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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de identificar as práticas desenvolvidas por psicólogos em
Unidades Básicas de Saúde (UBS), detectando dificuldades enfrentadas e soluções encontradas.
Desse modo, foram entrevistadas oito psicólogas que atuam em Unidades Básicas de Saúde na
cidade de Maringá, utili zando um roteiro de entrevista semi-estruturada. Quanto aos resultados,
foi possível verificar que estas psicólogas possuem uma prática essencialmente clínica. Os
poucos trabalhos intentados, em propostas diferentes, acabam se revelando inespecíficos quanto
aos seus referenciais teórico-metodológicos. Esses dados indicam aspectos a serem considerados
no processo de formação como: predomínio da vertente clínica e individual e relativa
insuficiência e adequação instrumental para resolver os problemas dos usuários. Apontam,
também, para aspectos relativos à construção e fortalecimento da identidade do psicólogo
comprometido com os contextos populares. Derivam daí elementos considerados importantes a
serem contemplados no processo de formação do psicólogo para ser capacitado teórica,
metodológica e politi camente para trabalhar em saúde e em saúde pública, dentro de uma
perspectiva coletiva e diferente dos modelos tradicionais em psicologia clínica.

Palavras-chaves: práticas psicológicas em saúde, psicologia social comunitária, saúde
comunitária, psicologia e saúde pública, formação psicológica, práticas em saúde.
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Miriani, J. (2004).Psychological practices in Basics Health Units and community social
psychology: challenges and possibili ties. Master Course Dissertation. Graduate Studies
Program on Childhood and Adolescence Psychology. Department oh Human Sciences,
Languages & Arts. Federal University of State of Paraná – Curitiba.

ABSTRACT

This study aimed at identifying the practices developed by psychologists in Basic Health Units
(BHU), making the diff iculties faced and the solutions detected evident. Therefore, eight
psychologists who work at Basic Health Units in Maringá city were asked some questions using
a semi-structured interview. Based on the results, it is possible to verify that these psychologists
practice is essentially clinical. The few studies with different proposals they have attempted to
perform are unspecific in what concerns the theoretical and methodological references. These
data indicate aspects to be considered during the formation process: predominance of the
clinical and individual practice, as well as a certain insuff iciency and instrumental adequacy to
solve the users problems. The data also indicate aspects related to the development of both the
identity and strength of the psychologist who is engaged in popular contexts. As a consequence,
there are some important elements to be observed concerning the formation process of the
psychologist who should be theoretical, methodological and politi cally able to work at health
and public health contexts, under a collective perspective, different from the traditional models
used in clinical psychology.

Key-words: health psychological practices, community social psychology, community health,
psychology and public health, psychological formation, health practices.


