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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A IDOSOS HOSPITALIZADOS:  
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Andressa Morais Fontenele França; Universidade Federal de São Paulo; 
andressamoraisf@gmail.com

A atuação do psicólogo hospitalar está voltada para os aspectos psicológicos e 
emocionais do adoecimento, tendo em vista que este processo é uma experiência 
única e singular. Além disso, visa potencializar os recursos de enfrentamento do 
paciente e da família, mantendo um diálogo permanente com os demais integrantes 
da equipe, resultando em uma atuação integrada entre os diferentes profissionais 
envolvidos na assistência. O desenvolvimento de delirium (estado confusional agudo) 
é muito  comum  durante a internação de pacientes idosos  e  pode  ser  exacerbado 
pelo  uso  de  sedativos, infecções, distúrbios  hidroeletrolíticos e  metabólicos,  
neoplasias,  traumatismos, e  mudança  de  ambiente. É importante que haja um olhar 
atento e ampliado para tal quadro a fim de ofertar a identificação, manejo e 
tratamento mais adequados e efetivos ao paciente.
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Foi possível observar o quanto o sofrimento de pacientes e de seus familiares são 
potencializados quando há a ocorrência de quadros confusionais, dada a dificuldades 
com a prevenção, manejo e tratamento. Sendo assim, a abordagem do psicólogo deve 
ocorrer de forma específica a fim de acolher, dar suporte e auxiliar, se possível, os 
pacientes a retomarem o contato com a realidade. Além disso, o contato próximo com 
os familiares, ter objetos pessoais  no local onde ele se encontra; manter o paciente 
com seus óculos, órteses de audição e órteses dentárias; repetir diversas vezes o dia, 
hora e o local onde o paciente se encontra, permitindo uma melhor percepção do 
ambiente; e promover a autonomia e participação do doente sempre que possível são 
medidas que podem contribuir para uma maior orientação autopsíquica e alopsíquica.

Desse modo, pretende-se neste trabalho, sob a luz de um relato de experiência de uma 
psicóloga residente em um pronto socorro de um hospital de alta complexidade na 
cidade de São Paulo, discorrer sobre as especificidades identificadas nos atendimentos 
psicológicos a idosos em quadro confusionais por delirium, bem como seu manejo não 
medicamentoso.

Este relato de experiência foi pautado nos atendimentos realizados com idosos 
hospitalizados em unidades de internação clínica, enfermaria de cuidados paliativos, 
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-intensiva de um Pronto Socorro, no presente 
ano. 

Sendo assim, compreende-se a importância de manejar o delirium em idosos com 
intervenções multifatoriais e não somente medicamentosas. O atendimento e 
acolhimento psicológicos devem buscar dar sentido, compreender os sentimentos, 
fantasias e crenças presentes nestes momentos. 
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