esses anos, depende um tanto da chefia, depende um tanto de quem é o secretário da 
saúde no momento. Hoje você acha que eles liberam? Depende do curso e depende a quantidade de 
horas, mas seria relativamente fácil hoje.  
Você falou que atende na clínica, qual é a abordagem? Psicanalítica. 
Atividades que executa: 
Triagem: Se eu faço triagem aqui: Isso. Faço. 
Psicodiagnóstico: Faço 
Encaminhamento: Faço 
Orientação: Sim 
Atendimento psicoterapêutico individual: O tempo inteiro 
Em grupo: O tempo inteiro 
Saúde pública: O que é saúde pública? Trabalho com a comunidade. Eu trabalho com a comunidade, 
mas o que você quer saber especificamente, alguma atividade especifica, que você poderia chamar de 
saúde pública, o que eu faço é saúde pública, na verdade. 
Definição de saúde: “Saúde é ausência de doença”: Tem outra frase,  ou é só essa? Só essa. Saúde é 
ausência de doença. Sim. Concorda? Concordo. Plenamente,  ou parcialmente? Plenamente ou 
parcialmente, saúde é ausência de doença, bom a frase eu concordo plenamente, porque uma nega a 
outra. Por quê? Porque uma nega a outra, porque entende doença que é algo diferente de saúde, são 
duas palavras que si, uma nega a outra, onde há saúde não há doença, onde há doença não há saúde, a 
frase tem sentido, a frase ela é verdadeira. 
Como você define saúde? O que é saúde. Primeiro vamos seguir o exemplo ai, é ausência de doenças, 
então podemos chamar o que é doença, podemos chamar aquilo que interrompe de alguma forma o 
funcionamento normal de uma pessoa, uma crise que possa interromper ou obstruir o funcionamento 
normal, normal entre aspas, de uma pessoa.  Pensar em sintomas, mas de forma geral aquilo que possa 
obstruir. Saúde dá pra pensar em funcionamento em que uma pessoa, de forma satisfatória, consegue, 
durante a sua vida, consegue se desenvolver, talvez consiga seguir um rumo, trabalhar, conviver com 
as pessoas, namorar, circular, que não haja coisa obstruindo, eu não to pensando na falta de dinheiro 
não, isso impede de circular, eu to pensando em impedimento pessoais, alguma coisa que obstrua, que 
atrapalhe, que dificulte o funcionamento, desde de algo físico, ai pode pensar em alguma coisa 
quebrada ou ferida do próprio corpo, ou podemos pensar, sei lá numa restrição pessoal, uma fobia 
social por exemplo, que impede a pessoa de circular, de conviver, conversar. 
Como você define prevenção na área psicológica? Prevenção na área psicológica. Interessante, 
porque assim, quando a gente pensa em saúde mental, saúde mental no trabalho,  de saúde pública,  a 
gente pensa o que é que pode ser feito, oferecido pra determinado número de pessoas, pra que ela não 
venha apresentar certa dificuldade mais a frente. Na saúde mental, como nada é visível, os transtornos, 



  

as coisas não são visíveis, então fica sempre mais difícil de nós pensarmos, mas se pensar que saúde 
mental não é só o atendimento específico do psicólogo, por exemplo, algo mais amplo, se nós estamos 
pensando em saúde como algo que dá pro cara circular tranqüilamente, nós vamos pensar que desde o 
atendimento no dentista na verdade, ele tá trabalhando, de alguma forma, com a saúde mental do 
fulano, interferindo com a boca do fulano, com o dente do fulano e o fulano vai poder estar muito mais 
tranqüilo, de uma forma muito menos vexatória, e isso de alguma forma dá uma certa tranqüilidade 
pra ele, e isso tem a ver com saúde menta. Então trabalhar com saúde mental, hoje nessa unidade, não 
é o psicólogo trabalhar com saúde mental, a fono trabalhar com saúde mental, a assistente social faz 
parte do grupo que, entre aspas, trabalha com a saúde mental, mas o clínico também trabalha com a 
saúde mental, ele não sabe disso, na verdade ele não sabe como é isso, polícia em Cidade trabalha com 
saúde mental, geralmente pra piorar a saúde. Então o que pode ser feito na prática, especificamente, a 
educação é saúde mental.  O que você pode trabalhar  na prática, se você pudesse propiciar as pessoas, 
propiciar, fazer um oferecimento as pessoas, por exemplo, às vezes, até de conhecimentos básicos, 
coisas básicas que eles não tem, que eles não possuem, e a falta de informação cria medos, cria 
barreiras, gera dificuldade e encaminha pro psicólogo, se isso fosse antecipado pela saúde mental, com 
um oferecimento de atividades, que talvez tivesse haver com qualidade de vida, qualidade, que tem 
haver como é que a gente tem que se relacionar, se é normal certas coisas que a gente pensa que é só 
nosso, que não faz parte do nosso mundo, que não faz parte do nosso instinto, do nós enquanto animal. 
Se você tivesse espaço para se expor, que não seja especificamente psicológico na clínica, todo esse 
tipo de trabalho penso tem haver com saúde mental e isso penso também é um trabalho meio 
profilático, existe por exemplo aqui na unidade um programa de aleitamento materno, existe 
programas, programa de prevenção de controle a Natalidade, grupos de controle, fugiu o nome agora, 
alguma coisa familiar, fugiu a palavra. Planejamento. Planejamento familiar. Não existe um programa 
por exemplo, programa de qualidade de vida, quem não estiver doente o que se oferece, mas tem haver 
com a sua estafa, com as questões que não precisa ficar esperando essas questões essas dúvidas,  
virarem feridas pra depois tá procurando. Porque um sintoma é uma questão não resolvida, se ela pode 
ser respondida antes, porque a gente vai esperar para responder depois. 
O que é promoção de saúde psicológica? Promoção de saúde psicológica, não é isso que eu to 
falando. Pra você, o que é? Promover a saúde psicológica, eu acho que tem a ver com isso, promover 
a saúde, quando eu atendo as pessoas eu acho que eu estou fazendo promoção de saúde, promoção de 
saúde eu acho que é exatamente a prática da nossa atividade, da nossa atividade terapêutica, promover 
a saúde, promoção da saúde, acho que tem haver com a prática, nada muito fantástico não, acho que 
tem haver com isso, isso já é fantástico, tem haver com isso.  
Qual a colaboração da psicologia nessas áreas   de prevenção? Pouca, acho que é pouquíssima, as 
pessoas não entenderam muito bem, vou te dar um exemplo bem contundente, agora são 16 horas e 
vinte minutos, se você for ao pronto socorro, qual é a sua cidade? São Bernardo. Se você for ao 
pronto socorro de São Bernardo do Campo vai tá lotado de pessoas, a maior parte, não to falando 
aquelas que estão abaloadas, feridas, acidentadas, estão procurando ajuda por alguma coisa que está 
acontecendo na vida delas. Se eu chegar lá agora, talvez vai estar lotado de pessoas que acham que vão 
morrer de ataque cardíaco de tanto que estão esperando, que estão lá mais de cinco horas,  ou três para 
serem atendidos, a maior parte das pessoas nem precisavam ter chegado lá. Tudo bem, pronto socorro 
existe pra isso, o que eu quero dizer, é que essas pessoas vão continuar sofrendo, vão para casa e vão 
retornar mais a frente, daqui a pouco, isso é uma continuidade, isso quer dizer que, por exemplo, eu 
acho que é muito pouco utilizado o psicólogo, nós estamos falando de comportamento, estamos 
falando de conduta, de idéias, acho que esse é o campo do psicólogo, trabalhamos com idéias e a sua 
expressão. Acho que é muito pouco utilizado, se eu penso que saúde mental é algo que pode, que 
escapa, que vai além dos consultórios, que vai além das clínicas, que vai até a delegacia, então eu 
tenho que dizer que é muito pouco utilizado, é muito pouco compreendido por exemplo, trocando 
poderia se utilizar mais o psicólogo, poderíamos estar mais presentes nos trabalhos, (...), que é 
promover a saúde, em outras atuações, não só em outras atuações, mas de forma diferenciada também, 
não só na forma, não só na forma.  
Você já falou que aqui na atividade desenvolve algumas atividades nessas áreas, tem mais 
alguma outra? Outros programas? Isso. Que eu me lembre, programas específicos, tem o da 



  

odontologia, a odontologia tem seus programas também, programas de atendimento  à  população, que 
eu lembro são esses. 
Necessário para o bom desenvolvimento do trabalho:  
Condições físicas: Péssimas. Péssimas não, ruins, é pra colocar, péssimas, bom, ruim ou regular? 
Não. Ruins. 
Verba: nenhuma 
Material: Ruim, falta material 
Instrumentos: Específico, vou te falar o que é específico, eu preciso de alguns testes urgente, urgente 
eu to aqui há dois anos.  
Seriam os instrumentos: Não tenho, se quiser teria que correr atrás particularmente. 
Carga horária maior: Se precisaria de uma carga horária maior? Se eu precisaria particularmente 
trabalhar mais aqui, é isso? Isso. Eu particularmente não, mas pra população que eu atendo precisaria 
de quatro com horário de quarenta horas. 
Suporte técnico: Nenhum. 
Maior integração entre os profissionais: Fraco, porque não há essa compreensão do que é trabalhar 
em equipe, não há essa compreensão, não há compreensão e não há essa disposição, penso, às vezes, 
não há disposição, não há fornecimento e não há facilidade para existir. 
Participação de instâncias superiores: Participação pra que, pra ajudar ou pra atrapalhar? Para um 
bom desempenho do seu trabalho. Ah, nenhuma. 
Algo que queira falar: Acho, não sei se entra, você já falou recursos técnicos, não é isso. Suporte 
técnico. Bom o meu retorno financeiro, por exemplo, pouquíssimo, ele não é motivador pra trabalhar, 
a carga horária não é motivadora pra trabalhar, ela leva inclusive a um desgaste, trabalho de quarenta 
horas, por ser um trabalho intelectual intensivo que eu faço aqui, tudo isso leva a diminuir a qualidade 
do serviço, isso tende a levar. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Por dia? É. Umas dezesseis, talvez um pouco 
menos, ou um pouco mais. 
Como você descreveria a sua participação no que concerne a saúde da população atendida na 
UBS? A minha participação, é plenamente satisfatória. Satisfatória pra quem? Pra você. Ah, pra mim 
particularmente, minha impressão, também acho satisfatória. 
Formação adquirida na graduação? Da minha formação na faculdade. Insuficiente. Por quê? Ela é 
insuficiente porque ela é totalmente fora, a minha formação é muito elitista, desvinculada da realidade 
que o psicólogo tem que trabalhar a gente sabe disso, a minha clientela,(...), isso foi uma falha, então 
ela não favoreceu o meu trabalho específico. O trabalho que eu faço aqui é diferente do trabalho da 
formação, da especialização. Aqui nós temos outros trabalhos, CAPS, Hospital Dia, outras unidades de 
oferecimento, mas de qualquer forma eles não me favoreceram a trabalhar no serviço público.  
 Por que você optou por esse tipo de trabalho? Qual? Na saúde pública, no município, na saúde 
pública, na unidade básica, esse tipo de trabalho. Na saúde pública, porque não dava pra viver de 
consultório, eu tive que prestar concurso público, eu tive que escolher esse porque era o melhor salário 
do Brasil, já não é mais, mas era o melhor salário do Brasil e na clinica, porque eu optei por trabalhar 
em clinica, embora eu fiz organizacional ou educacional. Então ficar na clinica em saúde mental no 
consultório e atender na saúde pública.  
O que seria pra você o atendimento ideal a população? Ideal, não existe isso, o atendimento ideal 
não existe.  Eu não consigo imaginar o que é isso, um atendimento ideal. O que a população precisa é 
que hajam pessoas disponíveis para atendê-las, pessoas que tenham conhecimentos  práticos, que 
hajam pessoas pra atender, que hajam pessoas em nível suficiente pra 197 mil pessoas, isso não existe, 
nós atendemos 3 bairros e meio, são três cidades e meia. Que hajam pessoas em nível suficiente, 
pessoas qualificadas para atender as pessoas. Um atendimento ideal, isso não existe, não existe nem 
profissional, profissional que está sempre revendo seus atendimentos, ele nunca foi ideal, você sabe 
disso. E também pra uma pessoa não há um ideal, ela sempre quer mais, isso faz parte do mundo, do 
desejo. Não existe um ideal, o ideal sempre está por vir.  
Tem algo que queira  falar sobre o seu trabalho? Você me perguntou várias coisas que você 
poderiam me perguntar, mas eu não sei qual seria o objetivo, o objetivo seria pra traçar o perfil. Isso 
conhecer a realidade do trabalho do psicólogo na UBS. Então acho que você deveria ter 



  

perguntado, pra conhecer um pouco a realidade, além do trabalho do profissional, acho que também 
algumas perguntas em torno da clientela em si, talvez. Por exemplo a questão de números é uma coisa 
que você não tinha perguntado. A clientela aqui de Cidade, tem uma clientela imensa, uma clientela 
num número grande, nunca vai conseguir abarcar todos que precisam, e essa população de Cidade é 
uma população muito carente, carente em muita coisa, em vários aspectos, em recursos sócios-
econômicos, isso reflete no atendimento, reflete para vir ao atendimento, reflete em não vir ao 
atendimento, sócio-econômico cultural, pra poder compreender esse trabalho, compreender o que se 
faz aqui, vai interferir na hora de melhorar,  ou não melhorar. A clientela de Cidade é uma clientela 
muito difícil, ela é uma clientela migrante do Nordeste, onde a carência, tem 500 anos, queixa de 
muitos anos, e isso se apresenta aqui na minha porta. Nunca vai ter um atendimento ideal. Então ela se 
torna uma clientela, às vezes muito difícil, inclusive pra essa questão de entendimento de necessidade, 
de ignorância, capacidade intelectiva, engenho. È uma pessoa muito difícil de lidar com essas 
questões, é uma população muito diferente da de São Bernardo, a população de São Bernardo, daqui a 
São Bernardo a uma diferença de luz, ano-luz, a clientela de São Bernardo é muito diferente da 
clientela daqui, é outra clientela. Os malucos de Santo André são bem diferentes dos malucos daqui, 
como é de São Bernardo também. Cidade é muito grande, não há muitos recursos, não há movimento 
político, não há compreensão, que dificulta esse trabalho profissional.    
 
 
 
  



  

Outubro de 2002 
Enilde 
Idade: 40 anos 
 
Sobre a formação? Formação de psicólogo 
Escola? São Marcos 
Cidade? São Paulo 
Ano de conclusão? 2000 
Psicologia foi o único curso superior que fez? Sim 
Fez ou faz curso de especialização ou pós-graudação? Faço supervisão 
Executa outras atividades profissionais fora da UBS? Não 
Tem supervisão? Sim, particular. Qual abordagem? Psicanálise 
Quanto tempo você tem como psicólogo da rede municipal de saúde? Um ano, seis meses na 
Unidade. 
Qual o cargo? Psicóloga 
Função? Psicóloga 
Qual a carga horária de trabalho? 8 horas/diárias. Essa carga horária é presencial? Liberam pra 

cursos da prefeitura, que eles indicam. 

Quantas pessoas você atende em média por dia? 5  a   6 individual a principio, depois atenderei 
mais, estou formando grupos, serão mais ou menos grupos de 5 pessoas. 
Atividades que executa na UBS: 
Triagem: Sim 
Psicodiagnóstico: Sim 
Encaminhamento: Sim 
Orientação: Sim 
Atendimento psicoterapêutico individual: Sim 
Em grupo: Não 
Saúde Pública: Sim 
Definição de saúde: “Saúde é ausência de doença”: Discordo parcialmente. 
Por quê? Porque, às vezes, tem pessoas que tem alguma coisa, mas sabe lidar com a doença, saber 
lidar é saudável. 
Como você define saúde? Bem estar físico e mental, pessoa estar bem, se sentir bem. 
Como você define prevenção na área psicológica? É importante, é  primordial, prevenção entra 
orientação de pais, professores, que pode estar prevenindo algumas coisas.  
O que é promoção de saúde psicológica? Divulgação, conscientização, não é, da importância da 
psicologia.  
Qual a colaboração da psicologia nessas áreas? Essencial. 
Você realiza algum trabalho relacionado com estes temas? Sim.  
Quais? Por enquanto ainda não estou atuando, mas tem projetos na área da educação, grupo de pais, 
são vários projetos.  Tem um projeto, também, de melhor qualidade de vida. 
Necessária para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: Gosto da sala 
Verbas: Falta 
Material: Faltando 
Instrumentos: Falta teste 
Carga horária maior: Não 
Suporte técnico: Bom – cursos que a prefeitura fornece, agora tem projeto de escola para 
funcionários.  
Como você descreveria a sua participação no que concerne à saúde da população atendida na 
UBS? Satisfatória. Não dá para tender a todos, tem uma fila enorme de espera.  
Porque você optou por este tipo de trabalho? Porque é da minha área.  



  

Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal à população? Acho que o atendimento que a 
gente faz é ideal, mas falta profissional para atender toda demanda, pois a área de abrangência da 
Unidade é muito grande. 
  
 



  

Outubro de 2002 
Tamires 
Idade: 36 anos 
 
Sobre a formação: Cinco anos, sim. Fez licenciatura? Sim 
Onde? FMU 
Que anos? 1985 
FMU São Paulo? São Paulo. 
Psicologia foi o único curso superior que você fez? Foi 
Fez alguma pós-graduação ou especialização? Não eu tenho mais cursos de extensão, 
aprimoramento, vou começar fazer uma especialização ano que vem. 
Esses cursos de extensão e aprimoramento, quais você fez? Jura. Alguns? Terapia familiar, 
ludoterapia, psicologia infantil.  
Executa alguma outra atividade fora da UBS? Eu trabalho no espaço Fernando Ramos que é dentro 
da prefeitura também. 
Como psicóloga? Como psicóloga.  
Tem supervisão? Não, não tenho. 
Qual é a carga horária dessa outra atividade? Eu faço 40 horas na prefeitura, eu fico aqui 24 e 16 
no outro equipamento, mas a carga horária na prefeitura é 40 horas. 
Quanto tempo você tem como psicólogo na rede municipal? 7 anos. 
Você entrou por concurso? Sim 
Municipal ou Estadual? Municipal.  
Porque tem psicólogo que trabalha na Unidade que é concurso estadual, tem outros que é 
municipal. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Eu vou ter que pegar o mapa. Uma média mais ou 
menos. É, então, que depende tanto do dia, acho que umas 20 pessoas por dia, eu não tenho esse dado. 
Atividades que realiza: 
Triagem: sim 
Psicodiagnóstico: Sim 
Encaminhamento: Pra outros lugares? Isso. Sim 
Orientação: Não 
Atendimento psicoterapeutico individual? Sim 
Em grupo? Sim 
Saúde pública: Tudo isso que você falou é saúde pública.  O que ela quer dizer com saúde pública? 
Trabalho de orientação em escola, na comunidade, você trabalha com a comunidade. 
Definição de saúde: “Saúde é ausência de doença”: Eu discordo plenamente. Por quê? Porque não 
é verdade, não ter doença não quer dizer que você é uma pessoa saudável, normalmente eu falo 
ausência de doença as pessoas encaram muito, inclusive, como uma doença física só, e acho que saúde 
mental ela também tá ai. 
Como você define saúde? Acho que é um bem estar psicossocial, o biopsicosocial, que já ficou meio 
desgastado também, mas a gente por falta de uma definição melhor é isso. Você pode ter doença e ser 
uma pessoa saudável.  
Como você define prevenção na área psicológica? Olha atendimento é prevenção, eu acho que fazer 
os trabalhos mais ligados a (...). trabalhar infância e a adolescência. Acho que prevenção em saúde 
mental não é exclusividade de psicólogo, nem de fono, nem de, acho que o pediatra se ele fiólogo, 
nem de fono, nem de, acho que o pediatra se ele fizer uma boa, se ele for bem sensibilizado, ele 
também tá fazendo uma prevenção em Saúde mental, a próprio porieucultura é um pouco desse papel. 
O que é promoção de saúde psicológica pra você? Eu acho que é ter acesso a uma série de questões 
de lazer, de formas outras de distração, ter também condições sociais mínimas de vivência, porque 
sobrevivência também é tão pouco. 
Qual é a colaboração da psicologia nessas áreas de prevenção e promoção? Da saúde como um 
todo? Isso. Eu acho que é enxergar as pessoas enquanto um sujeito, enquanto um corpo de adoece, que 



  

recebe a intervenções, entendeu. Acho que é encarar as pessoas como sujeito, que tem desejos, tem 
frustrações, que tem ideais, nesse sentido, ver o mais global mesmo. 
Aqui na Unidade você realiza algum trabalho ligado a promoção ou prevenção de saúde? A 
gente tem um grupo de adolescentes, que eu faço ajustamento social. Atualmente eu só to fazendo esse 
grupo, a gente tá mais voltada pra essa questão do atendimento, até mesmo em função de da própria 
política de saúde do município, que a gente ainda não descobriu direito qual é, mesmo sendo passado.  
Necessário para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: eu vou até colocar que tem, mas dá pra notar que existe algumas goteiras, mas até 
que essa sala, por exemplo, é um privilégio. 
Verbas: Não tem 
Material: Olha, tá bem precário. 
 Instrumentos: Instrumentos que a gente tem? É, testes. Não, também não é uma coisa que eu faço 
muita questão. 
Carga horária maior: Se eu quero uma carga horária maior, não, 40 horas, se tivesse menor ai seria 
melhor. 
Suporte técnico: Suporte técnico que a gente tem são as nossas reuniões aqui. Vai entrar o item 
supervisão? Não, entra participação de instâncias superiores. Então suporte técnico a gente não tem. 
Maior integração entre os profissionais: Bem pouco. Você acha que seria necessário mais? Eu acho 
que seria.  A gente tem integração com quem é da saúde mental, eu, a assistente social e a outra 
psicóloga e até a fono que atende a nossa demanda é muito legal, mas com o restante da unidade por 
uma questão administrativa não ta tendo mesmo. 
Tem algo que acha necessário falar: Eu acho como assim, como a gente ta na saúde pública, eu acho 
que uma clareza melhor de qual é a proposta dos gestores em termos da saúde como um todo, então 
acho que assim é falta de propostas mais moldais mesmos e realmente falta de supervisão, você vê ai 
dentro desse apoio técnico algumas parcerias mais importantes.  
Como você descreve a sua participação no que concerne a saúde da população atendida na 
Unidade? Você diz na saúde geral? Na população que você atende, como você descreve a sua 
participação na saúde da população atendida aqui na unidade. Eu acho satisfatória, tem que perguntar 
mais também pra eles.  
Formação na graduação em função do trabalho que desempenha na Unidade? É eu acho que é 
pouco suficiente, porque todas, a maioria das graduações elas formam as pessoas não pra saúde 
pública, elas formam pessoas muito voltadas pra questão clínica, pelo menos na época que eu me 
formei que já faz uns bons anos, o viés era muito clinico e aquela clínica consultório mesmo. 
Porque optou por esse tipo de trabalho? Olha, eu sempre gostei da área mais social mesmo e eu 
acho que a saúde pública de uma forma ou de outra ela consegue conciliar a questão clínica, que é uma 
coisa que eu acho que não dá pra eu não falar que eu não gosto, eu acho que é uma experiência 
importante pro profissional, mesmo que ele vai trabalhar em outras áreas depois, e questões sociais, é 
uma área que você pode ter esses dois vieses. 
Nessa outra instituição que você trabalha, qual é o seu trabalho lá? Lá é um centro de dependência 
química. Trabalha com grupos? Lá faço trabalho com grupos, grupos de acolhimento, atendimento 
individual, triagem. 
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal a população? Boa pergunta, atendimento ideal, 
dentro da psicologia você diz. Olha eu acho que o que falta para a saúde geral da população é um 
pouco mais de informação mesmo, embora a gente acha que informação é uma coisa, eu acho que 
informação bem dada é uma coisa que falta muito, existe muito preconceito com a questão 
informativa, a gente ta sempre querendo sensibilizar, criar reflexões e, às vezes, a informação não 
chega ou chega de uma forma muito sabe folhetins, coisas que não funcionam de verdade. Acho que o 
que falta muito pra população é informação, sobretudo na área que diz respeito a saúde dela, 
principalmente a saúde mental, porque a gente acha sempre que dar informação é sempre atender, a 
gente não consegue ser muito concreto, psicólogo principalmente pra ele dar uma informação ele, às 
vezes, vai muitos atendimentos pra isso e eu acho que na verdade tem que ser um pouco mais popular 
nesse sentido, não digo sanitarista, mas acho que tem coisas que é mais educativas que também são 



  

importantes pra população e eu acho que nesse ponto a psicologia dá muito pouco. Pra ter informação 
a pessoa precisa quase que vir ou pra um grupo ou pra um atendimento, é uma coisa meio complicada. 
Algo que queria falar sobre o trabalho? Não, acho que é só isso, acho que dentro de uma UBS você 
ta, acho que o maior problema eu acho que é essa relação com a gestão, seja ela independente de 
partido, eu acho que é a falta de políticas públicas, não que a gente fique submisso a elas, mas eu acho 
que teria que haver uma grande discussão ai sobre o que que se pretende, dentro de uma 
administração, combater entre aspas em termo de saúde, ou promover em termos de saúde. Acho que 
essa questão da diretriz empata muito o trabalho.  
  
 
 



  

Outubro de 2002 
Larissa 
Idade: 33 anos 
 
Sobre a formação: 5 anos. Fez bacharelado? Fiz. Licenciatura? Fiz. 
Onde: FMU  
Fica em São Paulo? São Paulo, em Santo Amaro. 
Ano de formação? 1991. 
Psicologia foi o único curso superior: Foi 
Além da formação fez especialização, pós-graduação? Eu fiz especialização em psicologia 
hospitalar. 
Onde? Instituto, gente faz tanto tempo isso e eu acabei saindo da área. 
Foi quanto tempo? 2 anos. Na época.  
Não é pós? Não,  é cursos de especialização. Então porque eu saí  e entrei naquelas residências que 
tinha, Dante Pazanese, nos hospitais e fiz esse curso.  
Além desse você tem algum outro? Não, de especialização não. Depois fiz vários cursos, mas não de 
especialização. 
Executa alguma outra atividade fora? Não, já tive consultório, mas agora não tenho mais,  no 
momento né. 
Quanto tempo tem de serviço na rede municipal de saúde? Daqui,  oito anos. 
Antes você também trabalhava na rede municipal? É,  como eu tava te falando, antes eu fiz 
residência, dia eu não sei se conta, que foi no Dante Pazanese que é um hospital Estadual. Mas,  na 
rede municipal tem oito anos? Oito anos.  
Você entrou por concurso municipal? Sim 
Entrou como psicóloga, sempre atuando como psicóloga? Sim. 
Qual é a carga horária? 40 horas. 
Tem que ser presencial? Tem, batendo cartão.  
Se você tiver que sair pra fazer algum curso? Não é liberado.  
Quantas pessoas você atende em média por dia? Quantas pessoas, claro que depende do dia. Uma 
média? Uma média, é que a gente anda fazendo tanto grupo, mas em média umas quinze pessoas. 
Atividades que executa: 
Triagem: a gente faz uma triagem avaliativa, será que conta, a pessoa chega ela é marcada com a 
gente, a gente fala com o serviço, ela já entra num processo de avaliação.  
Psicodiagnóstico: A gente coloca processo de avaliação, porque o que a gente acaba aplicando é HTP, 
observação lúdica, a gente nunca aplica outros testes, só quando é um ou outro caso do fórum, que eu 
utilizo teste projetivo. 
Encaminhamento: Sim 
Orientação: Sim 
Atendimento psicoterapêutico individual: Sim 
Em grupo: Sim 
Saúde pública: O que vocês entendem por saúde pública? Saúde pública orientações, grupos. Grupos 
de gestante, grupos de prevenção. Então aqui também entra, porque na verdade a gente faz a triagem e 
entra como um processo psicodiagnóstico essa avaliação. 
Definição de saúde: “Saúde é ausência de doença’: Parcialmente. Concorda parcialmente? É. Por 
quê? Porque acho que não é só ausência de doença, acho que tem que tá vivendo também um 
sentimento de bem estar, de prazer, de desejar coisas na vida, acho que falta, né. Acho que pro 
individuo só não ser doente, não é nada. 
Como você define saúde? Saúde eu definiria como um estado de bem estar, um individuo desejando, 
um individuo, que tem uma história passada de uma forma mais elaborada, que consegue ter planos 
pro futuro, que trabalho no presente com isso, que consegue ter relações afetivas, que tem prazer. 
Como você define prevenção na área psicológica? Eu acho extremamente polêmico na verdade, 
dentro da psicanálise a gente já discutiu isso aqui, dentro da psicanálise até não existiria uma 
prevenção. Mas assim, eu acredito por exemplo se a gente pensar no desenvolvimento infantil, se 



  

você, por exemplo, faz um grupo de adolescentes gestantes, onde você vai trabalhar orientação, 
aspectos afetivos, a relação dela com essa criança, depois você pode até acompanhar essa criança até 
um anos de idade, eu acho que você tá prevenindo, ou pelo menos trabalhando essa relação materna, 
essa condição materna para esse bebê, e que isso pode beneficiar de alguma forma essa criança 
futuramente.  
E promoção de saúde, o que é promoção de saúde pra você? Promoção de saúde? É saúde 
psicológica. Eu acredito que até dentro da promoção de saúde estaria, por exemplo, desde um 
atendimento clínico mesmo, onde você vai tá, pode ser individual ou em grupo, onde você vai tá 
trabalhando questões que o paciente não está satisfeito, com desejo de mudar alguma coisa, como 
também, acho que você ter um grupo, por exemplo, de adolescentes, onde você tá acompanhando, 
desenvolvendo trabalho, até outros, não de uma forma enquadrada dentro de um quadro 
psicoterapêutico, mas desenvolvendo atividades fora, por exemplo indo ao cinema, promovendo ai, 
trabalhando as relações de grupo, acho que você tá promovendo a saúde de uma forma mais prática, 
teoricamente eu não sei como estar falando. Tudo bem, é mais pelo que você faz mesmo. 
Aqui na Unidade você desenvolve algum trabalho ligado a prevenção e promoção de saúde? 
Faço, o que eu falei, por exemplo,  anteriormente da prevenção da saúde, atendimento clínico do 
gur0po de adolescentes eu faço. De prevenção eu já fiz muito, eu não estou com nenhum grupo, mas 
faço regularmente, grupo de gestantes, são os grupos definidos como grupos preventivos dentro da 
unidade, a gente tem grupo da terceira idade também, não sei se você tá, da terceira idade entra mais 
como promoção mesmo. Acho que de prevenção entraria mais como esse olhar, esse trabalho mais 
com os pais, dessa relação dos pais com as crianças. 
Necessário para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: Físicas? Ambientais. Ambiente não tenho. E é necessário? É necessário.   
Verbas: Não 
Material e instrumentos: Tem pouco, muito, como que é? Não, você pode falar? Ah, eu posso falar, 

bem quando foi criando aqui o serviço de saúde mental foram comprados vários jogos, brinquedos da 

caixa lúdica, depois nunca mais veio investimento pra isso, então acho assim, isso já existe, o serviço 

que eu acabei montando aqui há oito anos, então eu acabo comprando jogos lúdicos essas coisas. 

Então eu acho que seria extremamente importante que isso fosse uma constante, pelo menos uma vez 

por ano pudesse, até material gráfico, às vezes a gente tem, como ás vezes  não tem  também, 

dependendo da compra, eu já cheguei a não ter sulfite, é meio por ai. 

Carga horária maior: Maior do que eu faço, acho que tem que diminuir pela metade. 
Suporte técnico, supervisão? Não, nós  já tivemos, mas não tem mais e acho extremamente 
importante. 
Maior integração entre os profissionais: Da Onde, da UBS? Da Unidade. Da Unidade sim, porque 
assim, pode ser entre os profissionais da saúde mental da rede, das outras UBS e isso até que agora a 
gente tem, por exemplo, na gestão passada era proibido fazer reunião entre a gente, então ficou uma 
coisa bem separada do que acontecia numa unidade do que acontecia na outra. Agora até tá havendo 
uma troca.  
E dentro da UBS: Dentro da UBS a gente tem bastante troca, eu não tenho esse problema aqui.  
Participação de instâncias superiores: Como direção essas coisas, tem. 
Tem alguma coisa que você acha que seria necessário para o bom desenvolvimento do seu 
trabalho: Olha,  o que eu acho é que aqui, por exemplo, faltaria mais mesmo, nesse momento, é de 
outro técnico, por exemplo, aqui na UBS, quando iniciou o trabalho aqui, eram dois psicólogos para 
atender demanda de infantil e adolescente e um para atender adulto, depois acabou trocando vários 
outros psicólogos, nós ficamos em dois, em número de dois, agora tá só eu, e tá extremamente difícil 
assim a questão com a demanda mesmo. Até essa coisa de promoção, prevenção você entrar, porque 
tem até a demanda da participação do psicólogo em tudo, que isso eu acho que a gente tem que pensar 
muito, mas acho que, até um tempo atrás, hoje não, eu já discuti com os médicos, eles tinham uma 



  

idéia meio de: há não se for emocional vamos colocar o psicólogo em todos os grupos que existem na 
unidade e aquela coisa bem assim, eu venho do uma aulinha e o restante é você que faz. Agora é 
assim, um grupo, os dois entravam com uma função dividindo tarefas, pensando junto. Hoje em dia já 
não tem isso, você acaba limitando muito, até a própria clinica, o próprio trabalho mesmo de 
promoção prevenção, a gente sempre tenta pensar como tá fazendo isso, desenvolvendo trabalhos, que 
aqui na saúde mental o que a gente entende como o grupo da saúde mental sou eu, a assistente social e 
a fonoaudióloga, então a gente até desenvolve alguns trabalhos juntos, por exemplo a gente ta fazendo 
um grupo de pais de 0 a 6 anos com a fono, com esse enfoque com os pais, eu tava falando um pouco 
até dessa questão da prevenção. Mas é difícil, é difícil porque você tem uma demanda muito alta e 
você tem que parar de fazer uma coisa porque tem uma demanda clínica batendo na porta e tem que 
atender.  
Como você descreveria sua participação no que concerne a saúde da população atendida na 
UBS? Então eu acho assim, quem entra no serviço, eu acho que até seria satisfatório, eu tenho um 
bom contato, até porque eu já to aqui a muitos anos, mas é claro que aquela demanda reprimida, que 
não consegue ter acesso, eles não estão se sentindo satisfeito, e isso existe a demanda reprimida. 
Então, acho que tem acesso ao serviço até sente-se satisfeito. Agora quem não conseguiu chegar pro 
atendimento, de orientação, de alguma forma, não. 
Formação adquirida no curso de graduação? Olha,  eu acho que foi super insuficiente, é que na 
verdade eu sempre quis trabalhar na saúde pública, e mesmo no quinto ano tinha aquelas coisas de 
estágio, eu fui fazer estágio no Sabóia, que na época tinha os concursos, que era um dia, tinha umas 
questões assim, então eu sempre procurei ir aprendendo, mas acho que se não fosse isso, essa outra 
formação eu não conseguiria tá levando não, eu acho que falta muito. 
Porque você optou por esse tipo de serviço?  Ah, porque na época, eu acho que tem uma coisa, 
quando a gente tá estudando, meio de empolgação, acho que a gente não tem a crítica presente, que a 
gente, que eu teria hoje. Na época foi muito por uma questão de, eu tinha toda uma crítica de que a 
psicologia não poderia ser elitista, não poderia ficar na clínica fechada, que deveria ter um outro tipo 
de trabalho, por isso eu fui pra área da saúde pública.  
Na sua opinião, o que seria um atendimento ideal a população?  Olha, eu acho que a primeira 
coisa, uma questão super importante, teria que realmente a gente tivesse uma rede de trabalho, por 
exemplo aqui eu atendo muitas crianças e é tudo, são muitos buracos, então a escola lá tá com um 
super buraco, tá com problemas, a questão da inserção de crianças especiais, com outros problemas, 
com as crianças que eles já tem, que eles não tão dando conta e ai encaminha pro psicólogo, que, às 
vezes não é nem uma questão da criança, mas uma questão da própria avaliação. A gente faz aqui 
avaliação dos pacientes por Fórum também, então, às vezes, você precisa de adolescentes que estão de 
LA, liberdade assistida, às vezes você precisa de um lugar, não só pro adolescente, mas pra criança 
também, onde essa criança possa ficar um outro período, porque, às vezes, os pais trabalham, essa  
criança fica sozinha o dia inteiro, vir uma vez na terapia não vai dá, tem pais que, às vezes, é muito 
difíceis de trabalhar, que você não consegue mobiliza-los pra uma função sabe de mais acolhedora, 
mas afetiva, uma função, digamos assim, mais satisfatória, tanto materna quanto paterna. E que daí 
você precisaria assim de outras instituições que seriam legais, aqui a gente, em Cidade por exemplo, a 
gente tem o clube da turma e lá eles têm os educadores, onde eles têm várias atividades, assim como 
aqui a gente tem a obra São Francisco, que eles tem aula de informática, tem esporte e não sei o que, 
só que, quer dizer, o clube da turma já teve vários problemas, falta de verba, teve uma época que tava 
sem adolescente nenhum, então fora isso, sempre tem aquela coisa de não ter a vaga. O centro cultural 
aqui, esses dias mesmo, abriram vagas pra vários cursos, então teatro, artes plásticas, musicais, várias 
coisas, você encaminha a criança, acho que em uma hora acaba, eles tem uma lista de espera, então 
não tem entrada, não adianta. Aqui a gente tem o Mane  Garrincha que é de esporte, a criança tem que 
esperar 2, 3 anos, pra ter acesso. Quando eu falo essa coisa da saúde, eu percebo que faltam muitas 
coisas, você pega os adolescentes aqui, quando eles ficam de férias, às vezes, eles não tem nada pra 
fazer, é um ócio total, o ócio pode ser criativo também, mas. Eu acho que precisa de um investimento 
maior nessas outras instituições mesmo sabe, não adianta a gente ficar aqui achando que só aqui a 
gente vai tá suprindo essas outras necessidades que são muito presentes. 



  

Algo que queira falar sobre o seu trabalho aqui? Ah, eu tinha até esquecido, eu tava fazendo antes, 
nem seria uma coisa da saúde mental, mas a gente faz aqui um trabalho de, que entraria lá na 
promoção, que seria de cadastro de camisinha, a gente tem uma demanda grande sempre  às  Sextas-
feiras  a gente faz uma orientação na questão do uso e faz um cadastro, daí mensalmente essas pessoas 
vem pegar essa camisinha aqui, o que eu acho que é uma coisa bem legal, facilitou muito o acesso, 
porque antes tinha que passar primeiro na ginecologia pegar uma receita, voltar, então ficou bem legal, 
mas é assim, você tem que ser criativo. 
 



  

Outubro de 2002 
Erasto 
Idade: 43 anos 
 
Sobre a formação: Formação de psicólogo,  5 anos? Isso. Fez licenciatura? Não 
Onde? Na época era faculdade,  hoje é Universidade São Marcos 
Fica em São Paulo? São Paulo 
Qual o ano? Eu me formei em 1985, foi em  85 
Fez alguma especialização ou pós-graduação? Fiz, fiz um curso de especialização numa abordagem 
chamada psicoterapia de libertação. 
Quanto tempo? Olha,  como era uma abordagem nova, eram quatro anos de especialização e mesmo 
depois da especialização a gente ficava, era uma formação permanente, eu fiquei durante um tempo, 
eu comecei a fazer antes de me formar, comecei em 84 até 93, quase 9, 10 anos dentro da abordagem. 
Local? São Paulo 
Você fez alguma outra especialização? Especialização assim, vários cursos de aperfeiçoamento, 
gerentologia que é ligado  à  violência, bastante coisa, mas especialização mesmo não, só esse daí 
mesmo.  
Psicologia foi seu único curso superior? Não entendi. Psicologia foi seu único curso superior? Foi 
Exerce alguma outra atividade profissional fora da Unidade? Exerço. 
Qual é a carga horária desse outro trabalho? Dá umas 15 horas semanais. 
É na área de psicologia? É na área de psicologia. 
Qual é? Eu atendo numa empresa, atendo funcionários de uma empresa. 
Tem supervisão? Não. 
Quanto tempo você tem como psicólogo no serviço municipal? Nesse daqui. É na rede municipal 
de saúde? Eu estou aqui há oito anos.  
Foi concurso? Concurso. Estadual,  ou municipal? Municipal 
Qual é a sua carga horária? 40 horas semanais.  40 horas só aqui, mais 15, que dá um total de 55 
horas de trabalho na semana. 
Essas 40 horas são presenciais, se você tiver que sair pra fazer algum curso,  alguma coisa eles 
liberam? Não, você tem que negociar, tem alguns cursos pro exemplo que a prefeitura ela até de certa 
forma impõe que você faça, tem outros cursos que eles colocam  à disposição algumas vagas, tem 
outros cursos que externamente você tem interesse você tem que negociar na secretaria, ver a 
disponibilidade do serviço poder te, mas o que acontece você paga essas horas, por exemplo já fui pra 
congresso essas coisas, mesmo que você gerou um ... era no horário de trabalho, então aquelas horas 
que eu ficava eu tinha que repor em outro momento, além de comprovar obviamente. Eu esse mês 
agora vou estar fazendo 2 cursos, um já ta confirmado e o outro não, um é de psicoterapia breve era 
pra te confirmado que eles conseguiram quatro vagas e o outro sobre violência sexual, eles estão 
descentralizando o atendimento, que nem a mulher quando é estuprada tem um lugar específico 
atualmente pra pessoa ter um atendimento, a idéia deles é descentralizar então eles vão dá uma espécie 
sei lá de curso, de treinamento, ai é obrigatório, mas normalmente a gente não tem muita coisa não, 
não tem muita chance de formação, não. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Depende muito da agenda minha, porque aqui a 
gente tem a parte de psicoterapia, tem a parte dos grupos que a gente faz, mais educativo, então varia 
muito, atualmente,  eu devo ta em atendimento de psicoterapia umas 45 pessoas, de psicoterapia, fora 
outras coisas. 
Essas pessoas estão em atendimento com você aqui na Unidade? Isso. 
Atividades que executa: 
Triagem: Sim 
Psicodiagnóstico: Não 
Encaminhamento: É quando eu acho necessário eu faço né.  
Orientação: Sim 
Atendimento psicoterapêutico individual: Temos 
Em grupo: Também 



  

Saúde Pública: Também 
Definição de saúde: “Saúde é ausência de doença”: Ta errado isso. Discorda? Totalmente.  
Por quê? Hoje em dia, mesmo conceitualmente, você pode ter algumas patologias e ter qualidade de 
vida, ter uma vida normal, diabete, pressão alta, coisas básicas de uma unidade básica, se você tiver 
acesso a um diagnóstico, se tiver acesso a um tratamento e modificar tua vida, pelo contrário você vai 
ter até mais saúde e mais qualidade de vida do que uma pessoa que aparentemente não tem patologia. 
É controle. 
Como você define saúde? Olha, dá pra usar a definição que se tem atualmente, que é um estado de 
bem estar, emocional, físico, social, uma coisa assim mais, acho que é um conceito que fica bem. 
Como você define prevenção na área psicológica? Prevenção, olha prevenção como eu vejo, seria 

toda ação que você desenvolve pra prevenir a ocorrência de determinado problema ou a 

complicação de determinado problema, acho que é mais ou menos isso, tem coisas que a gente 

procura fazer pra prevenir certos problemas do que coisas que já estão instaladas e que você 

tem que prevenir, são os desdobramentos e as complicações destrutivas que esse problema, se 

você não cuidar trás. 

E promoção de saúde psicológica? São ações que visam mais a promover qualidade de vida pra 

população, consciência de direitos, oportunidades de ações que a pessoa vai ter uma repercussão 

direta, é mais nessa linha. 

Qual a colaboração da psicologia nessas áreas de promoção e prevenção? Acho que é grande, não sei 

se a gente consegue atingir, é uma questão de desenvolver tecnologia, que infelizmente eu acho 

que nós não temos desenvolvido, eu acho que carece, acho que em tecnologia a psicologia 

desenvolveu muito a parte de psicoterapia , que é uma abordagem, uma tecnologia, que às vezes 

é necessário, mesmo essa tecnologia é muito criada em outros países, outras culturas, outras 

realidades, quando vão ser aplicadas aqui no país tem dificuldades até hoje pra isso, mesmo 

psicoterapia individual, o psicólogo aqui precisa atender em psicoterapia individual e muitas 

vezes não é psicoterapia individual que ela precisa, dentro de abordagens que às vezes não levam 

em consideração a realidade sócio-econômico-cultural, a realidade de opressão que as pessoas 

vivem né, então são, existe assim um vasto campo de atuação pra gente, só que o problema é 

você desenvolver psicologia pra isso e pra quê também, acho que envolve outros aspectos 

também no sentido de quando você vai pra outras áreas, que não são necessariamente a parte de 

psicoterapia, hoje são conceitos mais avançados, você tem que trabalhar em equipe, você tem 

que trabalhar com profissionais de outras áreas, com outras disciplinas, você vai trabalhar com 

fenômenos que não são meramente psicológicos, então envolve até uma capacidade de 

discernimento pra desenvolver tecnologia com outros profissionais, abordagens que não 

necessariamente são só exclusivas da nossa área, envolve só conhecimentos exclusivos da nossa 

área, é uma coisa de contribuição, troca de saberes, troca de competências, trocas, isso é uma 

coisa que é fundamental pra gente poder avançar e contribuir ao mesmo tempo. E a gente poder 



  

se formar pra tá desenvolvendo promoção de saúde e prevenção de saúde, são carências que se 

têm. 

Você realiza algum trabalho de prevenção e promoção de saúde aqui na Unidade? A gente faz em 

grupo.  

Quais? Tem o grupo de 3ª idade que eu desenvolvo já há alguns anos, espero não ter acabado, até 

pelo menos agora no final do ano eu estou fazendo um grupo de evitação e hipertensão arterial 

junto com o clínico, teve uma época que eu fazia um trabalho com educação em diabetes, com 

uma outra clínica, só que acabou, teve uma época, porque ai depende muito assim, dos 

profissionais que trabalham com você, do momento desse profissional. Já tive trabalhado com a 

ginecologia, com climatério, já fiz trabalho com tabagista, atualmente eu to assim mais ligado na 

parte de violência doméstica, que é atendimento, mas que é uma tecnologia de atendimento e ao 

mesmo tempo de prevenção, tem coisas que se misturam, mas eu to assim, meu momento 

institucional tá sendo esse. Tem muita consulta que eu faço que é prevenção, como eu já tenho 

um vinculo de uns 8 anos aqui com a comunidade acho que tem muita gente que vem procurar 

conversar com a gente de problemas antes deles estourar, então a pessoa vem pra conversar 

sobres alguns assuntos, sobre alguns problemas que a pessoa quer um esclarecimento ou quer 

muitas vezes uma informação, ou quer muitas vezes ter alguém pra conversar, alguém que ai é 

uma pessoa especializada pra amadurecer a percepção dela do problema, a situação dela dentro 

do problema, até pra ela poder ter uma luzinha de como se conduzir, problemas que a pessoa 

percebe que são potencialmente decisivos na vida dela, destrutivos, isso é prevenção.  É um 

atendimento, você trata de um problema, mas que tem um caráter de prevenção de promoção de 

saúde, acho que é uma coisa difícil de conseguir. 60% das pessoas que procuram a gente é por 

atendimento espontâneo, muitas delas não são mais pra atendimentos psicológicos, é pra esse 

tipo de conversa, é gente que, por exemplo, tem gente demenciada em casa vem procurar 

orientação de como saber lidar com essas pessoas, como eu trabalho muito com idosos, vem 

muita gente, familiares, pra conversar comigo, não é necessariamente atendimento 

psicoterapêutico que você vai fazer, a gente preenche algumas lacunas, que são outros serviço 

que deveriam fazer, tem um aspecto de promoção e prevenção, acho que eu coloco como um 

trabalho assim. 

Necessário para o bom desenvolvimento do trabalho: Você vai bota não em tudo pelo jeito.  

Condições físicas: Acho que sim, é necessário e eu até tenho. 

Verbas: Verbas? Não 

Material: Não 

Instrumentos: Não 

Carga horária maior: chega de carga horária, to trabalhando demais.  



  

Suporte técnico: Não. Acha necessário? Claro, sem dúvida. 

Maior integração dos profissionais: Não tem isso. Não tem integração? Não tem integração. Acha 

que seria importante? Eu acho que seria importante. 

Participação de instâncias superiores: De um mês pra cá tá tendo, uma coisa muito tênue, muito 

assim iniciativa particular, muita insipiência, não sabe se isso vai acabar ou não, como 

movimento institucional eu vejo que não tem.   

Tem algo que considera importante falar, que você acha necessário que não tem aqui ou tem? Acho 

que respaldo falta pra gente, acho que a carga horária é uma coisa complicada, 40 horas é muito 

tempo, a gente assim atende demanda que não é só psicológica, a gente atende muito caso que 

envolve questões graves de saúde, questões sociais graves, a questão da violência, eu atendo 

muito familiar de gente assassinada, a violência doméstica, violência sexual, muita miséria, não é 

só miséria humana, eu acho que aqui a gente tem problema, eu acho que não é só aqui é de um 

modo geral, a gente tem uma sobrecarga de trabalho sem respaldo, muitas vezes a gente percebe 

que a grande parte dos técnicos não tem formação adequada pra poder dá conta, é um trabalho, 

meu,  desumano, se você não se cuida você adoece, acaba brigando com os colegas, isso estressa, 

deteriora toda a relação de trabalho com a instituição, com a população, com os colegas, dá 

acidente de trabalho,  sem costela quebrada. 

Como você descreve a sua participação no que concerne a saúde da população atendida na 

Unidade? Depende de que ângulo que você vê, eu acho que de modo geral as pessoas estão 

satisfeitas com o meu trabalho, bastante satisfeitas, felizmente meu prestígio tá bom aqui dentro. 

E você? Olha,  eu to satisfeito no sentido de que quando eu vou dormir eu encosto a cabeça no 

travesseiro e to de consciência tranqüila, eu acho que o que eu pude fazer eu fiz, mas em termos 

de possibilidade daria pra fazer mais coisas, eu deixei de fazer coisas que eu achava importante, 

deixei de fazer projetos que eu acreditava, que tinha condições de fazer, mas pela questão 

institucional, isso faz parte do serviço público, é um pau de sebo, você constrói, eles vêm e 

destroem, você não pode desanimar, mas tem muita coisa que ficou pra trás, é uma pena. 

Sobre a formação adquirida na formação em relação ao trabalho que executa na unidade? Não serviu 

pra nada, pode colocar. Insuficiente? Insuficiente não, não serviu pra nada, não é nem 

insuficiente viu.  

Por quê? Uma formação elitista, fraca teoricamente, inadequada pra realidade que a gente vive. 

É que cedo eu já descobri isso no curso e, antes de desistir da psicologia, eu fui atrás de 

formação diferente, senão eu tinha largado a psicologia, eu sou de uma época que eu fiz o 

primeiro semestre numa faculdade, não gostei da formação que me davam, eu fui pra uma outra 

e no meio da maior greve dentro da ditadura militar um professor de psicanálise fala o seguinte: 

“o garotinho com problema de Édipo se rebelava contra o pai, aí  um problema de Édipo mal 



  

resolvido, quem sabe se tivesse feito uma psicanálise no garoto o sujeito não ia fazer greve, não 

ia lutar contra o patrão, não ia lutar contra a mudança na sociedade”. Aí  eu falava meu, mio 

Dio, o que que é isso né, é a coisa de ideologia, então não é que foi insuficiente, foi nefasta. Só não 

foi nefasta porque talvez eu já cheguei na faculdade com uma outra clareza, com uma outra 

consciência, então eu fui buscar uma formação diferente, pra possibilitar a formação teórica,  

técnica, ideológica pra eu fazer o trabalho que eu achava que eu tinha que fazer, que é a função 

do psicólogo, função social da gente, se eu não tivesse feito isso. 

Por que você optou por esse trabalho na unidade básica, de saúde pública? Olha,  acho que tem duas 

coisas, tem o lado da oportunidade, então quando você tá procurando emprego você vai 

trabalhar onde você tem chance de trabalhar, então nem sempre o trabalho que você faz é o 

trabalho que você gostaria de fazer, no meu caso eu fiz concurso pra vários lugares, passei aqui e 

estou aqui, por coincidência um local, que na época é um local que eu sonhava, sempre desejei 

trabalhar com posto de saúde, acho que dava pra fazer muita coisa, deva pra atender, dava pra 

fazer prevenção, promoção, aqui em Cidade o posto de saúde fica no meio da comunidade, aqui 

é uma porta de entrada pra tudo quanto é tipo de problema, problemas sociais, da mulher que 

apanha, ela vai ser assassinada pelo marido, ela sai correndo e pula pela janela, ela não vai na 

polícia, ela vem aqui no posto. Então aqui é um campo vasto pra você desenvolver trabalho, aí  

eu sempre tive ligação com a saúde pública, com a comunidade, mas é uma coincidência, se eu 

não tivesse arranjado trabalho aqui, tivesse trabalhado em outro lugar eu ia fazer, coincidiu. 

Na sua opinião,  o que seria um atendimento ideal a população? Ideal, seria um atendimento onde a 

população seria respeitada na sua dignidade, na sua condição humana, é compreendida na sua 

condição de excluída, de oprimida, acolhida nos seus problemas, e que o serviço se estruturasse 

tecnicamente pra fazer a sua função de uma forma digna, de uma forma honesta, de uma forma 

sincera. 

Tem algo que você queira falar sobre seu trabalho? Não sei, acho que não.  



  

Outubro de 2002 
Maria Eduarda 
Idade: 43 anos 
 
Sobre a formação: 5 anos. Fez licenciatura? Fiz 
Onde? Senador Flaquer, agora é UNI-A 
Santo André? Isso 
Ano de conclusão? 1983 
Psicologia foi o único curso superior? Foi 
Fez especialização, ou pós-graduação? Não, como curso lato-senso não, fiz vários cursos de 
aperfeiçoamento, né cursos de um ano, não aperfeiçoamento, vários cursos. 
Se você puder,  cite alguns. Assim, eu trabalhei com educação especial muito tempo, então eu fiz 
psicopedagogia, ludoterapia, psicomotricidade, fiz psicomotricidade pra educação especial, fiz o curso 
psicologia do excepcional, alcoolismo, psicoterapia breve em teoria psicanalítica, gestante, então são 
cursos assim de seis meses, de um ano, seis meses, fiz psicoterapia comportamental cognitiva. 
Fora da Unidade,  você exerce alguma outra atividade? Não 
Tem supervisão? É, eu tenho supervisão. Em que abordagem? Psicanalítica.  
É uma vez por semana? É faço uma vez por semana, ela era minha terapeuta e hoje faço trabalho de 
supervisão.  
Quanto tempo você tem na rede municipal de saúde? De saúde, é na prefeitura eu trabalho há 
muito tempo, eu trabalhei quatro anos em saúde, depois fui, de saúde 10 anos, trabalhei bastante tempo 
em educação especial também, na prefeitura, como psicóloga. 
Você entrou por concurso público? Não, na época não, na época eu entrei, me formei, fui 
contratada.  
Até hoje você está como contratada? Não,  sou seletista, né, sou estável. 
Qual é sua carga horária? 40 horas semanais 
Essas 40 horas são presenciais? Como? São presenciais essas 40 horas, você tem que estar aqui 
na Unidade? Isso. Se precisar sair pra algum curso, eles liberam? Atualmente ta muito difícil à 
liberação, parece que agora eles não estão liberando, até então eu já fiz vários pedidos pra fazer curso 
de lato  senso e eu não consegui. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Por dia, a gente atende assim, tem dias que nem 
hoje eu atendo individual, eu atendi uma pessoa só, mas agora eu tenho grupos, teve um grupo, depois 
tem outro grupo, à  tarde mais outro grupo, então eu nem sei pra te falar a verdade depende do dia, tem 
dia que eu atendo só individual, né, então não tem uma base não, você queria mais ou menos um 
tanto? Se você tiver condições de passar. Quando eu faço atendimento individual, vou pegar uma 
quarta-feira, que só eu atendo na quarta, não tenho grupo com outros colegas, então assim, na quarta 
feira que só eu atendo eu tenho um grupo e uma média 16 pessoas passam comigo na Quarta-feira, a 
gente tem atendimento individual de meia hora, atendimento individual de 1 hora também, depende do 
paciente. 
Atividades que exerce: 
Triagem: Se eu exerço, se eu faço isso? Isso. Faço 
Psicodiagnóstico: No momento,  não faço. 
Encaminhamento: Faço 
Orientação: Faço 
Atendimento psicoterapêutico individual: Faço 
Em grupo: Faço 
Saúde pública: Não 
Definição de Saúde: “saúde é ausência de doença: Discordo. Plenamente? Acho que não 
plenamente, parcialmente. 
Porque você discorda? Porque a saúde, mesmo você estando doente, se for uma doença crônica, você 
pode estar com a doença, rotulada e pode estar se sentindo bem, então eu acredito um pouco que saúde 
tem muito a ver com isso também, estar bem, estar bem independente se ta doente,  ou não. 



  

Como você define saúde? Acho que é por ai mesmo, saúde acho que saúde é você poder estar se 
sentindo bem física, psicologicamente, socialmente, isso é o estado de saúde.  
E como você define prevenção na área psicológica? Eu acho que assim, a gente pode, é questão de 
educação mesmo, é como que você, pra que que nós somos educados, eu acho que é um trabalho na 
relação de família, na relação social, acho que a gente poderia ta abordando muito isso, os diferentes 
tipos de pessoas como é que a gente possa ta sobrevivendo, o que faz bem pra nossa saúde, o que na 
faz bem pra nossa saúde mental, o que a gente suporta, o que não suporta. Eu acho que palestras no 
sentido de orientar as pessoas a se perceberem um pouco mais, saberem lidar um pouco mais com as 
suas emoções, entender melhor o outro, isso mais num contexto em relação ao pessoal. Agora maior é 
uma questão mesmo de orientação a pais, a escola, orientação a professores, acho que em tudo. 
Politicamente também seria muito interessante que a gente tivesse uma intervenção maior, no social.  
E promoção de saúde, o que é promoção de saúde psicológica? Promoção, acho que é a partir 
assim de trabalhos que a gente faz de orientação a gente perceber que a pessoa consegue se organizar 
melhor, se sentir melhor, então acho que é mais ou menos isso. 
Qual é a colaboração da psicologia nessas áreas de prevenção e promoção de saúde? Não sei se 
eu acha não te respondi, acho que respondi, né. 
Aqui na Unidade você realiza trabalhos de prevenção e promoção de saúde? É, dentro do trabalho 
de atendimento individual, muitas vezes não é necessário que o paciente entre num processo 
psicoterapêutico mais tradicional, então a gente faz algumas orientações nesse sentido, pro paciente, 
sei lá, se perceber, perceber seus limites, então não é necessário um trabalho mais longo. Mesmo em 
relação a família quando a gente faz um trabalho de orientação a família, acho que a gente faz um 
trabalho sim.  
Tem mais alguma atividade que você falaria que é promoção,  ou prevenção de saúde? Como a 
gente trabalha com pacientes psicóticos, a gente dá bastante ênfase ao trabalho, a adesão ao 
tratamento, principalmente porque agora a gente tem poucos leitos pra internação, então é necessário 
que eles realmente façam o tratamento pra não entrar em crise, então a gente faz um trabalho muito de 
orientação no sentido de alertar o paciente da necessidade do acompanhamento terapêutico 
medicamentoso, é um pouco que difere.  
Necessário para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: Não, não tem. A gente tem algumas dificuldades, porque tem espaço que a gente 
precisaria trabalhar com alguns grupos, um espaço, tem muito barulho aqui, a gente perde um pouco o 
trabalho. 
Verbas: Acho que não, na verdade eu não sei, não mexo com isso, mas a gente tem pouco dinheiro 
pra gastar com material, geralmente o material de consumo, hoje nó estamos com dificuldade de 
material permanente mesmo, cadeiras mais adequadas.  
(Virou a fita) 
Material e instrumento: Mais da área da gente, a gente não usa mais teste, nada disso. Tudo que a 
gente ta precisando a gente ta conseguindo agora fizemos um bingo aí,  uma rifa e conseguimos verba 
pra gente comprar o toca cd que a gente usa bastante.  
Uma carga horária maior: De jeito nenhum, nós estamos lutando pra diminuir a nossa carga horária, 
porque 40 horas é muito pra gente, 40 horas dentro de uma instituição você passa o dia todo, você fica 
com pouco tempo até pra fazer um curso de especialização, sair um pouco desse espaço, trabalhar em 
outro trabalho, acaba se excedendo muito aqui dentro. 
Suporte técnico: Eu sinto falta sim, a gente acaba sempre tendo que buscar fora, né.  
Integração maior entre os profissionais: Eu,  particularmente,  nesse momento estou bem, a gente já 
teve dificuldades, de vez em quando a gente tem dificuldades, mas a gente tenta discutir e não tem 
problema. 
Participação de Instâncias superiores: Ah isso sim, nesse momento a gente sente que tem um 
distanciamento e isso deixa a gente sem muito chão, porque algumas coisas estão mudando a gente 
não sabe direito o que é. 
Tem algo que acha necessário: Não só Cidade , mas em outros lugares a gente ta vivendo uma 
mudança um pouco da política de saúde mental, então acho que falta ainda é uma definição mais clara 
do trabalho da saúde mental, do nosso papel enquanto psicólogo, acho que falta clarear um pouquinho, 



  

apesar da gente, pra nós estar claro né, mas acho que dentro da política seria importante estabelecer 
regras mais claras, até pra gente poder fazer uma avaliação do trabalho da gente. 
Como você descreve a sua participação no que concerne a saúde da população atendida aqui? Eu 
acho que é satisfatória, a gente sempre pode melhorar um pouco. 
Formação adquirida na graduação em relação ao trabalho na UBS? Aqui na Unidade hoje 
trabalhando com saúde mental eu acho que é pouco suficiente. 
Por quê? É, bom na verdade era assim pra quase tudo na época, a gente saia sabendo que teria que 
fazer mesmo alguns cursos, dependendo da área que a gente fosse atuar. Na faculdade eu vi pouco 
psicopatologia, na verdade a gente teve o curso, mas foi pouco contato de estágio, a gente só visitou 
umas clinicas, uma clinica, então não teve muito contato com pacientes psicóticos mais agravados, não 
tive contato não, como eu sai da faculdade e já fui trabalhar na parte de educação eu fiquei meio. Pra 
parte educacional de psicodiagnóstico ou mesmo ludoterapia, psicodiagnóstico não, a faculdade me 
deu bastante subsídios pra trabalhar, ai também eu fui me especializar bastante nessa área, aí,   depois  
quando eu vim pra cá, mas também como a gente trabalha com educação especial a gente lida sempre 
com criança psicótica, ai foi, não foi tão difícil pra mim, mas acho que foi esses cursos, fiz curso de 
autismo também, de psicopatologia, então isso que foi dando subsídios pra gente poder ta trabalhando 
aqui. Mas pra trabalhar em saúde mental assim, num ambulatório de saúde mental, eu acho que foi 
pouco suficiente, eu não tive estágio. 
Por que você optou por esse tipo de trabalho? Aqui no Ambulatório? É. Bom eu trabalho na 
prefeitura a muitos anos, e acabou não sendo uma opção, eu trabalhava na educação, fui transferida pra 
saúde, então não foi uma opção, mas não é uma coisa que me desagrada não, na época da implantação 
de saúde mental em Cidade, eu trabalhava junto com a secretaria de saúde também, então é uma coisa 
que eu sempre achei legal. Acabou não sendo uma opção, faz ta legal trabalhar aqui.  
O que seria um atendimento ideal a população? A gente tinha um trabalho em Cidade de ter assim 
equipe mínima que a gente chamava, de ter assim psicólogo e assistente social em cada UBS, acho que 
poderia ser mais ou menos parecido assim, ter esses profissionais dentro das UBS, no sentido de fazer 
um trabalho mais de prevenção mesmo, de promoção, de orientação, acho importante a gente também 
ter profissionais da nossa área dentro das escolas, indo até à  comunidade também, fazer um trabalho 
de orientação a família, de apoio a grupo de pais, acho que isso ajudaria muito também. A gente ter 
trabalho de divulgação em rádio, acho que um trabalho ajuda bastante. Agora uma coisa importante 
mesmo é a nível político, se a gente pudesse ter um estilo de vida que realmente a gente pudesse se 
sentir seguro, estável, isso ajudaria muito, trabalho, acho que falta muito isso, as perspectivas mesmo 
de melhora na vida das pessoas.  Hoje a gente tem uns trabalhos na área de cultura, lazer, que eu acho 
que ajuda muito, em esporte, cultura e lazer, não dá pra falar só da psicologia, acho que tudo ajuda o 
ser humano. 
Tem algo que queira falar sobre o trabalho? O que eu acho assim, é uma questão de momento 
mesmo que a gente ta  há  um ano tentando reduzir a carga horária, não só da psicologia, mas todo 
mundo que trabalha num espaço onde os pacientes são mais, são pacientes crônicos, que exigem 
bastante mesmo da gente enquanto profissional e até supera emocionalmente, acho que a gente teria 
que, as autoridades teriam que dar um apoio maior a esses profissionais, no sentido de ouvir mais, de 
quem sabe dá uma supervisão, promover cursos, realmente, de formação, até diminuir mesmo a carga 
horária, não, até mexendo no salário mesmo, mesmo que a gente ganhe menos, mas que a gente possa 
ter um tempo pra gente mesmo, pra pessoa. Às vezes você tem suas coisas em casa, a gente faz 
algumas orientações aqui e é ai que você vê que gostaria de ter esse tempo pra também promover essas 
coisas na sua vida pessoal, de lazer, de prática de esportes, que você sabe que faz bem pra saúde de 
todos inclusive pra você, a gente gostaria também de participar. Acho que assim, ta dando uma 
olhadinha um pouco melhor pros profissionais que trabalham na área da saúde, até pra gente não se 
desgastar muito, porque de repente você começa, o perigo é ver tudo como meio normal, a gente ta 
sempre atento a isso aqui. É difícil,   eu gostaria que tivesse um, já ta tendo alguns trabalhos que 
apontam isso, gostaria que o serviço de saúde e educação pudesse ta dando uma  valorizada no 
profissional.  
 
 



  

Outubro de 2002 
Edgar 
Idade: 43 anos 
 
Sobre a formação: Cinco anos. Fez licenciatura? Licenciatura. 
Onde? Itatiba – integral 
Itatiba é a cidade? Isso, Universidade São Francisco.  
Ano de conclusão? 1985 
Psicologia foi seu único curso superior? Foi 
Fez pós-graduação ou especialização? Fiz especialização em psicodrama 
Quanto tempo? Quatro anos 
Onde? Sociedade Paulista de Psicodrama e psicoterapia de grupo. 
Fora o trabalho da UBS exerce alguma outra atividade? Não, antes eu exercia, eu trabalhava num 
consultório em Pinheiros e dava aula no Estado, depois eu larguei tudo. Ficou só com a Unidade? 
Fiquei só com a Unidade.  
Você tem supervisão?  Não, eu tive até o quinto ano que eu trabalhava aqui eu tinha supervisão, hoje 
a gente já leva assim mesmo independente, fazendo alguma leitura, algum estudo de caso, mas não 
tenho mais supervisão. Mesmo porque a supervisão que a gente deveria de ter é a institucional e a 
instituição não oferece. 
Quanto tempo você tem na rede municipal? Treze anos. 
Você foi contratado por concurso? Concurso. Como psicólogo? Como psicólogo. 
Qual é a carga horária? 40 horas semanais 
Essas 40 horas são presenciais, você tem que estar aqui? Sim eu tenho que ta aqui. Se tiver que 
sair pra fazer algum curso você acha que eles liberam? Eles liberam, tem liberado, a gente tem um 
limite de curso que faz independente por ano e tem alguns cursos que são oferecidos pelo Estado, ou 
pela própria prefeitura, que faz algumas sugestões de curso, que na verdade não é obrigado, mas 
acaba, eles acabam sugerindo alguns cursos. Mas assim, são esses cursos assim de 4 horas, entendeu, 
essas coisas que você faz em um dia, no nível que a gente ta eu acho muito irrelevante.  
Quantas pessoas você atende em média por dia? Bom, a gente tem uma exigência de cobrança de 
12 pacientes diárias e essa exigência ela é assim, na verdade não existe a pressão, mas assim, olha esse 
mês você atendeu tanto, o que na verdade não chega a ser uma pressão, só uma informação. Tem que 
atender 12 pacientes diários, aliás, não são 12 pacientes, são 12 é. Na verdade é assim, se eu atender 
um grupo é como se fosse um paciente, então assim eu tenho que ter 12 atendimentos diários. 
Atividades que executa: 
Triagem: Sim 
Psicodiagnóstico: Sim, na verdade com o adulto a gente acaba não fazendo psicodiagnós6tico, porque 
a gente já atende pacientes que teve alguma, algum encaminhamento, então você acaba fazendo um 
diagnóstico diferencial, entendeu. 
Encaminhamento: sim 
Orientação: Também 
Atendimento psicoterápico individual: Sim 
Em grupo: Também 
Saúde pública: Saúde pública, não. Saúde pública é uma questão de unidade básica de saúde, nós 
somos, nós fazemos parte de um serviço de ambulatório já, então já é um serviço secundário. 
Definição de Saúde: “Saúde é ausência de doença”.: Parcial. Concorda ou discorda 
Parcialmente? Você concorda ou discorda parcialmente? Eu concordo parcialmente. 
Por quê? Porque não é só ausência de doença, eu tenho uma formação psicodramatista e o 
psicodramatista diz que a saúde é a expressão da espontaneidade e da criatividade do indivíduo, isso 
não quer dizer que é ausência de doença, inclusive ele pode estar doente e ser espontâneo, criativo, 
entendeu? Ter uma vida relativamente normal tendo determinada doença, mesmo doença mental.  
Como você define saúde: Bom. Assim? É (definição acima) 
E prevenção na área psicológica, como você define? Olha, eu vejo que prevenção na área 
psicológica é uma questão muito ampla, você não faz prevenção na área psicológica, você faz 



  

prevenção na área social, na área de saúde pública, na área de saneamento, tudo isso vai influenciar na 
área psicológica. Eu acho que assim, não dá pra você falar que vai fazer prevenção só na área 
psicológica, isso é querer enganar, porque fazer prevenção é uma coisa bem abrangente, vai abranger 
diversos campos pra você ter uma saúde mental saudável.  
E promoção de saúde, o que é promoção de saúde psicológica pra você? Ai acho que você já 
entrou no campo mais no secundário, porque já entra na intervenção mesmo da doença, entendeu. É 
cuidando mesmo da doença instalada. 
Qual é a colaboração da psicologia nessas áreas de promoção e prevenção de saúde? Olha eu 
acho que ai você entra num campo multidisciplinar, você não entra sozinho, é isso que eu falei pra 
você, eu acho que tem uma relevância muito grande, desde que você esteja afinado com outras 
categorias, com outras profissões, com outras intervenções, não dá pra você ver a coisa isolada. Fazer 
promoção, fazer prevenção só em psicologia, só em saúde mental não é uma coisa que dá pra fazer, 
entendeu, isso não existe.   
Aqui na Unidade você exerce alguma atividade nessas áreas de promoção e prevenção de saúde? 
Sim, a gente exerce sim.  
O que vocês fazem? Então, nós fazemos um trabalho que assim, um nome que a gente deu, que é um 
nome mais adequado, que é um trabalho de socialização, a gente tenta reintegrar o individuo 
parcialmente na sociedade e evitar que ele tenha recaídas, entendeu, em doença mental, então a gente 
tem esse trabalho que é o carro chefe aqui do ambulatório, que a gente chama de socialização. Que é 
assim, com indivíduos que teve várias internações, com indivíduos que têm alguma rejeição social e 
isso envolve a rejeição familiar também, então a gente faz um trabalho com a família e isso pra gente é 
uma promoção, porque assim pacientes que tinham dois ou três internações num ano a gente pode 
falar que tem paciente que tem cinco ou seis anos sem internação, então significa. 
Necessário para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: Físicas, não, não temos, é necessário, mas não temos. 
Verbas: Também não temos 
Material: Também não temos 
Instrumentos: Também não temos 
Carga horária maior: a carga horária maior eu acho que ela até atrapalha, porque eu acho que é 
insalubre você ficar num ambiente oito horas por dia, você produziria menos se você, a maioria dos 
municípios já instituíram a carga horária de 30 horas que é recomendada pela Organização Mundial da 
Saúde, e pelo CRP, mas Cidade ta resistindo, a gente tem brigado há vários anos com essa 
administração, que defende carga horária menor quando eles não estão no poder, quando eles estão no 
poder eles não aceitam, entendeu? Entendi.  
Suporte técnico: Não temos, o suporte técnico que nó temos é interdisciplinar, a gente se ajuda, 
entendeu. 
Maior integração entre os profissionais: Isso a gente tem. 
Participação de instâncias superiores: Não temos. 
Tem algo que acha importante falar? Olha,  eu acho que nós tivemos um secretário de saúde aqui, 
que falou isso pra várias pessoas, que ele ia deixar a saúde mental continuar existindo, um antes nessa 
mesma administração, que falou que ia deixar a saúde mental existindo porque falou que a gente 
precisava de um espaço e nem gastava eletricidade. Eu acho que a gente precisaria de uma 
compreensão maior das instituições que administram, da administração pública, eu acho que falta isso, 
que saúde mental não é luxo, é uma necessidade, eu acho que a partir daí a gente teria mais as outras 
coisas, verbas, espaço. 
Como você descreve a sua participação ao que concerne a saúde da população atendida por você 
na UBS? Olha, eu diria que assim é até pouco satisfatória, pelas condições de trabalho é pouco 
satisfatória, eu gostaria de ter mais, que fosse mais, mas infelizmente a gente não depende só da 
equipe.  
Formação adquirida no curso de graduação em relação ao trabalho na Unidade? Eu acho que foi 
pouco suficiente, porque a formação ela te dá autorização pra trabalhar, mas ela não te dá 
instrumentos, você tem que buscar. 



  

Por que você optou por esse tipo de trabalhar? Olha, eu foi uma questão de buscar uma questão 
mais social, desde que eu me formei eu comecei a trabalhar com criança de rua na praça da Sé, um 
trabalho que tinha lá, assim que eu me formei, e eu sempre procurei trabalho vendo a coisa mais 
social, que abrangesse mais esse lado do social, então há 13 anos atrás eu tava assim recém formado e 
você acaba tendo uma coisa muito ideológica também, e ai você vai, não que arrependo. 
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal a população? Olha, o Lacan diz que o ideal não 
existe, que quando você atinge o ideal você acaba...,  eu acho que um atendimento mais adequado pra 
população eu acho que seria assim, eu acredito muito nesses trabalhos substitutivos que estão 
surgindo, que a gente não tem aqui em Cidade ainda, uma coisa assim de não internação, de 
atendimento fora do hospital psiquiátrico, uma coisa mais humana, eu acho que isso é que falta, 
inclusive aqui em Cidade, isso falta muito. A gente ta tentando implantar, a gente tem cobrado, daí 
entra administração, sai administração eles prometem e a gente não tem conseguido, então eu acho que 
isso seria um trabalho mais próximo do ideal, o ideal eu acho que a gente nunca vai ter.  
Tem algo que queira falar? Não eu acho que a entrevista é sua. Mas como é sobre o seu trabalho, 
talvez você queira falar alguma coisa sobre o trabalho que vocês fazem. Não a gente tem tentado 
fazer um trabalho aqui buscando alternativas com as nossas próprias condições, sem ter ajuda,  ou 
interferências de administração,  ou de governo municipal, então assim, é um trabalho que se tivesse 
ajuda pública, se tivesse um pouco mais de interesse público eu acho que atenderia um pouco mais de 
pessoas, teria um pouco mais de repercussão, teria menos internação psiquiátrica, usaria menos 
medicação, isso é muito frustrante, não só eu que vejo a coisa dessa forma, mas se você for falar com 
todos da equipe, eu acredito que de uma forma ou de outra  eles vão falar todos a mesma coisa.  



  

Outubro de 2002 
Tarsila 
Idade: 58 anos 
 
Sobre a formação? 5 anos. Fez bacharelado? Fiz. E licenciatura? Fiz. 
Ano de formação? 1983 
Onde? Na UNIP, na época não era UNIP. 
Que cidade? São Paulo 
Psicologia foi seu único curso superior? Foi 
Você fez alguma especialização ou pós-graduação? Fiz 
Em quê? Eu fiz psicoterapia analítica de grupo,  fiz especialização. E outros cursos assim de 
atualização eu fiz uma  porção, a maioria deles relacionado a grupo, grupos em instituições, eu fiz um 
muito bom na USP chamava-se grupo em instituição, e fiz alguns de atendimento com criança, 
adolescentes, faz tempo já que eu dei uma parada. 
Você exerce algum outro trabalho fora da Unidade? Ah, fora da Unidade sim, eu tenho um 
consultório que eu atendo muito pouquinho, porque minha opção não é me dedicar ao consultório. 
Qual é a carga horária desse outro trabalho? Ah, não é muito. 3 horas por semana no máximo, uns 
3 pacientes por semana, eu procuro não passar de 5 atendimentos. 
Você tem supervisão ?  Neste momento não, durante muitos anos eu fiz supervisão, depois dei 
supervisão, mas atualmente não.  
Qual é a abordagem? Olha é dinâmica, vou pelas duas grandes linhas fico com a abordagem 
dinâmica, agora a minha fonte de interesse ainda é a linha psicanalítica, a nível de curso, de leitura, 
mas logicamente que você não usa a linha psicanalítica, mas é a minha diretriz.  
Quanto tempo você tem na rede municipal de saúde? Aqui 13 anos. 
Entrou por concurso? Sim. Como psicóloga? Como psicóloga.  
Qual é a carga horária? Eu trabalhei durante 8 horas diárias durante muitos anos, faz cinco anos, 
quatro anos que eu consegui reduzir pra 20 horas, eu sou a invejada daqui da turma, mais por causa 
mesmo da minha idade, eu vou fazer 59 anos e eu achei que eu ficava muito cansada de ficar o dia 
inteiro aqui, eu acho um absurdo oito horas num trabalho de saúde mental pro psicólogo. 
Essas 20 horas são presenciais e se  você precisar sair pra algum curso? Não, elas são 20 horas 
mesmo, a partir do momento que eu reduzi carga horária tudo que eu fizer fora desse período. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Olha ela oscila, por exemplo, hoje foram sete 
pessoas mais um grupo de ludoterapia com 5 crianças, então hoje a gente já poderia dizer 1, mas ele 
oscila, ele vai dar um número alto em função de grupo, eu trabalho muito com grupo, então ele 
aumenta, se você for considerar quantas pessoas tem no grupo, não adianta a gente considerar que 
ficou uma hora, uma hora e meia com o grupo, são 10 histórias, 10 pessoas no grupo,  10 histórias, 
então mais ou menos ele oscila nesta faixa de hoje, são atendimentos assim, por exemplo, foram com 
os pais eu fiquei meia hora com um, vinte minutos com o outro, com uma criança eu fiquei meia hora, 
ela oscila muito essa faixa. Há uma ordem, mas não é bem assim que a gente funciona, de que se nós 
fossemos atender individualmente pra quem trabalha oito horas seriam 12 atendimentos. Ah, deixa eu 
te falar é esse número porque eu fiz um acordo e essas vinte horas não são trabalhadas todos os dias, 
eu trabalho cinco horas por dia 4 dias por semana, por eu que eu estou aqui no bom sentido sendo 
muito invejada, então eu tenho um número maior porque eu faço uma hora a mais por dia pra não vir 
um dia da semana, eu acho que a minha qualidade de trabalho melhorou muito, com a mudança, com a 
diminuição, a disposição, melhorou a qualidade. 
Atividades que executa: 
Triagem: Triagem sim 
Psicodiagnóstico: Sim 
Orientação: E como, muito. 
Atendimento psicoterápico individual? Sim, acabou de sair uma criança. 
Em grupo: Muito, a maioria. 



  

Saúde pública: Eu no momento não estou fazendo os atendimentos de saúde pública, mas durante 
muitos anos eu fiz, não estou mais sendo solicitada, embora o que a gente faz acaba sendo saúde 
pública. 
Definição de saúde: “Saúde é ausência de doença”: Ah não, não concordo. Discorda Plenamente? 
Discordo.  
Por quê? Porque é muito mais do que isso, do que uma doença em si, saúde é um bem estar geral, que 
às vezes você pode ter até alguma doença, mas estar com saúde nesse nível mais global e, às vezes, 
você pode estar com saúde, assim se os seus exames na dão nada, e ta num nível de infelicidade tão 
grande que você está doente psiquicamente, ai seria o caso, e não seria a doença que o psiquiatra 
detectaria, eu acho que a questão saúde é muito mais abrangente do que apenas a doença, é quase que 
como se a doença fosse o negativo de saúde, eu questiono um pouco isso. 
Como você define saúde? Olha, hoje em dia a OMS ela coloca até a parte econômica na saúde, que 
seria um bem estar global, saúde física, mental, familiar, você ter sua moradia, você não se sentir 
insegura, que bom tipo da casa que você mora, você ter seu trabalho, eu acho que só pensar saúde e 
doença eu acho muito limitado.  
Como você define prevenção na área psicológica? Muita gente questiona esse termo prevenção, eu 
não questiono não, eu acho que dá pra se fazer um trabalho preventivo sim, cada vez que você tem 
consciência, a pessoa ter consciência dela e do meio, ela não ta alienada, ela ta consciente das coisas  
que  ocorre, eu acho que promover essa consciência de si próprio eu acho que isso já é uma prevenção, 
e eu acho que se deveria trabalhar muito com a família, porque a gente pensando num futuro, a criança 
ta imersa naquele molho, eu costumo usar uma frase que às vezes até incomoda um pouco os pais, 
quando eles vêm querendo que a gente olhe que a criança está doente, eu digo que é a mesma coisa 
que a gente enfiar a batatinha descascada num molho de tomate e quere que ela saia branca de lá, ela 
não vai sair, a criança ta imersa nesse molho familiar e às  vezes ela nem está doente, mas um reflexo 
de algo que não vai bem naquele meio, então acho que prevenção também se poderia trabalhar muito a 
nível da família, a nível de esclarecimento,  de lucidez.  Eu acho que isso é uma boa prevenção, é mais 
ou menos isso. 
E promoção de saúde, o que é promoção de saúde psicológica? Aí diria pra você que a promoção 
social, família e bem estar social faria um papel enorme, porque a medida em que a pessoa, não quer 
dizer, não to falando de uma coisa de utopia não, de se ter bens, se ter aquelas coisas tal, seria legal, 
mas assim clube pras crianças recrearem, eu acho que a promoção social significaria a pessoa viver 
com dignidade, já seria uma bela promoção de saúde mental pelo menos, ter dignidade, ser respeitada 
dentro do próprio padrão enquanto individuo, são todas essas questões muitos complexas, não acho 
que seja simplista com uma resposta única, até suspeito de resposta única pra essas questões. 
Qual é a colaboração da psicologia nessas áreas da promoção e prevenção de saúde? Eu acho que 
ela seria, o psicólogo seria um ótimo articulador pra promover isso, eu acredito nos grandes, nesses 
grupos de discussão de comunidade, de trabalho e ele seria um articulador, um promovedor dessa 
articulação, não de influenciar as pessoas, mas de clarear, tipo assim, como se nós fôssemos, como é 
que chama o eletricista, como é que chama no teatro, o iluminador, onde você focaliza-se pra esses 
grupos de discussão olharem aqui que ta encoberto, que eles não estão vendo, mas estão vivendo, eu 
acho que é um papel incrível, inclusive deve ser fascinante trabalhar nessa área, acho que quando eu 
me aposentar daqui a 2 anos eu vou querer ser voluntária numa área dessa  aí, é muito enriquecedor, 
essa área é uma boa área. 
Aqui na Unidade você exerce alguma atividade de promoção ou prevenção de saúde? De 
prevenção sim, apesar de vir já com uma categoria de que ta com problema, mas por exemplo, na 
triagem nós somos apenas três psicólogos de infância, juventude aqui e é muita criança, muito 
adolescente, é bom te falar que faz uns quatro anos que me colocaram só com crianças e adolescentes, 
eu trabalhava, eu prefiro trabalhar com tudo de idoso até bebezinho, eu acho que retempera a gente, 
mas de alguma forma foi feita essa divisão. Então o que nós percebemos, o que eu acho que é o grande 
bum no meu trabalho, do trabalho da minha equipe, são os grupos de orientação de pais, e eu acho que 
ele tem um papel nessa função, de prevenção, de promover de saúde, e ele tem sido muito efetivo 
porque vem a criança,  daí você fala ela não ta doente, ta desobediente a professora mandou, nossa 
demanda é grande você não pode ficar fazendo atendimento a ela, porque e os outros que tão mal, 



  

então o que a gente faz, eu trabalho com grupos grandes, tem essas cadeiras aqui, eu coloco assim 
doze pessoas porque eu sei que alguns não vem mesmo, vão desistir, aí reduz no máximo ficam oito 
nove. Esses pais eu costumo iniciar assim: qual foi o filho que te trouxe aqui, fala dele, porque eu 
tenho certeza de que se tiver mais filho vai aparecer, e de alguma forma aumenta a compreensão dos 
pais sobre o comportamento dos filhos e vai tirando aqueles rótulos, aquele é o rebelde, aquele é o 
bonzinho e vai brotando o potencial tanto dos pais quanto das crianças, eu acho que acaba sendo uma 
coisa preventiva, apesar de não é, eles vem achando que realmente vem aqui intervir naquele filho, 
mas acaba sendo preventivo a nível de outras questões, eu acho que a gente acaba fazendo um trabalho 
sim, de alguma forma preventiva sim, apesar de não ser essa a proposta da saúde nesse momento. 
Necessário para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: Não, é péssima a condição física aqui, prova é que nós temos mais profissionais do 
que sala e isso ta grave, assim tipo, falei com a fonoaudióloga, só tem uma 20 horas pra Cidade 
inteiro, pra saúde mental, só pra você saber, mas de conta que tem, ah você pode atender, ah nesse dia 
eu não tem sala, então não teme espaço adequado. Outra coisa, hoje eu atendi crianças pequenas e é 
mesmo ambulatório que tem adultos e tinha duas pessoas perturbadas vindo pra cá, que vinham pra cá, 
eu até propus pra mãe que veio trazer uma criança que fosse até dar uma  voltinha com o pequeno, 
porque ficar aí  ia ser meio complicado, então não tem, ta ruim condições físicas, péssimo, já foi 
melhor. 
Verbas: Olha a gente não tem, você sabe que a gente deixou de pedir coisas e até que 
miraculosamente depois de treze anos começou a pintar ai um dinheirinho pra você comprar umas 
tintas, umas coisas, mas realmente minha expectativa quanto a verba abaixou tanto que você nem 
imagina, sete anos sem reajuste, ainda tiraram o SUS da gente, estamos sendo eliminados ai. 
Material: É a verba e o material vão ficar juntos. 
Instrumentos: Eu diria que o instrumentos aqui somos nós, os técnicos, digamos que faltam 
instrumentos também, mas se faltam espaços físicos eu não sei como é que vai fazer essa equação.  
Carga horária maior: Eu acho que essa questão da carga horária, como eu te disse, eu sou na boca de 
alguns colegas privilegiada, mas Deus sabe quanto isso me custou, porque reduziu o salário pela 
metade também as 20 horas. Eu acho um absurdo um profissional competente trabalhar a nível de 
saúde mental oito horas por dia, 40 horas semanais, você sai, eu reduzi carga horária porque eu saia 
sem vigor daqui, aqui eu tava ótima chegava em casa não queria fazer mais nada, nada, então eu acho 
um absurdo.  
Maior integração entre os profissionais? Olha, a equipe infanto-juvenil que eu pertenço nesse 
momento ta bem integrada, mas nós somos a mão com os dedinho ali que se conciliam, o todo a gente 
ta desintegrado a ele, falta, falta integração, porque acabou algumas coisas que já existiram aqui, nós 
tínhamos reuniões mensais, uma vez por mês, com toda a área de saúde mental, discussões calorosas 
por sinal acabou, reuniões setorizadas nós tínhamos acabou, estão tentando se meter na nossa reunião 
de equipe pra discussão, desintegrar. 
Suporte técnico: Não temos não, a gente não tem o que fazer, o que encaminhar, nós somos muito 
versáteis, eu diria que eu falo pras colegas de equipe, que eu sou a mais velha de todas, que nós temos 
uma coisa maravilhosa, um poder de adaptação fora do comum, que é o que nos salva, somos próprios 
brasileiros, criativos. 
Participação de instâncias superiores: Muito deficiente, quase nada, falta coordenação, vou ser 
demitida antes de pedir a aposentadoria, mas já tivemos, viu, to te falando de algo que nós perdemos, 
foi muito bom, eu quando vim trabalhar aqui eu fiquei tão apaixonada pela proposta de trabalho que eu 
tinha um consultório funcional, eu morava em São Paulo na época e eu acabei com o consultório pra 
me entregar aqui direto, e de repente ele teve um crescimento grande e depois um declínio, um 
declínio, um declínio, e eu sempre acredito na teoria de que depois do caos vem a luz, quem sabe a 
gente esteje perto da luz.  
Tem algo mais que seja necessário para o bom desenvolvimento do seu trabalho? Eu acho que 
trabalhar numa instituição pública é uma questão muito complicada, eu acredito tremendamente em 
instituição pública, eu acho que a nossa área é uma área custosa lá fora, poucas pessoas tem acesso, 
então a instituição tinha que caprichar e dar esse tipo de atendimento, eu acho que o que falta seria a 
ampliação desse trabalho, que esse trabalho fosse estruturado num nível adequado, com boas 



  

condições de atendimento maior a essa demanda, tem um monte de psicólogo querendo trabalhar, tem 
um monte de pessoa querendo ser atendida, eu acho que isso é a grande complicação.  Agora eu 
também me sinto que a gente não é ouvido pela saúde, e ainda somos o patinho feio da saúde, eu acho 
que uma boa divulgação talvez, não pra população porque a população já tem consciência, pra 
valorizar mesmo esse tipo de atendimento, eu acho que isso falta.  
Como você descreve sua participação no que concerne a saúde da população atendida aqui? 
Olha eu sou o próprio beija-flor daquela história do incêndio que ele vai gota a gota jogar água, mais 
eu acho que minha gota a gota eu to fazendo direitinho, então eu acho que dentro daquilo que eu faço, 
o meu atendimento aqui, eu faço com a maior ética, a maior força que eu tenho interna, todos os meus 
conhecimentos, eu acho que o pouquinho que eu faço, a gota a gota do enorme incêndio ela é 
satisfatória sim, eu me avalio direitinho sim, não deixo minhas coisas pessoais interferir aqui no meu 
trabalho. 
Formação adquirida no curso de graduação? Olha, quando eu me formei tava se começando a falar 
em instituição pública, quando eu me formei a minha formação não preparava ninguém pra instituição 
pública, quando eu fui fazer a minha especialização eu fiquei impressionada, eu tinha onze grupos, 
esse grupo de, esse curso de especialização, e para minha surpresa os grandes didatas, que não eram 
pouco didatas, conhecidos internacionalmente, ficaram surpresos com os meus onze grupos porque 
eles tinham um cada um e olhe lá, e davam o curso. E me chocou um pouqinho que no decorrer do 
curso foram conhecendo o meu trabalho, como eu tinha muito grupo, quanto mais material eu levava e 
era supervisão atrás de supervisão por espontaneidade deles, eles começaram a falar que eu estava 
perdendo o meu tempo na instituição, eu tinha bagagem suficiente pra enriquecer um consultório, 
então eu fiquei um pouco decepcionada, mas o curso que eu fiz na USP de grupos em instituição esse 
foi perfeito, foi um ótimo preparo, eu acho que preparar pra instituição não foi pra minha formação, 
apesar dele ter me dado a base sólida de eu ir atrás, eu acho que foi tudo que eu fiz posterior a isso, a 
prática, as situações que a gente se envolve que é inusitado dentro da instituição faz a gente ir atrás, ler 
mais, eu sou uma grande estudiosas, até hoje eu gosto de ler, mas não foi realmente, não sei, talvez 
hoje em dia a instituição esteja preparando mais pra instituição, só que eu espero que os professores 
que dêem instituição na faculdade sejam. professores que já trabalharam em instituição, porque essa 
história de vim falar de trás da mesa não funciona, tem que ter vivência e eu noto que não tem. 
(virou a fita) 
Por que você optou por esse trabalho? Sempre fui, quando eu fui fazer a faculdade foi minha única 
opção, nenhuma outra mais eu queria, era essa, eu fiz já um pouqinho mais madura eu fiz, eu não faltei 
nenhum dia nos cinco anos de aula, isso pode ser uma aberração, mas era puro prazer, eu aproveitei 
integralmente a faculdade, eu estagiei desde o começo, é uma coisa de fé, de acreditar mesmo, de 
achar, esse é um campo que eu tenho afinidade, é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu acho 
que eu tenho potencial pra isso, e ai pensando nessas coisas todas eu já trabalhava em instituição 
pública, eu sempre achei que a instituição era o lugar ideal pra aquilo que eu acreditava, porque é um 
acesso que todo mundo tem direito, não só uma minoria, então foi uma coisa de coração mesmo, uma 
coisa interna, muito intensa e eu continuo apaixonada, prova é que eu quero me aposentar, porque na 
verdade eu queria sair do julgo desse desgaste da instituição, porque a instituição, o lado do 
atendimento é maravilhoso, mas o desgaste com cada troca de gestão é muito, você não é valorizada, 
você não é reconhecida, eu brinco de consultório, faço pouquinhas horas só por semana, não to afim 
de encher nesse momento, porque eu percebi que eu tava perdendo meu valor pessoal, eu não sabia 
mais quanto eu valia, porque a instituição rouba isso de você, a instituição pública rouba, então você 
tem que permear um pouco com alguma coisa só pra não perder a noção de valor, mas eu acho que a 
instituição é um lugar rico, o aprendizado olha, é um curso de PHD 10 estrelas pra quem consegue 
trabalhar numa instituição, então foi por isso mesmo que eu te falei, e eu continuo achando que vale 
viu, to quase tirando o carro da linha, mas eu acho que continua valendo muito, a nível do que eu 
quero e do que eu acredito, então seria mais por isso, mesmo, é uma coisa, não é um ideal, é uma coisa 
de fé mesmo, acreditar nessa possibilidade e das múltiplas formas que você tem de intervir numa 
instituição, não pensa que é só a nível de ambulatório não, por sinal trabalhar na UBS foi muito mais 
enriquecedor, porque você atendia tudo, eu trabalhava com TB, tuberculose, a médica que atendia eles, 
com a ginecologista, com gestante, com pediatra, com inicio amamentando, com hipertensão, diabetes, 



  

ao mesmo tempo com s dificuldades da vida, com o suporte nos momentos de crise, eu acho que é 
extremamente enriquecedor, a gente aprende e cresce muito na nossa área, você já é formada, tem 
formação. Eu estou no quarto ano.  Uma vez eu assisti  uma palestra, não lembro o nome, foi 
psicanalista que fez, o tema era o enriquecimento profissional nessa área, e é verdade, a gente não 
percebe o quanto nós estamos nos enriquecendo trabalhando nessa área, contanto que você faça sua 
análise, que você se cuide, pra não misturar as linhas, eu acho isso imprescindível, não tem no seu 
questionário, mas é imprescindível, eu gostaria de fazer uma pesquisa que perguntasse se a pessoa fez 
ou faz a sua auto análise lá, porque o que eu noto é que existem muitos maus profissionais em função 
de não foram cuidar dessas coisas e misturam as coisas. Ah tenho raiva daquele paciente, minha nossa, 
como é que pode ter raiva do paciente, tem alguma coisa mal resolvida lá dentro, nesse sentido eu 
acho super importante,  acho que é de um crescimento muito válido. 
O que seria um atendimento ideal a população pra você? Pode ser utópico? Pode. Olha, uma vez 
eu pensei até andei brincando com uns colegas aqui, que devia ter um centro infanto-juvenil, não era 
só a saúde mental, a saúde mental tinha que ta inserida em tudo, não ter essa linha divisória como ela 
tem, eu trabalhei no hospital do servidor público estadual eu me lembro que o doutor Carol ele falava 
assim, quando eu perto de me formar, e puseram a saúde mental ao lado da pediatria e os pediatras 
ficaram tudo revoltado, o D. Carol falou assim:  tem que tomar cuidado é dos nossos pacientes 
coitadinhos, com essas crianças gritando o tempo todo, mas foram discriminados. Então o ideal seria 
esses grandes centro por exemplo, pra criança e adolescentes, um centro que atendesse tudo, desde a 
unha que encravou, do corte que levou até o ultimo caso de psicose, de autismo, ou que se trabalhasse 
em conjunto, onde visse o individuo inteiro, não em pedacinho. Vem uma mãe aqui me traz  leva no 
ortopedista porque o pé torto, leva no dermatologista porque ta com eqüíssima, vem na saúde mental 
pra não sei o que, vê a criança em pedacinhos, eu acho que uma coisa global, o ser humano com toda 
dignidade que ele merece, em todos os sinais, sintomas acho que seria o ideal, eu acho que a saúde 
mental teria que estar inserida em tudo, e não ser assim bem discriminada, vocês lá de cima não se 
cruzam com nós aqui de baixo, que tivesse um intercâmbio, eu sou favorável até, no servidor tinha 
isso, um prontuário único, onde o médico vai examinar o fulaninho sabe que ele ta lá com umas 
angústias, que o pai bebe, que não sei o que, não seio o que lá, esse pra mim seria o ideal, eu acho que 
ele é utópico porque eu acho que o arcabouço da saúde mental não ta preparado pra isso, eu acho que 
não há interesse também, não há interesse sobre isso, pra eu poder conversar com outro profissional 
que atende a senhora tal da mesma forma, sabe esse intercâmbio falta, eu sou muito favorável que se 
tirasse os rótulos, ah aquele paciente da saúde mental, e que se integrasse a pessoa, isso faz parte da 
questão do que é saúde, ver a pessoa inteira, pelo menos é assim que eu quero ser vista, inteira, 
inteirinha, com as minha emoções, o meus pensamentos, o meu corpo, tudo, isso eu acho que seria o 
meu ideal, ai eu não vou ver, quem sabe você veja.  
Tem algo que você queira falar? A única coisa que você não perguntou foi o que eu te falei, seria 
ótimo saber se esses nossos colegas que trabalham na área se cuidam também, se cuidam um pouqinho 
pra não misturar um pouco suas coisas com as coisas daquilo que eles ouvem., isso pra mim, eu acho 
que era importante saber, é um meio sofrido. Como é que está a saúde mental do profissional de saúde 
mental? Esse é um artigo velho que já saiu até na revista do conselho regional, acho que é interessante, 
acho que toda a pesquisa tem um valor, que ela sirva para repensar.  
 
  
 
 



  

Outubro de 2002 
Rebeca 
Idade: 40 anos 
 
Sobre a formação profissional? Fiz bacharelado, formação de psicólogo e licenciatura. 
Escola? Instituto Unificado Paulista.  
Cidade, local? São Paulo 
Ano de conclusão? 1988 
Psicologia foi o único curso de formação superior? Sim.  Estou  cursando Gestão ambiental – 2 
anos. 
Fez ou faz curso de especialização ou pós graduação? Sim 
Qual?  Especialização em Orientação vocacional. 
Duração? 2 anos. 
Executa outra atividade profissional fora da UBS? Não 
Tem supervisão? Não, tinha, atualmente não. 
Quanto tempo tem de serviço como psicólogo da rede municipal de saúde? 12 anos 
Cargo? Como psicólogo. 
Qual a carga horária? 40 horas, estou  batalhando para reduzi,  negociando há 1 ano.  
Essa carga horária é presencial? Infelizmente. Liberam pra fazer curso? Depende muito, não 
liberam, só para o que eles tem interesse. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Muitos, mais de 20 pessoas, agora está tentando 
reduzir.  
Atividades eu executa na UBS: 
Triagem: Sim 
Psicodiagnóstico: Sim 
Encaminhamento: Sim 
Orientação: Sim 
Atendimento Psicoterapêutico individual: Sim 
Atendimento Psicoterapêutico em grupo: Sim 
Saúde pública: Não. 
Definição de saúde: “Saúde é ausência de doença”: Discordo parcialmente. 
Por quê? Ausência é um termo muito complexo, não ter nada acho um pouco difícil, principalmente 
na saúde mental. 
Como você define saúde? Enquanto saúde mental? É estar administrando bem a vida, isso não quer 
dizer não ter nenhuma doença.  
Como você define prevenção na área psicológica? Detecção em grupos de educação em saúde.  
O que é promoção de saúde psicológica? É tudo, morar bem, viver bem, lazer, equilíbrio entre lazer, 
lado econômico, saúde.  
Qual a colaboração da psicologia nessas áreas? Grupos, pode estar intervindo, repensando o 
paciente, pensar o lado emocional, na interdisciplinaridade. 
Realiza algum trabalho relacionado com estes temas? De alguma forma o grupo de Orientação de 
pais, embora já venha com problema, faz um trabalho de prevenção com as mães.  
Necessário para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: Não tem. 
Verbas: Raramente. 
Material: Raramente, tudo que se precisa. 
Instrumentos: Sim 
Carga horária maior: Não, menor. 
Suporte técnico: Não tem 
Maior integração entre os profissionais: Tem, considero que sim. 
Participação de instâncias superiores: Não tem. 
Como você descreveria sua participação no que concerne à saúde da população atendida na 
UBS? Atendimento muito específico, sem interface com a UBS. 



  

Como você descreve a formação adquirida no seu curso de graduação em relação ao trabalho 
que desenvolve na UBS? Suficiente. Com o passar do tempo adquiri experiência, supervisões foram o 
que formara.  
Por que você optou pó este tipo de trabalho? Na saúde pública, interesse na psicologia social, foi o 
que direcionou, trabalhava em UBS. Hoje está em ambulatório porque foi extinto o trabalho na UBS, 
foi uma falta de escolha. Na UBS o trabalho é mais interativo. 
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal à população? Trabalho de psicólogo dentro das 
UBS, trabalho com a comunidade, o trabalho com psicólogo dentro da referência de médico de 
família, que está fora também.  
 
 
 
******Não autorizou a gravação da entrevista ******** 



  

Outubro de 2002 
Rosemary 
Idade: 28 anos 
 
Formação Superior: Formação de psicólogo cinco anos. Fez licenciatura? Fiz licenciatura.  
Onde? Eu fiz na UNESP, na Universidade Estadual Paulista, no campus de Assis. 
Ano de Conclusão? Eu concluí  em 2001.  
Foi seu único curso superior? Foi  
Você está fazendo pós-graduação, especialização? Não, no momento eu não to fazendo nada, nem 
especialização, nem pós, pretendo.  
Já fez alguma? Não, especialização não fiz nenhuma. 
Executa alguma outra atividade fora da UBS? Não, no momento não, só trabalho aqui. 
Tem supervisão? Eu iniciei supervisão na semana passada.  
Qual é a abordagem? É psicanalítica, é psicanalítica, ela trabalha muito com Lacan também, nós 
vamos ficar mais na linha psicanalítica mesmo. 
Você entrou agora em julho né? Isso faz dois meses que eu to trabalhando. 
Você prestou concurso pra psicólogo? Isso,  pra vaga de psicólogo e consegui passar. 
Qual é a carga horária? São 40 horas. 
São presenciais essas 40 horas, você tem que estar aqui? Sim, eu tenho que estar cumprindo essas 
40 horas. Se precisar sair pra curso,  alguma coisa? Bom eu to aqui faz pouco tempo, assim, mas o 
que eu tenho, eu acho assim, particularmente falando dessa unidade que eu estou, a diretoria, é uma 
diretoria até que bem flexível, eu sei de pessoas que estão fazendo curso, que conseguiram entrar num 
acordo, conseguiram uma abertura. Então conversa com a diretoria, entra em contato com a 
coordenadora da saúde mental e acho que ela consegue tá fazendo, acho que tem todo um processo ai 
pra tá liberando a pessoa, mas tem pessoas que fazem né. É a minha intenção, eu pretendo tá fazendo 
ou especialização ou mestrado,que é o que eu quero fazer, tá tentando assim, vou ter que talvez 
reorganizar um pouco minha carga horária pra poder liberar um dia.  
Quantas pessoas você atende em média por dia? Olha, assim, foi aquilo que eu te expliquei, até 
então eu atendia no máximo umas 10 pessoas por dia, enquanto eram só pacientes meus, agora com a 
saída dessa psicóloga eu to assumindo, além dos meus eu to assumindo os pacientes dela. Eu 
inicialmente comecei assumindo adultos, agora os delas são adolescentes e crianças, olha em média 
agora deve ficar em torno, acho talvez, de 12 a 15 pacientes, eu acredito, porque às vezes, eu sei que 
vou atender, eu tenho os grupos que eu atendo e tem os grupos dela também., tem grupos de crianças 
de 2 a 4 crianças, então eu acho que em média por dia vai dar por ai, acho que agora de 12 a 15.  
Atividades que executa: 
Triagem: Sim 
 Psicodiagnóstico: Por enquanto não, eu pretendo fazer porque agora eu  vou entrar com o infantil, 
mas eu vou tá fazendo, é que ainda eu não assumi o infantil, mas eu vou tá fazendo. 
Encaminhamento: Sim 
Orientação: Sim 
Atendimento psicoterapêutico individual? Sim 
Em grupo: Sim. 
Saúde Pública: Sim 
Definição de Saúde: “Saúde é ausência de doença”: É, eu discordo parcialmente. Por quê? Porque 
saúde hoje não é uma questão só de não se ter doença, a pessoa pode ter todas as condições, todos os 
recursos pra tá bem, mas vai além, mas a saúde envolve não só uma questão física, mas ela envolve 
muito uma questão cultural, uma questão mental, acho que são vários fatores que contribuem para 
saúde, acho que não é só você. Lógico que ter dinheiro, ter condições financeiras é excelente, mas 
acho que você precisa ter também a questão do ambiente familiar é algo que é muito importante,  é a 
questão de se ter acesso  à  cultura é algo que contribui muito pra saúde, então acho que é um conjunto 
de fatores, não dá pra falar só não ter doenças, que ela é uma questão de se ser saudável.  
O que é saúde para você, como você define saúde? Eu acho que ter saúde é você poder estar num 
estado em que vários aspectos da sua vida estão legais, como eu tava dizendo anteriormente, não é só 



  

não ter doença, mas eu acho que é você poder tá num ambiente familiar favorável, você poder ter 
condições de ter acesso a escolaridade, de ter uma boa escolaridade, acho que é você poder 
culturalmente, não só em termos de escola, mas você culturalmente ter acesso a outras coisas, acho 
assim, que em suma é você poder tá bem, em vários aspectos. 
Como você define prevenção na área psicológica? Como define prevenção, olha eu acho que 
prevenção, acho que você tem que tá, deixa eu ver como é que eu vou tá conseguindo explicar, isso. 
Eu parto muito princípio assim, você tá prevenindo não é o remediar, tem que vir antes, pra prevenir, 
então acho que psicologicamente, na área psicológica, acho que dá pra você desenvolver vários 
trabalhos com esse intuito mesmo de não chegar só, a pessoa já vir, a pessoa já tá comprometida pra tá 
vindo buscar atendimento, na área psicológica dá pra você pensar em trabalhos de grupo de orientação, 
grupos nas escolas que na parte da saúde dá pra gente tá aliando a questão da saúde com a área escolar, 
é de fato você desenvolver programas de forma a conscientizar, a dar informação pras pessoas, eu 
acho que você tem que ir antes, não é oferecer só o tratamento, acho que antes de se pensar no 
tratamento também tem que se pensar em várias outras medidas justamente pra isso mesmo, acho que 
é informar, é poder tirar as dúvidas, é proporcionar espaço pra que as pessoas possam ter acesso as 
informações mesmo.  
E promoção de  saúde psicológica? Acho que na verdade vai mais ou menos na mesma linha, acho 
que quando você busca prevenir, você busca dar informações, você busca tirar dúvidas, e acho que 
você promover saúde na área da psicologia, acho que é justamente você proporcionar esses grupos, 
esses grupos aos quais as pessoas possam ter acesso, pra buscar essas informações, pra buscar tirar 
suas dúvidas, pra buscar ter ajuda, até antes que elas possam ficar comprometidas, seja levemente, seja 
gravemente. 
Qual a colaboração da psicologia nessas áreas? Da prevenção e da promoção. Eu acho que a 
psicologia ela tem contribuições muito importantes, eu penso que de fato dá pra você tá fazendo um 
trabalho aliado a outros profissionais, onde você não vai tá só pensando em aspectos práticos, 
digamos, por exemplo, do que que, pra dá um exemplo pratico da gravidez na adolescência, que eu 
tem aumentado muito, não só poder dizer pros jovens o quanto isso vai complicar a vida deles em 
termos de estudo, em termos financeiros, mas daquilo deles se voltarem pra ele e pensarem um 
pouquinho também no aspecto da vida deles, do quanto eles estão maduros pra isto, tão preparados, ou 
do quanto isso vai envolver a vida dele, das mudanças que isso vai acarretar. Eu acho assim que a 
psicologia tem muitas coisas pra tá contribuindo nessas áreas. 
Você realiza algum trabalho relacionado a prevenção e a promoção de saúde aqui na Unidade? 
Olha, nesse exato momento não,  a minha idéia é  tá podendo trabalhar junto essa questão mesmo de 
promoção e prevenção, junto a escola, ou mesmo junto a adolescentes, no momento não, assim, eu 
entrei a pouco tempo, então assim, eu to pegando o bonde andando com todas essas mudanças, então 
quer dizer eu to absorvendo o serviço, mas no momento não, eu tenho mesmo vontade de poder tá 
trabalhando com isso. 
Necessário para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: Sim 
Verbas:  não tem: Tem, mas assim, é pouco. 
Material: Material também seria necessário, nós temos, mas talvez seria necessário um pouco mais 
Instrumentos: Instrumentos precisaria um pouco mais, tem alguns, tem poucos. 
 Carga horária maior: Não, pelo contrário, acho que minha carga horária já é o suficiente, 40 horas. 
 Suporte técnico: sim, acho que precisaria sim, nós temos, mas acho que ainda precisaria de mais.  
Maior integração entre os profissionais: Olha,  eu diria que aqui, especificamente na área da saúde 
mental não, é uma equipe legal, mas eu sinto falta de integração por exemplo, com os profissionais, 
com o pediatra, clinico geral, mesmo com o ginecologista, porque vem gestantes pra gente com quadro 
de depressão, então falta mais integração com o pessoal da outra área, mas não com o da saúde mental, 
que o pessoal da saúde mental a gente tá com um trabalho até que bem integrado.  
Participação de instâncias superiores: Eu acho que sim, que precisaria, acho que seria bom, talvez 
até pra eles sentirem algumas coisas, porque vem algumas cobranças, pelo menos eu to sentindo, eu to 
a pouco tempo aqui, mas eu sinto que vem algumas cobranças que é um pouco complicado quando 
você tá lá em baixo cuidando de uma população. Eles fazem algumas exigências que eles não vêem 



  

que a gente não tem condições de dar conta, ou então não tem como a gente tentar passar por cima de 
algumas coisas. 
Tem algo que eu não tenha falado e você acha importante? Acho que não, pelo menos o que eu to 
tentando me lembrar agora. Bom, ah, eu tava me lembrando, em termos dessa unidade, acho que talvez 
o que faltaria pra gente poder desenvolver um trabalho até bem mais preventivo, um trabalho até bem 
legal, pelo menos eu sinto falta aqui da gente ter uma TO, uma terapeuta ocupacional, que pudesse tá 
junto, porque tem só uma unidade daqui da cidade que tem, e fono, nós estamos com uma que atende 
toda a demanda, então acho que necessita de mais, precisaria ter uma outra fono pra gente tá 
conseguindo, até pra poder trocar mais informações, poder até pensar mais outros trabalhos mais 
preventivos.  
Como você descreveria sua participação no que concerne a saúde da população atendida na 
UBS? Minha participação, eu acho que tá sendo satisfatória, pelo menos eu to tentando atender, pelo 
menos minimamente aquilo que tá sendo necessário. 
Formação adquirida na graduação?Assim, eu até tive algumas informações a respeito assim da 
área, por ser uma disciplina optativa na área de saúde mental, saúde coletiva, eu achei que foi o que 
me deu um pouco de subsídio, eu acho que faltou, faltou alguma coisa, diria acho que pouco 
suficiente, porque acho que faltaram algumas coisas, é talvez, se lidar um pouco mais com mais tempo 
pra algumas coisas. 
Por que você optou por esse tipo de trabalho? Na verdade eu sou recém-formada, na verdade foi 
uma procura de serviço e nisso surgiu a oportunidade com o concurso, é eu sempre tive vontade de tá 
trabalhando em instituição, eu nunca pensei  em trabalhar justamente junto  à  prefeitura com as UBS, 
mas eu tive oportunidade de tá fazendo uma mudança daqui pra educação, nesse município, mas eu 
iria trabalhar com crianças especiais, o que já não tem haver comigo, eu tenho uma formação um 
pouco voltado pra educação, mas não com crianças especiais, então enfim, de certa forma eu acabei 
mesmo optando depois por ficar nesse serviço, porque eu vi assim que o que esse trabalho tem pra me 
trazer em termos de conteúdo mesmo, é um trabalho muito rico, esse trabalho com vários tipos de 
demanda, e aqui a gente tem a oportunidade de trabalhar com vários tipos de serviços, o individual, o 
em grupo, é oficinas, mesmo não tendo uma TO que pudesse tá junto, a gente tem uma oficina, então 
quer dizer aqui eu sinto que eu tenho a oportunidade de trabalhar com várias coisas, então eu acabei 
optando por isso, existe uma equipe, que é uma equipe que a gente consegue se integrar, e aqui eu 
tenho a oportunidade de trabalhar com várias coisas, que tem muito a me enriquecer, acho que toda a 
experiência assim, eu talvez eu demoraria para adquirir durante muito tempo, aqui eu sei que vou 
poder adquirir grande experiência em curto prazo de tempo.  
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal a população? Olha, acho que um atendimento 
ideal, eu acho que, olhando até pra realidade daqui, eu acho assim, poder de fato trabalhar muito, 
muito mais com aspectos de prevenção e promoção, porque a gente tá aqui na verdade, a gente até 
quer, é a linha de trabalho, é a linha de raciocínio que a gente gostaria, mas como eu falei, às vezes não 
depende da gente, tem instâncias superiores que, e eu também to aqui  Há  pouco tempo, a gente 
trabalha mais mesmo essa questão de remediar, quando o paciente está comprometido. Mas acho que 
seria o ideal mesmo, acho que não posso dizer só daqui, que no geral é assim, se trabalhar mais com o 
remediar do que com a prevenção. Eu acho que o atendimento ideal é aquele que poderia já pensar na 
prevenção e na promoção e que você pudesse ter condições de poder atender a população, eu acho que 
o mais rápido possível, na maior quantidade possível, hoje em dia infelizmente a gente não tem 
condições disso, acho que poder ter mais profissionais, que a gente pudesse tá junto, trabalhar mito 
mais na questão da prevenção, da promoção, eu acho que, eu acho que até seria um atendimento ideal. 
Tem algo que queira falar do seu trabalho? Eu acho que não.      



  

Outubro de 2002 
Adalgisa 
Idade: 27 anos 
 
Quando você se formou. 1998. Você fez formação em psicólogo 5 anos? Fiz . Fez licenciatura? 
Fiz.  
Local: PUC de São Paulo. 
Psicologia é seu único curso superior? Sim 
Você fez alguma especialização, pós-graduação? Eu já fiz 2 aprimoramentos, um em clínica, 
durante um ano, 99, no ano seguinte ao que eu me formei, e aí, até o começo desse ano eu estava 
fazendo um aprimoramento em saúde coletiva, psicologia da saúde, lá em São Paulo, uma entidade de 
pesquisa do Estado.  
Quanto tempo? Foi durante dois anos. 
Executa outra atividade além do trabalho na Unidade? No momento você diz, não no momento, 
por enquanto não. 
Tem supervisão? Estou procurando,  por enquanto não. Em que abordagem? Então é, basicamente 
comportamental, mas eu não fico só nessa abordagem, eu to fazendo um curso de formação em 
psicodrama também, então eu gosto de usar de vez em quando algumas estratégias, técnicas corporais, 
relaxamento por exemplo, eu gosto de usar.  
Quanto tempo você está no serviço público municipal: Entrei na semana passada, tem uma semana. 
Qual é a carga horária? 40/horas. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Bom, por enquanto eu ainda não to atendendo 
muito, porque eu ainda to entrando, aí  eu não sei qual que vai ser a quantidade que eu vou atingir. 
Agora quantos você está atendendo mais ou menos? Bom pra essa semana eu tenho confirmado 
acho que mais ou menos 5 atendimentos, vou aumentando a quantidade a cada semana, essa semana é 
que eu ainda to com menos, to com um trabalho em parceria com a Cecília também, que é a assistente 
social aqui, a gente tá com um projeto de fazer um trabalho com a escola aqui do lado sobre a 
sexualidade.  
Atividades que executa ou vai executar:  
Triagem: Sim 
Psicodiagnóstico: Psicodiagnóstico por enquanto eu não sei, talvez tenha a necessidade de fazer, 
porque aqui o atendimento parece ser bem diversificado, é que também eu to conhecendo o serviço 
ainda, não sei se você já percebeu, bom assim, o que eu sei é que é uma demanda muito diversificada, 
provavelmente eu tenha que fazer psicodiagnóstico, não me informei especificamente sobre isso. 
Encaminhamento: Sim 
Orientação: Sim 
Atendimento psicoterapeutico individual: Sim 
Em grupo: Sim 
Saúde pública: Saúde pública em que sentido? Atendimento à  comunidade, atendimento de 
orientação, atendimento mais direcionado pra comunidade, trabalho com a comunidade. Indo na 
casa assim? Não indo na casa, não necessariamente. Bom não sei dizer se esse trabalho que eu estou 
fazendo na escola dá pra chamar disso, talvez sim, é um trabalho assim, não é simplesmente saúde, é 
uma coisa que junta saúde com educação.  
Definição de Saúde: “Saúde é ausência de doença”: Bom,  concordar com certeza eu não concordo, 
mas eu to em dúvida se eu concordo parcialmente, ou se eu discordo. Concorda parcialmente ou 
discorda parcialmente? Porque pode ser,  num certo sentido,  ausência de doença, mas na verdade eu 
tenho aquela concepção de que a saúde é uma coisa muito abrangente, que uma pessoa saudável não 
necessariamente tá livre de qualquer doença. 
Como você define saúde? É complexo isso, saúde é basicamente um estado de bem estar da pessoa, a 
OMS mesmo coloca isso, eu não concordo totalmente com ela, mas coloca que é um estado de bem 
estar físico, mental e social. Na minha concepção a saúde tem  a  ver com esse bem estar e não 
significa necessariamente que a pessoa ta sadia,  talvez tenha algum problema de saúde, por exemplo 



  

uma pessoa pode ser saudável sendo diabética, se ela tem o controle desse problema de saúde dela, ela 
pode ter uma vida saudável. 
Como você define prevenção na área psicológica? Prevenção é uma coisa que é assim, o termo na 
minha opinião se aplica mais na área médica, no sentido biológico, porque você tem a prevenção no 
sentido pra assim, a determinadas doenças, uma coisa bem específica, eu considero em saúde mental 
que as ações preventivas assim, são na verdade ações de promoção de saúde, que ai vai pro campo de 
informação e pro campo de mudanças sócio-econômicas, condições de vida das pessoas, então é uma 
coisa que tá associada a toda uma parte assim, bem abrangente, não pode ser a saúde isoladamente, 
então ela precisa tá junto com a educação, com a cultura, saneamento básico,tudo isso, pra você 
promover melhores condições de vida pras pessoas, tá promovendo saúde pras pessoas, na minha 
concepção é isso, eu acho complicado falar de prevenção em saúde mental, mas se a gente quer utilizar 
o termo, que seja nesse sentido de promoção de saúde.  
Então, como você definiria o que é promoção de saúde psicológica? Ah, então é isso, justamente, 
eu acho que é você justamente procurar fazer com que a pessoa tenha as melhores condições de vida 
possível, melhor a qualidade de vida da pessoa, e isso justamente não está só no campo da saúde, é por 
isso que a saúde assim, não pode ficar isolada, tem que tá junto com a educação, tem que tá junto com 
outras áreas, é a questão da intersetoriaridade, tem que ser mais assim, tem que ir mais atrás disso, 
acho que tem muito pouco, acho que tem que aplicar mais essa idéia. Muita gente fala disso, só que 
fica muito no campo teórico ainda, acho que tem que ser mais aplicado isso.  
Aqui na Unidade qual a colaboração da psicologia nessas áreas de prevenção e promoção? No sentido 
assim, a parte de tratamento, de psicoterapia também pode ser considerada, porque ao mesmo tempo 
que você tá tratando você tá fazendo com que a pessoa tenha uma condição de evitar que novos 
problemas surjam na vida dela, então tanto quanto psicoterapia individual quanto em grupo. Daí tem 
também dentro de grupo, que não é só a psicoterapia justamente, a gente faz outro tipo de trabalho em 
grupo, tem atendimento familiar, promoção diria ações que são preventivas, e vamos pra  esse lado da 
promoção da saúde das pessoas, e acho que esses trabalhos em parceria com a área educacional, nesse 
momento a gente tem um trabalho voltado mais com a sexualidade, parcerias nas escolas, indo lá. A 
gente tem a idéia de talvez de tá colocando aqui o trabalho de orientação vocacional, profissional 
também, nesse sentido os psicólogos podem tá colaborando com essa parte. 
Tem algum outro trabalho aqui na unidade que você desempenha com promoção e prevenção ou 
vai desempenhar? É todos esses trabalhos que eu te falei eu planejo tá fazendo, eu to fazendo alguns, 
pretendo tá fazendo mais.  
Necessário para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: Se tem ou não? É, e se é necessário. Sim, claro.  
Verba: Bom, acho que tem, mas também a mesma coisa, precisa de mais. 
Material: Também, 
Instrumento: Sim 
Carga horária maior: Se pode ter uma carga horária maior? Se é necessário uma carga horária 
maior. Eu não sei se carga horária maior, porque já é uma carga horária maior, mas talvez uma 
atividade diferente, porque, às vezes, fica muito no tratamento, então a gente acaba tendo uma 
exigência muito grande nessa parte e ai essa parte que eu te falei de outro tipo de trabalho nas áreas de 
promoção e prevenção acabam ficando com o tempo muito reduzido pra fazer essas coisas, talvez  
fosse bom ficar mais equilibrado, a carga horária, poderia ser positivo aumentar, mas eu não sei se 
seria viável. 
Suporte técnico: Sim. Tem  necessidade? Sim. Aqui tem? Tem, tem pouco. 
Maior integração entre os funcionários: Tem necessidade e aqui existe, isso foi uma coisa que eu 
posso te dizer tranqüilamente assim que eu adoro a minha equipe, acabei de entrar e já adoro as 
pessoas, tudo mundo é muito fenomenal. 
Participação de instâncias superiores: Instâncias superiores você diz coordenação. Tem necessidade 
sim, se existe é mais ou menos. 
Tem alguma outra coisa que você acha necessário para o bom desempenho do seu trabalho? Não 
estou lembrando de mais nada, acho que você falou tudo. 



  

Como você descreve a sua participação no que concerne a saúde da população atendida aqui na 
UBS? A minha participação, poxa é difícil te dizer porque eu to começando, ah não sei, eu tenho a 
expectativa de que seja satisfatória, até o momento eu to fazendo acho que o que deve ser feito, eu to 
gostando do meu desempenho até agora, mas que realmente pelo fato de eu tá começando eu não 
tenho muito parâmetro pra te dizer, até o momento to satisfeita, mas tem muito o que fazer ainda, 
nossa. 
Formação adquirida no curso de graduação em relação ao trabalho que desenvolve? Satisfatória. 
Suficiente? Plenamente suficiente é o primeiro né, suficiente e pouco suficiente, ah eu to entre os 
dois, suficiente e pouco suficiente. Por quê? Porque na faculdade assim acho que eu tive uma base 
muito boa, só que assim, o trabalho aqui é uma coisa bem complexa, então faculdade com certeza não 
supre assim todas as necessidades pra gente ter uma formação, um preparo suficiente pra atender a 
demanda que chega, enfim a estrutura de trabalho que a gente encontra aqui, eu acho que é pouco 
suficiente, não é suficiente, se tivesse uma alternativa intermediária, acho que eu colocaria 
intermediária, , mas como não tem, eu acho que é pouco, achei que minha formação foi boa, mas pra 
trabalhar no serviço público acho que precisa de uma coisa a mais.  
Porque você optou por esse tipo de trabalho? Porque eu acho que,  na essência,  é uma proposta 
maravilhosa.  A psicologia dentro do serviço público, porque as pessoas tem o direito a isso, a 
psicologia, grande parte dela, se for pensar a parte de psicoterapia por exemplo você encontra muito 
consultório particular, as pessoas vão ter que pagar, quem tem condições menos mal, mas muitas 
pessoas não tem condições de pagar, eu já passei por isso, já tentei montar um consultório, não deu 
certo, muito por conta disso, muitas pessoas não continuavam a psicoterapia porque não tinham 
dinheiro pra pagar simplesmente e eu não podia atender de graça porque eu tinha que pagar a sala 
também, porque é sublocada. Então a coisa é complicada, e tendo no serviço público, é uma coisa que 
vai ao encontro do que deveria ser mesmo, dos direitos das pessoas, e ainda mais, tem o seguinte, aqui 
a psicologia ganha a oportunidade de também tá trabalhando com outras áreas do serviço público, no 
caso to te falando assim, aqui a gente tá na saúde, então nesse sentido, o psicólogo fica com uma 
oportunidade muito maior de crescimento profissional de fazer trabalhos sociais, não que ele não 
possa fazer fora do serviço público também, mas eu tenho a impressão de que estando dentro,  essa 
possibilidade aumenta, e o meu ideal é fazer esse trabalho mais abrangente, e essa idéia de que eu to 
indo ao encontro do que é de direito das pessoas, que as pessoas podem chegar aqui e não devem achar 
que elas estão sendo atendidas de graça, o que não é verdade, elas pagam impostos, então elas tão 
pagando por isso, é um direito delas, então eu assim fico muito satisfeita com isso é um trabalho que 
eu gosto muito. 
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal a população? Ideal, serviço de boa qualidade, que 
elas pudesse inclusive participar das decisões em relação a como deve ser a estrutura do atendimento, 
elas poderem efetivamente escolher o horário que elas vêm, exigir qualidade mesmo, que mais, e os 
profissionais responderem a isso adequadamente, terem preparação para isso, terem empenho, terem 
disposição pra isso, e não só quem tá diretamente no serviço, quem tá diretamente atendo as pessoas, 
mas um suporte, ter supervisão dentro do serviço público, ter curso de capacitação, nessa parte 
psicológica, um espaço físico mais adequado, materiais mais adequados, quantidades suficientes que 
não faltem para os profissionais trabalharem, enfim é isso tudo, na realidade a gente fica no ideal 
mesmo. 
Tem algo que queira falar sobre o seu trabalho, sobre suas expectativas? O que eu posso dizer, é 
que no momento assim eu me sinto bastante contente de tá aqui, espero que eu não desanime com o 
tempo, eu vou fazer o possível pra isso não acontecer. Foi como eu te falei, eu me identifico com a 
questão do serviço público, então eu quero crescer aqui dentro, quero ser uma pessoa que consiga 
realmente atender as demandas, preservando enfim o meu espaço enquanto pessoa também, não 
chegar a ponto de ficar super estressada, que eu consiga realmente continuar me sentindo bem no 
trabalho, que sempre encontre respaldo das pessoas trabalhando aqui, enfim da parte da coordenação 
também, tem as dificuldades tudo assim da instituição, mas assim a minha expectativa é que eu saiba 
lidar assim com essas coisas e dar o meu melhor.  



  

Outubro de 2002 
Ívena 
Idade: 29 anos 
 
Sobre a formação: 5 anos. Fez licenciatura? Fiz. 
Onde? Mogi das Cruzes. Na universidade de Mogi? Na Universidade de Mogi 
Que ano? Eu me formei em 1997. 
Psicologia foi seu único curso superior? Foi 
Você fez especialização ou pós-graduação? Estou fazendo especialização 
Em que? Em atendimento infantil. 
Onde? Na  Faculdade de   Saúde   Pública da USP. 
Qual é o tempo, qual o período? Vai acabar o ano que vem, eu comecei esse ano, são dois anos. 
Especialização, capacitação e atualização, são três cursos num só. 
Fora daqui você exerce outra atividade? Profissional? Isso. Exerço. 
No quê? Eu atendo no consultório e dou assessoria  pro cargo de uma vereadora aqui de Cidade. 
Qual é a carga horária desses outros trabalhos? Não tem nada específico, atendimento;  atualmente eu 
estou com 3 pacientes, então não tem assim, como é, não dá pra eu te falar, tem época que eu tenho 
mais paciente, tem época que eu não tenho nenhum.  
Você tem supervisão? Tenho. Qual é a abordagem? Psicodrama. 
Quanto tempo você está no serviço da rede municipal de saúde? Contando com estágio, desde 
1996.  
Você prestou concurso? Não,  eu sou contratada. Como psicóloga? Isso 
Qual a carga horária? 40 horas. 
Essas 40 horas são presenciais, você pode sair pra fazer curso? Não posso, só esse da faculdade de 
saúde pública, como eu acabei virando referência de atendimento de violência sexual aqui da região, 
eu consegui sair, mas porque eu virei referência. Assim, não tem essa, você tem que mostrar, se não 
tiver muito  a ver ver, por exemplo, se eu quiser fazer alguma coisa com adulto terei que fazer fora. E 
até a supervisão também, é por minha conta. 
Quantas pessoas você atende em média por dia? Por dia, depende do dia. Hoje é Segunda-feira, até 
agora eu já devo ter atendido umas 24. 
Atividades que executa: 
Triagem: Sim (com a cabeça) 
Psicodiagnóstico: Também 
Encaminhamento: Sim 
Orientação: Sim 
Atendimento psicoterapêutico individual: Sim 
Em grupo: Em grupo sim 
Saúde pública: O que seria essa saúde pública ai, porque eu to dentro da saúde pública. É trabalho 
com a comunidade. Ah, com certeza. 
Definição de saúde: “Saúde é ausência de doença”.  Saúde é ausência de doença, não, não 
concordo, concordo em partes. Concorda parcialmente? É,  concordo parcialmente. Por quê? 
Porque assim, é uma visão muito delicada de saúde, você, por exemplo, está a nível preventivo, se 
você trabalha com saúde mental, você já está trabalhando para que a doença não se estabeleça, você 
tem um perfil de trabalho preventivo, você já não está trabalhando com a doença, você está 
trabalhando pra que ela não aconteça, então quando a gente fala saúde mental, é no sentido da 
prevenção mesmo, apesar que,  dentro da saúde pública a gente só trabalha com curativo. 
Como você define saúde? Saúde, nossa. Saúde é uma boa qualidade de vida, bem estar, uma auto-
estima boa, tem a parte orgânica também, se organicamente você ta bem, você ta saudável, mas a 
mente também tem que ta legal. 
Como você define prevenção na área psicológica? Ah, isso é uma guerra hein. Dentro daqui é uma 
guerra falar em prevenção, dentro dos Postos de Saúde se trabalha basicamente com o curativo, com a 
doença, com o tratamento em si, pra você trabalhar a prevenção teria que matar um leão ao dia, pra 
saber o quanto isso é preciso. A gente trabalha, vai à  escola, faz atendimento fora daqui, tanto é que a 



  

gente tem que fazer uma assessoria  aí  com o agente de saúde. Então é assim, dentro da saúde pública 
é mata um por dia, porque a gente tem que tratar as prioridades, mas as prioridades todas às vezes são 
as urgências e as urgências estão todos doentes, então assim, dentro da saúde pública a parte pra se 
trabalhar prevenção é muito difícil. Mas eu sou a favor, a gente tem que trabalhar a parte da prevenção 
sim. 
E promoção de saúde psicológica, o que é? O que é promoção de saúde.  Bom isso é desde um 
informe que você dê, um paciente que vem, uma pessoa que te procure, desde um folhetinho 
informativo que você possa dar em uma escola, você já ta promovendo saúde, você ta levando até a 
pessoa informação, ela pode até promover, está promovendo, não está esperando a pessoa vir. Aqui na 
nossa região, o espaço demográfico chama muito a gente como profissional pra ir, aqui tem um 
colégio que tem quase dois mil adolescentes, devido a ser muito próximo a demanda é muito grande, 
teve uma época que nós tivemos que fazer um ajuste e sair daqui e ir até lá promover saúde, porque 
senão, até entender porque tava acontecendo tanta coisa, daí teve efeitos, mas assim, não é um 
programa dentro da saúde pública, ainda. Espero que seja.  
Qual a colaboração da psicologia nessas áreas de promoção e prevenção? Toda ela, né. Os 
médicos chegam aqui descabelando, malucos, por exemplo, vou te falar uma coisa que aconteceu 
super atual, estão falando muito de agente de saúde, agente comunitário de saúde, que é aquele que sai 
do posto e vai até a casa da pessoa, e eles estão adoecendo muito, então assim, nessas horas eles 
remetem a nós profissionais de psicologia, não é nem a pessoa que treina, não é nem a enfermeira que 
acompanha os casos, como que é lidar com essas dinâmicas de doença, de saúde, eles vão lá, qual que 
é o papel deles, eles acabam ficando doentes mesmos e ai, antes que isso aconteça, assim no caso aqui 
do posto tinha bastante, existe uma procura da psicologia pra promover, como que elas vão fazer, por 
exemplo, eles iam ter que explicar sobre o piolho, que é uma promoção, acaba sendo uma coisa de 
estar promovendo a saúde. Como eles podia fazer para as pessoas ouvirem, que não fosse aquela coisa 
tão, ai eles vieram até a gente, a gente conseguiu fazer um trabalho de forma que eles pudessem fazer 
com  a população e foi assim que foi indo. Então é nesses casos que nós somos chamados, por outras 
secretarias, que não são só a de saúde, tem as secretarias de serviços urbanos que tem muito problema 
de alcoolista, então chamam a gente pra ir lá, pra dar uma palavra pro pessoal, pra falar sobre DST, 
quer dizer não é propriamente a doença mental, que acaba sendo uma promoção de saúde.  
Além desse, quais são os outros trabalhos de promoção e prevenção de saúde que você realiza 
aqui, tem algum outro? Tem um trabalho com grupo de sexualidade, tem grupo de planejamento 
familiar, que a gente começa com promoção e acaba tendo que enviar alguém, porque o pessoal acaba 
indo pra grupo terapêutico. Dentro da escola sobre a violência, a gente sai daqui pra ir até a escola, 
tem creche, atendimento em creche,  orfanato, fórum da infância e da juventude, então a gente vai 
esticando. (...) 
Necessário para o bom desenvolvimento do trabalho: 
Condições físicas: Não totalmente necessária, mas tem aqui. 
Verbas: Não 
Material: Muito precário 
Instrumentos: Seria o quê? Teste. Não tem.  
Carga horária maior: Maior do que essa, a gente ta lutando pra diminuir a carga horária, ta demais, é 
muita coisa. 
Suporte técnico: Não, só se buscar, como eu já busquei minha terapia. 
Maior integração entre os profissionais: Tem aqui, nessa unidade tem, mas assim como  as outras 
equipes é difícil. 
Participação das instâncias superiores: Tem uma coordenação, ficou muito tempo sem 
coordenação, hoje tem uma coordenação. 
Tem algo que você acha que é necessário, que eu não perguntei? Que você não perguntou? É pro 
bom desenvolvimento do seu trabalho. Eu acho que assim, tem que investir mais no 
desenvolvimento do profissional, da área da saúde, eu conheço pessoas que trabalham em outros locais 
que padecem da mesma coisa, falta de supervisão, de apoio dentro da unidade,  nosso estilo de 
atendimento é um estilo de atendimento diferente, a gente não tem aquela coisa de quantidade, e assim 
dentro da estatística da unidade tem que aparecer, então nada é preparado pra um profissional de saúde 



  

mental. Eu atendo uma paciente em surto, eu fico duas horas com ela asim, como é que eu vou 
estatisticamente provar que eu fiquei duas horas, e que isso era necessário, então não existe 
equipamento que me dê essa segurança, e a demanda, às vezes se perde uma demanda muito grande, 
pouco se tem. 
Como você descreve a sua participação no que concerne a saúde da população atendida aqui? O 
meu atendimento? Isso. Eu me considero satisfatório. 
Formação adquirida na graduação em relação ao trabalho desenvolvido na Unidade? Nossa, 
nada  a ver, eu tive que me aperfeiçoar muito mais, dependência química eu nunca tive na faculdade, 
na triagem que é uma vez por semana, a cada triagem é dois ou um caso de criança com dependência 
química, na faculdade a gente não aprende psicótica, a gente não aprende uma urgência em surto, a 
gente não atende criança violentada sexualmente, nem violência doméstica, então o que a gente vê 
numa prática de saúde pública a gente nem passa no nosso curso de graduação, e a gente tem que, eu 
me senti muitas vezes perdida, quando eu comecei a trabalhar, mas aí  eu tive que buscar, fazer curso 
de capacitação pra dependência química, pra álcool, eu tive que ir apertando o cerco, porque dá uma 
puta duma angústia, você não saber muito o que fazer, você atender um cara em surto e você não sabe 
se você entra com ele, se você pode fechar a porta, se você não pode fechar a porta e a faculdade não 
te dá essa experiência, te dá o bem café com leite mesmo, bem docinho;  a prática de saúde pública é 
uma Universidade, você aprende muito. Pelo menos no meu curso, uma coisa que eu senti muita falta 
foi atendimento familiar, eu não tive prática de atendimento familiar e hoje, com a experiência que eu 
tenho, é quase inevitável você não ter um contato com a família, você não entender a dinâmica da 
família daquela criança ou daquela mulher ou daquele adolescente, daquele homem, então precisa 
entender como é que funciona, assim não é dado, você tem que aprender com o tempo, você tem que ir 
procurar fora, atender em grupo.  
Por que você optou por esse tipo de trabalho? Porque eu sempre fui apaixonada, meu primeiro 
estágio, eu tava no segundo ano foi dentro do ambulatório de saúde mental em São Caetano, e a minha 
visão de psicologia é isso, cada hora que você fecha a porta pra atender é uma coisa nova, a clientela e 
o perfil das pessoas por região é uma coisa muito específica, tem região que  dá pra se trabalhar 
prevenção, aqui dá, eu já trabalhei em outras regiões que não dava pra trabalhar com prevenção, não 
era a realidade daquela região, né. Aí  você vai vivendo, você vai entendo as coisas com o tempo, só 
com o tempo. 
Pra você o que seria um atendimento ideal a população? Nossa senhora, atendimento ideal, olha 
cada população, cada região tem um perfil, aqui em Cidade, nós temos três módulos de saúde mental, 
aqui no Flórida, lá no Zaira e no Central, a gente conversa com os profissionais do Zaira a realidade 
deles é completamente diferente da realidade daqui, mas pra essa região aqui tem que ter uma equipe 
multidisciplinar completa, eu sinto falta de fono, eu sinto falta de TO, perto de mim, fazendo parte da 
equipe, que a gente não tem, isso vai deixando meio capenga o serviço. Uma supervisão pra equipe, 
não é eu ter a minha sem as minhas colegas, porque às vezes eu atendo e o meu colega atende a 
família, ou eu atendo a criança e a outra atende a  mãe, ou atende a avó, então assim, tem muita troca 
aqui, não dá pra eu ficar só com o caso específico, acho que seria mais assim, não vou chegar perto do 
ideal, mas do mais necessário, sempre quando você abre uma porta  aí  tem gente que nunca apareceu, 
mas aparece. 
Tem algo que você queira falar sobre o seu trabalho? Não, ah sim, às vezes, a gente esbarra, 
trabalhando na saúde pública, com coisas da secretaria, principalmente que trabalha com crianças, vem 
criança.... No programa de saúde mental isso não é uma prioridade, mas a gente como técnico sabe que 
dentro dessa queixa, que atrás dessa queixa, vem todo um histórico, então assim, existe um choque 
entre o que a secretaria te exige e do que você pode fazer, ai você fica como profissional, se limitando 
a atender urgências, urgências, urgências, que acaba, quem gosta de prevenção,  esbarrando aí  se você 
atende dificuldade de aprendizagem, provavelmente você não vai atender o abusado, o surtado, a 
criança que se matou, o adolescente que se suicidou, é meio histriônico, é meio exagerado, mas é bem 
por aí,  então assim pra dentro da realidade da saúde pública isso não é uma prioridade, a prioridade é 
sintomática, então eu não posso atender, eu não posso prevenir.  Quer dizer,  se  eu escuto essa 
história, dessa criança, se ela ta tendo alguma dificuldade na família, algum conflito familiar, é 
alcoolismo, é violência doméstica, que assim, que a criança ta soltando numa dificuldade de 



  

aprendizagem, mas eu não posso atender isso. Então não tem como prevenir, nem essa mãe, nem esse 
pai, nem essa criança, não dá, fica assim meio duplo a coisa, se promove, se trata da doença, a gente 
não tem, a demanda é muito grande, só se eu abrir um espaço na minha agenda só pra aquele dia 
trabalhar, até pra mim no que eu gosto de trabalhar, aqui se trabalha muito, muito, muito a doença e se 
trabalha muito pouco o preventivo, você tem que aprender a lidar com isso  trabalhar dentro da saúde 
pública.  
 
 
  



  

Setembro de 2002 
Ernesto 
Idade: trinta, vou fazer trinta e oito no domingo, trinta e oito. 
 
Sua formação superior em Psicologia: Psicólogo – 5 anos e um ano de especialização em 

ludoterapia.  

Onde fez a especialização: Na Senador. Especialização, com a psicóloga Maria Luiza, que ela é 
mestrada e doutorada, mas eu não lembro a instituição que ela fez, ela dá aula na Senador Flaquer, que 
é a faculdade que eu me formei.  
Você fez a graduação na Senador Flaquer? É 
Ano de conclusão: em oitenta, a Silmara pôs em que ano que ela se formou? Em oitenta e nove. È 
sim, nós nos formamos juntos.  
Você fez só essa graduação, psicologia? É só.  
Especialização você fez em ludoterapia? Isso ludoterapia. 
Executa outra atividade fora? Eu cheguei a dar aula, né e durante a faculdade eu trabalhava né de 
instalador de telefone, na telefônica.  
Agora junto com o trabalho na UBS você faz algum outro? Não.  
Tem supervisão? Não 
Quanto tempo você tem na rede municipal? O mesmo tanto que a Silmara colocou. Treze anos. É,  
treze anos. 
Você foi contratado como psicólogo? Como psicólogo concursado. 
Carga horária? 40 horas. 
Presenciais? Hanham ... 
Quantas pessoas atende em média por dia? Ai depende muito, se você for atender individualmente,  
você atende 12, se você for fazer grupo você atende mais, entendeu? Então é assim, na faixa de 
quinze, de doze a quinze.  
Atividades que executa na UBS:  
Triagem? Hoje mesmo eu fiz. 
Psicodiagnóstico? Então psicodiagnóstico não tem condições porque a gente não tem avaliação aqui, 
a gente não tem teste para fazer psicodiagnóstico, quando há necessidade a gente encaminha, não faz 
aqui não.  
Então faz encaminhamento? É 
Orientação? Sim 
Atendimento psicoterápico individual? Sim 
Em grupo? Sim 
Saúde pública? Saúde pública a gente dá palestras, né a comunidade.  
Definição de saúde: Saúde é ausência de doença. Saúde é ausência de doença, depende viu, se é 
ausência de doença, nem sempre você ta doente, mas nem sempre você ta com saúde, entendeu. Eu 
não concordo muito não. Você discorda parcialmente? É. 
Por quê? Então é pelo aquilo que eu falei, né. Você fisicamente você não tem nada, você não é uma 

pessoa doente, mas você não está bem, entendeu. Daí você fala: é uma doença mental, aí você vem se 

tratar, então por isso que eu falo a doença física, a falta de doença física nem sempre é sinal de saúde, 

entendeu. 

Definição de saúde: Saúde é um bem-estar que eu coloco como um bem estar físico, mental e 
espiritual, eu divido entre esses três, eu defino saúde assim. 
Como você define prevenção na área psicológica? Prevenção ao meu ver essa questão da prevenção 
é um negócio importantíssimo quando você fala em prevenção psicológica, né. Porque sempre fala em 
prevenção é pro tratamento de hipertensão, diabete, bastante coisa. O lado psicológico você pode 
trabalhar com prevenção através de palestras, orientações, porque você previne, por exemplo, 
passando informações é, previne crianças e adolescentes de usarem drogas, de beber, drogas podem 



  

ser licitas,  ou ilícitas, né. É e outras doenças sexualmente transmissíveis, doenças que causam 
futuramente algum problema mental, então acho que dá para se trabalhar preventivamente dando 
palestras, dando orientações. 
E promoção de saúde, o que é promoção de saúde psicológica? Promover saúde psicológica. Acho 
que entra na questão até da prevenção, quando você está prevenindo você está promovendo saúde, 
porque depois que ta,  você só vai tratar a doença, né. No caso,  tentando melhorar.  
Colaboração da psicologia nessas áreas? Acho que em todas as áreas a psicologia seria importante, 
porque quando você vai lidar com gestante, eu vou citar exemplo pra ficar mais fácil, vai fazer pré-
natal, você também tem que trabalhar a parte psicológica, quando você vai tratar com intervenção, 
com diabetes, né, pacientes que tem isso, você vai tratar a questão psicológica porque se você é pode 
estar (...) com medicamento e aí você não está emocionalmente bem, não sei se você conhece ou não, 
mas quando você não está emocionalmente bem, você, a pessoa que é hipertensa a pressão aumenta, se 
ela passa um nervoso a pressão aumenta, se ela passa alguma preocupação a pressão aumenta, então 
você tem que também trabalhar essa questão psicológica, tanto no diabético quanto no hipertenso, 
como em outras doenças também, psicossomáticas.  
 
Realiza algum trabalho nessa área? Aqui como a demanda é muito grande, a gente quase não tem 
espaço mais pra trabalhar com prevenção, a gente trabalha só em cima de queixa mesmo, você faz a 
triagem, tem a queixa disso, você dá o encaminhamento, você trata aquilo e  não te sobra tempo de 
trabalhar essa questão da prevenção, quer dizer não é que não te sobra tempo, você se desgasta muito. 
Eu acho que o trabalho do profissional psicólogo na rede pública é desgastante, não sei se nas outras 
unidades assim de outras cidades também é assim, mas em Cidade a gente se desgasta muito mesmo, é 
muito problemático.  
 
Eu vou te falar uma relação de itens e aí  você me fala se tem aqui e se é necessário para o 

bom desempenho do seu trabalho, bom desenvolvimento do seu trabalho. 

Condições físicas? Condições físicas existe 
Verbas? Não, é necessário, sem dúvida e não se tem verba. 
Material? Material falta alguns materiais.  
Instrumentos? Instrumentos? É,  testes. Não, não tem. 
Carga horária maior? Isso você está querendo dizer o que? Do seu trabalho, se você acha que teria 
que ter uma carga horária maior. Não,  nós estamos querendo reduzir pra trinta horas. 
Suporte técnico? Não tem 
Maior integração entre os profissionais? Necessita. Tem? Existe, mas necessita uma maior 
integração. 
Participação de instâncias superiores? Você está querendo dizer coordenador e tal? Isso. É a gente 
faz a nossa parte, entendeu. Independe do coordenador, nosso trabalho é esse, vamos fazer tudo para 
atingir o objetivo (...) fica nisso é isso que a gente faz aqui.  
Alguma coisa que eu não tenha falado que você ache importante, que precisa? Eu acho é 
importante, eu vejo assim a valorização do profissional da saúde mental que não existe. A valorização 
em todos os sentidos, financeiro incluindo também e a redução da carga horária, porque é muito, ta 
sendo muito desgastante para o profissional com uma carga de quarenta horas sem estímulo nenhum, a 
gente trabalha sem estímulo aqui, não tem estímulo nenhum, nem o financeiro está sendo estimulado, 
porque é a gente não ganha o suficiente para fazer o que a gente faz aqui, na minha visão.  
Como você descreve a sua participação com relação  à  população atendida na UBS? Olha,   eu 
digo satisfatório porque eu já tive vendo e eu vejo como de boa qualidade, mas insatisfatória na 
questão da população porque não tem o número suficiente de profissionais para atender toda essa 
população, mas a minha seria satisfatória. 
Formação no curso de graduação? Não, foi suficiente, eu aprendi muita coisa aqui também, né, não 
nego isso, eu tive a teoria na faculdade, tive uma prática na faculdade também, mas eu aprendi muita 
coisa exercendo a minha função.  



  

Porque optou por esse tipo de trabalho? Bom,  eu trabalhava numa área que não tinha nada a  ver 
com a minha área, uma área técnica ligada à  telefonia e aí  eu fiz o curso de psicologia e aí  a primeira 
oportunidade que teve foi prestar concurso público, que era um dos caminhos pra gente tentar é 
trabalhar no ramo. Aí  eu consegue passar, o primeiro concurso que teve eu prestei e passei, foi esse 
aqui e estou nele até hoje,  entendeu?  
O que é para você um atendimento ideal a população? Atendimento ideal na área da psicologia é 
um atendimento trabalhando-se prevenção, na prevenção e no tratamento em si. O ideal seria se 
trabalhar com a prevenção, trabalhar com a comunidade, é ter mais participação desse profissional na  
comunidade, nas escolas,  passando orientações a professores, é que você não tem pé pra tudo isso, 
mas eu acho que o profissional de psicologia deveria trabalhar isso, tanto a questão preventiva quanto 
a curativa, de orientação em diversas áreas.  
O concurso que você prestou foi o ultimo que teve? Não, teve outros também. 
Me fala um pouco do seu trabalho aqui na UBS.  Bom,  você quer toda a minha história do meu 
trabalho nas unidades onde eu trabalhei,  ou você quer especificamente aqui. “Não, pode ser a sua 
história”.Eu comecei a trabalhar numa unidade ali no jardim Itapeva, na verdade Jardim Santista, 
chamava UBS Jardim Santista, lá eu atendia crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, ta e a 
gente, eu trabalhei sozinho por algum tempo lá, sozinho assim, porque na época existiam equipes de 
saúde mental, que seriam essas equipes de saúde mental, em algumas unidades distantes eram equipes 
mínimas que eram formadas por psicólogos, um psicólogo e uma assistente social, então como a 
minha unidade era distante só era um psicólogo e uma assistente social, mas na época eu fiquei um 
ano sem assistente social, fiquei sozinho, mas existia clinico, dentista, pediatra. Então lá eu atendia 
adulto, criança, dava palestra, orientação à  hipertensão, gestante, diabete, tudo isso. Eu fiquei quase 
oito anos lá, aí  eu trabalhei um pouco no Feital, depois trabalhei um pouco no Flórida, aí  no Flórida 
foram se mudando as políticas públicas de saúde que eu não vou citar, porque foram algumas e foi 
assim: nós começamos com vinte e um psicólogos e hoje nós estamos com menos da metade, então eu 
atendia tudo isso, adulto e criança lá, como eu disse. Ai no Flórida, eu fui pro Flórida, aí  vai ser um 
pouco da minha vida também, porque eu faço parte do conselho municipal de saúde, faço parte da 
CIPA, faço parte do Sindicado, preciso relatar isso também. “Se você quiser”. Bom então eu vou me 
colocar apenas na questão do trabalho profissional da psicologia, então eu trabalhei no Flórida, no 
Flórida eu comecei a atender o infantil, entendeu, aí  eu atendi o infantil lá,  depois eu saí por um 
período e vim praqui pro Zaira e pro Zaira eu vim pra atender só adulto, agora voltou uma nova norma 
de que a gente tem que atender de tudo, então agora aqui eu comecei atender criança e adulto também 
e terceira idade, adolescente, entendeu. Então é esse nosso papel aqui, a gente atende de tudo na 
verdade. Agora são  meandro, é um desgaste muito grande viu, mas a gente gosta da profissão eu 
gosto da profissão e tento tocar da melhor maneira, eu penso dessa maneira, procuro atender da melhor 
maneira possível, entendeu, eu faço a minha parte, insatisfeito ou não com determinadas coisas que  
ocorrem na administração, eu procuro executar minha profissão da melhor maneira possível, tanto é 
que em treze anos que eu estou no serviço público na tem queixa nenhuma minha, as pessoas saem 
satisfeitas.  



  

Setembro de 2002 

Jovina 
Idade: 39 anos 
 
Formação: Psicólogo 
Local: Senador Flaquer – Uni A 
Ano: 1989 – meio de 89 
Foi o único curso superior? Sim 
Fez alguma especialização ou pós-graduação? Sim, especialização, fiz três especializações.  
Em quê? Fiz  algo em  drogas, em ludoterapia e em terapia de adulto. 
Duração? Um ano, o álcool e drogas um ano e meio e psicanálise, que é o do adulto e ludoterapia um 
ano.  
Onde? Álcool e drogas eu fiz na  Escola  Paulista e ludoterapia e psicanálise eu fiz em Santo André 
mesmo, com uma das que foram minha professora.  
Executa outras atividades fora da UBS? Eu tinha consultório, mas eu fechei. “Então agora está só 
com a UBS?” É só aqui.  
Tem supervisão? Não, atualmente não. 
Quanto tempo você tem como psicóloga na rede municipal? 13 anos, vai fazer em março né, doze 
anos e meio. 
Você atua como psicóloga mesmo? Como psicóloga mesmo. Foi contratada com a função de 
psicóloga? Isto.  
Carga horária? 40 horas semanais. 
É presencial essas 40 horas, ou você pode sair para fazer cursos? Não, não, às vezes a gente faz, 
mas é muito raro.  Mas se precisar eles liberam? Tem que fazer pedido antes e não é sempre, antes 
liberavam mais agora está mais difícil.  
Você entrou por concurso? Isso concurso. Concurso de 90? Isso.  
Atividades que executa na UBS: 
Triagem? Sim 
Psicodiagnóstico? Atualmente não.  
Encaminhamento? Sim 
Orientação: Sim 
Atendimento psicoterápico individual? Sim 
Em grupo|? Também, é o que eu mais faço 
Saúde pública? Também. 
Definição de Saúde: “Saúde é ausência de doença”. Discordo parcialmente.  
Por quê? Porque acho que por mais que a gente tenha saúde sempre tem alguma coisa, sempre tem 
alguma doença, sempre tem alguma coisa., né, ninguém ta totalmente saudável. E aqui também na 
saúde a gente tem muita doença também, na área da saúde a gente tem assim doenças originadas pela 
área da saúde. Não sei se  eu me fiz entender. “Acho que sim”.  
Como você define saúde?  Agora você me pegou. “De acordo com o que você vive aqui.” Não 
saberia te definir, acho que é assim, acho que a gente trabalha mais com a doença do que com a saúde, 
é difícil a gente trabalhar preventivamente, a gente está mais na parte de curar de ... então é difícil pra 
mim te falar, saúde é saúde mesmo, a gente trabalha mais com a doença. 
Prevenção na área da psicologia? Antes a gente fazia mais, hoje ta mais complicado, a gente sair pra 
comunidade pra fazer, mas dá para ser feito. Nós fizemos uma época muita orientação à  gestante, 
orientação aos pais. Hoje em dia é uma coisa que está tentando se retomar. Eu achava que era uma 
coisa que dava muito certo, a demanda diminuía muito quando a gente ia pra comunidade explicar o 
que é saúde mental, o que é doença mental, era bem, a orientação a pais, reduzia muito. Hoje a 
demanda ta tão grande que não dá pra ta saindo pra isso.  
Como você define prevenção na área de psicologia? Prevenção. Eu acho que é assim, você partir 
pra orientação mesmo, partir  dali, desde como eu te falei, desde a gestação mesmo, você já ta 
prevenindo os futuros problemas, mesmo com orientação.  



  

E promoção de saúde psicológica? O que é promoção de saúde psicológica para você?  Promover 
a saúde acho que é isso também, a gente ta divulgando, ta falando a respeito, a gente ta esclarecendo, a 
gente ta promovendo.  
Colaboração da psicologia nessas áreas? Aqui atualmente não tem muita, aqui a gente ta mais 
trabalhando com o curativo, né. A gente não ta atuando muito na prevenção, na promoção de saúde, 
embora é uma coisa que a atual coordenação quer  resgatar, nós já fizemos bastante.  
Então você quase não realiza trabalhos relacionados à prevenção e à  promoção de saúde? Não, 
eu acho que a prevenção a gente previne que a pessoa não se cronifique, não fique pior, não né, a gente 
trabalha assim até ajuda ficar uma coisa mais leve, de não precisar internação, de cronificar a doença, 
mas como era antigamente de prevenir, sair para comunidade, de fazer palestras pra escola, pra 
gestantes isso não se tem mais. 
Quando parou de ter esse trabalho? Quando mudou a administração, que mudou o projeto de saúde 
mental. Agora estamos retomando, faz uns três anos. Agora mudou a administração? Não, mudou a 
coordenação., então ta se buscando novamente isso que era feito, uma visão diferente.  
O que é Necessário para o bom desempenho do trabalho? 
Condições físicas? É necessário, nem sempre a gente tem aqui. 
Verba? É necessário e nós temos muito raro, né. Acho que nesse tempo todo, esse ano nós recebemos 
uma verba pra desenvolver oficinas né, a gente trabalha com oficina terapêutica. Esse ano que nós 
viemos a receber uma verba.  
Material? É necessário. A prefeitura numa época mandou, agora faz um tempo que a gente ta sem 
receber, eles ficaram de retomar isso.   
Carga horária maior? Não, eu acho que pelo contrário, a gente trabalha muito e não é legal para a 
saúde mental da gente.  
Suporte técnico? É Importante, a gente não tem. 
Maior integração entre os profissionais? Isso tem bastante, eu acho que a gente aqui tem, é 
necessário, deveria  ter mais, mas eu acho que a que tem ta bom, se pudesse ter mais melhor, mas ta 
bom. 
Participação das instâncias superiores? Isso a gente tem pouco, mas tem, acho que deveria ter mais 
também. 
Tem alguma outra coisa que eu não falei e você acha que é necessário? Eu acho que assim né. 
Ainda é difícil a gente ter respeito total, porque ainda as pessoas vêem o psicólogo como aquela coisa 
distante, eu acho que seria legal se isso tivesse mais, embora aqui,  centro de saúde mental as pessoas 
respeitam mais, mas acho que ainda falta um pouco mais de reconhecimento. 
Como você descreveria a sua atuação  no  que concerne ao atendimento  à  população  da  UBS? 
Eu acho que satisfatória, plenamente não, porque a gente não tem condição de fazer tudo o que a gente 
gostaria.  
E a formação que você adquiriu no curso de graduação em relação ao seu trabalho aqui? Não 
acho que poderia ter mais, acho que insuficiente, às vezes, só que aqui é assim né, muito amplo, se 
você for correr atrás de tudo que você atende, você vai fazer especialização em tudo, porque a gente 
atende psicótico, neurótico, depressivo, atende agora, vamos voltar a atender criança, adulto, então é 
muito, é muito abrangente, drogados, alcoolistas, é muito abrangente, ta. 
Por que optou por esse tipo de trabalho? Porque eu gostava mesmo, foi de amor  à  profissão 
mesmo. Hoje eu assim posso dizer, tô estressada, cansada, tem horas que dá vontade jogar tudo pro 
alto, mas foi amor  à profissão mesmo.  
Na sua opinião o que seria um atendimento ideal  à  população? Eu acho que se a gente tivesse 
tudo que foi aquele item anterior, né, material, a gente ter suporte, a gente ter supervisão, agente ter 
mais recursos, não só assim de ter material, mas assim físico também, condições de saúde pra gente, 
ter acho que uma supervisão alivia e isso a gente não tem, menor carga horária, a gente tem que 
atender uma média de doze pacientes ao dia, isso é muito desgastante.  Aí  quem trabalha com grupo 
alivia mais, né, mas individual é puxado.  
Você atende em média 12 pacientes por dia? A média é doze ao dia, mas a gente fazendo grupo é 
doze e dez só no grupo. 



  

Descreve seu trabalho aqui na UBS.  Como é? Isso. A gente tem triagem, né. Eu faço triagem uma 
vez por semana, aí desses que a gente tria alguns vão direto para a psiquiatria, alguns a gente coloca 
em individual, outros em grupo, dependendo da dificuldade da pessoa, umas em grupo, outras 
individual. E eu tenho grupos terapêuticos, eu tenho oficinas terapêuticas, eu tenho a caminhada que 
de quinta-feira é feita caminhada com o pessoal da terceira idade, tenho grupo de terceira idade, tenho 
grupo de mulheres depressivas, tenho grupo de psicóticos já cronificados, então a gente faz a 
manutenção, tenho grupo de homens. Atualmente uma coisa que a gente deixou de fazer há alguns 
anos atrás e agora a gente ta resgatando é o atendimento à criança, grupo de orientação a diabéticos e a 
hipertensos,  junto com a clinica, acho que é isso. A gente tem reunião semanal com a coordenação e 
com a equipe para discutir alguns casos, alguns encaminhamentos e duas vezes por mês com a equipe 
maior, né, que é a equipe técnica da cidade.  
Quer falar alguma coisa que eu não tenha perguntado? Você perguntou quase tudo e eu falo, falei 
bastante, acho que não.  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

       

 


