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RESUMO 
 
 

R E S U M O A humanização no âmbito da saúde vem ganhando cada vez mais destaque na 
atualidade, e o presente projeto de pesquisa visa resgatar o respeito pela vida humana, 
compreendendo a necessidade do acolhimento, levando em consideração os aspectos sociais, 
éticos, educacionais, culturais, psíquicos e emocionais envolvidos na experiência de 
diagnóstico de uma deficiência, malformação, síndrome ou doença crônica ainda na vida 
intrauterina. Busca-se compreender a importância de profissionais humanizados presentes 
durante o momento diagnóstico e ainda nas etapas gestacionais, uma vez que parte-se do 
pressuposto que o apoio profissional junto à família pode minimizar o primeiro impacto que é 
causado pela notícia. Assim, o objetivo geral do estudo é analisar, segundo a visão dos 
profissionais de saúde, a importância do acompanhamento psicológico à família frente o 
diagnóstico e durante o processo gestacional de risco genético. Especificamente busca-se 
analisar a visão dos profissionais sobre como os pais recebem o diagnóstico, como reagem a 
ele, quais as principais dificuldades e facilitadores no enfrentamento diagnóstico e processo 
gestacional, como os profissionais agem em relação a essa situação e as vivências dos pais no 
período pós-nascimento. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, de campo e 
qualitativa. Foi composta uma amostra por acessibilidade com 8 profissionais de saúde que 
atuam nessa área. Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada e a análise 
foi realizada por meio de técnicas qualitativas de análise de conteúdo. Resultados revelaram, 
segundo a visão dos profissionais, que realmente existe uma grande relevância da presença de 
um psicólogo durante o momento diagnóstico, durante as outras fases gestacionais e após o 
nascimento do bebê, para auxiliar, apoiar e acolher esses pais e seus familiares durante esse 
processo que se apresenta como um momento de fragilidade emocional e traz a tona uma 
enorme confusão de sentimentos que desestabilizam as pessoas envolvidas. Pode se concluir 
que a psicologia deve incentivar a formação de profissionais mais humanizados e capacitados, 
incentivando, apoiando patrocinando, pois é na formação desses psicólogos que se projetam 
profissionais mais humanizados que poderão atuar de forma a contribuir para uma melhor 
qualidade de vida a esses infantes que necessitam ser esperados, amparados, aceitos e 
amados por seus pais. Acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para subsidiar futuros 
trabalhos relacionados a essa área, evidenciando a necessidade de se incentivar o estudo e a 
intervenção nessa temática ainda pouco explorada no âmbito acadêmico. Palavras-chave: 
Psicologia Hospitalar; Humanização; Infantes com deficiência.  


