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Cuidando do cuidador: O Plantão Psicológico como estratégia de cuidado da 

saúde psíquica dos Profissionais de Enfermagem do Centro Cirúrgico.  

 

I- Resumo 

O trabalho de enfermagem é integrante do trabalho coletivo em saúde, 

especializado, dividido e hierarquizado entre auxiliares, técnicos e enfermeiros de 

acordo com a complexidade de concepção e execução. Tais profissionais de saúde 

têm como finalidade de trabalho, a ação terapêutica de saúde, que tem como objeto, 

os doentes ou sujeitos expostos a risco, necessitando de cuidados ou medidas 

curativas. Todas estas tarefas profissionais, acrescidas das exigências da própria 

vida pessoal, levam esses trabalhadores a apresentarem maior probabilidade de 

desenvolver sofrimento psíquico. E para amenizar o sofrimento e favorecer uma 

melhor qualidade na atividade laboral existem algumas estratégias que vem sendo 

avaliadas e se revelam eficazes. Dentre estas, vem sendo descrito na literatura o 

serviço de Plantão Psicológico, cujo objetivo é favorecer o alívio da angústia ou 

ansiedade imediata, promover um acolhimento respeitoso e empático e se 

necessário, encaminhar o profissional para uma proposta de atendimento de maior 

duração. O presente estudo foi desenvolvido como Trabalho de Conclusão do Curso 

para obtenção do título de Psicólogo, oferecido pelas Faculdades de Dracena e teve 

como objetivos avaliar a efetividade do Plantão Psicológico disponibilizado a equipe 

de enfermagem que atua no centro cirúrgico de um hospital geral e refletir sobre o 

impacto desse serviço na qualidade de vida ocupacional. Ele foi realizado no 

Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Dracena/SP. Participaram 12 

profissionais de enfermagem que atuavam diretamente no centro cirúrgico, todos do 

sexo feminino, e faixa etária variando de 19 a 49 anos. O Plantão Psicológico foi 

oferecido duas vezes por semana, durante três meses, e ao final, uma entrevista foi 

realizada visando avaliar o que significou esse serviço na vida dos usuários. Os 

relatos fornecidos foram analisados através da fenomenologia, e através da análise 

dos depoimentos foram descritas cinco unidades de significado: condição existencial 

inicial, espaço terapêutico, eficácia, ambiente de trabalho e sugestões. Esses dados 

revelaram uma condição existencial inicial marcada pelos sentimentos de angústia e 

ansiedade, e o Plantão Psicológico como uma boa possibilidade de acolhimento 

dessas demandas urgentes. A maioria dos profissionais assistidos (7) revelou uma 



 

 

melhora importante após a intervenção, podendo retomar suas atividades 

profissionais com um sentimento de alívio e mais fortalecidos. Sendo os demais 

encaminhados para um atendimento psicológico mais prolongado.  Concluiu-se que 

a oferta do Plantão Psicológico no Centro Cirúrgico foi positiva, favorecendo um 

espaço de cuidado psíquico que foi aceito, utilizado e legitimado pela equipe. Um 

espaço de intervenções voltadas ao acolhimento, fortalecimento e organização do 

self e ressignificação de experiências, que permitiu uma melhora na relação pessoal 

e ocupacional do indivíduo que o buscou.  
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II - INTRODUÇÃO 

O trabalho de enfermagem é especializado e existe ao longo da história da 

humanidade, constituído por diferentes maneiras de cuidar.  

Segundo Hahn, Camponogara (1997) no contexto hospitalar, a enfermagem 

constitui-se na maior força de trabalho, sendo exercida pelas categorias 

profissionais: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. É uma profissão que 

possui características próprias com atividades frequentemente marcadas por 

divisões fragmentadas de tarefas. Por se tratar de uma profissão eminentemente 

feminina, soma-se ainda afazeres domésticos, tarefa essa que contribui ainda mais 

para um desgaste maior. 

Para se amenizar o sofrimento dos profissionais da enfermagem e favorecer 

uma melhor qualidade na atividade laboral, algumas estratégias vem sendo 

avaliadas e se revelam eficazes. Dentre estas, a na literatura descreve o serviço de 

Plantão Psicológico, cujo objetivo é favorecer o alívio da angústia ou ansiedade 

imediata, promover um acolhimento respeitoso e empático e se necessário, 

encaminhar o profissional para uma proposta de atendimento de maior duração. 

Existe plantão em diversas áreas de atuação, geralmente associado ao 

serviço noturno oferecendo um cuidado delimitado pelo tempo de espera para 

realizar a tarefa a qual se destina com prontidão. Aqui o Plantão Psicológico refere-

se a uma modalidade de cuidado psíquico diferenciada. E um tipo de atendimento 

psicológico, realizado em uma ou mais consultas, sem duração predeterminada do 

tempo de atendimento de cada sessão, em que há disponibilidade em receber a 



 

 

pessoa que o busca e auxiliá-la na sua urgência psicológica, sem a necessidade de 

agendamento, e se necessário, encaminhá-la a outros serviços. 

Palmieri e Cury (2007) apresentam o Plantão Psicológico como uma nova 

modalidade de atendimento clínico criado a partir da atenção à centralidade da 

pessoa. No Brasil o Plantão Psicológico, começou a surgir na década de 70, 

caracterizava-se como uma prática clínica diferenciada, que rompeu com padrões 

clássicos do atendimento psicológico e ultrapassou o nível individual, possibilitando 

o acesso da população que necessitava de atendimento no momento oportuno de 

sua procura. Portanto, pressupõe-se a este atendimento um tipo de intervenção que 

trata o inesperado, o imprevisível e que acolhe a pessoa no exato momento de sua 

necessidade, ajudando-a a lidar melhor com seus recursos e limites.  A situação 

crítica acarreta o peso de um encontro “aqui”, neste momento, não permitindo uma 

elaboração profunda do processo, mas a minimização da angústia, do desconforto, 

do desalento (RAMOS, SILVA E SOUZA, 2006). 

Mahfoud (1987) aponta que o Plantão Psicológico deve ser delineado a partir 

de três vertentes: a da instituição que oferece o serviço, a do profissional disponível 

para o não-planejado e a do cliente que busca auxílio para suas necessidades 

emergentes. 

Cury (1999) destaca que ter um atendimento psicológico disponível no 

momento em que ocorre uma demanda emocional, gera uma economia para o 

sistema institucional que o disponibiliza, promovendo encaminhamentos internos e 

externos bem melhor direcionados. 

Vale salientar que o Plantão não surgiu para substituir a psicoterapia, haja 

vista que são modalidades de cuidado psicológico distintas. Enquanto que na 

psicoterapia é preciso agendar o atendimento com o psicólogo e a sessão tem um 

tempo de duração estabelecido de cinqüenta minutos, no Plantão a procura dos 

clientes pelo atendimento é espontânea, não havendo necessidade de marcar um 

horário especifico, nem a predeterminação do tempo da sessão. 

Tem-se tornado familiar o relato da presença de estresse por profissionais da 

área da saúde, e uma das profissões que vem sendo estudadas é a de enfermagem, 

por ser considerada de fundamental importância no contexto hospitalar. Para isso, é 

importante que estes profissionais se encontrem em condições físicas e psicológicas 

favoráveis para que possa contribuir positivamente. Dentre os fatores que podem 



 

 

influenciar negativamente tais condições está o estresse excessivo, o que justifica o 

estudo aqui realizado.  

 

 III- OBJETIVOS 

 Este trabalho teve por objetivos: 

- Avaliar a efetividade do Plantão Psicológico disponibilizado a equipe de 

enfermagem que atua no centro cirúrgico; 

- Refletir sobre o impacto desse serviço na qualidade de vida ocupacional dos 

membros da equipe assistidos pelo serviço. 

 

IV- METODOLOGIA  

O estudo foi conduzido segundo a Metodologia de Investigação 

Fenomenológica, dado que a natureza do objeto de pesquisa é pertinente a esse 

referencial teórico e metodológico de investigação. 

O termo fenomenologia consiste num método específico para abordar a 

consciência e a experiência humana imediata, através da descrição do fenômeno a 

ser compreendido, ou seja, o ter sido assistido pelo Plantão Psicológico dentro de 

sua própria unidade de trabalho. 

Segundo Turato (2003), a fenomenologia tem sido a principal base filosófica 

para as metodologias qualitativas atuais, tendo o homem por seu objeto de estudo, 

conforme aponta amplamente a literatura. 

O método fenomenológico tem como enfoque central a compreensão dos 

fenômenos, dirigindo-se para a vivência cotidiana. Seu objetivo é chegar à 

apreensão intelectual da verdadeira realidade, que é o mundo das essências.  

Amatuzzi (2001), em sua tentativa de sistematização a respeito da pesquisa 

fenomenológica, considera que a pesquisa fenomenológica é uma pesquisa de 

natureza, por pretender construir a compreensão de algo, o que se pode conseguir a 

partir da experiência comum, ou de uma análise sistemática de registros. 

Bicudo & Espósito (1994) descrevem a fenomenologia como um “movimento 

cujo objetivo precípuo é a investigação direta e a descrição de fenômenos que são 

experienciados conscientemente, sem teorias sobre a sua explicação causal e tão 

livre quanto possível de pressupostos e preconceitos.  



 

 

A análise dos depoimentos deste estudo foi orientada pela proposta de 

Martins e Bicudo (1989): 

- Foi feita a análise individual que consiste na leitura das entrevistas, sem 

buscar ainda qualquer interpretação, com o objetivo de se chegar a um 

objetivo geral do que será dito pelos sujeitos. Depois de obtidos os sentidos, 

destacaram–se as unidades de significado, focalizando as questões propostas 

neste estudo. Após a identificação das unidades de significado, estas foram 

analisadas. 

- Foi feita a análise geral que consiste na compreensão e articulação dos 

diversos casos individuais como exemplos particulares em algo mais geral. 

Nesta etapa ocorreu à releitura das entrevistas, em seguida, tomando as 

unidades de significados interpretadas dos discursos individuais, realizaram–

se aproximações, convergências e divergências presentes.  

 

V- DESENVOLVIMENTO 

Este estudo foi desenvolvido em Hospital geral de Dracena, interior do estado 

de São Paulo. Participaram deste estudo doze enfermeiras, técnicos e auxiliares de 

enfermagem que atuavam diretamente no Centro Cirúrgico, todos do sexo feminino 

e faixa etária entre 19 a 49 anos, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

O Plantão Psicológico foi disponibilizado a eles as segundas-feiras e sábados 

das 14h00min as 17h00min, no próprio ambiente de trabalho e o local escolhido 

para o atendimento variou entre a sala de cirurgia, sala de recuperação, sala de pré-

parto, central de materiais, posto de enfermagem e sala de reuniões, ou seja, era 

escolhido de acordo com a disponibilidade espacial do momento, desde que 

preservadas algumas condições, como privacidade. 

Ao final das 70 horas de plantão psicológico oferecidos no setor foram 

agendadas uma entrevista com os funcionários que procuraram e foram assistidos 

pelo serviço do plantão, e dos 12 usuários, 9 responderam a questão norteadora 

deste estudo “O que significou o Serviço de Plantão Psicológico para você?”. As 

respostas foram gravadas (áudio) e transcritas na íntegra para posterior análise. 

 

 



 

 

VI- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise dos dados, e da aproximação dos discursos individuais, 

buscando as evidências entre as unidades de significado, foi possível a construção 

de cinco categorias que configuram a estrutura do fenômeno estudado: 

 

Condição existencial inicial: relatos que revelam as condições que as participantes 

se encontravam no momento da busca pelo plantão psicológico. 

“Me ajudou a falar bastante, a por pra fora aquilo que eu guardava, que me 

fazia muito mal”. (L. O.) 

“Ter a chance de falar algumas coisas que estavam meio entalada, meio 

engasgada, meio sufocada”.(T.) 

Através desses relatos notou-se que a condição existencial destes 

profissionais ao procurar o plantão psicológico era de ansiedade e angústia, ou seja, 

revelavam uma maior vulnerabilidade psíquica o que tornava evidente a 

possibilidade de adoecimento. 

Estes dados apontam o que Ballone e Ortoloni (2008) observaram, que 

psiquicamente, a ansiedade crônica ou esgotamento leva a um estado de apatia e 

desinteresse, desânimo, uma espécie de pessimismo, insegurança e medo em 

relação à vida, que são de difícil caracterização e expressas pelos relatos de 

tristeza, ansiedade, fadiga, diminuição da concentração, preocupação somática, 

irritabilidade e insônia. 

 

Espaço terapêutico: relatos que revelam como os participantes perceberam o papel 

do plantão e plantonista psicólogo. 

“Tem vocês pra escutar pra ajudar, ajudar a gente, tentar mostrar, abre a 

mente faz com que a gente enxergue pra tentar resolver da melhor forma 

possível o problema que vem enfrentando”.(P.) 

  “Me senti aliviada, alguém esta me ouvindo escutando”.(T.) 

A partir destes relatos percebe-se também nestes profissionais a necessidade 

de apoio, de serem ouvidos, de desabafarem, trocar ideia ou mesmo esclarecerem 

duvidas sobre questões simples ou informais. 

O Plantão Psicológico viabilizou a possibilidade de um atendimento do tipo 

emergencial, pautado na escuta, acolhimento e cuidado, para problemas de 



 

 

natureza emocional. Pode-se perceber o caráter terapêutico do serviço de Plantão 

Psicológico, que ocorrendo no momento oportuno, sem a pretensão de resolver 

problemas de ordem profunda, pode propiciar a estes indivíduos a oportunidade de 

fazer reflexões sobre si mesmo e sua condição no mundo. 

Mafhoud (2004) salienta que o psicólogo plantonista deve estar pronto pra 

ouvir, trocar idéias, esclarecer dúvidas, em fim estar com o cliente no momento que 

ele pedir ajuda. 

O terapeuta que se orienta da abordagem existencial fenomenológica não tem 

a intenção de “livrar” a pessoa dos sentimentos manifestados, mas de apontar e 

refletir sobre o sentido que estes têm para ela naquele momento. 

Barret Lennard (1962) concluiu em uma das suas pesquisas, que os clientes 

melhoraram à medida que perceberam que seus psicoterapeutas eram 

compreensivos, congruentes, positivos e incondicionais em relação a eles. 

 

Eficácia: relatos que revelam a percepção que os participantes tiveram sobre o 

Plantão Psicológico. 

“Pra mim foi bom, porque, a gente teve a oportunidade de ter alguém 

diferente, acho isso valido, toda a empresa deveria ter”. B. 

“Pra mim foi uma ajuda muito grande, um apoio no momento que eu mais 

precisei tive aquele apoio”. P. 

Os participantes expressaram nos seus relatos que o serviço oferecido foi 

eficaz. O Plantão Psicológico foi reconhecido como um espaço de apoio e de ajuda. 

Os depoimentos demonstram o que Cury (1999) aponta como um serviço que 

contribuí para nos aproximar da verdade sofrida que confere realismo ao suor e as 

lagrimas de nosso povo, mas paradoxalmente tem também aumentado nossa fé no 

processo dos relacionamentos interpessoais, pelos quais transita e intensifica a 

possibilidade de recuperação da dignidade humana em sua mais nobre acepção (p. 

129). 

 

Ambiente de trabalho: relatos que revelam a percepção dos participantes 

relacionadas ao ambiente de trabalho. 

“Não é nem por falta de vontade, é correria, ali a gente trabalha sobre 

pressão”. (B.) 



 

 

“Ali dentro não tem tempo e fora dali cada um tem sua vida”. (F.) 

Nestes relatos, observou-se que na percepção dos participantes os principais 

problemas no trabalho são a correria, falta de tempo, e a pressão, que parecem 

dificultar a comunicação e relacionamento inter e intra equipes de enfermagem e 

médica. 

Os trabalhadores de enfermagem estão expostos a cargas de trabalho que 

são determinantes dos processos de desgaste (adoecimento). Essas cargas são 

classificadas como: biológicas, químicas, físicas, mecânicas, fisiológicas e psíquicas 

(Felli e Tronchin, 2012).  

 

Sugestões: relatos que revelam o que os participantes sugerem em relação ao 

Plantão Psicológico. 

“Seria bom se continuasse, nem que fosse uma vez por mês, ou pelo menos 

a cada dois meses”. T. 

“Todo mudo aqui ficou contente com o trabalho de vocês com a gente, então 

este trabalho deve continuar”. L R. 

As sugestões expressadas confirmam a importância do Plantão Psicológico 

oferecido para estes profissionais, e fortalecem a necessidade da manutenção de 

um espaço de apoio, de cuidado psicológico, que possa acolher o indivíduo no 

momento da experiência de um sofrimento ou de dificuldades. 

Os resultados obtidos neste estudo estão de acordo com Palmiere & Cury 

(2007) que afirmam que uma instituição só pode estar bem quando os membros que 

a compõem estão bem. 

A estrutura do Plantão Psicológico responde a essa demanda institucional, na 

qual o funcionário tem um espaço para expressar suas angustias, seus anseios e 

estruturar-se melhor para dar conta das exigências internas e do seu cotidiano neste 

contexto de trabalho.  

 

VII- CONCLUSÕES 

O presente estudo permitiu constatar que o plantão psicológico favoreceu um 

momento de abertura e, ao mesmo tempo, de desafio para que os participantes 

pudessem rever seus modos de ser no mundo, pois, no início do plantão, estavam 

apenas vagamente conscientes acerca das questões que traziam e não poderiam 



 

 

ser respondidas de forma objetiva. Estas tiveram que ser percebidas por meio da 

sua intencionalidade, única e pessoal, que, essencialmente, caminhava ao encontro 

de maior congruência com suas necessidades atuais. 

A oferta do plantão psicológico não foi proposta, para atender a emergências 

psiquiátricas, nem fazer triagem ou diagnóstico, mas para oferecer intervenção e 

prevenção psicológica na busca por uma melhor qualidade de vida da enfermagem. 

Neste sentido o plantão psicológico mostrou-se rico em potencialidade, exatamente, 

por não assumir um contorno rígido e permitir inserções interessantes quando 

aplicado a contextos e a pessoas diferentes. 

A assistência psicológica através dessa modalidade de atendimento contribuiu 

para as pessoas lidarem efetivamente com os impasses de suas vidas, 

considerando que foram evidenciados comportamentos mais congruentes após os 

atendimentos, indicando a importância do pronto atendimento, do acolhimento, o 

qual poderá atender as demandas mais urgentes da equipe. 

Notou-se ainda, através deste estudo, que nem todos os que procuraram o 

serviço psicológico precisam de psicoterapia (sete profissionais), talvez o que eles 

precisassem fosse de um contato verdadeiro e acolhedor naquele momento, no qual 

se sentissem realmente ouvidos e à vontade para colocar o que quer que lhes 

tivessem afligindo, e assim, pudessem ampliar o seu nível de consciência e de 

clareza sobre o que estão vivenciando.  

Conclui-se que a partir dessa experiência foram lançadas sementes para que 

sejam propagadas, podendo ser outras vezes semeadas e germinadas, tendo a 

certeza de que o Centro Cirúrgico também é local de acolhimento, de trocas de 

experiências, de reflexão e de desenvolvimento pessoal e que o Plantão Psicológico 

atende de maneira adequada essa demanda, favorecendo uma melhor qualidade de 

vida profissional e pessoal para o indivíduo que o busca. 
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