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Introdução: Este trabalho é referente à prática de Estágio Supervisionado II do Curso
de Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, realizada no Centro
Especializado em Reabilitação Física e Visual - CER II. Em conformidade com a Rede
de Cuidados à Pessoa com Deficiência, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o
serviço atende gratuitamente pacientes com deficiências físicas, motoras, sensoriais e
visuais, sendo composto por uma equipe multidisciplinar, na qual a psicologia se
insere oferecendo acompanhamento psicológico aos pacientes e acompanhantes, além
do suporte aos demais profissionais. Objetivo: Além de promover a vivência e o
contato direto com a atuação do psicólogo no serviço de reabilitação física e visual, o
estágio teve como objetivo a realização de práticas psicológicas individuais e em
grupos, que trabalhassem questões de prevenção e de promoção da saúde.
Metodologia: A prática teve início com um período de observação da rotina do serviço
para o levantamento de demandas referentes à atuação da Psicologia nesse espaço. A
partir disso, propôs-se um trabalho à equipe técnica, com o objetivo de estimular a
reflexão acerca da humanização e da escuta, especialmente no atendimento aos
usuários que utilizam os serviços públicos de saúde, onde, frequentemente, essas
questões são desconsideradas. Para isso, optou-se pelo trabalho em grupo como
estratégia de intervenção e, desta maneira, foi realizado o “Encontro Florescer”, que
consistiu em dois encontros com os profissionais e a elaboração de uma cartilha
devolutiva. Resultados: Os encontros proporcionaram a escuta dos profissionais e o
diálogo sobre questões como qualidade do atendimento, vínculo com os usuários,
motivação e bem-estar. As reflexões evidenciaram a relevância social do serviço
oferecido e a importância da sensibilidade à história individual dos usuários atendidos,
que apesar de compartilharem de condições de saúde semelhantes, vivenciam o
processo saúde-doença e a reabilitação de forma singular. Além disso, o
compartilhamento de experiências apontou para alguns desafios da prática humanizada
nos serviços de saúde pública. Apesar das limitações manifestas, as vivências
proporcionaram a elaboração conjunta de alternativas que auxiliassem na superação
desses entraves e que potencializassem a qualidade do cuidado oferecido. Conforme
sugerido pelo nome, o “Encontro Florescer” permitiu desenvolver junto ao
público-alvo uma percepção de que a qualidade da assistência é garantida não apenas
por equipamentos e tecnologia, mas também pelo acolhimento, respeito e pela escuta
que são oferecidos. Conclusão: O trabalho evidenciou a importância da atuação do
psicólogo nas políticas públicas, especificamente na promoção da qualidade de vida
das comunidades que usufruem e dependem desses serviços. Por fim, destaca-se o
valor dessas vivências profissionais no processo de formação universitária, que
aproximam os discentes da realidade de sua atuação.
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