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Introdução: Este trabalho se trata de um Projeto Integrador cujo tema é “Intervenção
Psicológica em Diferentes Abordagens no Contexto da Saúde”, que visa a inclusão de
todas as matérias estudadas durante o 7º semestre do curso de psicologia do
Unileste-MG em um caso em Psicologia da Saúde. As disciplinas envolvidas foram:
Estágio Supervisionado Básico II, Intervenção em Psicanálise, Intervenção em
Ciências do Comportamento e Intervenção em Fenomenologia Existencial Humanista.
O caso foi escolhido a partir dos prontuários dos pacientes atendidos pelo Centro
Especializado em Reabilitação Física e Visual - CER II, de Ipatinga-MG. Objetivo:
Promover aos alunos uma experiência prática do trabalho em saúde. Realizar uma
análise clínica de um caso, baseando-se na metodologia de cada abordagem estudada,
possibilitando colocar a teoria aprendida em prática.   Metodologia: Foram realizados
encontros de curta duração com a paciente durante os intervalos de seus atendimentos
na fisioterapia para coletar relatos sobre sua vivência e formular um caso de acordo
com as informações fornecidas. Após a concretização do caso, foi realizada uma
análise baseada nas abordagens e de acordo com o que foi aprendido em cada
disciplina. Resultados: Como resultado, é possível constatar que todas as análises,
independente da abordagem, mostram que a paciente é uma pessoa bem resolvida
consigo mesmo, tem total conhecimento de sua condição e limitações, não mostrando
nenhum sofrimento mental grave que necessite de uma intervenção psicológica. Sobre
a integração de diferentes abordagens, percebeu-se que a complexidade do objeto da
psicologia, desde a sua definição até a maneira de intervenção, atrai diferentes tipos de
visões, por vezes dissonantes, sobre o trabalho do psicólogo. Filosoficamente, essas
diferenças são tópico recorrentes na vida do psicólogo. O valor do presente trabalho
está na aplicação - ainda que preliminar- desses conceitos na prática. Por esta via,
escancaram-se as contradições entre as abordagens, mas também surge um fio
condutor comum entre elas. A criação de um vínculo de confiança, a escuta atenta, o
acolhimento da pessoa como um todo, para além da doença, são características
compartilhadas por todas as três grandes vias da área. Finalmente, sobre o trabalho do
psicólogo nesse ambiente, avalia-se que este ainda não tem muito reconhecimento dos
atendidos, que buscam o serviço buscando, prioritariamente, o atendimento
fisioterapêutico.  Conclusão: Neste sentido, pode-se considerar o trabalho
bem-sucedido, quando do agradecimento da atendida pela atenção que lhe foi prestada,
unida com a sensação de nostalgia ao se desfazer o vínculo criado. Em última
instância, este é o valor da abordagem realizada.
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