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RESUMO

Este projeto de pesquisa tem como tema a atuação do psicólogo junto ao paciente portador de HIV/AIDS hospitalizado. O interesse na produção 
desta pesquisa surgiu a partir da prática de estágio não-obrigatório em psicologia hospitalar no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas 
(INI-Fiocruz) que iniciou em junho de 2016 e irá até dezembro de 2017. A prática proporcionou a observação de diversos aspectos que 
influenciam na dinâmica da assistência prestada aos pacientes com HIV/AIDS em situação de internação hospitalar, assim como as possibilidades 
e limites de atuação do psicólogo hospitalar junto a estes.  A partir da prática se observou até o momento que durante a internação hospitalar o 
foco da assistência multiprofissional é fortemente voltado para o corpo adoecido esquecendo-se muitas vezes o sujeito e sua subjetividade. Com 
isso, surge a pergunta a qual nos propomos a responder: quais os limites e possibilidades de atuação do psicólogo junto a estes pacientes de 
modo que o sujeito seja o foco da assistência? Objetivo: realizar um estudo sobre a atuação do psicólogo junto ao paciente portador de HIV/AIDS 
hospitalizado. Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica que tem como referencial teórico-metodológico a psicanálise. A pesquisa está 
sendo desenvolvida no período de 01 de abril de 2017 a 30 de setembro de 2017 e é composta de 2 etapas: pesquisa bibliográfica e observação 
direta. Resultados em andamento: O paciente com HIV/aids apresenta aspectos singulares em relação a outras doenças. A internação traz consigo 
diversos aspectos que fazem o sujeito viver uma experiência onde há sua despersonalização, o confinamento institucional, a adequação às regras 
e rotinas institucionais e, consequentemente o corte abrupto de sua rotina, a manipulação de seu corpo por pessoas desconhecidas e o 
afastamento de sua família ou de seu lar. O paciente com HIV/aids vivencia essas experiências e os estigmas que a doença traz. A fantasia de 
iminência de morte, o preconceito em relação à doença, o medo de seu diagnóstico ser descoberto por familiares e outros (quando é sigiloso) são 
frequentes na internação, principalmente em paciente com diagnóstico recente. Fato é que o paciente é institucionalizado, despersonalizado, 
submisso aos cuidados de seu corpo, o que gera sofrimento para ele, que além disso, vivencia o adoecimento. Nesse processo de internação a 
subjetividade e os aspectos emocionais do sujeito não são o centro do cuidado da assistência. Espera-se, como resultado, contribuir para 
reflexões acerca da prática do psicólogo hospitalar junto aos pacientes portadores de HIV/AIDS hospitalizados, com o objetivo de pensar as 
possibilidades de atuação do psicólogo neste contexto tendo em vista, tanto a minimização do sofrimento psíquico, quanto as intervenções 
possíveis na equipe multiprofissional a fim de contribuir com uma assistência humanizada.
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