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Objetivo: Conhecer, refletir e intervir eticamente em um espaço de atuação da
Psicologia Comunitária, utilizando métodos apropriados para o reconhecimento da
situação de vida e de saúde dos pacientes portadores de câncer, compreendendo como
se estabelece o suporte psicológico e quais são as estratégias desenvolvidas para o
enfrentamento dos problemas Metodologia: As ações de extensão foram desenvolvidas
no primeiro semestre de 2010, em parceria com uma instituição da região do Vale do
Aço, referência no tratamento e atendimento às pessoas com câncer. As práticas foram
desenvolvidas de modo multiprofissional, contando com os alunos extensionistas, uma
psicóloga e uma fisioterapeuta da instituição parceira. Foram realizados oito encontros,
com duração de uma hora cada um deles, que priorizavam trabalhar as estratégias de
enfrentamento da doença e a promoção da qualidade de vida com o grupo,
utilizando-se dos recursos psicológicos, como a escuta, a reflexão coletiva e os
atendimentos terapêuticos Resultados: A realização dessas ações proporcionaram o
aprofundamento do conhecimento sobre o câncer, a necessidade do auto-cuidado,
como é realizado o tratamento e seus possíveis efeitos colaterais, os problemas
enfrentados pelos pacientes, os impactos da doença na relação entre o paciente e seu
ambiente social e a responsabilidade da instituição nesse processo. As práticas
possibilitaram aos alunos extensionistas uma maior apreensão sobre a doença e os
cuidados que deverão ter com o paciente em nível de intervenção psicológica, além de
oferecer a oportunidade de conhecer um espaço de atuação da Psicologia Comunitária
tão específico, em contextos grupais diferenciados onde é possível a atuação do
profissional Conclusão: Ressalta-se a importância de investir em práticas de
intervenção que possibilitem contribuir para o aumento da qualidade de vida desses
pacientes, na medida em que a melhoria nas relações entre o paciente, sua doença e sua
forma de enfrentar tal enfermidade exerce impacto direto nas demais esferas de suas
vidas
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