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RESUMO 

O atendimento psicológico domiciliar é uma modalidade de atuação em expansão no Brasil. O 

profissional vai ao encontro de pessoas com dificuldade de se locomover ao consultório 

devido a uma patologia, ou que estão indispostos emocionalmente ou por comodidade. O 

presente estudo tem como objetivo expor uma revisão narrativa da literatura sobre relatos de 

experiências de psicólogos que atendem em domicílio. Foi realizado um levantamento 

bibliográfico nas bases de dados Google Scholar, Scielo, Bireme, Academic Search Premier e 

PsycArticles, nos idiomas português e inglês. A combinação de palavras-chave utilizadas foi: 

home care, atendimento psicológico domiciliar, psicoterapia e assistência domiciliar. Os 

resultados mostram dificuldades e desafios experienciados pelos profissionais nesse contexto 

de atuação. Especificidades da prática clínica convencional tornaram-se confusas em meio às 

peculiaridades do contexto domiciliar. Diante do desconforto ao adentrarem nesse solo pouco 

investigado, os psicólogos sentiram a necessidade de adaptação quanto ao setting, à relação 

terapêutica, ao sigilo e à privacidade. Peculiaridades como o vínculo com os familiares 

também ganharam destaque nas discussões, além de reconhecerem a necessidade de 

flexibilidade dos referenciais teóricos e técnicos frente à insuficiência destes no ambiente 

residencial. Em seguida, evidenciamos que os estudos foram realizados nas perspectivas da 

psicologia moderna, partindo assim de uma visão dicotômica de homem e mundo, 

amparando-se em determinações tecnocratas que operam por meio de uma substancialidade. 

Por fim, apresentamos uma situação clínica inspirada na perspectiva clínica fenomenológico-

existencial, assumindo um outro modo de pensar que não se apoia no exercício de aplicação 

técnica, mas busca se aproximar da própria experiência clínica, cujo fazer do psicoterapeuta 

se encaminha pela paciência e em uma postura serena, sobretudo, ao pensar os elementos do 

âmbito domiciliar. 

 

Palavras-chave: Atendimento Psicológico Domiciliar; Psicologia Clínica; Fenomenologia-

Existencial, Home Care; Assistência Domiciliar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia, nas primeiras décadas desde a regulamentação da profissão, viu sua 

imagem sendo amplamente vinculada apenas à prática clínica privada, conforme estatísticas 

realizadas pelo Conselho Federal de Psicologia em 1989. Diante desse panorama em que a 

psicologia emergiu, é possível compreender a vinculação da imagem do psicólogo à prática 

clínica por um longo tempo (BASTOS e GOMIDES, 1989; COIMBRA, 1995).  

Entretanto, o consultório privado já não ocupa mais um lugar privilegiado, como 

outrora, pois essa área do conhecimento encontra-se em expansão, adquirindo novos 

contornos e especificidades diante das transformações e dos acontecimentos históricos no 

âmbito político, social, econômico e tecnológico do país. Como reflexo disso, até o ano de 

2016 o Conselho Federal de Psicologia, por meio de resoluções, classificou doze 

especialidades de atuação. Dentre elas, gostaríamos de destacar a Psicologia Clínica, para 

então discorrermos acerca da modalidade de atendimento psicológico na Assistência 

Domiciliar.  

Segundo o dicionário Michaelis on-line1, etimologicamente, a palavra clínica significa 

tão somente inclinar-se, então se abre espaço para pensar uma clínica para além do âmbito 

privado, de clientela específica, cujo clinicar se apoia na escuta e na fala, mas sobretudo na 

experiência do encontro, no acompanhar da experiência do outro. Por outro lado, referente à 

população idosa no Brasil, o IBGE afirma que entre 2005 e 2015 a proporção de idosos com 

mais de 60 anos aumentou de 9,8% para 14,3%. É perceptível o crescimento expressivo do 

número de pessoas idosas na população brasileira na última década, decorrente do avanço da 

medicina e de seus vastos recursos para prolongar o tempo e a qualidade de vida da 

população. Assim, a longevidade fez emergir uma nova realidade ao convívio social, pois 

espera-se viver mais, devido ao bem-estar oferecido pela medicina, ou ao menos prolongar a 

vida do doente crônico/sem cura. Desta forma, os idosos permanecem cada vez mais em seus 

lares, e com isso os serviços de saúde expandiram, dando lugar a novos modos de atuação 

profissional que contemplam as demandas do processo de envelhecimento.  

O atendimento em domicílio é uma prática registrada desde o Egito Antigo e também 

presente em passagens bíblicas. Até o final do século XVIII os cuidados médicos eram 

realizados na residência dos pacientes, daí a tradição dos médicos de família. Nesta época, o 

hospital estava em surgimento, contudo, tinha a finalidade de prover assistência aos pobres e 

 
1 http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=clinicar 
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miseráveis, separando-os e excluindo-os da sociedade, sobretudo os doentes (FOUCAULT, 

1981).  

Foi apenas no século XIX que surgiram organizações de Assistência Domiciliar, 

conhecidas como Home Care, mesclando aspectos domiciliares e hospitalares com o intuito 

de organizar o cuidado, descongestionando os hospitais e oferecendo aos pacientes e 

familiares um ambiente mais favorável. No Brasil essa prática está em constante expansão. 

Atualmente, na esfera pública, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da 

Atenção Básica, realizar visitas e acompanhamento domiciliar aos enfermos (BRASIL, 2006). 

Já no âmbito privado as empresas de Home Care estão vinculadas aos planos de saúde. 

Ambos os setores dispõem de equipes interdisciplinares, cujos profissionais incluem: 

médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes 

sociais e psicólogos (BRASIL, 2006).  

No que concerne à prática do psicólogo em domicílio, nos poucos estudos encontrados 

os autores relatam experiências de estranhamento, desconforto e insegurança ao adentrarem 

nessa modalidade de atuação. Estranhamento esse que pode estar relacionado a uma 

concepção estrita sobre o que se compreende como clínica, assim como pela falta de preparo 

para exercer a profissão para além das quatro paredes.   

É interessante destacar que as publicações falam da necessidade de flexibilidade do 

psicólogo inserido nessa área, muito embora ainda operem na tentativa de delimitar um 

caminho ao qual o profissional deva percorrer, tais como: quais diretrizes da clínica 

tradicional devem ser mantidas; de que modo teorias e técnicas devem se ajustar; e qual deve 

ser a postura do psicoterapeuta na ausência das quatro paredes do consultório tradicional. É 

nítido o interesse em investigar qual seria a melhor forma de lidar com os elementos presentes 

no atendimento psicológico em domicílio, ao passo em que visam delinear modelos de 

atuação que soam como uma adaptação do consultório clínico.  

Por outro lado, indagações direcionadas à autora, tais como: Vai atender aqui na sala? 

Então vamos deixar a sala parecida com um consultório, além do recorrente questionamento 

direcionado a si mesma: será que o que estou fazendo é psicoterapia?, nos leva a pensar que 

já existe um fazer previamente dado do que é psicoterapia, do que se espera do atendimento e 

do psicólogo.  

Sabemos que a Psicologia enquanto ciência moderna tem suas raízes fincadas na 

concepção cartesiana da subjetividade moderna, ou seja, fundamenta-se na concepção de uma 

subjetividade encapsulada, do eu encapsulado. Sendo assim, as teorias e as práticas 
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psicológicas tornam o sujeito passível de mapeamento (FEIJOO, 2011; HEIDEGGER, 

1953/2006).  

Entretanto, considerando que a psicoterapia domiciliar também se orienta quase que 

totalmente por uma perspectiva tecnocrata, a questão que propomos nesta investigação é: seria 

possível pensar a psicoterapia em outras bases que considerem homem e mundo 

indissociavelmente, onde a técnica seja mais do que somente um meio para se alcançar um 

fim, o qual já está previsto desde o início?  

Em outras palavras: seria possível pensar em uma psicoterapia que se encaminhasse 

pela paciência em uma postura serena? Logo, seria possível pensar em uma perspectiva 

clínica contrária à psicologia moderna e que se sustente na noção de cuidado, onde o modo de 

acolhimento conduz o paciente às suas próprias possibilidades? E como isso se daria no 

contexto domiciliar, onde, por exemplo, o paciente prefere ser atendido na presença de um 

técnico de enfermagem, ou quando cozinhar com o paciente se mostra como possibilidade?  

Chama-nos a atenção o fato de os estudos encontrados sobre a clínica domiciliar serem 

realizados apenas por perspectivas da psicologia que partem de uma visão dicotômica de 

homem e mundo, que operam a partir de uma substancialidade. Assim, interessa-nos pensar a 

atmosfera residencial, o contato com os familiares e demais profissionais do Home Care, a 

participação na rotina da casa, o sigilo, a privacidade, a relação terapêutica e de que modo isso 

tudo se constitui no contexto domiciliar, por meio de uma perspectiva que não se apoia no 

exercício de saber-fazer.  

De acordo com autores da psicologia que se embasam na filosofia da existência, é 

preciso se desligar desse modo engessado de atuação para que possamos encontrar a maneira 

mais própria do nosso fazer na clínica, ou seja, aquela que nasce da situação, da experiência. 

Portanto, com esta pesquisa pretendemos alcançar as bases que sustentam uma prática clínica, 

mais especificamente, uma psicoterapia que se dá no espaço domiciliar e não se ampara em 

determinações da tecnocracia (FEIJOO, 2017a; SÁ, 2017). 

Para tanto, faz-se necessário buscar suas bases em um exercício de pensamento acerca 

de um outro modo de fazer clínica em que não se fundamenta nas determinações tecnocratas 

do mundo moderno e no seu modelo representacional de objeto. O modo de pensar a clínica 

que pretendemos propor busca se aproximar da própria experiência clínica. Essa aproximação 

acontecerá por meio do método fenomenológico e hermenêutico, como proposto pelo filósofo 

da existência Martin Heidegger.  

Assim, de modo específico, realizamos um levantamento bibliográfico sobre o que 

tem sido estudado quanto ao atendimento domiciliar, para poder elencar as especificidades 
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presentes nesse tipo de fazer clínica que vem sendo realizado. Acreditamos ser de extrema 

relevância a temática deste trabalho, pois, apesar do grande número de pesquisas referentes ao 

atendimento em domicílio, estas se voltam para a experiência do paciente, familiares e 

cuidadores, embora a literatura revele situações desconfortáveis de insegurança e 

questionamentos dos profissionais quando adentram essa área em expansão. Isso nos mostra a 

necessidade de estudos que problematizem a clínica e suas especificidades visivelmente 

cristalizadas, pois apesar de partirem de uma inquietação, os estudos encontrados sobre as 

diretrizes das perspectivas clínicas operam a partir de teorias, logo, objetivam a resolução de 

algo por meio de aplicação técnica.  

É de suma importância sair desse espaço que tenta propor outra técnica, como o que é 

observado em outros trabalhos, e se dispor a pensar um outro modo de atendimento 

psicológico em domicílio, bem como apenas tematizar a experiência do paciente, familiares e 

cuidadores, mas, principalmente dar voz para a experiência do psicólogo abrindo mão das 

regras e normas instituídas pelo exercício da aplicação de técnicas na psicologia clínica.  

Portanto, o percurso metodológico dessa pesquisa qualitativa iniciou-se com uma 

revisão narrativa da literatura, onde buscamos analisar, sintetizar e interpretar as publicações 

que versam o atendimento psicológico em domicílio, especialmente as que dizem respeito aos 

relatos de experiência do profissional e explicitam as perspectivas clínicas de atuação mais 

corriqueiras nesse âmbito.   

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consulta às bases de dados e 

bibliotecas virtuais tais como Google Scholar, Scielo, BVS, Academic Search Premier e 

PsycArticles, utilizando as seguintes palavras-chave: atendimento domiciliar, psicoterapia, 

psicologia, assistência domiciliar e home care. A fim de saber quando se iniciaram os estudos 

sobre a temática é que não foi delimitado um período de tempo entre as publicações.  

O segundo passo consistiu em apresentar a contribuição da Psicanálise à prática 

clínica, bem como a exposição da perspectiva tecnocrata na qual muitas vertentes da clínica 

psicológica se sustentam. Por fim, propomos um outro modo de pensar a clínica, a psicologia 

fenomenológico-existencial, pautando-se na filosofia da existência, através da análise 

existencial do discurso clínico, onde exibimos uma situação clínica que emergiu da 

experiência da autora. Partindo desse método de análise fundamentado na filosofia 

existencial, proposto por Feijoo e Protasio (2011), será discutido: a atitude tutelar, o 

acolhimento atento, a possibilidade, a liberdade, o acompanhar a direção do próprio 

fenômeno, a afinação, o cuidado, a disposição da serenidade, a atitude da paciência, e o 

pensamento meditante.  
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No último capítulo, a experiência da autora como psicoterapeuta será de suma 

importância em resposta ao seu próprio questionamento: será que o que faço é psicoterapia, 

uma vez que o atendimento tem características distintas? A autora se utilizará desse espaço 

para trazer reflexões e questionamentos que emergiram em sua experiência de atuação e os 

articulará aos elementos da clínica de base existenciais dispostos na literatura de apoio. 

Portanto, além de enfatizar a experiência do psicólogo que vai ao encontro de quem está 

fisicamente impossibilitado, este estudo pretende suscitar a reflexão acerca do nosso exercício 

na clínica psicológica que, por vezes são tidos como verdades inquestionáveis. Pensar um 

outro modo de fazer clínica pode parecer tão confuso, estranho ou desesperador quanto 

exercer a clínica em um solo pouco explorado. Afinal, a clínica está restrita a um solo 

característico? 
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2. A ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E A PSICOLOGIA CLÍNICA 

 

O atendimento psicológico domiciliar é uma modalidade de atuação em que o 

profissional vai ao encontro da pessoa que apresenta indisposição emocional ou dificuldade 

de locomoção devido a uma patologia, inviabilizando sua ida ao consultório. A Assistência 

Domiciliar, segundo Lima, Spagnuolo e Patrício (2013), é um novo fenômeno mundial em 

emergência, embora seja realizada desde os primórdios da humanidade. Justamente por não se 

dar na esfera pública é que o início e os motivos dessa modalidade de cuidado sejam 

desconhecidos, embora haja registro nas mais diversas organizações sociais (Porter, 2001). 

Dentre os registros mais antigos, podemos citar o do famoso médico egípcio Imhotep, que 

viveu no século XIII a.C., e atendia em locais que se assemelhavam ao que hoje 

categorizamos como consultórios e hospitais. Imhotep também realizava visitas domiciliares, 

em especial à família do faraó Zoser. Asklépios, médico que viveu na Grécia Antiga, 

costumava atender os pacientes em suas residências. E Hipócrates, no século V a.C., pontuou 

em seu Tratado sobre os ares, as águas e os lugares bom êxito ao atender em domicílio 

(NASSIF, 1995 e SARTON, 1998 apud TAVOLARI, C. E. L., FERNANDES, F., MEDINA, 

2000). 

Tomando passagens bíblicas como base, Porter (2001) afirma o surgimento de tais 

atividades na Era Cristã e ressalta que nessa época o domicílio era tido como um lugar de 

cura, manifestação religiosa e hospitalidade. Rybczynski (1999) aponta que o significado de 

domicílio tal como compreendemos atualmente emergiu a partir da ideia de família, cujo 

domicílio passou a ter o significado de casa, moradia, lugar privado onde há o 

estabelecimento da relação familiar e manifestação do comportamento íntimo e pessoal.  

  Em paralelo a essa nova construção social, surgiu o hospital, mas não com o intuito 

curativo, pois inicialmente não lhe cabia função de instituição médica. Até o final do século 

XVIII, os profissionais de saúde iam ao encontro de seus pacientes, atendendo-os em suas 

residências. O hospital tinha a finalidade de prover assistência aos pobres e miseráveis, 

separando-os e excluindo-os da sociedade, sobretudo os doentes. Os hospitalizados recebiam 

os cuidados de religiosos ou de leigos. Em suma, competia-lhes higienizar as ruas, recolhendo 

os pobres, protegendo a sociedade dos perigos que os doentes impunham (FOUCAULT, 

1981). Imbuído de uma nova prática, o hospital, enquanto instituição terapêutica destinada à 

cura, surge apenas no final do século XVIII. Na ocasião a medicina era realizada 

majoritariamente em domicílio, e daí vem a tradição dos médicos de família e da medicina 
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familiar, que acabou perdendo espaço mediante à institucionalização e hospitalização do saber 

médico. 

A forma organizada de cuidado da assistência domiciliar tornou-se referência em 1796 

com o Dispensário de Boston, atualmente chamado de New England Medical Center. Em 

1850, visando promover ações de saúde em domicílio, Lilian Wald liderou um programa 

denominado Public Health Nurse (MONK-TUTOR, 1998). As organizações conhecidas 

como Home Care eram compostas por enfermeiras associadas a movimentos filantrópicos que 

realizavam visitas voltando-se para a saúde pública e a prevenção de doenças 

(ALBUQUERQUE, 2003). A assistência à saúde, que desde sua origem mesclava aspectos 

domiciliares e hospitalares, seguiu disseminando-se pela Inglaterra (1848), seguida da 

Austrália (1885) e outros países. Por volta de 1925 houve um declínio na assistência em 

domicílio nos Estados Unidos, uma vez que o índice de mortalidade por doenças 

infectocontagiosas diminuiu e as doenças crônicas e degenerativas aumentaram. Aos poucos a 

assistência hospitalar voltou a ser procurada pelos pacientes e os cuidados domiciliares 

perderam força. Além disso, foi no período da II Guerra Mundial que as ciências médicas 

expandiram seu modo de atuação e desenvolveram novas tecnologias. Frente à superlotação 

dos leitos hospitalares, houve o resgate dos serviços de home care com o intuito organizar o 

cuidado, descongestionando os hospitais, oferecendo aos pacientes e familiares um ambiente 

mais favorável, iniciando-se assim sua extensão nos demais países (LEME, 2015). 

No Brasil, o crescimento da assistência domiciliar é recente. Duarte e Diogo (2000, 

apud LIMA, SPAGNUOLO e PATRÍCIO, 2013) afirmam que, o atendimento domiciliar no 

Brasil esteve inicialmente ligado ao Serviço de Enfermeiras Visitadoras do Rio de Janeiro, 

criado em 1919 com o intuito de promover a educação em saúde através de visitas. O Hospital 

do Servidor Público Estadual de São Paulo implantou, em 1968, um serviço em domicílio que 

seria considerado o pioneiro nesta modalidade de assistência à saúde (DUARTE e DIOGO, 

2000, apud LIMA, SPAGNUOLO e PATRÍCIO, 2013). A Assistência Domiciliar no Brasil 

sempre esteve atrelada ao segmento particular, através de empresas de Home Care, em sua 

maioria vinculadas aos Planos de Saúde. 

 Na esfera pública, inicialmente foi regulamentado no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), em 1997, o serviço de internação domiciliar (BRASIL, 1998). Apenas em 2006 

a Atenção Domiciliar foi incorporada à Atenção Básica, através da Portaria nº 648, de 28 de 

março de 2006 do Programa a Estratégia de Saúde da Família, onde profissionais desta área 

realizam visitas e acompanhamento domiciliar por um período de tempo (BRASIL, 2006). 

Em linhas gerais, a Organização Mundial da Saúde (OMS) define a Assistência Domiciliar 
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como um serviço de saúde realizado por cuidadores, profissionais ou familiares, com o 

objetivo de “promover, restaurar e manter o conforto, função e saúde das pessoas num nível 

máximo” (BRASIL, 2003, p. 09). Ambos os setores dispõem de equipe multidisciplinar, cujos 

profissionais incluem: médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, assistentes sociais e psicólogos. Classificada nas categorias: preventivo, 

terapêutico, reabilitação, acompanhamento por longo tempo e cuidados paliativos, a 

Assistência Domiciliar engloba ainda três modalidades de serviços, nos quais o psicólogo atua 

de diferentes formas, são elas: visita domiciliar, atendimento domiciliar e internação 

domiciliar.  

A Assistência Domiciliar é um termo amplo que compreende qualquer ação de saúde 

realizada na residência, indo desde orientações e atendimentos, até procedimentos invasivos, 

independente do grau de complexidade ou objetivo da ação. Esse serviço dispõe de três níveis 

de atuação que são estabelecidos de acordo com a gravidade de cada caso. A Internação 

Domiciliar é a que mais se aproxima do cenário hospitalar, pois exige a assistência de uma 

equipe multiprofissional monitorando o paciente 24 horas por dia com aparelhos hospitalares 

de complexidade moderada ou alta. No Atendimento Domiciliar são desenvolvidas ações 

menos complexas e mais voltadas para a promoção de saúde, além de atividades preventivas 

e/ou terapêuticas assemelhando-se a um consultório em casa (TAVOLARI, FERNANDES e 

MEDINA, 2000; LAHAM, 2004). Já a Visita Domiciliar é a modalidade mais difundida no 

sistema de saúde brasileiro, pois pode ser realizada em conjunto com outros profissionais da 

equipe. Trata-se de uma ação focal cujo objetivo é entender as dificuldades e necessidades do 

paciente, familiares e cuidadores para então capacitá-los e orientá-los visando à resolução dos 

problemas (PIETROLUONGO e RESENDE, 2007).   

A atuação do psicólogo pode ocorrer nos três níveis da assistência, sendo na 

internação e no atendimento domiciliar a prática psicoterapêutica e na visita domiciliar 

através de intervenções pontuais. Vale ressaltar que a escuta psicológica é uma característica 

que se faz presente em toda e qualquer função que o profissional possa vir a desenvolver, pois 

acolher a dor e o sofrimento da existência é seu maior compromisso (JUNIOR, 2008).    

Por outro lado, a Psicologia enquanto ciência e profissão, ao longo dos seus 56 anos 

de atuação no Brasil, que também está em constante expansão, adquire novos contornos e 

especificidades diante das transformações e dos acontecimentos históricos no âmbito político, 

social, econômico e tecnológico do país. Entretanto, por muitos anos a imagem do psicólogo 

esteve vinculada quase que unicamente à prática clínica. As grades curriculares dos cursos de 

graduação, por sua vez, voltavam-se majoritariamente para a psicologia clínica, mesmo que 
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não houvesse o propósito de especializar o profissional em formação (BASTOS e GOMIDES, 

1989). 

Tendo em vista o crescimento acentuado da profissão no país, o Conselho Federal de 

Psicologia (1988) realizou uma pesquisa estatística acerca do perfil do psicólogo entre os anos 

de 1986 e 1987 – presente no livro Quem é o psicólogo brasileiro? Ao condensar os 

resultados desta pesquisa, Bastos e Gomides (1989) afirmaram que ao categorizar a atuação 

do psicólogo em: clínica, escolar, industrial e docência, notou-se que 60,7% dos profissionais 

se concentravam na área clínica, sendo possível compreender a vinculação da imagem do 

psicólogo quase que totalmente à prática clínica.  

Utilizando o referencial teórico da sociologia das profissões, Pereira e Pereira Neto 

(2003) explicam que a História da Psicologia no Brasil é composta por três fases: pré-

profissional (1833-1890), período de profissionalização (1890/1906-1975) e período 

profissional (1975 em diante). O primeiro momento se deu com pessoas interessadas em 

questões psicológicas a partir da criação das faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da 

Bahia em 1833. Na segunda fase, a psicologia já era reconhecida, porém, permanecia atrelada 

à área médica e educacional. No terceiro período, a partir do estabelecimento da profissão até 

os dias de hoje, a psicologia sofreu o impacto das grandes alterações econômicas no país e foi 

conquistando novos espaços.  

Os autores afirmam ainda que o reconhecimento e autonomia da profissão tornou a 

década de 70 um solo fértil para a psicologia, pois diversas universidades privadas 

implantaram o curso de formação, resultando em um grande número de graduados, assim 

como houve um aumento da procura por serviços psicológicos. Foi por meio de manuais, 

revistas e de programas televisivos que a psicologia e a psicanálise adentraram no cotidiano 

das pessoas (PEREIRA e PEREIRA NETO, 2003). Quanto a isso, Langenbach e Negreiros 

(1988) ressaltam que nesse período o Brasil vivia a repressão da ditadura militar e que esse 

contexto pode ter contribuído para o crescimento da profissão, uma vez que o consultório 

poderia ser visto como um lugar de expressão, quebra do silêncio e de exercício da reflexão. 

Tendo em vista o predomínio da psicoterapia em consultórios particulares nas 

décadas de 70 e 80, a prática clínica despertou o interesse daqueles que simpatizavam com a 

modalidade de trabalho liberal. Assim, Coimbra (1999) explicita que os psicanalistas eram 

vistos como modelos de referência para os estudantes de psicologia que sonhavam com seus 

consultórios particulares. A pesquisa desenvolvida por Bastos e Gomides (1989) chamou a 

atenção para o fato de que o desejo pelo autoconhecimento e o crescimento pessoal 

motivaram os entrevistados a optarem pelo curso de psicologia. Diante das estatísticas e do 
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cenário brasileiro, os autores arriscaram afirmar que a área clínica continuaria definindo a 

profissão para o público externo. Este fato pôde ser constatado através das pesquisas 

realizadas pelo WHO (2001) e o IBOPE (2004).  

Em 27 de agosto de 1962 foi aprovada a Lei nº4.119, que regulamentou a profissão 

de psicólogo no Brasil. No dia 20 de dezembro de 1971, pela Lei 5.766, Art.11, do Capítulo 

IV, foi criado o Conselho Federal de Psicologia. Em seguida, no Decreto 79.822 de 

17/06/1977, Art.43 do Capítulo VII, Seção I, estabeleceu-se que o profissional pudesse se 

registrar na qualidade de Psicólogo e Psicólogo Especialista. Mas, foi apenas através da 

Resolução 14/2000, que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) classificou como 

especialidades de atuação do psicólogo: Psicologia Escolar/Educacional; Psicologia 

Organizacional e do Trabalho; Psicologia de Trânsito; Psicologia Jurídica; Psicologia do 

Esporte; Psicologia Clínica; Psicologia Hospitalar; Psicopedagogia; Psicomotricidade. Na 

Resolução 05/2003, a Psicologia Social foi reconhecida; a Neuropsicologia na Resolução 

02/2004; e mais recentemente, a Psicologia em Saúde (Resolução 03/2016). Totaliza-se 

assim, 12 especialidades da Psicologia. 

Considerando os desdobramentos da Psicologia no Brasil, podemos afirmar que há 

tempos a atuação do psicólogo já não se restringe a atuação clínica, assim como a própria 

clínica também já ultrapassou as quatro paredes do consultório particular. Como exemplos, na 

esfera pública, podemos citar: a Clínica Ampliada, programa da Política Nacional de 

Humanização que “busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da 

complexidade do trabalho em saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, portanto, 

multiprofissional” (BRASIL, 2009, p. 14); e o Consultório de Rua, projeto ligado ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e cujas diretrizes versam a promoção de direitos humanos, o respeito 

às diferenças, a inclusão social, as ações de redução de danos, o enfrentamento do estigma, e a 

intersetorialidade (TONDIN et al., 2013). No âmbito privado, empresas de Home Care que 

prestam serviço para planos de saúde estão em ascensão. 

Assim, cabe questionar: como se daria uma clínica psicológica em espaços não 

convencionais? E como as especificidades da clínica tradicional estão dispostas nessa 

modalidade de atendimento? O que modularia uma atuação clínica fora do âmbito do 

consultório? Assim, com essa pesquisa pretendemos alcançar as bases que sustentam uma 

prática clínica, mais especificamente, uma psicoterapia que se dá no espaço domiciliar, mas 

não se ampara em uma perspectiva da psicologia da subjetivação. Para tanto, faz-se necessário 

buscar suas bases em um exercício de pensamento acerca de um outro modo de fazer clínica 
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que não se fundamente nas determinações tecnocratas do mundo moderno e no seu modelo 

representacional de objeto. 

A fim de apresentar um panorama de estudos acerca do atendimento psicológico em 

domicílio, iniciamos a trajetória investigativa com um levantamento bibliográfico utilizando 

as palavras-chave: atendimento psicológico domiciliar, psicoterapia, psicologia, assistência 

domiciliar e home care, nas seguintes bases de dados: Google Scholar, Scielo, Bireme, 

Academic Search Premier e PsicArticles. Não foi estabelecido um período específico de 

publicação, contudo, demos prioridade a artigos científicos brasileiros e de língua inglesa, 

especialmente aqueles que descrevem relatos de experiência do profissional e explicitam as 

perspectivas clínicas de atuação mais corriqueiras nesse âmbito para identificar quando essa 

temática começou a ser discutida. 

Dada a amplitude das publicações referentes à Assistência Domiciliar, a revisão 

narrativa da literatura se mostrou um caminho interessante, não somente para 

compreendermos a profundidade histórica e a estruturação desse serviço de saúde, sobretudo 

no Brasil, mas também para a partir disso podermos enxergar lacunas pouco estudadas que 

nos motivaram a investigar a viabilidade de uma clínica psicológica de caráter domiciliar.  

Cabe aqui trazer à tona um assunto bastante discutido nas décadas de 1990 e 2000 para 

pensarmos a atuação do psicólogo: os profissionais que viam a Psicologia como generalista 

versus aqueles que a viam como especialista. Após anos de debate e reuniões, o Conselho 

Federal de Psicologia, considerou necessário o estabelecimento de normas e procedimentos 

para que ocorresse o registro de especialização em Psicologia. Como destaca o Art. 3 do 

parágrafo único da Resolução 14/2000 “novas especialidades poderão ser regulamentadas, 

pelo CFP, sempre que sua produção teórica, técnica e institucionalização social assim as 

justifiquem” (p. 2). Atualmente, não nos faltam produções que justifiquem a criação de novas 

especialidades, estas que geram a demanda de novos cursos de especialização e novos títulos 

de especialistas. Como exemplo, o Jornal do Federal (2009) expõe que 17.529 psicólogos 

obtiveram o título de especialista neste ano. 

Corroborando com tal realidade, uma reportagem do Jornal PSI2, no site do Conselho 

Regional de Psicologia de São Paulo, explicita os prós e contras do título de especialista 

alegando que a graduação em Psicologia já não garante mais uma formação de qualidade, 

indicando que o recém-formado sente a necessidade de aprofundamento, visto que o mercado 

de trabalho exige cada vez mais profissionais especializados. 

 
2 Consta em domínio público: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/121/frames/fr_debate.aspx 
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Outro ponto a ser elucidado nesta temática é que a especialidade, para o CFP, emerge 

em decorrência do desenvolvimento da Psicologia em suas diferentes áreas de inserção, como 

dito anteriormente. Assim, a matéria do Jornal PSI argumenta que a criação do registro 

possibilita a união dos profissionais de cada especialidade visando a reflexão, pesquisa e o 

aprofundamento do conhecimento. Entretanto, se a Psicologia diz trabalhar apenas com um 

objeto - a psique humana - não haveria motivo para uma subdivisão e distanciamento das 

áreas, pois o “fenômeno psicológico se expressa em toda sua multiplicidade em qualquer 

campo” (SITE CRP-SP, s/p). 

Em defesa da generalização, Garcia-Roza (1977) alega que o termo psicologia não 

diz respeito a uma unicidade do campo de saber científico, mas “designa um espaço de 

dispersão do saber” (p. 3). O autor sustenta a ideia de dispersão e de descontinuidade dos 

discursos da Psicologia. Dispersão no sentido de que a Psicologia não ocupa um lugar 

definido dentro do saber: ora se encontra no espaço das ciências biológicas, ora nas ciências 

físicas, ora em outras ciências. E descontinuidade, porque a história da Psicologia não é 

coerente no sentido linear, contínuo e evolutivo. Garcia-Roza afirma vigorosamente que o 

homem gosta de unidade, continuidade e permanência, e por isso “pretende um deus único, 

uma verdade única e, por que não, uma psicologia única. A dispersão, a descontinuidade, a 

multiplicidade, incomodam” (p. 7). 

Retornando ao título de especialista, Coimbra (1995) declara-se contrária ao 

movimento de especialização e destaca que, diante de um especialista psi não se questiona os 

saberes produzidos por este, assim como seus poderes, que são preservados. A autora os 

intitula de especialista-perito, cuja formação acadêmica incide no discurso da competência e 

do elitismo, fortalecendo os lugares sagrados de saber e não-saber. Concordamos com Garcia-

Roza ao afirmar que “o termo ‘psicologia’ seria mais adequado se escrito no plural” (p. 9). 

Esta é a grande riqueza da Psicologia, seus saberes, sua pluralidade, sua dispersão, e não a 

busca por uma identidade, uma unicidade de saberes que é defendida pelos psicólogos a favor 

da especialização.  

Carvalho e Sampaio (1997), ao questionarem a qualidade do curso de graduação, 

indagam: “uma vez graduado, o recém-psicólogo pode aceitar o cargo de psicólogo do esporte 

em um grande time de futebol?” (p. 14). Isso nos remete aos relatos de experiências de Junior 

(2008) e Reichel (2008), que ao adentrarem na esfera da assistência domiciliar desprovidos de 

um aporte teórico prévio, como cursos de especialização, não se viram impossibilitados de 

atuar. Os autores evidenciam que o saber científico não pode se sobrepor à experiência da 
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atuação, pois enquanto esta serviu como balizadora de suas práticas, os pressupostos teóricos 

se mostraram insuficientes no contexto domiciliar.   

Assim, partindo da premissa exposta por Junior (2008) de que a escuta psicológica 

não se reduz à clínica e se faz presente em todas e qualquer área de atuação, percebemos que 

um curso de especialização em psicologia do esporte ou em atendimento domiciliar não é pré-

requisito para o exercício da profissão. Os saberes, a pluralidade e a dispersão da psicologia 

encontram-se ligadas pela escuta psicológica que, segundo Bastos e Gomides (1989), por 

tempos esteve vinculada ao fazer do psicólogo clínico. Isso nos leva ao seguinte 

questionamento: o ato de clinicar estaria reservado apenas a um local específico que atenda a 

certas exigências? Então precisamos atender a certos critérios para que, de fato, a prática 

clínica possa acontecer?  

Quanto a isso, concordamos com Feijoo (2017a) ao responder que, sim, a clínica 

estaria para além das áreas de atuação da psicologia, pois a existência – “objeto”3 de estudo da 

perspectiva fenomenológico-existencial – transparecerá independente da área de atuação. 

Onde houver existente haverá existência, e haverá possibilidade da prática psicológica, pois 

onde a Psicologia estiver ela é clínica, no sentido de que o profissional sempre poderá se 

debruçar sobre os problemas existenciais independentemente de seu campo de ação. Ou seja, 

estamos falando de uma noção ampliada da clínica que não se limita ao consultório, mas 

também se contrapõe aos especialismos vigentes – as especializações na psicologia. Desse 

modo, para compreendermos esta afirmação faz-se necessário pensar a clínica psicológica.  

Afinal, o que seria a clínica e o exercício de clinicar? Segundo o dicionário Michaelis 

on-line4 a palavra clínica pode ser definida como um estabelecimento onde são admitidos 

pacientes para tratamento, podendo ser um local composto apenas por médicos ou demais 

profissionais da área da saúde, visando sempre um modo de cuidado. Etimologicamente, o 

verbo grego kλίνω (klíno) - clini - significa inclinar-se, debruçar-se sobre o paciente. Já 

kλινική (kliniké) – clínica - refere-se aos “cuidados médicos de um doente acamado” 

(LANCETTI, 2014, p.22). De modo semelhante, Doron e Parot (1998) afirmam: “(...) a 

atividade clínica (do grego klinê – leito) é a do médico que, à cabeceira do doente, examina as 

manifestações da doença para fazer um diagnóstico, um prognóstico e prescrever um 

tratamento” (pp.144-145). Percebe-se que, seguindo a definição desses autores, o termo 

clínica se aplica ao exercício do médico, onde há o uso de observação e entrevista.  

 
3 A palavra está entre aspas, pois, segundo Feijoo (2017a) não há necessidade de caracterização de um objeto de 

estudo na perspectiva Fenomenológico-existencial. A autora denomina de Psicologia sem objeto. 
4 http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=clinicar 
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Moreira, Romagnoli e Neves (2007) apontam para a influência dos procedimentos 

médicos herdados pela psicologia clínica, embora antigamente a clínica médica tenha sido 

mais próxima do misticismo do que do racional, como é atualmente. A racionalização da 

prática médica se deu por intermédio do médico grego Hipócrates, ao introduzir a observação 

clínica, a criação da anamnese e o exame clínico com o objetivo de reunir dados para elaborar 

diagnósticos e prognósticos. Entretanto, Gemino (2014) assinala que o fazer médico é anterior 

àquele que ficou conhecido como o pai da medicina, Hipócrates. Os primeiros registros de 

práticas médicas designam-se aos antigos Terapeutas de Alexandria. Segundo Leloup (2003), 

o filósofo grego Fílon de Alexandria pontuou que certos filósofos chamados de terapeutas 

professavam uma medicina divergente da praticada nas cidades, tratava-se de uma medicina 

que cuidava do corpo e do psiquismo. Esses profissionais foram reconhecidos como os 

verdadeiros médicos da alma ao deixar transparecer a complexidade entre alma e corpo. 

Diante do exposto, não nos parece surpreendente a ligação entre a clínica psicológica e a 

Medicina. 

Não se sabe ao certo onde nasceu o termo psicologia clínica, pois os Estados Unidos 

e a França reivindicavam ser o berço dessa área. Na França, a psicologia clínica, influenciada 

pela Filosofia e Medicina, surge por volta de 1897-1901 em meio a publicações sobre 

problemas psicológicos e psicopatológicos (AGUIAR, 2001). Contudo, nos Estados Unidos 

essa palavra foi usada pela primeira vez em 1896 na Universidade da Pensilvânia, pelo 

psicólogo americano Witmer, referindo-se ao seu novo método de investigação e instrução 

avaliando crianças com retardo mental e deficiência física. Independentemente do local de 

nascimento, é no século XIX que a clínica psicológica começa a ganhar corpo. Tomando 

como exemplo, a palavra “clínico” passou a ser empregada ao profissional que exercia uma 

função prática, oposta à tradicional atividade laboratorial do psicólogo (RIBEIRO, 2011).  

Já Shakon (1975) a define como uma “área de conhecimento e de habilidades que 

visa ajudar pessoas com alterações comportamentais ou perturbações mentais a alcançar 

modos mais satisfatórios de ajustamento pessoal e de autoexpressão” (p. 2376). Tendo em 

vista a data desta citação é evidente que a clínica em Psicologia ganhou outras definições ao 

longo do tempo, muito embora algumas perspectivas continuem fincando sua prática em uma 

possível cura ou necessidade de transformação. A psicanálise, por exemplo, que parte do 

modelo médico, contribuiu com suas inovações e influencia fortemente a Psicologia com a 

delimitação dos modos de atuação clínica até mesmo em modalidades de atendimento para 

além da prática clínica. 
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O que de fato nos interessa é retornar à origem da palavra clínica e de seu 

significado, a fim de explanarmos sobre a prática tal como a vemos, partindo de nossas 

experiências. Dos significados expostos anteriormente, a palavra inclinar nos chama a atenção 

e nos convida a refletir sobre o nosso fazer. Figueiredo (2004) define a clínica como um gesto 

de “inclinar-se diante de” (p.166). Em concordância, Feijoo (2017a) enfatiza a possibilidade 

de pensá-la para além das demais formas de prática clínica, sustentando-se na noção de 

cuidado e num modo de acolhimento que conduz o paciente às suas próprias possibilidades. 

Protasio (2014) conclui que a clínica psicológica, especialmente na vertente fenomenológico-

existencial é: 

 
 ...aquela que simpatiza com os interesses do homem e que se inclina, como o 

médico no leito do doente, para ouvir a fala da angústia e do desespero, sabendo que 

é aí, no espaço da fala, que descansa a possibilidade. E que é da possibilidade que 

pode advir uma transformação. (p. 219) 

 

Estes autores defendem a existência de uma clínica para além do âmbito privado, de 

clientela específica, pois acreditam que o clinicar se apoia na escuta e na fala, mas, sobretudo 

na experiência. Percebe-se que uma clínica possível é aquela que vai ao encontro do outro, 

que se faz necessária à medida que tão somente o profissional acompanha a experiência do 

outro por meio da escuta e da fala; é estar com o outro na experiência que é dele 

(FIGUEIREDO, 2004; FEIJOO, 2017a). Assim, nos parece que o encontro não precisa ser 

estritamente entre quatro paredes para que a prática clínica seja legítima. Pensar a clínica 

reduzindo-a ao âmbito do consultório revela que a Psicologia Clínica, em suas diversas 

perspectivas, preserva resquícios da Psicanálise. 

Quanto às transformações tecnológicas na sociedade que vem levando a psicologia a 

percorrer novos caminhos, estas podem ser sentidas na prática clínica por meio do surgimento 

de novas queixas. Reichel (2008) aponta que pesquisas (COSTA e BRANDÃO, 2005; 

PASSOS e BARROS, 2000) na área da psicologia clínica assinalam a necessidade de 

reflexões e possíveis transformações na atuação cujo objetivo seja de acolher demandas atuais 

e as novas dores da humanidade. Há questões a serem pensadas com a afirmativa da autora. 

No que se refere ao acolhimento das demandas atuais, não podemos deixar de citar Da Costa 

(2015) ao tematizar o termo acolhimento atento. Para tal, precisamos esclarecer que 

acolhimento é algo que usualmente fazemos, por exemplo, a um amigo triste. O autor alega 

que o psicólogo, na perspectiva fenomenológico-existencial, delimita filosoficamente o modo 

de ser do homem e a partir disso se põe em sintonia de atenção, ou seja, em uma disposição ao 
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acolhimento para com o outro no espaço clínico. Assim, o acolhimento atento diz respeito a 

uma postura clínica onde o psicólogo se orienta pela existência ôntica, concreta do outro.  

Da Costa (2015) afirma ainda que o acolhimento atento possibilita, no espaço 

clínico, o surgimento do sofrimento. Em outras palavras, o psicólogo se dispõe a acolher 

atentamente aquele em sofrimento. Além disso, a clínica é, sobretudo, como um espaço de 

meditação, lugar que possibilita tão somente o demorar-se (FEIJOO, 2017a). Então, 

indagamos: que acolhimento é esse ao qual ele se refere, onde a presença do sofrimento se 

mostra imprescindível? A clínica psicológica estaria destinada apenas à dor e ao sofrimento?  

Refutamos essa ideia de que a clínica se dá apenas em tais situações. É evidente que, 

na maior parte das vezes, dor e sofrimento se fazem presentes nos discursos clínicos. Mas, 

Feijoo (2017b) alerta que embora sejam semelhantes, dor e sofrimento não são sinônimos, 

esclarecendo que tristeza, pena e pesar referem-se à dor, já o sofrimento acena para o que 

Fogel (2010) chama de dor da dor. A fim de clarificar a temática, Feijoo (2017b), 

exemplifica: 

A primeira dor, nos diz Kierkegaard, é aquela pela qual a criança é tomada quando 

algo a atinge, e a tristeza é infinitamente profunda. A segunda é aquela em que o 

adulto sofre não apenas com a dor, mas com o fato de que se vive a dor. 

Esclarecemos que a primeira dor é o espinho na carne e a segunda dor é a dor porque 

se tem o espinho, ou seja, trata-se da perda ou a marca de algo que acreditamos que 

deveria ser da ordem do imaculado. (p. 21) 

 

A autora informa ainda que o sofrimento é para nós o que Kierkegaard (1844/2005) 

chama de a doença do desespero. Dando continuidade às doenças do mundo moderno, ela 

explicita quais são as palavras de ordem da atualidade: querer é poder. Nossa vontade não é 

soberana e, querer e se esforçar para tal, é insuficiente para que o meu desejo se torne 

realidade. Então sofremos porque fracassamos, como assinala Feijoo (2017b): “e essa é a 

doença do homem moderno, ou seja, o dar-se conta do inalcançável do seu desejo” (p. 25).  

Retornando à discussão de Reichel (2008) e Da Costa (2015), sobre o acolhimento às 

novas demandas e dores da humanidade, acreditamos ser imprescindível acolher atentamente 

as novas demandas, tais como as de idosos por via da assistência domiciliar; bem como as 

novas dores da humanidade, a exemplo do sofrimento. Todavia, lembramos aqui da clínica tal 

como sustentada por Feijoo (2017a) ao inspirar-se em Heidegger: a clínica como o lugar da 

demora, da meditação.  

O pensamento meditante, exposto pelo filósofo alemão Heidegger (1959) em 

Serenidade, diz de uma via de meditação, que solicita-nos a atenção paciente e livre para além 

dos aspectos subjetivos das coisas ditadas pela metafísica. O pensamento que medita vem 
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lembrar ao homem a existência de outro modo de pensar que está sempre presente em nosso 

ser. A clínica como um lugar da meditação sustenta essa outra maneira de pensar e não almeja 

chegar a determinado local. Trata-se de um espaço para debruçar-se sobre suas questões, onde 

a fala por si só é terapêutica (FEIJOO, 2017a). Logo, sustentar o espaço da fala é terapêutico, 

especialmente em um mundo onde não se escuta mais o outro. 

Dito isso, o levantamento bibliográfico ao qual nos dedicamos, a fim de impulsionar 

a discussão da prática profissional em domicílio e as perspectivas clínicas mais corriqueiras 

neste âmbito, nos direcionou a um solo pouco pesquisado. Nas bases de dados vimos diversas 

pesquisas sob o olhar do paciente, do cuidador, do familiar, da equipe administrativa ou até 

mesmo de profissionais da enfermagem. As escassas publicações mostram que a experiência 

do psicólogo nesta área de atuação compreende momentos de confusão e indecisão que 

passam despercebidos. Este fator de extrema relevância ganha profundidade ao constatarmos 

que, nos poucos estudos encontrados, os autores relatam experiência de estranhamento, 

desconforto e insegurança ao atuarem nesse meio (LAHAM, 2004; ALEXANDRE e 

ROMAGNOLI, 2017; REICHEL, 2008; JUNIOR, 2008; MOREIRA e CREPALDI, 2016; 

MOTTA, 2010; GRILO, 2012; HICKEN e PLOWHEAD, 2010; GLEBOVA et al., 2012; 

REITER, 2000).  

Esse estranhamento pode estar relacionado a uma concepção restrita sobre o que se 

compreende como clínica, assim como pela falta de preparo ao exercer a profissão para além 

de quatro paredes. Semelhantemente, estranhamentos e questionamentos emergiram a partir 

da experiência da própria autora desse estudo ao integrar uma equipe multidisciplinar de 

Home Care. A cada atendimento realizado, elementos da clínica tradicional no espaço 

domiciliar, por vezes, se tornavam confusos até mesmo para os familiares, que interrogavam: 

Vai atender aqui na sala? Então vamos deixá-la parecida com o consultório. Não seria mais 

adequado atender no quarto? A indagação da autora será que o que estou fazendo é 

psicoterapia? nos leva a pensar que já existe um fazer previamente dado do que é 

psicoterapia, do que se espera do atendimento e do psicólogo, possivelmente apontando para 

um legado da Psicanálise à prática clínica.   

Atuar em solo pouco explorado pode suscitar desconforto, aflição ou experiências 

semelhantes às compartilhadas pelo psicólogo hospitalar, Junior (2008): 

O desconforto foi inevitável. Fiquei com a sensação de caminhar em terreno 

desconhecido, à procura de segurança nos pressupostos convencionais e percebendo 

suas inaplicabilidades, tendo que escolher rumos diferentes a cada novo 

acontecimento (...) A ‘experiência’ foi o fio condutor (p. 14) 
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Esse autor, diante da situação de estranhamento, despiu-se do embasamento teórico em que 

apoiava a sua clínica e, nesse movimento de abertura, de se lançar ao desconhecido 

conquistou seu caminho mais próprio de atuação. Reafirma assim a clínica a qual nos 

propomos defender aqui, que vê a experiência como seu fio condutor: a clínica que se apoia 

na escuta, na fala, mas principalmente, na experiência do encontro que pretende tão somente 

acompanhar a experiência. 

As publicações com enfoque na clínica psicológica domiciliar dão vigor ao tema em 

discussão, pois os autores travam um diálogo com o fazer da clínica tradicional e suas 

especificidades, realçando a necessidade de flexibilidade nesse âmbito de atuação. Muito 

embora, ao descreverem suas práticas, ainda operem na tentativa de delimitar um padrão, um 

caminho ao qual o psicólogo deva percorrer, tais como: quais diretrizes da clínica tradicional 

devem ser mantidas; de que modo teorias e técnicas devem se ajustar a esfera residencial; e 

qual deve ser a postura do psicoterapeuta na ausência das quatro paredes do consultório 

tradicional (LAHAM, 2004; ALEXANDRE e ROMAGNOLI, 2017; REICHEL, 2008; 

JUNIOR, 2008; MOREIRA e CREPALDI, 2016; MOTTA, 2010; GRILO, 2012; HICKEN e 

PLOWHEAD, 2010; GLEBOVA et al., 2012; REITER, 2000). 

Em linhas gerais, esses estudos demonstram a tentativa de dar seguimento, mesmo que 

de modo adaptado, ao tradicional modelo de prática clínica. Motta (2010), por exemplo, 

afirma desenvolver uma escuta abrangendo os familiares e a equipe profissional do home 

care. No entanto, sua atuação na vertente da Terapia Cognitivo Comportamental não difere da 

rigidez de aplicações técnicas como propostas em espaço privado. Reichel (2008) inicia a 

pesquisa expondo seu incômodo neste novo solo de atuação, contudo, defende a importância 

da manutenção do setting terapêutico embasado nos alicerces básicos da psicanálise como: 

associação livre, abstinência, neutralidade, atenção livre e flutuante, e o amor à verdade. A 

autora ressalta que o terapeuta se encontra mais exposto e vulnerável, pois este setting 

específico sofre interferências que fogem ao seu controle. Isto exige a precisão de uma 

postura mais ativa e flexível, e embora deva manter a posição de neutralidade, reconhece não 

ser viável a aplicação de algumas técnicas e intervenções usualmente utilizadas na clínica 

tradicional. Assim, apesar de não abrir mão da neutralidade, Reichel (2008) faz o que lhe 

aparece como possibilidade: a prática de intervenções pontuais.  

É interessante observar que a autora sustenta a ideia preconizada pela psicanálise, onde 

a postura do terapeuta é fundamental para o desenvolvimento e a preservação do processo 

terapêutico. Quanto a isso, Moreira e Crepaldi (2016) alegam que o terapeuta tem papel de 

protagonista na terapia, cabendo-lhe a função de organizar o setting de modo a minimizar 
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possíveis interferências. Por sua vez, Alexandre e Romagnoli (2017) afirmam que essa prática 

convoca o psicólogo ao rompimento de padrões tradicionais do atendimento psicológico no 

âmbito privado, incentivando assim os novos settings que seriam férteis para a produção de 

subjetividade. Entretanto, defendem a construção de um setting apropriado, em que o manejo 

dos elementos-chave da psicoterapia não comprometa a ética da profissão. Em suma, estes 

autores reconhecem a peculiaridade da modalidade de atendimento psicológico, embora ainda 

deixem evidências de um engessamento dos elementos da clínica tradicional ao atuarem em 

domicílio.  

Assumindo uma postura mais flexível e refletindo acerca da limitação da tarefa clínica 

em domicílio, Laham (2004), membro do Núcleo de Assistência Domiciliar Interdisciplinar 

da USP, diz que os psicólogos clínicos e hospitalares precisam se desvincular dos padrões da 

clínica tradicional para se abrirem às experiências e diversas possibilidades próprias do 

contexto domiciliar, pois “o setting domiciliar apresenta-se repleto de limitações (tempo, 

lugar, constância, etc.), mas também comporta várias possibilidades de atuação não pensadas 

anteriormente” (s/p). 

Diante disso, compreendemos que a clínica psicológica não se limita a quatro 

paredes de um consultório, e se ela adentra ao universo residencial é devido aos profissionais 

que, de algum modo, tentam não se prender ao modelo inflexível de psicoterapia que 

aprendemos na universidade. Todavia, como dito acima, os mesmos estudos que sugerem a 

flexibilização na atuação também buscam manter certos padrões da clínica tradicional. É 

provável que isso se dê numa tentativa de não incitar uma possível descaracterização da 

clínica. Tal adaptação é compreensível, pois nos mostra a cautela dos profissionais ao 

desbravarem os novos modos de fazer clínica, mas também a dificuldade de romper com os 

padrões tradicionais, dada a força do que o filósofo Martin Heidegger, em A questão da 

técnica, chama de pensamento calculante, como será exposto. 

Sabemos que a Psicologia enquanto ciência moderna tem raízes sólidas pautadas na 

concepção cartesiana da subjetividade moderna, ou seja, a psicologia tradicional se 

fundamenta na concepção de subjetividade do eu. Fundamenta-se sobretudo na razão, 

definindo seu objeto de estudo enquanto um eu interiorizado, substancializado, localizável no 

tempo e espaço, dotado de determinações e sentidos dados (FEIJOO, 2017a).  

 Considerando que a psicoterapia domiciliar é tomada quase que de modo hegemônico 

pelas determinações tecnocratas, nessa investigação propomos a seguinte questão: seria 

possível pensar a psicoterapia em outras bases que considerem homem e mundo 

indissociavelmente, onde a técnica seja mais do que somente um meio para se alcançar um 
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fim, o qual já está previsto desde o início? Em outras palavras: seria possível pensar em uma 

psicoterapia que se encaminhasse pela paciência e em uma postura serena?  

Deste modo, seria possível pensar uma perspectiva clínica contrária à psicologia 

moderna e que se sustente na noção de cuidado, cujo modo de acolhimento conduz o paciente 

às suas próprias possibilidades? E como isso se daria no contexto domiciliar, onde, por 

exemplo, o paciente pode preferir ser atendido na presença de um técnico de enfermagem, ou 

até mesmo quando cozinhar com o paciente se mostra como possibilidade?  

Assim, ao propormos o atendimento psicológico domiciliar sob a perspectiva 

fenomenológico-existencial, estamos falando da necessidade de investir em estudos que se 

debrucem sobre um outro modo de pensar a clínica, cuja prática não se resuma em 

referenciais teóricos e técnicos e ao modelo de atuação ainda ligado às recomendações 

proferidas por Freud5. Pensar uma clínica que está para além da dicotômica relação homem e 

mundo e que transpasse o legado da Psicanálise para a Psicologia Clínica. Feijoo (2017a) e Sá 

(2017), autores em psicologia que se apoiam na filosofia da existência, frisam que é preciso se 

desligar desse modo engessado de atuação para que possamos encontrar a maneira mais 

própria do nosso fazer na clínica, ou seja, aquela que nasce da situação, da experiência.  

Ao se despir dos moldes da psicologia clínica, baseada na concepção de subjetividade 

do eu, a autora desse estudo encontrou no pensamento fenomenológico-existencial um outro 

modo de pensar e fazer clínica. Esta que, ao se apoiar em filósofos da existência, se distancia 

das determinações tecnocratas e resiste ao caminho previamente dado, pois leva em 

consideração outros modos de pensar o homem, de forma não teorizante. A teoria é tardia e 

não abarca o fenômeno. A existência não é compreendida por teorias, pois estas são 

sistematizadas e estruturadas a partir de modelos. Não se amparar em teorias significa que não 

partimos de um homem já dado, substancializado, sistematizado, autônomo. Saímos da 

perspectiva da saúde/doença para compreender que o homem é sempre ser-no-mundo e cada 

um articula o mundo de maneira única. Neste modo de pensar, o homem não é visto como 

totalidade e sim como: liberdade, abertura, possibilidade, finitude, indeterminação. 

Desse modo, averiguaremos a possibilidade de uma psicoterapia que se 

encaminhasse pela paciência em uma postura serena. Nos apoiaremos no pensamento do 

filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard e do filósofo alemão Martin Heidegger, além de 

autores da psicologia que dialogam com a filosofia da existência.  

 
5 Nos referimos ao texto “Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise” de Freud (1912/1996) 
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Por meio do método fenomenológico, idealizado pelo filósofo alemão Edmund 

Husserl e presente no pensamento de Martin Heidegger - filósofo da existência -, nos 

aproximaremos da experiência clínica da autora para propormos um outro modo de pensar a 

clínica. A seguir, apresentaremos uma revisão narrativa da literatura sobre relatos de 

experiências de psicólogos que atuam em domicílio, discutindo como se configuram as 

especificidades da prática clínica tradicional em meio às peculiaridades do âmbito domiciliar, 

bem como as dificuldades e desafios que surgem nessa modalidade de atuação. Teceremos 

considerações acerca do modelo psicanalítico enquanto legado à Psicologia Clínica e a 

perspectiva tecnocrata vigente nos artigos discutidos. 
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3. REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA: Relatos de experiência 

 

Iniciamos o percurso metodológico dessa investigação realizando uma revisão 

narrativa da literatura a fim de compreender o funcionamento do serviço de Assistência 

Domiciliar em saúde, a prática de atendimento psicológico e, sobretudo, alcançar os relatos de 

experiências dos profissionais da psicologia. O levantamento bibliográfico revelou dezessete 

artigos e duas dissertações, que versam o atendimento psicológico domiciliar. Entretanto, os 

números reduziram drasticamente ao percebermos, através dos critérios de exclusão, que 

diversas pesquisas se debruçavam sobre o olhar do paciente, do cuidador, do familiar, da 

equipe interdisciplinar, da equipe administrativa do plano de saúde, de profissionais da 

enfermagem ou abordavam a visita domiciliar, categoria bastante próxima à estudada.  

Ao final do processo foram selecionados apenas cinco artigos e duas dissertações, 

revelando quão irrisórios são os relatos de experiência do psicólogo, bem como o fazer clínico 

do psicólogo nesta área de atuação (LAHAM, 2004; REICHEL, 2008; JUNIOR, 2008; 

MOREIRA e CREPALDI, 2016; MOTTA, 2010; HICKEN e PLOWHEAD, 2010; 

ALEXANDRE e ROMAGNOLI, 2017). Muito embora o primeiro artigo a tematizar o 

atendimento psicológico domiciliar seja de 2004, percebe-se o desinteresse em problematizar 

o exercício profissional nessa modalidade. Esse é um fator de extrema relevância que ganha 

profundidade ao constatarmos que, nos poucos estudos encontrados os autores expõem o 

estranhamento, o desconforto, a insegurança, o medo e a sensação de impotência ao 

adentrarem nesse âmbito. Tratar o desconforto, por exemplo, como consequência da atuação 

em um novo espaço seria reduzir uma experiência significativa que merece ser acompanhada, 

investigada, pois ela aponta para algo de suma importância. 

 

3.1 O objetivo do Atendimento Psicológico Domiciliar 

 

A partir de distintas vertentes teóricas da psicologia, os sete estudos expõem, 

descrevem e discutem suas experiências na clínica domiciliar. Os profissionais que seguiram 

esse caminho já atuavam em consultórios particulares, hospitais e na Atenção Básica de 

Saúde. Insatisfeitos em suas buscas bibliográficas os autores encontraram apoio em estudos 

que retratam a Visita Domiciliar, pela proximidade entre as modalidades. Vale ressaltar que 

isso também ocorreu nos dois artigos internacionais, salientando a insuficiência de estudos até 

mesmo em outros países.  
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De antemão, os autores afirmam que, em seus contextos, a psicoterapia em domicílio 

é uma prática viável embora o percurso seja repleto de dificuldades e desafios. É necessário 

ter clareza do funcionamento da Assistência Domiciliar em casos de atendimentos via plano 

de saúde ou Atenção Básica, e, sobretudo do objetivo do profissional de psicologia. Os 

autores se referem ao objetivo do psicólogo clínico/domiciliar de modo bastante similar, pois 

se embasaram em documentos informativos e de fácil circulação, como o Manual de 

Assistência Domiciliar na Atenção Primária à Saúde, orientações do Conselho Federal de 

Psicologia e a regulamentação Programa de Gerenciamento de Casos para planos de saúde da 

GEAP. 

De caráter assistencial e preventivo, a Assistência Domiciliar oferece o 

acompanhamento psicológico a idosos, pessoas com deficiência, pessoas que apresentam 

limitações, dificuldades de locomoção, doenças crônicas, degenerativas, terminais ou que 

necessitam de cuidados temporários de saúde devido a acidentes, visando um tratamento mais 

humanizado, diminuindo os custos de hospitalização, evitando ou retardando a 

institucionalização do idoso e a hospitalização do adoecido (LAHAM, 2004; REICHEL, 

2008; JUNIOR, 2008; MOREIRA e CREPALDI, 2016; MOTTA, 2010; HICKEN e 

PLOWHEAD, 2010; ALEXANDRE e ROMAGNOLI, 2017; GRILO, 2006). A relação de 

custo-benefício citada por Reichel (2008), Alexandre e Romagnoli (2017) e Laham (2004) 

soa-nos contraditória, pois é compreensível a economia que os planos de saúde fazem ao 

evitar a hospitalização. Contudo, na nossa experiência, em alguns casos estas empresas têm 

viabilizado o serviço de Home Care mediante uma liminar de justiça. 

De modo geral, compete aos psicólogos domiciliários, segundo Grilo (2012), auxiliar 

o paciente na recuperação da independência e autonomia, contribuindo com o equilíbrio e 

bem-estar físico e emocional, melhorando a qualidade de vida. Já Moreira e Crepaldi (2016) 

mencionam a importância das estratégias de enfrentamento a serem utilizadas em momentos 

adversos, a reflexão sobre o futuro e o passado. Esses fatores são resumidos por Junior (2008) 

como momentos de subjetivação cujo acolhimento, a escuta e o diagnóstico sejam realizados 

com sensibilidade. Os autores destacaram ainda que, além de intervenções, sempre que 

necessário realizam avaliações psicológicas, diagnósticos, acolhimento e orientações aos 

familiares, cuidadores e a equipe técnica visando formas alternativas para a dissolução das 

queixas (LAHAM, 2004; REICHEL, 2008; JUNIOR, 2008; MOREIRA e CREPALDI, 2016; 

MOTTA, 2010; HICKEN e PLOWHEAD, 2010; ALEXANDRE e ROMAGNOLI, 2017; 

GRILO, 2012). Entretanto Laham (2004), cujo estudo é usado como referência na área, 
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conclui esse tópico frisando que “o atendimento em domicílio permite maior contato com a 

realidade concreta do paciente” (s/p) sendo assim o diferencial dessa modalidade. 

 

3.2 Sobre os autores 

 

Para que possamos entender a experiência desses autores em sua totalidade, julgamos 

necessário mostrar de que lugar eles partem, onde estão ancorados seus fundamentos teóricos 

e técnicos, como se articulam com os mesmos e de que modo se vinculam ao atendimento 

domiciliar. 

Moreira e Crepaldi (2016) dão ênfase ao olhar sistêmico, pois este defende a 

compreensão bioecológica do desenvolvimento humano considerando a importância do 

ambiente no contexto do desenvolvimento psicossocial. Logo, o paciente deve ser 

compreendido em sua especificidade e de modo global, ponderando o ciclo da vida e o 

dinamismo das relações com base nos pressupostos: complexidade, instabilidade e 

intersubjetividade. Moreira é psicóloga especializada em Terapia Relacional Sistêmica, e atua 

como psicóloga domiciliar em um programa de gerenciamento de casos de um plano de 

saúde. Crepaldi é professora universitária especialista em Psicologia Clínica e Hospitalar.  

Consonantemente às autoras acima, Alexandre e Romagnoli (2017) realçam a 

necessidade de considerar o contexto cultural, social, territorial, os acontecimentos 

multidimensionais, visto que a prática do psicólogo nesse território “se lança em 

agenciamentos potentes tecidos entre os afetos produzidos junto ao indivíduo em sofrimento, 

famílias, profissionais envolvendo a relação” (p. 53). Alexandre é psicóloga e assistente 

social, já Romagnoli é professora universitária que se afina com a vertente da Esquizoanálise. 

Grilo (2012) é psicólogo clínico e atua, sobretudo com idosos, fundamentando-se na 

psicoterapia breve psicodinâmica. No contexto domiciliar, volta-se para as características 

biológicas, psicológicas e sociais do envelhecimento, abordando problemas psíquicos, sociais 

e físicos tais como: psicopatologias, a lida com a morte e psicofármacos.  

O estudo desenvolvido nos Estados Unidos pelo psicólogo clínico Hicken e 

Plowhead (2010) - psicóloga cognitivista e gerontologista - contratados pelo Office of Mental 

Health Services com o objetivo de fornecer serviços de saúde mental aos veteranos em áreas 

rurais. Em se tratando de suas especializações, os autores trabalhavam com distúrbios 

cognitivos, transtornos mentais, avaliação cognitiva e de personalidade e tratamentos 

baseados em evidências, visando eficácia a curto tempo. 
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Destoando das demais, a pesquisa de Glebova et. al (2012), também desenvolvida 

nos Estados Unidos, é de cunho quantitativo e teve o objetivo de avaliar, por meio da 

psicometria, o conforto dos terapeutas no contexto do tratamento domiciliar que usavam a 

Terapia Multissistêmica. Incluímos um estudo dessa natureza por ser o único a versar o bem-

estar do psicólogo. 

Reichel (2008), por sua vez, trabalha em uma empresa de plano de saúde com 

Gerenciamento de Casos, zela pela postura ativa do terapeuta e um setting que se mantenha 

alicerçado nos pressupostos psicanalíticos, pois acredita que essa prática clínica “vem 

responder ao sofrimento psíquico que acompanha frequentemente o adoecimento clínico” (p. 

77). 

Laham (2004) é uma psicóloga hospitalar que atua no Núcleo de Assistência 

Domiciliar Interdisciplinar pertencente ao Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em sendo sua pesquisa uma referência 

para os demais autores, Laham trabalha no sentido de auxiliar o paciente e seus familiares a 

lidarem melhor com as doenças, bem como orientar a preservação. Sua prática permanece 

muito próxima ao exercício do psicólogo hospitalar. Retomaremos essa questão de suma 

relevância mais à frente.  

Motta (2010), psicóloga especialista em Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) 

com formação em assistência domiciliária ao idoso, salienta a importância de trabalhar os 

aspectos positivos do paciente e do contexto em que vive. Além disso, justifica a força da 

TCC por se tratar de uma “abordagem mais diretiva, dinâmica e estruturada” (p. 74) onde os 

resultados são alcançados a médio prazo.  

Junior (2008), psicólogo especialista em Psicologia Hospitalar e da Saúde, diferente 

dos demais, buscou apreender a vivência e percepções de psicólogos que trabalham no SUS, 

nas modalidades Programa Saúde da Família e Atenção Domiciliar. O autor, que compõe uma 

equipe de atenção domiciliar de um hospital público, articula-se com o pensamento de 

Foucault, Nietzsche e da Esquizoanálise, e ressalta que a escuta psicológica é uma 

característica que se faz presente em toda e qualquer função profissional, pois acolher a dor e 

o sofrimento da existência é seu maior compromisso. Em concordância com o autor, Motta 

(2010) retoma o objetivo principal do psicoterapeuta para que não caia no esquecimento 

diante dos diversos referenciais teóricos com olhares específicos. Primordialmente, o 

compromisso do psicólogo deverá “estar direcionado ao bem-estar emocional do paciente, do 

cuidador, da família e da equipe” (p. 76) possibilitando um tratamento satisfatório e o 

equilíbrio dos envolvidos em meio à doença e o sofrimento. 
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Chama-nos a atenção o modo como algumas empresas de plano de saúde operam, 

pois, se por um lado oferecem o serviço encaminhando pacientes para avaliações e 

acompanhamentos psicoterapêuticos, por outro exigem rapidez no tratamento ao delimitar 

prazos. O descompasso entre a necessidade de tratamento e a urgência de melhora do paciente 

determinada pelo serviço particular de saúde torna compreensível a fala de Motta (2010) ao 

justificar a eficácia da Terapia Cognitivo Comportamental. Moreira e Crepaldi (2016) 

relacionam-se de modo mais sereno com o plano de saúde ao qual trabalham, uma vez que 

este não estipula o tempo máximo do tratamento, contudo delimita o máximo de cinco sessões 

ao mês. Por outro lado, Junior (2008) e Laham (2004), que trabalham no setor público, 

lamentam a brevidade com que têm de lidar com os casos, pois o perfil do programa de 

atenção domiciliar e a extensa demanda permitem somente ações pontuais.  

Parece que o avanço da tecnologia, que possibilitou o surgimento de dispositivos nos 

mais diversos campos de saberes e aperfeiçoou o exercício de muitas profissões fazendo 

emergir novos modos de atuação, também é o mesmo que requisita, solicita e exige agilidade 

nas ações. Como por exemplo, a situação vivida por Motta (2010) que, ao ser demandada pela 

empresa por uma eficácia no tratamento dos pacientes no menor tempo possível, elege como 

referência para sua prática clínica a Terapia Cognitiva Comportamental devido ao seu caráter 

normativo e o foco na resolução de problemas e reajustamento de padrões por meio de 

técnicas.  

 

3.3 Peculiaridades da clínica domiciliar e as especificidades da clínica tradicional 

 

O bairro, a casa, o ambiente, os cômodos, as pessoas, os sons, os cheiros, os 

imprevistos, o incômodo, a rotina, os questionamentos “Vai atender aqui na sala? Então 

vamos deixá-la parecida com o consultório. Não seria mais adequado atender no quarto?”, e 

o convite “Fique para o almoço. Não vai tomar um café conosco?”. Muitos são os elementos 

peculiares envolvidos na modalidade de atendimento domiciliar. Concomitantemente, as 

especificidades da clínica tradicional, tais como sigilo, privacidade, ética e métodos técnicos 

também se fazem presente nesse ambiente de atuação que, por sua vez, se faz novo a cada 

sessão.  

Laham (2004), Reichel (2008), Junior (2008), Moreira e Crepaldi (2016), Motta 

(2010), Hicken e Plowhead (2010), Alexandre e Romagnoli (2017) e Grilo (2012) enfatizaram 

a sensação de desconforto, impotência, aflição, estranheza frente às peculiaridades do novo e 

as especificidades do modelo de clínica tradicional. Isso, somado às experiências da autora 
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desse trabalho e aos questionamentos dos pacientes e familiares nos leva a pensar que já 

existe um fazer previamente dado do que é psicoterapia, do que se espera do atendimento e do 

psicólogo.  

 

3.3.1- O ambiente domiciliar e a postura do terapeuta 

 

Um dos muitos fatores interessantes do atendimento psicológico em domicílio é que, 

diferente da prática clínica em consultório particular, psicólogos que atuam em Home Care ou 

no programa de atenção domiciliar são os que realizam o primeiro contato com o paciente. 

Seguindo a regulamentação institucional, o profissional recebe o encaminhamento de outro 

profissional da equipe, geralmente um médico, para verificar a real necessidade de 

acompanhamento. Assim, o psicólogo entra em contato para marcar uma avaliação e, por 

meio de relatório, informar à equipe se a pessoa possui demanda para o tratamento 

psicoterápico. Laham (2004) adverte que não devemos pensar que todo doente crônico e seus 

familiares necessitam de apoio psicológico, pois muitos desenvolvem mecanismos de defesa 

para lidar com os infortúnios. Todavia, como cita Alexandre e Romagnoli (2017), também há 

casos em que o psicólogo clínico é solicitado a atender na residência ou no local de trabalho 

do contactante por questões de tempo, segurança e comodidade. 

Seja por motivo de conforto, segurança ou dificuldade de locomoção, o profissional 

que se propõe a atender em domicílio deve considerar o fato de estar entrando em contato 

com a intimidade de um desconhecido: o paciente (ROTH, 2002). O ambiente familiar é 

repleto de elementos que, por si só, falam. Por isso, Laham (2004) observa que nesse 

contexto, são os donos da casa quem ditam as regras e salienta a linha tênue da privacidade, 

“o espaço domiciliar deve ser ocupado respeitosamente, para que os moradores não percebam 

a visita dos profissionais como uma ‘invasão’” (s/p).  

Em concordância com a autora acima, Moreira e Crepaldi (2016) sugerem que o 

modo como o psicólogo é recebido pelos familiares e o local destinado para ocorrer a 

conversa são aspectos interessantes a serem levados em consideração, pois compõem o 

processo de atendimento e podem servir como recursos terapêuticos. Quanto a isso, Grilo 

(2012) chama de contexto e local privilegiado para a intervenção do psicólogo, pois os 

elementos auxiliam na compreensão de sintomas e sofrimentos em questão. 

A chegada do psicólogo ao seio familiar, alega Motta (2010), pode ser motivo de 

estranhamento e resistência para o paciente ou, como observa Hicken e Plowhead (2010), 
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pode gerar um senso de empoderamento e conforto, visto que isso aumenta a sensação de 

controle do beneficiário que se sentia vulnerável em consultórios. Quanto ao profissional, 

este, muitas vezes, se vê desamparado pela insuficiência do respaldo metodológico na 

ausência do setting terapêutico convencional. Como podemos ver no relato de Junior (2008): 

 Como pensar intervenções em domicílio junto ao leito de pacientes, às vezes 

recebendo cuidados técnicos de enfermagem ou fisioterapia? Na cadeira ou em pé na 

sala, na cozinha junto ao cuidador? Perambulando pelas ruas próximas ao domicílio 

com algum familiar? (p. 13) 

Diante da sensação de despreparo, Reichel (2008) esclarece que fomos instruídos a 

construir um setting favorável para que o paciente possa se sentir acolhido e expressar suas 

emoções, pensamentos, conflitos e fantasias. Tão indispensável quanto isso seria o preparo 

teórico e técnico do terapeuta e o estabelecimento de uma relação terapêutica de confiança. 

Entretanto, a principal característica do atendimento domiciliar é o setting terapêutico 

diferenciado que se revela ao psicólogo de modo inusitado, com riqueza de detalhes e de 

imprevisibilidade.  

O ambiente domiciliar é descrito como sendo um lugar instável e passível de 

interferências, as quais, inevitavelmente o terapeuta deverá aprender a manejar para não 

comprometer o processo terapêutico (LAHAM, 2004; REICHEL, 2008; JUNIOR, 2008; 

MOREIRA e CREPALDI, 2016; MOTTA, 2010; HICKEN e PLOWHEAD, 2010; 

ALEXANDRE e ROMAGNOLI, 2017; GRILO, 2012). Laham (2004) e Hicken e Plowhead 

(2010), afirmam que, eventualmente, o psicólogo não consegue controlar as interferências e 

estas poderão desviar o foco do atendimento - a campainha ou o telefone tocando, o volume 

da televisão no cômodo ao lado, um familiar ou um profissional interrompendo para passar 

informações ou realizar procedimentos. Por mais que haja um acordo inicial quanto ao tempo, 

data e horário das sessões, imprevistos no trânsito, na saúde do paciente e do psicoterapeuta 

ou na dinâmica familiar, poderão impedir o profissional de cumprir o combinado.  

Glebova et al. (2012), nos mostra quão importante é a organização do local e a 

conduta dos familiares para o psicoterapeuta. Os resultados de sua pesquisa afirmam que o 

conforto do terapeuta está intimamente relacionado à estabilidade do ambiente familiar e ao 

local da residência, o que refletia na aliança terapêutica. Já em famílias economicamente 

desfavorecidas, o risco de desgaste na relação terapêutica aumentava ao logo do tempo.  

Diante dos fatores inesperados, Laham (2004) aconselha ao psicólogo: a criatividade, 

flexibilidade e adaptabilidade para lidar com a típica imprevisibilidade dessa prática clínica. 

Quanto a isso, Moreira e Crepaldi (2016) advertem que a flexibilidade é fundamental, mas 

para que ocorra, deve haver um contrato sobre os componentes do setting de modo que 
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ofereça um espaço confortável, privativo, confidencial e viável ao processo psicoterapêutico. 

Isso inclui o mínimo de estabilidade do tempo e espaço a fim de reduzir os riscos de 

interferências no atendimento. Alexandre e Romagnoli (2017), por sua vez, mostram a 

necessidade de trabalhar com intercorrências de modo criativo e flexível ao relatarem que 

“uma cliente ameaçada de violência pelo esposo, que buscava o divórcio e não sabia da 

possibilidade de ter a sessão gravada por ele” (p. 55), por isso, solicitou que os atendimentos 

fossem realizados no seu ateliê de costura, transformando o local de trabalho em um setting 

seguro e confortável. As autoras concluem, enfatizando que é imprescindível conhecer o 

ambiente de atuação para então realizar de intervenções ao longo do processo terapêutico.  

Nota-se que, nessa modalidade de atendimento, é preciso sensibilidade e habilidade 

na hora de intervir o que exige uma relação inventiva e dinamismo na atuação (LAHAM, 

2004; REICHEL, 2008; JUNIOR, 2008; MOREIRA e CREPALDI, 2016; MOTTA, 2010; 

HICKEN e PLOWHEAD, 2010; ALEXANDRE e ROMAGNOLI, 2017, GRILO, 2012). Ao 

longo dos artigos, os autores se empenharam em descrever como a peculiar postura do 

terapeuta domiciliar foi ganhando proporção à medida que conquistavam uma posição 

reflexiva sobre a concepção de setting terapêutico e uma posição questionadora frente à 

rigidez dos aportes teóricos e técnicos disponíveis. Adequar técnicas da clínica convencional 

ao ambiente domiciliar lhes requereu clareza quanto ao posicionamento ético e redefinições 

do que, de fato, é um setting terapêutico (MOREIRA e CREPALDI, 2016). 

A complexidade da esfera domiciliar demanda uma atuação singular cuja 

flexibilidade e adaptação, de acordo com Motta (2010), estão além da bagagem teórica e 

prática. Por outro lado, Reichel (2008) alega que as distinções entre a prática clínica 

tradicional e as particularidades do atendimento domiciliar tornam o profissional mais exposto 

e vulnerável, exigindo-lhe uma postura mais ativa e flexível. Postura essa que, ainda assim, 

deve ser sustentada pelos alicerces da psicanálise, cujo setting, a tradicional postura do 

terapeuta, e sua capacidade de escuta são fundamentais para o desenvolvimento e a 

preservação do processo terapêutico.  

Assumindo uma postura flexível, Laham (2004) resume, através de sua experiência, 

a postura do terapeuta e o setting diferenciado nessa situação que, apesar de ter sido 

direcionada ao psicólogo hospitalar, serve como ponto de reflexão para todos os campos do 

saber psi: 

...atender em domicílio, terá que ter flexibilidade, já que o modelo clínico clássico 

de atendimento não funcionará. Deve estar aberto a experiências diferentes daquelas 

com as quais está mais habituado na prática clínica tradicional. O setting domiciliar 

apresenta-se repleto de limitações (tempo, lugar constância...), mas também 

comporta várias possibilidades de atuação não pensadas anteriormente. (s/p). 
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De fato, o que aparentemente se apresenta como limitação pode se tornar novas possibilidades 

de atuação. É preciso desvincular-se da prática clínica tradicional e se abrir às diversas 

experiências que emergirão no contexto domiciliar.  

Isso nos mostra que as práxis em psicologia clínica, que vinham sendo questionadas, 

abriram espaço para a desconstrução e reinvenção do modelo clínico tradicional frente às 

práticas clínicas emergentes, cujo interesse e a preocupação voltavam-se para o contexto 

social. De acordo com Dutra (2004) a aproximação entre a clínica e o social emergiu um 

“novo fazer clínico” (p. 382) que, ao analisar o indivíduo, considerava o contexto social ao 

qual se inseria. Logo, “o referencial teórico, assim, deixa de ocupar o espaço de principal 

norteador da prática, que passa a ser ocupado pelo compromisso ético do psicólogo” (p. 382). 

Ou seja, as bases teóricas que sustentavam as práticas clínicas sofreram alterações ao incluir o 

contexto social. A clínica passa a ser contextualizada e o compromisso ético passa a ser 

destacado como a postura do psicólogo.  

Junior (2008), por exemplo, aponta que os entrevistados de sua pesquisa citam com 

frequência os termos criatividade, flexibilidade e adaptação, indicando “a intenção de criar 

linhas de fuga frente ao engessamento experimentado no conflito teoria-técnica x prática 

possível” (p. 121). Ao adotarem uma postura de distanciamento das bases teóricas e técnicas, 

eximindo-se de atuações rígidas semelhantes aos protocolos médicos, experimentaram a 

desterritorialização da clínica psicológica. Em outras palavras, a experiência vivida pelos 

entrevistados mostrou-se o fio condutor de suas práticas. A partir dos acontecimentos, suas 

escolhas foram redesenhando as práticas clínicas e as especificidades dela passaram a ser 

reconsideradas de acordo com cada experiência.  

Incentivando os novos modos de fazer clínica, Alexandre e Romagnoli (2017) se 

referem à desestabilização da clínica clássica ao mencionar o surgimento de novos settings e 

do trabalho vivo do ato clínico que ocorre nos territórios múltiplos da cidade. Logo, propõem 

um setting vivo, “que opera pela capacidade de experimentar relações de encontros, sendo que 

estes ultrapassam os saberes tecnológicos estruturados” (p. 52). Ou seja, transcendem o 

exercício clínico tradicional e conquistam outras dimensões territoriais.  

Dutra (2004) afirma que as mudanças socioculturais no cenário brasileiro implicaram 

na “desconstrução do que se representava e se conceituava como Psicologia Clínica” (p.381) 

e, consequentemente, na reinvenção do modelo de prática clínica. Incluímos aqui o avanço 

tecnológico no setor da saúde que, através de dispositivos hospitalares, permitiu o 

aperfeiçoamento do serviço de assistência domiciliar e possibilitou novos modos de atuação 
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profissional. Em consonância com a autora, Junior (2008) corrige o termo adaptação usado 

pelos entrevistados em sua pesquisa, pois alega que não se trata de adequar o aporte teórico à 

realidade da atenção domiciliar e sim de questionar as “bases epistemológicas e éticas que 

sustentam as teorias utilizadas” (p. 122). 

 

3.3.2- A privacidade e sigilo frente ao vínculo com familiares, cuidadores e a equipe 

interdisciplinar   

 

O vínculo com os familiares e cuidadores do paciente é outra peculiaridade do 

atendimento domiciliar. Na prática hospitalar isso pode ser frequente, embora o cenário seja 

completamente diferente. Sabemos que no consultório na clínica individual o vínculo com 

familiares é incomum e isso pode suscitar o desconforto no psicólogo clínico domiciliar. A 

familiaridade do consultório se esvai ao entramos em um ambiente repleto de elementos que 

contam a história de pessoas que ali residem. A sensação é de um estranho no ninho que, de 

alguma forma, encontra o seu lugar. Por outro lado, abrir as portas da sua morada, expor sua 

intimidade a um estranho não nos parece ser igualmente confortável. Por mais que a família 

esteja acostumada a receber os profissionais da assistência domiciliar, um rosto novo pode 

gerar desconfiança ou expectativas sobre o acompanhamento psicológico que se inicia. 

De acordo com os estudos em discussão, observações importantes quanto ao 

ambiente e o vínculo familiar devem ser destacadas: o psicólogo precisa saber que, 

diferentemente do consultório, no ambiente familiar cabe ao paciente, familiares e cuidadores 

eleger e direcioná-lo ao local mais adequado para o atendimento; e o contato semanal com os 

familiares e demais profissionais, inevitavelmente, tornará os vínculos mais estreitos, 

exigindo atenção à linha tênue do profissionalismo. (LAHAM, 2004; REICHEL, 2008; 

JUNIOR, 2008; MOREIRA e CREPALDI, 2016; MOTTA, 2010; HICKEN e PLOWHEAD, 

2010; ALEXANDRE e ROMAGNOLI, 2017; GRILO, 2012; REITER, 2000).  

O modo como o psicólogo é recebido na residência pode ser demonstrativo de 

receptividade ou resistência. É possível que a família também tenha dúvidas quanto ao tipo de 

relação que deve estabelecer com o psicólogo e não saiba se o trata como uma visita, um 

amigo, ou um familiar. Os laços afetivos que o profissional cria com o paciente e os demais 

integrantes da casa podem ocasionar em educados convites para tomar café, participar de uma 

refeição ou de reuniões familiares. Para Hicken e Plowhead (2010), além dos convites, o 

psicólogo também pode se sentir desconfortável ao receber pequenos presentes como forma 
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de agradecimento e ser forçado a comentar sobre sua vida pessoal. O paciente, com o passar 

do tempo, também pode vê-lo como um amigo da família e querer jogar conversa fiada.  

Em contrapartida, tais convites podem ser maneiras encontradas pela família para 

demonstrar hospitalidade (REITER, 2000). Por isso, Laham (2004) aconselha que sejamos 

sensíveis e tenhamos bom senso ao analisarmos as ofertas, pois no contexto cultural 

brasileiro, por exemplo, não aceitar um café pode ser entendido como falta de consideração. 

Reiter (2000) também apresenta o episódio de um psicoterapeuta familiar domiciliar que, ao 

se sentir confortável em aceitar o convite para uma refeição em família, percebeu o quanto o 

momento foi terapêutico: 

No final da sessão, a família deu ao terapeuta a escolha do que queria para o jantar 

da semana seguinte. O terapeuta recusou, mas a família disse que a hora do jantar 

era o momento de estarem juntos como família e gostariam que ela estivesse com 

eles. Durante a sessão seguinte, o terapeuta jantou com a família. Eles discutiram a 

história da família e como era a vida familiar. (p. 36 - tradução da autora). 

 

Em suma, compete ao profissional, ainda que no início dos atendimentos, estabelecer os 

limites da relação e retomá-los sempre que necessário. As fronteiras que envolvem o vínculo 

afetivo e o campo do trabalho precisam estar bem delimitadas, no entanto flexíveis, em prol 

do processo terapêutico (HICKEN e PLOWHEAD, 2010; REICHEL, 2008).  

De acordo com Laham (2004), o psicólogo que atende em domicílio, eventualmente, 

deverá atuar em quatro instâncias: paciente, família, cuidador e equipe interdisciplinar. A 

autora afirma que o olhar desse profissional não deve se limitar apenas ao paciente, mas sua 

escuta deve se estender aos demais atores envolvidos e afetados pela situação de adoecimento. 

Cabe ao psicólogo avaliar como os familiares estão lidando com a situação e encarando as 

mudanças e os possíveis problemas na dinâmica da casa, além de identificar quais estratégias 

vêm desenvolvendo para enfrentar a doença do membro da família. Visto que o cuidador é 

quem dá maior assistência ao paciente, é indispensável analisar como ele tem lidado com a 

rotina de cuidados, a complexidade do caso e o contato com os familiares. Quanto ao trabalho 

junto aos familiares e cuidadores, Reichel (2008) acrescenta que o psicólogo deve avaliar se 

os recursos utilizados por estes são saudáveis ou não, “isso é, se, de alguma forma, eles 

conseguem preservar sua vida (sair, realizar suas atividades, satisfazer seus desejos), se há 

mobilidade nos papeis desempenhados pelos diferentes membros da família” (p. 80). A autora 

cita como critério de saúde os momentos de lazer de prazer e o cuidado de si como, mas 

questionamos se, de fato, existe uma padronização do que seja saudável ou doentio, 

apropriado ou inapropriado nas estratégias de enfrentamento.  
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No que diz respeito à equipe interdisciplinar, Laham (2004) orienta o psicólogo a 

observar os vínculos entre os membros da equipe, os cuidadores, familiares e pacientes. Em 

reunião deverá discutir questões pertinentes ao caso, auxiliando na análise de eventuais 

problemas e colaborando com o olhar psicológico sobre a relação profissional-cliente. Por 

isso, é essencial ter conhecimento de como os membros da equipe interdisciplinar se sentem 

diante de cada caso, todavia, o psicólogo precisa estar atento para não se colocar no papel de 

terapeuta do grupo, pois o motivo dessa atividade é de melhorar o atendimento do paciente.   

Comumente o psicólogo é solicitado a realizar orientações e esclarecer dúvidas dos 

familiares e cuidadores no que diz respeito ao estado físico e emocional do paciente, das 

mudanças na rotina e nas relações familiares e, principalmente acolher as expectativas e as 

dores daqueles que se sentem sobrecarregados e cansados de lutar com o paciente, contra uma 

doença. É extremamente importante a identificação de tensões na dinâmica dos 

relacionamentos familiares, para que não haja comprometimento nas estratégias de cuidado, 

podendo exigir a realização de um psicodiagnóstico situacional que indicará a atuação do 

psicólogo em cada caso (JUNIOR, 2008; LAHAM, 2008). Sessões de terapia familiar 

poderão ser necessárias para a administração de conflitos familiares ou atuarão como um 

espaço de escuta, de reflexão e acolhimento, visando o melhor encaminhamento da situação. 

Atuando como facilitador, o psicólogo tem a “função de integrar e ‘dar sentido’ a todos estes 

discursos” (LAHAM, 2004; MOREIRA e CREPALDI, 2010, p. 44). Segundo Roth (2002), 

muitas vezes, as queixas e dores dos familiares são maiores do que as do próprio paciente. 

Alexandre e Romagnoli (2017) expõem, em uma situação clínica, a importância do 

vínculo com os familiares para solucionar impasses de um caso peculiar de esquizofrenia. 

Após uma conversa com a mãe da paciente, as autoras optaram por transferir o atendimento 

para um consultório e trabalhar aspectos mais específicos sobre estereótipos da loucura. De 

fato, atuar no seio familiar exige uma postura de não-saber, de modo que o psicólogo age 

como um observador-participante e a família como a especialista do caso, cabendo ao 

profissional apenas o “anseio por uma compreensão da experiência singular ali relatada” 

(ANDERSON e GOOLISHIANN 1998, apud MOREIRA e CREPALDI, 2016, p.45). 

Rememorando o setting terapêutico vivo, proposto por Alexandre e Romagnoli (2017), 

que se dá em diversos espaços, ocupa os territórios múltiplos da cidade e permite que as 

relações clínicas se transportem para outras dimensões possibilitando novos movimentos, 

novos modos de relacionamento e novos modos de encontro. Cabe questionar como se 

configura o sigilo e a privacidade do paciente nos settings vivos? 
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Característica marcante da prática do psicólogo, sempre em discussão, a questão da 

ética profissional trata de uma especificidade que advém da prática clínica e se faz presente 

em todas as áreas de atuação. Em uma reportagem do Jornal PSI6, no site do Conselho 

Regional de Psicologia de São Paulo, Cristina Pellini, membro da Comissão de Ética, explica 

que o “sigilo tem por finalidade tutelar a intimidade das pessoas, protegendo-as contra 

violações e indiscrições de outrem” (s/p). Ou seja, é dever do psicólogo zelar, cuidar, e 

proteger o que é dito entre as quatro paredes do consultório, pois quem o procura deposita sua 

confiança no profissional. 

Segundo o Código de Ética do Psicólogo, artigo 9 - "É dever do psicólogo respeitar o 

sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, 

grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional" (p. 13). A 

confiabilidade e a privacidade são aspectos pelos quais a questão do sigilo profissional pode 

ser abordada. Entende-se confiabilidade como sendo a proteção e o resguardo das 

informações reveladas ao psicólogo por meio da confiança, e a revelação do conteúdo só 

poderá ser feita mediante autorização do cliente. A privacidade se refere ao acesso limitado 

das informações para terceiros, preservando a intimidade e os segredos da pessoa. Em outras 

palavras, cabe ao psicólogo zelar por esses dois aspectos do sigilo, mas resguardar 

informações confidenciais em residências com apenas dois cômodos parece-nos um grande 

desafio.  

É o que sugere Laham (2004) ao alegar que muitas das vezes, em residências menores, 

o sigilo seja prejudicado. A disposição e a quantidade de cômodos em uma casa podem exigir 

do psicólogo mais esforço na tentativa de preservar a intimidade do paciente, embora ainda 

assim possa ser insuficiente e venha a interferir no tratamento. Concordando com a afirmação 

da autora, Hicken e Plowhead (2010) explicam que manter o caráter confidencial, exigido 

pelo código de ética, é um constante desafio, visto que os familiares podem dificultar a 

compreensão sobre a necessidade de privacidade. Esta, por sua vez, pode ser ameaçada por 

cuidadores que exigem informações sobre o tratamento. Ressaltam, por outro lado, que os 

pacientes podem permitir a presença dos membros da família durante o atendimento. 

Cabe frisar aqui que a presença dos familiares ou profissionais da equipe durante o 

atendimento pode vir a implicar na quebra de sigilo. Desse modo, é essencial que o psicólogo 

esteja atento aos sinais não verbais do paciente no intuito de informar o que pode ou não ser 

dito aos demais. A peculiaridade do vínculo terapêutico é fundamental para a manutenção da 

 
6 Consta em domínio público: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/121/frames/fr_debate.aspx 
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privacidade em momentos de possível exposição aos familiares ou à equipe (LAHAM, 2004). 

Assim como o setting terapêutico se configura de outra forma, o sigilo e a privacidade 

também fogem aos padrões da clínica tradicional e se mostram passíveis de novas modulações 

(ALEXANDRE E ROMAGNOLI, 2017). Nessas novas e múltiplas formas de atuação é 

preciso reconsiderar as especificidades e questões da ética profissional conforme cada caso, 

enfatiza Junior (2008).  

De acordo com os relatos dos autores, notamos que essa prática clínica não prejudica o 

sigilo e a privacidade do paciente, contrapondo-se à Laham (2004) que afirma que o ambiente 

familiar pode afetar o sigilo. As especificidades da prática clínica tradicional se configuram 

de outro modo no âmbito residencial, cujas regras já não são definidas pelo psicólogo. O 

paciente e o terapeuta, em acordo, configuram e reconfiguram as normas. Atuar nesse solo 

pouco habitado e estudado, solicita-nos a reflexão e a reconsideração do que chamamos de 

sigilo e privacidade. Ou melhor, não podemos impor o nosso conceito de setting, sigilo e 

privacidade ao paciente e ao ambiente familiar, devemos ter uma atitude paciente para 

aguardar sua construção a cada encontro.  

 

3.3.3- Dificuldades e desafios 

 

Muitos foram os desafios e as dificuldades apontadas pelos autores que enveredaram 

no caminho do atendimento psicológico no contexto domiciliar. Questões como o setting 

terapêutico, o vínculo com os familiares, os imprevistos, a postura do terapeuta, o sigilo e a 

privacidade que também se configuram como dificuldades, além dos desafios, já foram 

amplamente discutidos nos tópicos acima. Aqui nos debruçaremos sobre as questões éticas, a 

formação acadêmica e os referenciais teóricos e técnicos, além de outras particularidades. 

Curiosamente as questões de segurança física foram explicitamente citadas somente 

por Hicken e Plowhead (2010) e Glebova et. al (2012), autores norte-americanos. A sensação 

de insegurança física estava intimamente relacionada ao ambiente domiciliar, às condições 

socioeconômicas da família, ao bairro onde a casa estava situada. Violência familiar e a 

presença de usuários de substâncias psicoativas no lar são alguns exemplos de situações 

vividas. Reichel (2008) e Junior (2008) atribuem a sensação de estranhamento, desconforto, 

vulnerabilidade e exposição à modalidade de atuação cujo setting desafiador os fizeram sair 

da zona de conforto do consultório particular.  
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Vale lembrar que as sensações de insegurança e de estranhamento também podem 

estar relacionadas a uma concepção estrita sobre o que se compreende como clínica, assim 

como pela falta de preparo ao exercer a profissão para além de quatro paredes. É o que afirma 

Junior (2008) ao perceber que os entrevistados de sua pesquisa usaram os termos flexibilidade 

e criatividade com bastante frequência. Isso, para o autor, sugere que os profissionais 

precisaram se adaptar a um contexto de atuação ao qual não foram instruídos. Ou, aponta para 

o engessamento na atuação deles ao considerarem que os profissionais se veem na obrigação 

de reproduzir os referenciais teóricos como se fossem procedimentos semelhantes aos 

protocolos médicos.  

O tempo de deslocamento que o psicólogo percorre entre as residências deve ser 

levado em consideração, além dos possíveis imprevistos no trânsito que implicam em atrasos 

que atrapalham a rotina de procedimentos de cuidado dos pacientes (LAHAM, 2004). 

Gerenciar o tempo para evitar situações embaraçosas e lidar com longas distâncias entre os 

atendimentos pode tornar o ofício desgastante e estressante, além de, eventualmente, afetar o 

relacionamento terapêutico (HICKEN e PLOWHEAD, 2010). Os autores recomendam 

contornar essas circunstâncias alargando o intervalo de tempo entre os atendimentos, embora 

reconheçam que o imprevisível, por vezes, é incontornável. Trazendo para a realidade de 

Portugal, Grilo (2012) lamenta que, apesar da demanda, a infraestrutura da cidade dificulta a 

adesão desse serviço de saúde, pois os profissionais não possuem meios de transportes tão 

eficientes. 

No decorrer desse capítulo vimos os autores problematizando, segundo suas 

experiências, questões de extrema relevância envolvendo o exercício clínico e as novas 

formas de atuação na psicologia. É interessante notar que as conclusões dos estudos 

convergem em indagações sobre a ética e a insuficiência dos referenciais teóricos. 

O relato de Junior (2008) ilustra essa discussão ao perceber que, inicialmente, os 

entrevistados de sua pesquisa tentaram atuar orientados pelo modelo clínico-intimista7 ao 

passo em que também teciam críticas à rigidez das teorias e técnica disponíveis, sendo 

necessária flexibilidade frente ao inusitado. Desse modo, os entrevistados, ao desenvolverem 

senso crítico sobre o programa de atenção domiciliar, sugeriram a ocupação de novos espaços 

de novas maneiras através de recursos inventivos, além da ampliação do arcabouço teórico e 

técnico.  

 
7 Junior (2008) se vale da explicação de Bezerra Junior (2002) a respeito do modelo de clínica privada. Esta, segundo o 

último autor, é fundamentada na noção de individualidade e inspirada no pensamento romântico, liberal e disciplinar, em suas 

formas de pensar e intervir. 
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Isso torna a atuação desafiadora, pois na ausência de teorias que embasassem suas 

ações a experiência do momento os guiou na direção da inventividade (LAHAM, 2004; 

REICHEL, 2008; JUNIOR, 2008; MOREIRA e CREPALDI, 2016; MOTTA, 2010; HICKEN 

e PLOWHEAD, 2010; ALEXANDRE e ROMAGNOLI, 2017; GRILO, 2012). 

Junior (2008), assim como os demais autores, sugere estudos que se debrucem sobre 

novos referenciais, desenvolvendo métodos e estratégias de intervenção que contemplem essa 

nova forma de acolher o sofrimento humano, a complexidade, mas sobretudo que investiguem 

as questões éticas abrangendo a Assistência Domiciliar. Alexandre e Romagnoli (2017) 

observam ainda que “é preciso tomar como referência as questões éticas potenciais de um 

novo espaço facilitador para o rompimento de padrões tradicionais do atendimento 

psicológico no âmbito privado” (p. 51).  

Concordamos com Junior (2008) ao advertir o psicólogo a não cair na recorrente 

adequação de um referencial teórico, mas este deve adquirir uma postura crítica sobre as bases 

epistemológicas e a ética que sustentam as teorias utilizadas em suas práxis.  

A Psicologia tem buscado acompanhar as mudanças socioculturais, logo, segundo 

Reichel (2008) os profissionais dessa área devem estar dispostos a transformar suas práticas, 

suas teorias e as intervenções vigentes para que estas não se resumam a meras fórmulas 

reproduzíveis. Junior (2008) acrescenta que devemos ter cuidado com o paradoxo 

característico da atenção domiciliar, pois este pode ser um campo de múltiplas possibilidades 

ou apenas um espaço de reprodução do discurso vigente, promovendo a cristalização do 

conhecimento. O autor conclui o relato de sua experiência: 

Experimentar a ‘clínica a céu aberto’ do atendimento domiciliar é comparável a 

deixar a contemplação do consolidado firmamento, fluir entre aberturas surgidas e 

imergir na incerteza, nas possibilidades onde acontece a vida, entre luzes e sombras, 

sorrisos, lástimas, odores e sabores, no caos positivo da existência. (p. 125) 

 

Por fim, é importante observar que lidar com a complexidade da psicoterapia em 

domicílio, a iminência da morte, a dor e o sofrimento do paciente, familiares, cuidadores e da 

equipe interdisciplinar, são questões frequentes da Assistência Domiciliar. Moreira e Crepaldi 

(2016) acreditam que devemos reconhecer a impotência frente ao imprevisível/incontornável 

que se mostra nesse contexto de prática clínica. Laham (2004), por sua vez, afirma que as 

limitações da atuação devem ser encaradas como desafio. Nós pensamos que a impotência 

não diz da falta de potências, assim como a limitação não diz de uma restrição, mas nos 

mostra até onde é possível ir. 

Assim, através da revisão narrativa da literatura, concluímos que há a possibilidade 

de uma clínica que transcende os moldes tradicionais ao adentrar as residências. Para tal, os 
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autores travam um diálogo com o fazer da clínica tradicional e suas especificidades, realçando 

a necessidade de flexibilidade diante das particularidades do âmbito domiciliar. Porém, ainda 

assim operavam na tentativa de delimitar um padrão, um caminho ao qual o psicólogo deve 

percorrer ao elegerem quais diretrizes da clínica tradicional devem ser mantidas, de que modo 

teorias e técnicas devem se ajustar à esfera residencial, e qual deve ser a postura do 

psicoterapeuta fora do tão formal consultório.   

Diante disso, compreendemos que a clínica psicológica não se limita a quatro 

paredes de um consultório. Se ela adentra ao universo residencial é devido aos profissionais 

que, de algum modo, tentam não se prender a rigidez da clássica psicoterapia que aprendemos 

na universidade. Todavia, é provável que essa contradição entre a flexibilização e a 

manutenção de certos padrões da clínica tradicional se dê numa tentativa de não incitar uma 

possível descaracterização da clínica. Tal adaptação é compreensível, pois nos mostra a 

cautela dos profissionais ao desbravarem os novos modos de fazer clínica, bem como a 

dificuldade de romper com os padrões tradicionais. Isso nos mostra a força do pensamento 

que rege o mundo moderno, o pensamento que se utiliza da técnica para controlar e explorar 

tudo ao seu redor, como afirma Heidegger em A questão da técnica. 

Essa dificuldade também é evidente quando os autores incentivam estudos visando o 

desenvolvimento de novas teorias e técnicas propícias ao contexto domiciliar. Sugere-se a 

criação de novos referenciais que sustentem, modulem e reafirmem suas práticas, 

possivelmente com a finalidade de aplacar a sensação de estranheza, insegurança e despreparo 

diante do inusitado. Garantir o mínimo de controle e um lugar para se apoiar é importante, 

contudo, é intrigante observar que a atuação de tais autores não aparenta insuficiência. Talvez 

esses profissionais não tenham se dado conta de que estão sugerindo aquilo que já se 

concretiza como seu saber-fazer8.  

A escuta clínica também foi destacada pelos autores da revisão narrativa da literatura 

como sendo o diferencial no contexto domiciliar. Tendo em vista a desestabilização dos 

critérios que compõem o atendimento convencional, a escuta acolhedora e compreensiva 

tornou-se o elemento delimitador das ações do atendimento domiciliar, sobretudo em 

situações impeditivas (LAHAM, 2004; ALEXANDRE e ROMAGNOLI, 2017; REICHEL, 

2008; JUNIOR, 2008; MOREIRA e CREPALDI, 2016; MOTTA, 2010; GRILO, 2012; 

HICKEN e PLOWHEAD, 2010; REITER, 2000). Reichel (2008) conclui que a prática clínica 

 
8 Termo utilizado por Feijoo (2017a). A autora usa o hífen, pois defende que o campo do saber psi é 

indissociável da prática clínica. Defende ainda que “a psicoterapia se articula em um saber que se aprende na 
própria experiência da clínica” (p. 21). 
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é caracterizada pela postura do terapeuta e sua capacidade de escuta, não o local onde ela 

acontece. Logo, sua essência ultrapassa barreiras estruturais. 

Discordando da autora acima, Laham (2004) afirma que o atendimento psicológico 

domiciliar é uma extensão da Psicologia Hospitalar. Isso nos remete à problemática levantada 

no capítulo anterior em que Garcia-Roza (1977) menciona “o termo ‘psicologia’ designa um 

espaço de dispersão do saber” (p. 3) criticando a unificação da psicologia como um campo de 

saber científico. Semelhantemente, Leão (1991) afirma a necessidade de transpor as fronteiras 

entre diferentes saberes, possibilitando o diálogo entre ambos. Contudo, é algo que precisa ser 

feito com atenção, pois “o movimento de transposição tanto pode recair em uma arrogância de 

quem ignora ou se recolhe em novas possibilidades de saber e não-saber” (p. 75).  

Garcia-Roza (1977) complementa afirmando que essa delimitação de espaço 

limitaria a psicologia, pois ela não possui um lugar definido, podendo ser encontrada tanto em 

uma prática ideológica como em um saber científico. Por fim, o autor sugere que psicologia 

seja um termo escrito no plural, destacando seu caráter de dispersão. A psicologia, segundo o 

autor, tem o caráter de dispersão, de permear e passear por diversas áreas. Endossando a 

discussão, Figueiredo (2004) enfatiza ser um equívoco tratar a clínica apenas como uma área 

de atuação onde há a aplicabilidade da teoria ou como mera área do conhecimento. E 

acrescenta que “a clínica define-se, portanto, por um dado éthos: em outras palavras o que 

define a clínica psicológica como clínica é a sua ética: ela está comprometida com a escuta do 

interditado e com a sustentação das tensões e dos conflitos” (p. 63). 

Por isso, pensamos que, de fato, haja a necessidade de pesquisas que fomentem 

discussões acerca das práticas emergentes no campo do saber psi. Mas, sobretudo, que versem 

a indispensabilidade do olhar crítico sobre as bases epistemológicas que sustentam os 

consolidados aportes teóricos e técnicos, além da ética como postura do psicoterapeuta e não 

apenas padrões implícitos a uma profissão, como sugerido por Junior (2008) e Alexandre e 

Romagnoli (2017). 
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4. A HERANÇA DA PSICANÁLISE E A PSICOTERAPIA 

TECNOCRATA 

 

Um ponto que merece destaque, e que nos despertou à reflexão através da publicação 

da psicanalista Reichel (2008), é a contribuição da Psicanálise à Psicologia Clínica. Por mais 

divergentes que possam ser os pressupostos teóricos e técnicos, há algo que as unifica: as 

normas no campo da práxis clínica. Em outras palavras, questões como setting terapêutico, 

sigilo, privacidade, postura do terapeuta e contrato terapêutico, que aparentemente são 

essenciais para as abordagens da Psicologia, foram inspiradas na Psicanálise. 

Criada pelo neurologista austríaco Sigmund Freud, a Psicanálise é uma ciência que 

nasce da medicina e se orienta em busca de efeitos terapêuticos nas diversas formas de 

sofrimento psíquico. Porém, como pesquisador da área de neuroanatomia, neurofisiologia e 

neurofarmacologia, Freud rompeu com a medicina ao enveredar pelo campo da investigação 

psicológica (SAMPAIO, 1996). Definido como um procedimento investigativo dos processos 

mentais, o método psicanalítico diferencia-se da medicina e do modo de observar os sintomas 

do paciente, pois se dirige à psique através da comunicação (ZIMMERMANN, 2010; 

ETCHGOYEN, 2002; AGUIAR, 2000).  

Em meio ao conflito entre os Estados Unidos e a França sobre a reinvindicação do 

nascimento da psicologia clínica, Prévost9 (1988, apud AGUIAR, 2001) afirma que essa área 

do conhecimento acredita ter encontrado “sua salvação aproximando-se da psicanálise e 

oferecendo-lhe em troca um álibi universitário” (p.5/p.611). Por isso, apesar de nunca ter 

utilizado o termo psicologia clínica, a psicanálise claramente se aproxima desse território e 

eleva a psicoterapia ao nível científico (ETCHGOYEN, 2002). Consequentemente, a 

psicologia contribuiu para a dispersão da psicanálise na França tornando-se uma tendência 

mundial a partir dos anos 1960. A psicanálise, por sua vez, proporcionou à psicologia um 

modelo de prática clínica (AGUIAR, 2001). 

 Em virtude dessa articulação, atualmente a Psicanálise é uma das três forças da 

Psicologia, contudo, a disseminação do método psicanalítico alcançou diversas áreas do 

conhecimento. Sendo considerada uma ciência autônoma, a formação em Psicanálise não se 

restringe apenas a psicólogos, logo, suas teorias e técnicas podem ser utilizadas por 

profissionais de outras áreas, desde que estes obtenham o título de psicanalista (SITE CRP10). 

Por ser de fácil acesso, não por acaso a psicanálise e a psicoterapia são frequentemente vistas 

 
9 Em sua publicação “La psychologie clinique” 
10Consta em domínio público: https://site.cfp.org.br/contato/psicoterapia/ 
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como sinônimos, além das características de sua prática clínica, como o divã, a neutralidade 

do terapeuta e a associação livre, serem de conhecimento popular, por vezes até banalizados. 

Em 1992, ao descrever as atribuições do psicólogo clínico - para constar no catálogo 

brasileiro de ocupações do Ministério do Trabalho - o Conselho Federal de Psicologia11 não 

especificou como, nem onde, e nem de que forma a psicoterapia deveria ocorrer. Já no Código 

de Ética profissional a única menção feita é direcionada ao sigilo da intimidade do paciente. 

Ainda assim, sabemos que as três forças da Psicologia, embora possuam modos divergentes 

de pensar o homem e de atuar na clínica, seguem um modelo. Acreditamos que esse algo em 

comum tenha inspiração no modelo da clínica psicanalítica. Um indicativo dessa afirmação 

está no texto de Moreira e Crepaldi (2016), psicólogas que se fundamentam na Terapia 

Relacional Sistêmica, mas se amparam em Freud (1912-1913) ao tematizar o papel do 

terapeuta: 

...estabelecer uma aliança terapêutica, conceito inicialmente descrito por Freud 

(1912-1913), atribui ao psicólogo uma posição estável, de interesse e compreensão 

empática, é um dos preditores para um bom trabalho terapêutico, que coloca 

terapeuta e paciente em colaboração ativa para o sucesso no tratamento. (p. 45). 

 

Por não termos a pretensão de nos alongarmos nessa temática, gostaríamos de 

rapidamente citar alguns elementos da prática psicanalítica que se fazem presentes na clínica 

psicológica. A associação livre, regra fundamental da Psicanálise, onde o paciente é solicitado 

a falar livremente o que lhe vier à cabeça sem censura ou julgamento. Não há um 

direcionamento do psicoterapeuta quanto ao assunto a ser tematizado no atendimento 

(ZIMMERMANN, 2010; MIGLIAVACCA, 2008). A atenção flutuante é outra recomendação 

feita por Freud (1912/1996) em que o analista deve concentrar sua atenção ao discurso do 

analisado, evitando distrações com anotações. A intenção é guardar as informações na 

memória para serem compreendidas posteriormente. Outra similaridade é o contrato 

terapêutico, momento em onde são estabelecidos acordos quanto à data, horário, número de 

sessões e honorários, que darão ao psicanalista a segurança na interpretação de possíveis 

infrações (FREUD, 1912/1996; ETCHGOYEN, 2002; ZIMMERMANN, 2010).  

O setting é, provavelmente, uma das maiores contribuições de Freud à clínica 

psicológica, uma vez que a preservação do ambiente adequado é primordial para o processo 

psicoterapêutico. O setting é construído no momento dos acordos mútuos durante o contrato 

terapêutico e é composto por variáveis que quando controladas formam um enquadre, uma 

 
11 https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/08/atr_prof_psicologo.pdf 
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moldura a ser mantida. Para tal, há a necessidade de silêncio, a definição dos papeis e a 

priorização de questões éticas (ETCHGOYEN, 2002).  

É interessante mencionar que as normas quanto ao sigilo profissional do Código de 

Ética do Psicólogo se aproximam do Código de Ética do Psicanalista12, sendo esse mais 

aprofundado. Assim, percebe-se que as diversas perspectivas da psicologia clínica também 

seguem essas regras básicas da psicanálise, certamente com objetivos distintos.  

Portanto, é compreensível a sensação de insegurança, desconforto e de impotência 

que emergiram diante de situações inusitadas e imprevistas vividas, por exemplo, pelos 

autores da revisão narrativa da literatura ao atuar no contexto domiciliar e que independem de 

referenciais teóricos e técnicos exercidos pelos profissionais (LAHAM, 2004; ALEXANDRE 

e ROMAGNOLI, 2017; REICHEL, 2008; JUNIOR, 2008; MOREIRA e CREPALDI, 2016; 

MOTTA, 2010; GRILO, 2012; HICKEN e PLOWHEAD, 2010; REITER, 2000).  

Na esfera domiciliar, o setting terapêutico convencional neutro, silencioso e 

adequado é substituído por outro completamente imprevisível, o que pode tornar a atuação 

impraticável ou passível de novos modos de clinicar. Essa ideia de uma interdição do 

atendimento clínico no âmbito residencial trata-se de um resquício, legado da Psicanálise, na 

prática clínica, que está para além da perspectiva ao qual o psicólogo se apoia. A Psicanálise 

estabelece uma ética em que o psicanalista deve ser neutro, o setting terapêutico deve ser 

controlado e, basicamente, sua postura clínica determina o progresso do processo terapêutico. 

Além disso, sabemos também que a Psicologia, enquanto ciência moderna, tem raízes 

sólidas pautadas na concepção cartesiana da subjetividade moderna, ou seja, sabemos que 

esse campo do saber se fundamenta na concepção de subjetividade do eu. Justifica-se, 

sobretudo, na razão e define seu objeto de estudo como um eu interiorizado, substancializado, 

localizável no tempo e espaço, dotado de determinações e sentidos dados (FEIJOO, 2017). 

Com base no pensamento moderno, a psicologia tradicional define o homem/sujeito 

como ser superior dotado da soberania da vontade e da primazia da razão, aquele que detém o 

poder do conhecimento, o ser autônomo e independente. Em outras palavras, a dicotomia 

cartesiana entre sujeito-objeto, interioridade e totalidade, está no fundamento das teorias e 

práticas psicológicas, tornando o sujeito passível de mapeamento (FEIJOO, 2017). 

Chama-nos a atenção o fato de que, apesar de diferentes, essas perspectivas da 

psicologia na qual os autores se fundamentaram para desenvolver suas pesquisas, partem de 

uma visão dicotômica de homem e mundo, logo, operam a partir de uma substancialidade. O 

 
12 Consta em domínio público http://www.onp.org.br/index.php/codigo-de-etica-do-psicanalista 
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Behaviorismo no qual Motta (2010) fundamenta sua pesquisa, é a primeira força da 

Psicologia e se utiliza de métodos positivistas, alicerça-se na ideia de que o homem é 

determinado por seu comportamento. Tem por objetivo a resolução de problemas atuais e a 

modificação do pensamento, comportamento e crenças disfuncionais (BECK, 1964). Já a 

segunda força, a Psicanálise, defendida por Reichel (2008), apoia-se na noção de sujeito 

posicionado regido por um aparelho psíquico através da dinâmica de consciente e 

inconsciente. Contrariamente às outras vertentes, o foco da Psicanálise está no inconsciente, 

sendo este um aspecto vital na elaboração e formação do psiquismo humano (FREUD, 

1895/1984 apud FEIJOO, 2011).  

A terceira força da Psicologia, o Humanismo, visto em Moreira e Crepaldi (2017), 

opõe-se às anteriores por acreditar que aquelas têm uma visão reducionista do homem, 

enxergando-o como objeto e de maneira fragmentada, esquecendo-se de sua totalidade. Sendo 

assim, adota uma postura humanista ao enfatizar que o homem deve ser visto como pessoa e 

não sendo determinado por fatores externos e internos, uma vez que lhe foi atribuído o livre-

arbítrio. Cabe ao homem constituir-se conforme sua vontade e autodeterminação. Contudo, o 

Humanismo reincide naquilo que critica: a substancialização do sujeito e a premissa do que 

lhe faz bem ou mal, pois alega que a pessoa deve ser respeitada pelos seus valores, intenções e 

pela sua identidade particular (FEIJOO, 2011) 

Entretanto, se refletirmos sobre a cotidianidade à luz do pensamento de Heidegger, 

em A questão da técnica, observaremos que vivemos num mundo cujo horizonte histórico se 

constitui na noção causalidade, imperando a produtividade e o controle. O homem moderno se 

põe na posição de controlador, dominador e explorador, visto que a ele é dado o poder de 

conhecer as coisas mediante a primazia da razão (SÁ, 2017; FEIJOO, 2017a; FEIJOO, 

2017c).  

A psicologia clínica, por sua vez, é o campo da aplicação de um conhecimento teórico 

através de técnicas interventivas para alcançar um fim determinado. Logo, se as diferentes 

abordagens se orientam quase que totalmente como uma atividade tecnocrata, e se vivemos 

numa era onde predomina a ideia de causalidade, também operamos sob essa premissa (SÁ, 

2017; FEIJOO, 2017c). Na clínica tradicional aplica-se a técnica desenvolvida a partir de um 

conhecimento teórico. O psicoterapeuta intervém direcionando-se a um objeto, partindo de 

uma representação do mesmo, ou seja, o seu fazer é totalmente estruturado em um modelo 

representacional do homem e por isso tende a agir seguindo caminhos previamente 

fundamentados em resultados anteriores (FEIJOO, 2011).   
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A escuta clínica tradicional se coloca no lugar da objetividade e reabilitação dos 

padrões, pois tem o intuito de que o homem volte ao estado de plenitude, de pureza. Delimita-

se o que deve ser normativo, e o que foge a este enquadramento em padrões necessita ser 

reajustado e corrigido. Como dito anteriormente, esse pensamento racional de causa e efeito 

não se restringe às ciências naturais e exatas, pois aparentemente elas são mais suscetíveis ao 

cálculo e ao controle de tudo ao redor. Contudo, no âmbito das ciências humanas pouco se 

tem consciência do quanto podemos estar mergulhados no mesmo pensamento calculante das 

ciências exatas (SÁ, 2017; FEIJOO, 2017a, FEIJOO, 2017c).  

Para o homem moderno, as coisas somente são como são porque há uma razão para 

tal, assim, quando se pergunta pelo sentido de algo, na verdade questiona-se sobre a razão 

disso. No mundo moderno as palavras de ordem são objetividade, produtividade e controle. 

Não há mais lugar para o encoberto, para o mistério, para o estranhamento (SÁ, 2017; 

FEIJOO, 2017a). O poder lhe serve para trazer facilidade, felicidade, bem-estar, saúde e para 

controlar as possíveis variáveis que venham interferir nos acontecimentos da vida. Não 

obstante, atualmente podemos contar com o aperfeiçoamento dos serviços de Home Care que 

visam melhorar a qualidade de vida do doente, embora exijam do psicólogo a efetividade no 

tratamento em poucas sessões.  

Todavia, Sá (2017) assinala que não se pode reduzir a essência da psicoterapia “ao 

tipo de conhecimento que pode ser sistematizado em algum método e repetido na forma de 

uma técnica” (p. 79), pois esta se mostra insuficiente e não abarca o fenômeno em sua 

totalidade. Distanciando-se do pensamento da era da técnica, a clínica de inspiração 

fenomenológico-existencial apoia-se na filosofia da existência para tentar resistir ao caminho 

previamente dado pelas determinações do mundo, levando em consideração outros modos de 

pensar o homem (HEIDEGGER, 1953/2006).  

A Psicologia de inspiração fenomenológica critica a ideia de eu substancializado, 

interiorizado, fechado em si, independente do mundo. Por mais elaboradas que sejam as 

teorias e técnicas psicológicas, elas desconsideram o modo de ser mais originário do homem, 

a relação primeira entre o homem e o mundo como fenômeno inseparável. Esta crítica emerge 

a partir da crise da subjetividade da filosofia no século XIX, devido à insuficiência de tais 

teorias em abarcar a experiência humana em sua concretude, causando o encurtamento do 

mesmo em detrimento da complexidade da existência humana (FEIJOO, 2011).  

 Heidegger (1953/2006) sugere o pensamento meditante para além daquele que tudo 

mensura. Não se trata de uma teoria revolucionária, mas o pensamento que medita vem 

lembrar ao homem a existência de um outro modo de pensar (FEIJOO, 2017a). Por exemplo, 
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ao refletirmos sobre os estranhamentos que nos ocorrem na atuação em âmbito domiciliar, 

saímos da posição do óbvio, da naturalização de tudo e cedemos lugar à reflexão, ao 

questionamento das coisas. No estranhamento há a desnaturalização do que era visto como 

previamente dado, abrindo-se assim o espaço para a meditação e um outro modo de 

experiência do ser do ente. Em suma, o estranhamento nos lembra que não somos onipotentes 

e nos abre a possibilidade para ver que os pressupostos teóricos e técnicos não 

asseguram/garantem nossas práticas clínicas. 

Por esse motivo, considerando que a psicoterapia domiciliar é tomada quase que de 

modo hegemônico pelas determinações tecnocratas, pretendemos mostrar um outro modo de 

fazer clínica domiciliar que se apoia na filosofia da existência, que considere homem e mundo 

indissociavelmente, onde a técnica seja mais do que somente um meio para se alcançar um 

fim.  
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5. O ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM DOMICÍLIO NA 

PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL: análise 

fenomenológico-existencial de uma situação clínica 

 

Como visto até o momento na revisão de literatura, entendemos que a adaptação dos 

referenciais teóricos e técnicos, o contato com os familiares, o sigilo e a privacidade em 

cômodos que se tornam settings terapêuticos passíveis de imprevistos e as situações inusitadas 

não inviabilizam o acontecimento do atendimento psicológico em domicílio. Muito pelo 

contrário, isso diz de uma prática viável cujos elementos da clínica psicológica tomam outras 

proporções nesse ambiente que também apresenta peculiaridades.  

A revisão narrativa da literatura também aponta para um dado interessante. Os 

estudos que versam essa modalidade de atuação se orientam quase que totalmente por uma 

perspectiva tecnocrata, como discutido no capítulo anterior. A experiência da autora dessa 

pesquisa nos auxiliará a apresentar a pensar uma perspectiva clínica contrária a este modo de 

fazer psicologia e que se sustenta na noção de cuidado, cujo modo de acolhimento conduz o 

paciente às suas próprias possibilidades. Essa clínica psicológica, que se concretiza em 

domicílio, compreende elementos que serão revisitados sob a ótica da filosofia da existência, 

possibilitando ao psicólogo fenomenológico-existencial uma postura que se encaminhe pela 

paciência e de modo sereno. 

A Psicologia de inspiração fenomenológico-existencial, ao se opor à ideia de 

subjetividade, interioridade e dicotomia entre homem e mundo, alega que esta ciência 

desconsidera o modo de ser mais originário do homem, a relação primeira entre o homem e o 

mundo como fenômeno inseparável. Esta crítica decorre da crise da subjetividade da filosofia 

no século XIX, devido à insuficiência de tais teorias em abarcar a experiência humana em sua 

concretude, causando o encurtamento do mesmo em detrimento da complexidade da 

existência humana (FEIJOO, 2011).  

Segundo Husserl (1910/2007 apud FEIJOO, 2011), a filosofia moderna se utiliza da 

atitude natural, que toma a natureza como se simplesmente existisse e tivesse seu sentido 

previamente determinado. O homem é visto como objeto, substância fechada em si mesmo, 

que se constitui dicotomicamente em relação ao mundo. O filósofo sugere o uso da atitude 

antinatural com o intuito de retorno às coisas mesmas tal como elas se dão, o retorno à gênese 

dos atos e ao caráter de intencionalidade de sua realização. Assim, a questão levantada 

implica em superar as tendências metafísicas que criam teorias acerca dos entes, saindo assim 

do campo empírico e deixando o fenômeno emergir sem teorizá-lo (FEIJOO, 2011). 
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Nesse sentido, a Fenomenologia de Husserl não obedece às determinações de seu 

horizonte histórico e dá um passo atrás, de volta às coisas mesmas tal como elas se 

apresentam na superação das tendências metafísicas de criar teorias acerca dos entes. Afinal, 

será mesmo que todos nós passamos pela fase do Complexo de Édipo como afirma Freud? 

A clínica de inspiração fenomenológica se distancia da clínica tradicional por 

apresentar um modo de compreensão dos fenômenos mediante a noção de intencionalidade de 

Husserl e de poder-ser de Heidegger (FEIJOO, 2011; 2017a). Uma vez que as teorias e 

técnicas propostas pela Psicologia moderna desconsideram o modo de ser mais originário do 

homem, como afirma Feijoo (2017a) “as teorias são verdadeiros devaneios que acabam por 

perder de vista a experiência humana” (p. 52). Assim, os psicólogos que se ancoram na 

filosofia da existência interrogam os parâmetros da Psicologia moderna e suas aplicações, 

levando em consideração o horizonte histórico no qual estamos inseridos.  Portanto, nessa 

perspectiva da Psicologia há uma mudança de olhar da ideia de moral, do certo ou errado, do 

modelo corretivo de homem e vai ao encontro do que está em jogo, partindo da experiência do 

ser e da relação originária homem-mundo. Não se trata do que o homem faz ou deixa de fazer, 

mas a forma como ele mesmo se relaciona com sua existência. 

Deste modo, a Psicologia Fenomenológica se aproxima de autores como Kierkegaard, 

Heidegger e Sartre, pois partir dos fundamentos por eles levantados nos possibilita pensar a 

Ontologia do Ser por intermédio da Filosofia em sua gênese, emergindo assim outra 

possibilidade de pensar. Essa rica aproximação nos é importante porque os filósofos da 

existência nos dão os elementos que precisamos: o foco no Ser.  

Não se trata de buscar um novo modelo representacional, nem de tomar a Filosofia 

proposta por esses autores como uma teoria, mas de propor um outro modo de pensar. A 

existência não é abarcada por teorias, já que estas são sistematizadas e estruturadas a partir de 

modelos. Não haver teoria significa que não partimos de um homem já dado, 

substancializado, sistematizado, autônomo. Saímos da perspectiva da saúde/doença para 

compreender que o homem é sempre ser-no-mundo e cada um articula o mundo de maneira 

singular. 

Ao distanciar-se do pensamento da Era da Técnica, a clínica de inspiração 

fenomenológica resiste ao caminho previamente dado, pois não se deixa levar pelas 

determinações do mundo. Levamos em consideração outros modos de pensar o homem, de 

forma não teorizante (FEIJOO, 2017a). 

Neste modo de pensar, o homem não é visto como totalidade e sim como: liberdade, 

abertura, possibilidade, finitude, indeterminação. O ser do homem se constitui sempre na 
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existência, não é determinado aprioristicamente por nada, somente pela existência. O nosso 

fazer na clínica preza pelo abandono às técnicas, pois elas são insuficientes para apreender a 

experiência. A verdade da técnica fica obscurecida quando acreditamos que ela é um 

instrumento do homem, pois trata-se de uma determinação do horizonte histórico daquilo que 

nos determina.  

A clínica psicológica herda do mundo cristão o hábito da confissão, de verdade a ser 

estabelecida. Afinal, já que se tem o livre-arbítrio você pode seguir o caminho correto ou o 

errado. Na clínica de base fenomenológico-existencial não existe verdade a ser estabelecida, 

mas medidas a serem conquistadas. A psicoterapia é um espaço de manutenção da 

possibilidade da conquista de sua própria medida, por isso que na minha existência eu 

encontro minha própria medida (FEIJOO, 2017a). 

Popularmente conhecido como um dos aspectos que compõem o atendimento 

psicológico, a ideia de confissão e os elementos que envolvem a herança da psicanálise para a 

prática clínica, são facilmente observados na clínica domiciliar. Frases ditas pelos familiares 

como: fale para ela o que você está sentindo, não esconda nada. Ela é a psicóloga que vai 

ajudar você a sair dessa; vamos deixar o ambiente mais parecido com um consultório; você 

vai atendê-la aqui na sala? O quarto me parece ser mais confortável; Ele te contou o que 

aconteceu esses dias?; nos mostram a força do caráter confessional, da necessidade de 

preparação do setting terapêutico, do sigilo e da privacidade.  

Assim, tratemos uma situação clínica demonstrando como a autora conseguiu 

construir uma prática clínica que não se norteia nos parâmetros das aplicações de técnicas e 

nem se baseia em referenciais teóricos, mas se encaminha pela serenidade e em uma postura 

paciente. Atender um paciente na cozinha, preparando um cuscuz de milho e recordando as 

raízes nordestinas, pode ser visto com um certo estranhamento, mas um fisioterapeuta não se 

intimida quando um paciente prefere fazer o exercício na presença dos familiares. Se a escuta 

e a postura ética são os pilares da clínica psicológica, como afirmam os autores da revisão 

narrativa da literatura (LAHAM, 2004; REICHEL, 2008; JUNIOR, 2008; MOREIRA e 

CREPALDI, 2016; MOTTA, 2010; HICKEN e PLOWHEAD, 2010; ALEXANDRE e 

ROMAGNOLI, 2017; GRILO, 2012; GLEBOVA et. al, 2012). O receio em atender na 

cozinha, na varanda ou na mesa de jantar com os demais familiares talvez seja uma questão 

do psicólogo e não do analisando.   
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5.1 Análise existencial do discurso clínico 

 

 De antemão, é importante esclarecer que por se tratar de uma situação experienciada 

pela própria autora, nesse tópico em que faremos a análise de uma situação clínica, o relato 

será descrito em primeira pessoa. Além disso, cabe ressaltar que esse estudo foi autorizado 

pelo paciente e seus familiares (vide apêndice I), e visando manter o sigilo e a privacidade dos 

mesmos, utilizamos nomes fictícios. 

Era um fim de tarde em setembro quando recebi a ligação de uma empresa de home 

care perguntando se poderia prestar-lhes um serviço, pois havia um senhor necessitando de 

atendimento. Falaram-me que ele já havia passado por dois psicólogos e o seu caso era 

complexo, devido às limitações. Seu diagnóstico: esclerose lateral amiotrófica (ELA).  

Prontamente respondi que poderia atendê-lo e do outro lado da linha percebi o alívio 

da funcionária da empresa, que agradeceu e completou marque o atendimento e depois me diz 

se pretende ficar com o caso ou não. Se não der, tudo bem. Entenderemos. E assim iniciei 

minha experiência com atendimento psicológico domiciliar. 

 Entrei em contato com a esposa do paciente e marcamos o primeiro atendimento. 

Extremamente ansiosa, cheguei à sua residência e fui recepcionada pelo técnico de 

enfermagem, que me convidou para esperar no sofá enquanto desceria com o senhor, ao qual 

chamaremos aqui de Carlos. Enquanto aguardava me senti tomada por um incômodo 

inexplicável. Olhando ao meu redor percebi que sua casa estava empoeirada, fedida e os 

objetos que a compunham encontravam-se revirados, como se um furacão tivesse passado por 

lá há pouco tempo. Era um lugar sombrio e escuro! Não por falta de iluminação, mas o 

excesso de objetos amontoados pela casa dificultava o acesso à sala. A porta da cozinha era a 

única entrada para a casa, visto que a da sala estava bloqueada com cadeira higiênica, 

colchonete, caixas e até mesmo um aparelho de micro-ondas. A cozinha por si só já anunciava 

a disposição da casa: a comida em cima do fogão, a pia cheia de louças, um tapetinho com as 

necessidades do cachorro e, em meio a uma torre de panelas, me vi tendo o cuidado redobrado 

para passar no curto espaço entre a porta de entrada e a da sala. 

 Já na sala, a enorme televisão estava ligada em um canal de carros e o som altíssimo se 

emudeceu quando ouvi o barulho de uma máquina. Era Carlos descendo pelas escadas em 

uma cadeira específica para degraus. Sua doença havia paralisado seus membros superiores e 

inferiores, e os músculos da garganta começavam a atrofiar. Logo, sua comunicação já estava 

prejudicada. Enquanto o técnico o ajudava, a esposa do paciente veio ao meu encontro, pegou 



56 
 

um banco e se sentou em minha frente. Todos aparentavam estar cansados, mas sua esposa, 

que chamaremos aqui de Maria, me parecia tão bagunçada quanto a casa. 

 O técnico transportou Carlos da cadeira para o sofá e iniciamos o atendimento, eu, o 

paciente e sua esposa. Apresentei-me e pedi para Carlos contar um pouco de si. Naquele 

momento me dei conta da complexidade do caso, pois não conseguia entender uma só palavra 

que saía de sua boca e percebi que Maria estava ali não apenas como esposa, mas 

principalmente como tradutora. Pensei será que isso vai dar certo? Como estar com o outro 

quando ele se apresenta através de uma terceira pessoa?. Eu estava nitidamente 

desconcentrada e incomodada: a televisão alta, a bagunça, o cheiro da casa. Naquele momento 

tudo me era estranho, o que aprendi na universidade envolvia quatro paredes, uma poltrona e 

apenas duas pessoas que falavam perfeitamente.  

 Um pouco confusa e alternando meu olhar entre os dois, informei-lhes que a Home 

Care me contatou para que pudesse dar continuidade ao acompanhamento psicológico. 

Assim, perguntei o que gostariam de compartilhar comigo nesse primeiro momento. 

Rapidamente Maria respondeu: ele precisa se tratar, se ajudar pra doença não progredir. 

Estou cansada de ter que fazer tudo: eu cuido dele, cuido da casa, administro as coisas dele, 

brigo com a home care quando falta medicamento, levo ele para médico. Ele precisa me 

ajudar. Vi que Carlos estava falando algo e perguntei o que ele estava dizendo, Maria 

respondeu: ele está dizendo que não precisa de psicólogo, pois está bem, mas quem precisa 

sou eu (CpL).13 Maria deu um sorriso sem graça e resmungou para Carlos: você sabe que 

precisa sim, pra desabafar um pouco.  

 Diante da tensão, seria apressado entrar em qualquer questão no momento. Pedi que 

me contassem o que é a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e há quanto tempo foi 

diagnosticado. Mais uma vez Maria tomou a palavra e detalhadamente informou que em 2009 

a doença era pouco conhecida, e por conta disso foram meses de aflição até chegar ao 

diagnóstico. Os médicos deram a Carlos apenas dois anos de vida, contudo, havia se passado 

seis e lá estava ele, lutando para continuar prolongando o que chama de sobrevida14. 

                Carlos interrompeu Maria para lembrá-la de falar algo. Volto meu olhar para ele e 

me esforço na tentativa de entender o que está sendo dito. Segundo Maria, ele pediu para 

 
13 Para uma melhor compreensão da leitura criamos siglas ao final das falas do paciente indicando quem/se 

estava traduzindo a frase. 

CpL – Carlos por Maria 

CpT – Carlos por Técnica 

C – Carlos 
14 Termo utilizado na medicina indicando o prolongamento da vida para além do suposto ou esperado pela 

estatística de portadores de uma doença. 
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contar tudo, isto inclui a reação de seus dois filhos ao saber que o pai morreria em breve. Sua 

esposa relata que o filho mais novo, ainda aos 12 anos, entrou em depressão, parou de estudar, 

começou a usar drogas, ocasionando numa advertência do Conselho Tutelar. Na ocasião, já 

aos 18 anos, o adolescente havia se distanciado das drogas e estava investindo na carreira 

musical. O analisando ressalta, ao seu modo, que o filho é participativo e bastante 

colaborativo em seus cuidados.  

Sua primogênita, atualmente com 25 anos, na ocasião já não residia mais com os pais 

e ficou em choque ao saber do diagnóstico do pai. Segundo Maria: sua reação foi muito 

estranha, ela passou cerca de seis meses sem vir visitar o pai. A jovem se relaciona muito 

bem com o pai, é bastante participativa no processo da doença e, por vezes, tenta tomar a 

frente de certas situações. 

 Perguntei a Carlos como era para ele ouvir o que sua esposa havia relatado. Enquanto 

o analisando responde, mantenho-me com ele mesmo sem entender uma só palavra do que 

estava sendo dito. Maria começa a traduzir, e a essa altura do atendimento comecei a entender 

que era possível estar com os dois, além do mais, não era preciso ouvi-lo falando 

audivelmente ou vê-lo com a saúde em perfeito estado para que houvesse um encontro e o 

vínculo. Algo em Carlos não havia se modificado, algo estava para além da ELA e das 

limitações que a vida lhe impunha, era ele mesmo e o seu modo de ser. 

 O analisando, mostrando-se tranquilo e participativo, comenta que tem aprendido com 

os percalços da vida a viver e conviver com a ELA de maneira positiva. Contudo, chama-me a 

atenção seu semblante de cansaço. Apesar do acompanhamento psicológico ser um serviço 

indispensável aos usuários de Home Care, prefiro perguntar se Carlos tem interesse no 

atendimento. Ele concorda movimentando a cabeça e afirma novamente estar sobrecarregando 

sua esposa, visto que ela se dedica inteiramente aos seus cuidados. Assim, encerramos o 

primeiro atendimento. 

Comumente o atendimento psicológico ocorre por meio da sugestão dos familiares ou 

do encaminhamento de um médico (LAHAM, 2004). Entretanto, parte-se da premissa de que 

o profissional é o detentor do saber e tem conhecimento do que o outro realmente precisa. Há 

casos em que o paciente não está receptivo à ideia do acompanhamento psicológico, não 

porque tenha aversão à função do profissional, mas por acreditar que, de fato, prescinda de tal 

acompanhamento.  

Carlos, inicialmente, sinalizou que não precisava de atendimento psicológico, já sua 

esposa justificou a necessidade de tal. Explicar os benefícios desse serviço e sugerir que o 

paciente aceitasse o acompanhamento estava fora de questão. Caso assim o fizesse, estaria 
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agindo de modo a tutelar, controlar e tomar para mim a responsabilidade da decisão que cabe 

ao outro. Na clínica psicológica, corriqueiramente pessoas indecisas solicitam que o 

profissional lhes oriente, aconselhe, e até mesmo indique um caminho a se seguir. Para Feijoo 

e Protasio (2010), essa atitude de tutelar o outro em suas escolhas é inviável à clínica 

fenomenológico-existencial. Nesta não há a pretensão de apontar caminhos, mas devolve-se 

“ao homem o cuidado por sua existência, ou seja, a sua própria tutela” (p. 168). Assim, 

percebi que naquele momento, também seria apressado levantar qualquer questionamento e 

aguardei Carlos manifestar a sua escolha. 

 Nos encontros seguintes não ficou claro qual era sua queixa, mas o analisando frisou 

se considerar agnóstico e refletir bastante sobre o sentido da vida. Tem afinidades com os 

princípios do budismo, medita e busca a sabedoria e o desapego material, o que o ajuda a 

superar as dificuldades da doença. Carlos não se sentia totalmente confortável para falar de si 

na presença de alguns técnicos, sinalizando os limites do sigilo e da privacidade, mas como 

ainda precisávamos de alguém para auxiliar na comunicação, os encontros passaram a 

acontecer nos plantões de um funcionário de sua confiança.  

Alguns atendimentos giraram em torno de suas ideologias. Era perceptível o quanto 

Carlos se sentia animado ao explicar aquilo que eu e a técnica de enfermagem não 

conhecíamos. Ele costumava falar frases de efeito, onde pouco podia perceber a sua 

experiência sobre o assunto abordado. Orgulhava-se de seu tempo de sobrevida, afinal lhe 

deram apenas dois anos e ele já estava no quinto.  

Engenheiro eletricista de uma renomada empresa no âmbito nacional, Carlos exercia a 

função de coordenador de um determinado setor. Sempre muito calculista, dizia que pouco era 

surpreendido por imprevistos da vida. Certo dia confessou que se desesperou ao receber o 

diagnóstico, pois se tratava de uma variável que não podia controlar (CpT). Pergunto-lhe 

como foi lidar com a imprevisibilidade da vida, ao que me respondeu: chorei muito, mas 

mantive a calma. Descobri que o segredo era agir racionalmente. Fazia dessa situação como 

se fosse um jogo como de xadrez, sempre tentando pensar lances a frente da jogada, e deu 

certo, pois consegui dobrar a quantidade de anos de prognóstico (C), se orgulha.  

Seu discurso me dava a impressão de estar sempre pronto, com suas ideologias e 

frases de efeito. Queria poder me aproximar de sua experiência, pois até o momento não 

conhecia os motivos que o levavam a se interessar pelo atendimento psicológico. Carlos se 

dizia bem resolvido com o fato de ter ELA, mencionava sempre a oração da serenidade: é 

preciso ter a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para 
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modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras (CpT). Contudo, 

não se aprofundava em suas questões, e eu, aguardava em paciência. 

Passado um tempo, a relação de confiança parecia já estabelecida e nossas conversas 

giravam em torno de suas lembranças. O atendimento, segundo Carlos, se mostrava tão 

agradável que intitulou nossos encontros de “chá das 17h”, porque de fato era neste horário. A 

presença da técnica de enfermagem, as conversas rememorando o passado, as peculiaridades 

do atendimento no ambiente domiciliar e a aparente ausência de queixa despertou em mim o 

questionamento: será que o que estou fazendo é psicoterapia? Será que estou agindo apenas 

como uma visita? Neste momento questionei o meu fazer e minha postura enquanto 

psicóloga.  

Dias depois a pergunta foi respondida, Carlos havia discutido com a esposa, pois esta 

reclamou dos nossos encontros e de sua proximidade com a técnica de enfermagem: nunca vi 

um atendimento psicológico com tanta risada, pra mim, isso que você faz não é terapia, 

exclamou Maria, segundo Carlos. O analisando contou sorrindo, me senti incomodada e 

questionei: e para você é o que? Ele me olhou, aparentemente espantado, e prontamente ele 

respondeu claro que é terapia, quem tem que dizer se é ou não sou eu (C), disse como se 

fosse óbvio. Respirei aliviada, mas não satisfeita com o meu “analisando perfeito”, perguntei: 

como tem sido a terapia para você?, ao que me responde: tem sido a melhor hora da minha 

semana, você tem me ajudado com meus questionamentos e reflexões acerca da vida (CpT). 

Assim, comecei a compreender que, ao questionar sobre a queixa também estava 

buscando a objetividade na psicoterapia e recaindo no que Heidegger (1953/2006) chama de 

característica da essência da técnica: a produtividade, instrumentalidade. Como dito no 

capítulo anterior, a Psicologia é uma ciência moderna que tem suas bases firmadas na 

perspectiva tecnocrata e opera, sobretudo, por meio de métodos, teorias e técnicas e com 

expectativa de controle e reversão de sintomas.  

A clínica que se inspira na Psicologia fenomenológico-existencial busca se distanciar 

da objetividade, da utilização de métodos e, consequentemente, da noção de causalidade, 

rompendo com a necessidade de sempre responder a um “por que” e “para que” delimitado. 

Nada mais objetivo, nesta perspectiva, do que tão somente acompanhar o acontecimento. Não 

há uma objetividade previamente dada nem que precise ser solucionada (SÁ, 2017; FEIJOO, 

2017a). 

A clínica é, sobretudo, o lugar daquilo que acontece como acontece, é um espaço de 

meditação, lugar que possibilita tão somente o demorar-se. O pensamento que medita vem 

lembrar ao homem a existência de outro modo de pensar que está sempre presente em nosso 
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ser. A clínica como lugar da meditação sustenta essa outra maneira de pensar e não almeja 

chegar em determinado local. Trata-se de um espaço para debruçar-se sobre suas questões 

(FEIJOO, 2017a).  

Assim, pedi que Carlos falasse mais sobre a melhor hora da sua semana, mas o 

analisando preferiu contar os detalhes do conflito e confessou que seu casamento declinou 

após o diagnóstico e o progresso da doença. Desde jovem foi educado a exercer diversas 

atividades domésticas, inclusive a costura e quando se casou permaneceu no comando de tais 

tarefas. Após o diagnóstico, sua esposa precisou assumir a administração da casa: ela nunca 

fez nada, eu quem cuidava dos meninos, fazia a comida... eu gostava disso. Hoje a casa é 

bagunçada porque ela não sabe fazer essas coisas (CpT).  

Carlos mencionou ainda que pretendia se separar e sair de casa, pois: Maria tem 

problemas psicológicos, não sei se ela é bipolar ou depressiva. Há alguns anos disse que 

queria me separar e até tentei sair de casa, mas ela tentou se matar, ficou internada e por 

isso desisti. Agora ela está fazendo de tudo para acelerar a minha doença. Ela quer me ver 

morto. Ela me culpa por não ter mais vida (C). Por esse motivo, havia retomado os planos de 

alugar um apartamento com a ajuda de sua filha mais velha.  

Dada à complexidade do assunto, inicialmente me senti incomodada e com receio de 

estarmos sendo ouvidos por Maria, visto que o encontro acontecia na sala. Por um instante 

pensei em alertar-lhe sobre essa possibilidade e de sugerir que conversássemos em outro 

local. Contudo, me dei conta de que isso não era uma questão para Carlos e cabia a mim a 

familiarização com esse incômodo. Afinal, se o analisando não havia indicado outro 

ambiente, é porque ele se sentia minimamente confortável na sala.  

Aos poucos fui entendendo que até uma sala empoeirada, com a televisão sempre 

ligada e objetos empilhados pelo chão, tem o potencial de setting terapêutico, pois apesar 

desses intemperes, a sala se mostrou um espaço de doação, possibilitando um encontro 

acolhedor entre duas pessoas dispostas, abertas a isso. No que concerne à relação analista-

analisando, Da Costa (2015) chama de acolhimento atento a postura clínica do psicólogo que 

se dispõe a estar junto ao outro. Essa postura clínica abre espaço para que o profissional 

acolha atentamente aquele que se encontra em sofrimento. 

Outro elemento interessante a ressaltar é que a televisão permanecia ligada durante 

nossos encontros. Não se tratava de um acordo, mas, de certa forma, constatamos que esse 

aparelho contribuía com o sigilo do atendimento, visto que o som impedia de sermos ouvidos 

e, nitidamente, isso nos tranquilizava. 
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No artigo 9 do Código de Ética do Psicólogo recomenda-se que o sigilo e a 

privacidade sejam respeitados independente da área de atuação. Entretanto, Laham (2004) 

ressalta que a imprevisibilidade do ambiente inviabiliza a garantia desses elementos. Junior 

(2008) lembra que nessas novas e múltiplas formas de atuação é preciso reconsiderar as 

especificidades e questões da ética profissional conforme cada caso. Como podemos ver, o 

sentido que Carlos atribui ao sigilo e à privacidade não se enquadra àquele preconizado pela 

clínica convencional. O tom do sigilo e da privacidade são dados pelo analisando, a cada 

sessão. Por isso, é possível que um dia o atendimento seja na sala com um técnico de 

enfermagem, mas em outro dia ocorra no quarto com outro funcionário ou até mesmo 

sozinho.  

Certo dia Maria pediu para conversarmos em particular, pois havia discutido com 

Carlos. Em tom de desabafo e com a voz embargada queixou-se do vínculo de Carlos com a 

técnica de enfermagem, demonstrando ciúmes, apesar de negar: eu sei que nosso casamento 

já acabou e não tenho ciúmes dele, apenas acho falta de respeito comigo essa proximidade 

dos dois. Informou ainda que seu marido criou um mundo pra si onde o modo como fala da 

aceitação da doença, sua intelectualização e os pensamentos budistas encantam as pessoas. 

Mas ele esconde sua dor e o sofrimento. Maria falou ainda sobre seu sofrimento ao exercer 

tantas funções e não ter o reconhecimento que acredita merecer: eu estou cansada de ter que 

cuidar de tudo e não ser valorizada por ninguém... Eu não tenho mais vida e ainda sou a 

errada da situação. Eu deveria ter me separado dele quando soube do diagnóstico, pensei 

que seriam só dois anos, mas já estamos no quinto, demonstrando arrependimento. 

Esta situação clarificou o que se mostrava a mim de forma sutil: Carlos não é a 

limitação da doença que está vivendo. A limitação decorrente da doença pode se mostrar ao 

adoecido como restrição, mas não para Carlos que, mesmo sendo dependente de todos e para 

tudo, enxerga possibilidades como, por exemplo, sair de casa em resposta aos conflitos 

conjugais, algo que não é visto como uma opção para Maria. 

O analisando reconhece quão difícil é suportar as dores físicas advindas da ELA, mas 

afirma eu amo a vida e cada dia a mais é uma conquista para mim (CpT), além de 

demonstrar orgulho do seu tempo de sobrevida. Apesar de seguir os princípios budistas e suas 

verdades, tais como: a vida é sofrimento; a origem e a causa do sofrimento é o desejo; o fim 

do sofrimento é a supressão do desejo; e o caminho para eliminar o sofrimento está na via de 

oito passos e através dele atinge-se o Nirvana. E de praticar a ataraxia – indiferença para com 

a vida, completa ausência de perturbações ou inquietações da mente, felicidade obtida através 

do domínio ou da extinção de paixões, desejos e inclinações sensórias – Carlos se percebe 
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demonstrando o sentimento de orgulho pelo tempo de sobrevida e pela sua conduta diante da 

vida. Ao se dar conta disso, busca se esquivar de tal sentimento.  

Em outro momento o analisando comentou que havia recebido um presente da 

Associação Brasileira da Esclerose Lateral Amiotrófica, um dispositivo que juntamente com 

um computador facilitaria sua comunicação. Este aparelho foi um divisor de águas na nossa 

relação, pois Carlos começou a se expressar através de textos reflexivos e, sempre que 

terminávamos a leitura, ele perguntava num tom de aprovação o que você achou? Gostou? 

(C). Tematizávamos os assuntos específicos de cada texto e me limitava a afirmar 

independente da minha opinião, me parece que você gostou. Carlos se dizia indiferente e até 

diminuía a importância do seu texto.  

Todavia, certa vez admitiu ser vaidoso e gostar de receber elogios, sobretudo, através 

de seus textos. Percebendo seu semblante de descontentamento diante da confissão, uma vez 

que isso vai de encontro aos princípios do budismo, apontei-lhe o que havia notado. 

Prontamente Carlos retrucou: não me orgulho de ser vaidoso, mas que mal há nisso? 

Devolvi-lhe o questionamento: que mal há em ser vaidoso? com o intuito de nos demorarmos 

em suas questões e refletirmos sobre a possível infração ao princípio do budismo. 

A clínica existencial busca se aproximar do pensamento que medita, tal como proposto 

por Heidegger (1959), e se distanciar, na medida do possível, do pensamento calculante que 

sustenta a essência da técnica, que antecede, tenta prever e controlar as coisas. O exercício de 

meditar na clínica psicológica existencial implica em refletir, de se demorar sobre as coisas, 

não pretende chegar a uma verdade, a lugar algum. O psicólogo, em sua escuta ativa, não se 

propõe a nada, mas tão somente acompanha o analisando em suas reflexões. Contudo, o 

filósofo alerta que esse meditar exige um grande esforço, um treinamento demorado, um 

exercitar-se constante. 

Heidegger menciona ainda a distinção entre o tomar conhecimento de algo que 

ouvimos e lemos e a reflexão sobre tais coisas. Em outras palavras, a ciência nos faz esquecer 

de refletir e nos instiga a conhecer e controlar as coisas, transformando a relação do homem 

com o mundo em objeto, não como indissociáveis. 

Pensando nisso, algo acontece quando Carlos vai além das frases de efeito e se 

aprofunda em suas questões. Apesar de buscar se afastar de sentimentos como orgulho e 

vaidade, o analisando se percebe tomado pela vaidade. O descontentamento dá lugar para a 

reflexão, e eu apenas acompanho o seu exercício meditativo. Não pretendendo chegar a uma 

resposta, mantenho-me em silêncio diante do questionamento devolvido que mal há em ser 

vaidoso?. O silêncio fala e eu permaneço em disposição serena, escutando-o ativamente.  
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Isto nos mostra que sua afinidade com o Budismo e a Ataraxia o ajuda em suas 

questões, mas o exercício de indiferença e desapropriação para com a vida se perde em seu 

discurso. Carlos demonstra ser desprendido de algumas coisas, mas não de sua vida pois esta 

vale tanto a pena para si que luta diariamente para aumentar seu tempo de sobrevida.  

Meses após o início dos atendimentos Carlos escreveu um texto sobre dor e 

sofrimento: O sofrimento aparece quando nós começamos a lamentar por coisas que não 

podemos mudar. A lamentação é o combustível do sofrimento. O processo de aceitação, em 

relação às coisas que não podemos mudar, vai ter um papel importante para eliminarmos o 

sofrimento (C). Diante disso, afirmou não sofrer, pois não se lamenta de sua situação. 

Contudo, comentou um pouco sobre sua dor, assunto que não gosta de se aprofundar. Para o 

analisando, a solidão é o estágio final de sua doença: é muito difícil sentir o seu corpo 

parando... No final será somente eu comigo mesmo: minha mente (...) estou piorando, estou 

tentando levar do jeito que dá pra levar, mas não tem sido fácil (...) meu corpo está péssimo, 

mas pelo menos minha mente continua boa (C).  

Saber que em pouco tempo ele terá apenas a si e em se tratando de uma solidão 

inevitável, Carlos, com o semblante triste, tenta se conformar. Entretanto, apesar de se 

incomodar com o fato de depender dos outros e estar sob a responsabilidade de sua esposa, a 

todo instante, e em diversas situações, explicita aos familiares que: apesar da dependência 

física ainda posso e vou decidir sobre as coisas, por menores que sejam (C), como por 

exemplo, sua alimentação.  

Em um atendimento, Maria pediu para conversar em particular. A esposa do 

analisando bem como o técnico de enfermagem, estavam aflitos, pois suspeitavam que Carlos 

estaria tentando cometer suicídio. O analisando recusava a se alimentar corretamente, quer 

dizer: como recomendava a nutricionista. Assim, Maria suplicou: converse com ele, veja por 

que ele está assim. Por que quer se matar?  

Diferente do que foi pedido, esperei que o assunto emergisse no encontro, pois se 

fosse significativo para Carlos, ele viria à tona. O analisando disse que sua esposa estava 

implicando com sua alimentação e precipitadamente acusando-o de ideação suicida. Diante da 

abertura, perguntei: você pensa em não mais existir? Rapidamente Carlos explicou: claro que 

não penso nisso, você me conhece (...) não vou comer a quantidade que ela ou a nutricionista 

querem, só vou comer o que é suficiente pra mim. Quem sente dor na hora de engolir sou eu, 

além disso, posso me engasgar com mais facilidade (C).  

Certa ocasião Carlos teve uma crise de falta de ar e a home care enviou uma 

ambulância para interná-lo, quando deveria ter enviando um médico para examiná-lo. O 
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analisando se recusou a ser internado, afirmou que a crise passaria, pois tem conhecimento do 

seu corpo mais do que qualquer outra pessoa naquele local. De fato, isto aconteceu. Ao 

questionar como ele se sentiu diante desta situação prontamente respondeu com um sorriso no 

rosto: me senti bem, porque pude decidir sobre a minha vida (C). Percebemos que Carlos se 

empenha não apenas em postergar a sua morte, mas, principalmente em sentir-se vivo. Foram-

se os movimentos corporais, mas autonomia em poder decidir o que e quanto comer é algo 

que não deve ser usurpado. É visível que o analisando chama para si a responsabilidade de sua 

própria existência, aquilo que Heidegger (1926/2005) chama de cuidado de si. 

Entre uma situação e outra, onde Carlos relatava seus conflitos com Maria, 

questionava-lhe: o que você acha que ela está querendo dizer com isso?, mas, nitidamente, o 

analisando não dava importância ao sofrimento da esposa e preferia mudar de assunto. Em 

outra ocasião o analisando sugeriu que eu assistisse o filme “A Teoria de Tudo”, que retrata a 

vida do físico Stephen Hawking, portador da Esclerose Lateral Amiotrófica. Mencionei que a 

história da vida dele é bastante interessante e até semelhante à sua e completei, mas sabe o 

que também me chamou a atenção no filme? O sofrimento da esposa dele, a sobrecarga em 

ter de se responsabilizar por tantas coisas. Lembra da cena em que ela, já exausta, diz ao 

marido ‘eram só dois anos?’. Carlos fez um sinal afirmativo e prossegui: o sofrimento dela 

me lembra o de sua esposa porque para ela também foi dito que seriam apenas dois anos, 

não é mesmo?. 

 Carlos faz uma pausa, me parece chateado, em seguida diz: é, mas não tem 

importância porque ela é doida, ela só quer chamar a atenção. Ela briga com todo mundo 

nessa casa, faz um inferno (C). Desse modo, o analisando se diz indiferente à sua esposa: 

paramos de brigar, pois decidi ser indiferente a ela. E explica: dizem que o contrário do 

amor é o ódio, na verdade é a indiferença (C). Logo, percebemos que esse foi o modo mais 

eficiente que Carlos encontrou para atingi-la. 

No que diz respeito à Maria, é perceptível que há um movimento contrário ao de seu 

marido. Onde não há doença, limitações físicas e dependência, não necessariamente há 

liberdade e possibilidade, pois percebemos em Maria uma pessoa fechada aos possíveis, que 

se sente amarrada, tolhida e até mesmo adoecida. Por outro lado, Carlos relata que as 

dificuldades das dores físicas, da paralisia e da dependência não são impedimentos para que 

ele não sinta prazer em viver e de desejar envolver-se sexualmente com outra mulher. 

Olhando rapidamente, parece-nos que na vida de Carlos não há indicativos de 

possibilidade e liberdade, mas surpreendentemente estas características da existência se fazem 

presentes nas mais diversas situações. Já na vida de Maria, há ressentimento e mágoa. Aliás, a 
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relação é permeada por um ressentimento mútuo. Maria se queixa de um casamento onde não 

há o reconhecimento e a valorização do seu esforço ao assumir um papel do qual não se sente 

confortável. Além disso, também tenta impor controle sobre o marido através da 

administração da medicação, procedimentos de saúde e até mesmo da alimentação.  Por sua 

vez, Carlos minimiza e por vezes menospreza o sofrimento de sua esposa, sendo mais cômodo 

chamá-la de doida ao invés de discorrer sobre sua dor.  

Durante um atendimento, Carlos mencionou estar organizando sua vida para quando 

morrer e disse que oficializará a união com Maria. Perguntei o motivo dessa decisão, ao que 

respondeu: não posso deixar desamparado quem tanto depende de mim (C). Completei sua 

frase afirmando: quem tanto se dedicou e cuidou de você, não é?. Carlos se mostrou 

indiferente ao assunto e concordou com um rápido: é (C). É bem verdade que Carlos queixa-

se, acima de tudo, de se sentir sufocado pelo excesso de controle de Maria, pois já não há 

mais privacidade e sua autonomia encontra-se ameaçada. 

 Passado o momento inicial de estranheza, certo dia, seguindo em direção à residência 

do analisando, me dei conta de que já estava mais confortável – ou talvez já familiarizada – 

com essa modalidade de atuação clínica. Pensando a respeito das semelhanças e divergências 

entre a clínica psicológica convencional e as peculiaridades do ambiente domiciliar, senti-me 

confiante por acreditar estar me saindo bem no meu fazer clínico.  

Contudo, mais uma vez, essa prática psicológica me mostrou que a imprevisibilidade 

do ambiente domiciliar é uma característica importante que nos exige serenidade e paciência. 

Certo dia, entrei na casa de Carlos e de longe pude ouvir os gritos de Maria. Ao saber que 

havia chegado, ela desceu as escadas e começou a desabafar em lágrimas Ainda bem que você 

chegou, Carlos está aí com uma infecção e falta de ar, não quer deixar marcar uma coleta de 

sangue, não quer se alimentar e ainda ligou o ar condicionado nesse frio. Ele quer se matar! 

Virou-se para o analisando e disse: se for isso mesmo me diga, porque não aguento mais fazer 

tudo nessa casa, cuidar de você e ainda assim ser tida como a louca. Maria voltou-se para 

mim com olhar de indignação e finalizou: você acredita que semana passada ele estava aqui 

se gabando dizendo que só está no sétimo ano de sobrevida por mérito próprio? Quer dizer 

então que eu não sou nada! Eu não aguento mais, estou cansada. Maria chorou e subiu para o 

seu quarto. 

 Devido à falta de ar, Carlos estava usando a máscara de bipap e seu semblante de 

cansaço indicava que não tinha forças para conversar nem mesmo através do computador. 

Perguntei se poderia fazer alguns questionamentos apesar de sua situação, ele balançou a 

cabeça de modo afirmativo. Informei que meu papel enquanto psicóloga é de ouvi-los e me 
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manter entre os dois, porém com os dois. Assim, perguntei: você consegue entender o que 

Maria está querendo dizer?, Carlos deu um sinal afirmativo. Como não era possível ao 

analisando se expressar naquele momento, dei continuidade Você consegue perceber que 

diante desse desabafo há dor e sofrimento, que ela se sente sobrecarregada?, mais uma vez 

ele deu um sinal de afirmação. Ficamos um tempo em silêncio e encerramos o atendimento. 

Ao longo do discurso clínico pudemos ver em destaque uma desafiante característica 

do atendimento domiciliar: o vínculo com os familiares. A familiaridade do consultório se 

esvai ao entrarmos em um ambiente repleto de elementos que contam a história de pessoas 

que ali residem. A sensação é de um estranho no ninho que, de alguma forma, encontra o seu 

lugar.  

Minha experiência apontou para a existência de uma linha tênue que marca essa 

prática clínica. A riqueza de detalhes no ambiente residencial e o contato com os familiares 

são elementos que podem estar presentes durante os atendimentos. Carlos, por exemplo, 

utilizou fotos, livros, músicas, quadros significativos e vídeos na Internet – uma vez que 

conversávamos por intermédio do computador - como modo de se expressar diante de certos 

assuntos. Questões familiares também vinham à tona de forma vívida. Por vezes, a maneira 

como era recepcionada ou a própria atmosfera residencial denunciavam a ocorrência de 

conflitos familiares recentes. Certa vez precisamos interromper o atendimento, pois estava me 

sentindo desconfortável em ouvir sua esposa e seu filho aos gritos.  

É preciso ter em mente que o atendimento domiciliar, especificamente via Home 

Care, não se trata de uma terapia familiar em domicílio, cabendo ao psicólogo expor os 

limites de sua atuação. Contudo, é bem verdade que o estabelecimento de laços afetivos 

possibilita abordar assuntos delicados com mais tranquilidade, pois o acolhimento atento não 

se restringe ao analisando, mas se estende aos familiares e funcionários. A escuta atenta, a 

atitude serena e paciente possibilitou ao analista acolher as queixas de Carlos e Maria sem se 

posicionar, no sentido de orientá-los, mas tão somente acompanhá-los em um mútuo exercício 

meditativo. 

 A serenidade sugerida por Heidegger (1959) e a paciência descrita por Kierkegaard 

(1843/2001) são, para Feijoo (2019), atitudes indispensáveis para o analista da clínica 

existencial. A autora lança uma discussão sobre a clínica psicológica como a arte do demorar-

se, que se distancia da psicologia moderna ao defender o “exercício clínico como uma 

possibilidade de resgate da medida existencial em que a clínica sustenta a sua força na frágil 

relação clínica” (p. 69). Fragilidade que se dá ao reconhecer que não temos o poder de 
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antecipar o que está por vir e nem possuímos o controle de uma situação. A força da relação 

está em sustentar a tensão do infinito (FEIJOO, 2017). 

 Assim, o analista deve atuar de modo a “não substituir o outro em suas decisões” (p. 

70), ou seja, não tutelar para si a responsabilidade da existência do outro; e “não estar com o 

outro na pressa” (p. 70) com o intuito de que o processo psicoterapêutico dê resultados. 

Sustentar o espaço da clínica em paciência e serenidade requer do analista o afastamento da 

prática psicológica que opera segundo as determinações do nosso tempo.  Logo, é um lugar 

que não busca respostas, não se apressa em obter resultados, mas que medita, se demora nas 

coisas e atenta-se para não recair nas sedimentações do cotidiano mediano (FEIJOO, 2019).  

 Retornando à situação clínica, lembro-me da aflição de Maria contando que Carlos 

estava fazendo greve de fome tentando cometer suicídio e, ao final da conversa pediu que 

conversasse com o analisando na tentativa de conscientizá-lo. Atender à solicitação de Maria 

implicaria em me posicionar diante da situação, por isso, buscando assumir uma atitude de 

serenidade paciente, optei por esperar que o assunto emergisse no encontro. 

 Em outra ocasião, Maria e o técnico de enfermagem conversaram comigo sugerindo 

que Carlos deveria ter mais momentos de lazer e passear ao menos no condomínio, por mais 

trabalhoso que fosse. De fato, o analisando estava há quase um ano sem sair para passear e, 

por um instante pensei que seria uma ideia interessante. Durante o atendimento me senti 

tentada comentar sobre o assunto, quando ele apareceu me dei conta de que não estava 

sustentando o pensamento meditativo, pois antes mesmo de abrir a boca, já havia me 

posicionado. O vínculo com os familiares e a participação na rotina da casa são tentadores no 

sentido de que podemos recair numa postura tutelar. Isso nos mostra que o movimento de 

adquirir a alma em paciência e a serenidade são um exercício constante. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Por meio das nuances da assistência domiciliar, alcançamos as modulações 

suscitadas por essa modalidade de atendimento. Sem dúvida, tal serviço encontra-se em 

constante expansão devido ao avanço de recursos tecnológicos, principalmente na área da 

tecnologia médica, facilitando a continuidade do tratamento de doentes crônicos em domicílio 

com aparelhos que simulam o internamento hospitalar. A casa que outrora era visitada apenas 

pelos tradicionais médicos de família, atualmente tem aberto suas portas para diversos 

profissionais da saúde, dentre eles, o psicólogo.  

De acordo com os relatos de experiências exibidos, nota-se que os profissionais de 

psicologia viram a necessidade de modificar, adaptar ou reinventar seus modos de atuação em 

um ambiente, por vezes confuso e tão distante da prática hospitalar e clínica. Para os autores, 

psicólogos clínicos e hospitalares, atuar em um contexto tão diferente do tradicional, de 

início, provocou estranheza, questionamentos, desconforto e insegurança.  

Diante disso, concluo que é possível pensar que a psicologia e a escuta clínica podem 

acontecer em qualquer lugar, em qualquer área de atuação profissional, pois suas ramificações 

e os diálogos que são travados com os diversos campos que decorrem de sua pluralidade. Tão 

somente por isso que é possível ao psicólogo transitar entre diferentes áreas de atuação. 

O atendimento psicológico em domicílio, como ressalta Junior (2008), é atuar em 

solo pouco explorado e assim, ter de lidar com o desconforto, o imprevisível e as novas 

modulações cujos pressupostos teóricos convencionais se mostram insuficientes a essa 

realidade. Desprendendo-se da rigidez teórica, por fim o autor enaltece a experiência como o 

fio condutor de sua prática clínica. 

 Corroborando com o autor, Laham (2004) evidencia que o psicólogo precisa se 

desvincular da prática clínica tradicional em prol das diversas experiências que emergirão no 

contexto domiciliar, pois o ambiente pode se apresentar tanto repleto de limitações, como de 

possibilidades de atuação não pensadas anteriormente. 

 Desse modo, na análise clínica que desenvolvi acima, apontei as dificuldades e os 

desafios experienciados no exercício clínico onde o setting se mostra imprevisível, o sigilo e a 

privacidade, por vezes, adquirem novas configurações, e o contato com os familiares e 

funcionários perpassam uma linha tênue.  

 Como profissionais, devemos estar atentos às transformações do cotidiano e os novos 

caminhos que a psicologia vem trilhando, a abertura às diferentes possibilidades de atuação 

foi essencial para o meu fazer clínico. Na medida em que me abria para a experiência da 
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prática clínica em domicílio, fui questionando a necessidade desse novo referencial teórico e 

técnico que os autores da revisão narrativa haviam sugerido. Me parece que isso pode criar 

mais muros na psicologia clínica. Mas também me perguntava como estava conseguindo 

conquistar uma atitude serena e paciente ao mesmo tempo em que prescindia de métodos, 

estratégias e teorias? A serenidade e a paciência são atitudes do psicólogo clínico que se 

ampara na fenomenologia-existencial para pensar a sua clínica.  

O analista, em paciência e de modo sereno, sabe que nada sabe. Assume então um 

saber que desconhece o caminho e o tempo das coisas se darem. Por tudo isso é que 

esse analista tem algo a oferecer, justamente porque não possui algo a dar; e ao nada 

dar, ele abre a possibilidade de que o outro conquiste as suas próprias possibilidades 

(FEIJOO, 2019, p. 81). 

 

 Ao me distanciar das determinações do nosso tempo, preconizados pela psicologia 

moderna, fui, pouco a pouco, me sentindo confortável em tão somente acompanhar os 

acontecimentos e as peculiaridades desse contexto. Desprovida da necessidade de caracterizar 

essa clínica, pude responder ao questionamento que é o título dessa pesquisa será que o que 

faço é psicoterapia? Bom, a resolução nº10/00 de 2000 do CFP afirma que: 

A psicoterapia é prática do psicólogo, por se constituir, técnica e conceitualmente, 

um processo científico de compreensão, análise e intervenção que se realiza através 

da aplicação sistematizada e controlada de métodos e técnicas psicológicas 

reconhecidas pela ciência, pela prática e pela ética profissional, promovendo a saúde 

mental e propiciando condições para o enfrentamento de conflitos e/ou transtornos 

psíquicos de indivíduos ou grupos (sem página). 

 

Se considerarmos que isso é psicoterapia, certamente o que faço não é psicoterapia! 

Entretanto, parafraseando Roland Barthes15 - escritor francês que ensinava a arte da escrita, 

porém, não por meio de modelos e lições: “eis o que eu fiz. Isto não é para ser refeito, pois já 

está feito; mas o fato de que eu o tenha feito, prova que é fazível” (p. 55). Nesse sentido, se 

foi possível fazer, então sim, o que faço é psicoterapia. Uma psicoterapia que nasceu da 

própria experiência, do saber que vem junto a um fazer. O modo como se deu a minha 

trajetória clínica no ambiente familiar certamente não foi da ordem da necessidade, em que as 

teorias sugerem nossos passos. A minha atuação na clínica domiciliar é da ordem da 

possibilidade, da abertura a singularidade e a alteridade do outro, como sugere a atitude 

fenomenológica. 

Finalizo essa pesquisa sugerindo que novos estudos sejam realizados, não no sentido 

de criar novos referenciais teóricos e técnicos que fundamentem o atendimento psicológico 

domiciliar, mas abrindo espaço para pensar a clínica psicológica que se sustenta em outras 

bases e se dá em qualquer ambiente.  Recomendo, acima de tudo, que as pesquisas se atenham 

 
15 BARTHES, Roland. Aula. trad. Leyla Perrone-Moisés, São Paulo: Cultrix, 1989. 
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ao exercício do questionar sem a obrigatoriedade, tão comum no meio acadêmico, de obter 

respostas tidas como verdades.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

  

Eu, _______________________________________________________, familiar 

responsável por _______________________________________________, aceito participar 

da pesquisa “Será que o que faço é psicoterapia?”: o atendimento psicológico em domicílio 

sob a perspectiva fenomenológico-existencial”, que está sendo desenvolvida por Biancha da 

Silva Souza Carvalho, aluna do curso de Especialização do Instituto de Psicologia 

Fenomenológico-existencial do Rio de Janeiro. Esta é uma pesquisa de conclusão do curso na 

qual a referida acima participa como pesquisadora, sob a orientação da professora Drª Ana 

Maria Lopez Calvo de Feijoo, e co-orientação da professora Dra. Myriam Moreira Protasio. 

Estou ciente de que esta pesquisa: tem como objetivo propor um atendimento 

psicológico em domicílio que se encaminha pela perspectiva Fenomenológico-Existencial; e 

que a investigação contará com a análise dos atendimentos realizados comigo e com minha 

família ao longo dos últimos anos. Fui informado e concordo que fragmentos das falas sejam 

divulgados com o intuito de possibilitar a análise. 

Para participar desta pesquisa fui esclarecido que, de acordo com a Resolução 196/96 

no que concerne a pesquisas com seres humanos: 

1. Minha participação é voluntária; 

2. As falas que estão no prontuário ficarão em posse do pesquisador; 

3. Será garantido o sigilo e o anonimato; 

4. A pesquisadora poderá publicar os resultados deste trabalho, tendo em vista que não 

haverá a identificação dos entrevistados, bem como, não será feita referência a locais 

e dados que possam identifica-los; 

5. Sou livre para desistir em qualquer momento da pesquisa, sem sofrer nenhum 

prejuízo; 

6. Em caso de dúvidas que eu tiver quanto às etapas/procedimentos da pesquisa, 

poderão ser esclarecidas em qualquer momento. 

 

Ao final da pesquisa será fornecido um e-mail para entrar em contato com o 

pesquisador caso haja dúvida ou questão que queira esclarecer a respeito da pesquisa, 

podendo, através do e-mail, ter acesso aos resultados da pesquisa.  

Considerando as questões acima, concordo em participar da referida pesquisa, 

estando ciente dos seus objetivos e possibilidades que me foram esclarecidas. Recebi uma 

cópia desse termo e tive a oportunidade de lê-lo com atenção. 
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Rio de Janeiro, ____ de ________________ de ______. 

 

Assinatura do responsável do participante: 

___________________________________________________ 

RG: __________________ 

 

Assinatura do pesquisador: 

______________________________________________ 

Biancha da Silva Souza Carvalho – (21) 995497896 

biancha.psi@gmail.com 
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