
A PSICOLOGIA AMBIENTAL NO ESTUDO DA INTER-RELAÇÃO 

PESSOA-AMBIENTE EM CONTEXTO HOSPITALAR 

 

Daniel Arruda Martins 

Universidade Federal de Minas Gerais 

arrudaniel@yahoo.com.br  

 

 

Resumo expandido 

 

O presente artigo apresenta questões referentes à inter-relação pessoa-ambiente no 

contexto hospitalar. Atentamos para a forma como esse ambiente é 

apropriado/percebido por seus diversos usuários. Por meio da análise de vários trabalhos 

e artigos publicados, dentro dos campos de produção de conhecimento da psicologia, 

identificamos questões relativas a usuários (adultos e crianças, pacientes e familiares) e 

a funcionários. Destacamos as contribuições da Psicologia Ambiental, desenvolvidas a 

partir de diferentes abordagens, ao mesmo tempo em que nos colocamos como 

defensores da necessidade de que mais estudos levem em conta o ambiente hospitalar, 

compreendido em sentido amplo, e as implicações dele nos processos de 

restabelecimento da saúde. Levantamos questionamentos, do lado do paciente, 

referentes ao fato de que o processo de internação rompe com uma continuidade de 

tempo e espaço vivida pelo sujeito e isso tem implicações em sua subjetividade. Do lado 

da equipe de profissionais que atuam nos hospitais, atentamos para a forma como o 

ambiente em que trabalham contribui para o melhor ou pior desenvolvimento de suas 

atividades e de como interfere na interação entre eles e deles com os pacientes. 

Colocamo-nos, aqui, mais no intuito de suscitar um maior debate sobre essas questões 

do que no de apresentar resultados conclusivos. Quando nos dirigimos a um hospital, 

procuramos um local que cumpra uma função específica: proporcionar a quem o 

procura condições adequadas para o restabelecimento de sua saúde. Tais condições 

dizem respeito certamente à prestação de um serviço e ao consumo de certos bens. Este 

trabalho chama a atenção para um fator por vezes desconsiderado: a configuração do 

ambiente, construído e relacional, em que o cuidado com a saúde tem se dado em nível 

hospitalar. Desse modo, nosso objetivo é levantar questões e reafirmar a necessidade de 

maiores estudos que busquem avaliar o impacto do ambiente hospitalar na subjetividade 

de pacientes e equipes de saúde. Consideramos que um maior conhecimento acerca das 
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questões aqui suscitadas poderá nortear práticas mais eficientes de humanização 

hospitalar, tanto no que se refere à estrutura física das instituições hospitalares quanto 

no que diz respeito ao preparo dos profissionais envolvidos no serviço prestado. 

Também o atendimento clínico psicológico pode se beneficiar desse conhecimento que 

diz respeito à vivência dos pacientes desse processo de internação, ou inserção em um 

ambiente que lhe é estranho e, por vezes fonte extra de sofrimento. Afirmamos o caráter 

psicológico de nossa reflexão ao desenvolver nossos questionamentos a partir das 

pessoas implicadas nesse ambiente, sendo ao mesmo tempo, por ele influenciadas e 

transformadoras do mesmo. De dentro da psicologia, duas grandes tradições teóricas se 

viram envolvidas nesse processo de tentar compreender melhor o inter-relacionamento 

entre processos psicológicos e aspectos do ambiente: a Psicologia da Percepção, que 

define o ambiente principalmente em termos físicos e perceptuais, e a Psicologia Social, 

caracterizada por um ponto de vista mais molar, na qual podemos apontar os trabalhos 

de Kurt Lewin, 1965, criador dos conceitos de ecologia psicológica e espaço vital. 

Acreditamos que a edificação do ambiente deva se dar em função da pessoa que nele há 

de habitar ou que vá utilizá-lo, atentando para os aspectos subjetivos e intersubjetivos 

implicados nisso. Assim, o conhecimento psicológico tem contribuições importantes a 

fazer. Ao adoecermos, a enfermidade nos conduz a um novo ambiente. Estar no hospital 

é uma experiência marcante. O processo de internação rompe com uma continuidade de 

tempo e espaço vivida pelo sujeito e isso tem implicações em sua subjetividade. 

Especialmente a partir da década de 80, a psicologia Ambiental, começa um movimento 

em direção a considerar mais enfaticamente a ação das pessoas sobre os ambientes, 

assumindo mais integralmente a inter-dependência pessoa-ambiente proposta nos 

estudos de Lewin. Assim, a pessoa não mais só reage aos ambientes, mas também 

conforma-os, atua neles em função de planos, objetivos, intenções, preferências, 

expectativas etc. Nessa perspectiva, mesmo o ambiente natural é fruto de ambições 

humanas, desejos, atos e atitudes. Entender a importância do partilhar para o 

enfrentamento da situação de enfermidade e internação nos remete às questões de inter-

relação pessoa-ambiente motivadoras de nosso artigo. Fernandes (2005), buscando 

compreender e caracterizar a forma como o paciente hospitalizado significa e se 

apropria do espaço institucional, estudou pacientes de um hospital público de Santa 

Maria, RS. Especificamente, ela buscava elucidar o significado do espaço hospitalar 

para o paciente internado, identificando a forma como ele ocupa e utiliza essa dimensão 

temporariamente habitada. Com os resultados de sua pesquisa, a autora afirmar que a 

dimensão espacial é um elemento de socialização que pode promover a saúde e o bem-
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estar, na medida em que o usuário se implica nessa dimensão encontrando formas de 

arranjar o seu espaço pessoal. Rossini e Próchno (2002) nos apresentam um estudo na 

mesma temática, a inter-relação pessoa-ambiente no contexto hospitalar, porém tendo 

como foco a equipe de profissionais que nele atua. Quanto à análise dos aspectos 

arquitetônicos, muitos deles revelaram-se relevantes como facilitadores ou 

dificultadores para os objetivos inerentes a um ambiente terapêutico. Mesmo não sendo 

o objetivo inicial dessa pesquisa, focada na percepção do ambiente pela equipe de 

saúde, os dados coletados revelaram que as restrições arquitetônicas se configuram 

como um fator que dificulta o vínculo do paciente com o cotidiano. Corrêa (2006) 

analisa um hospital infantil tendo como ênfase as interações desenvolvidas entre as 

crianças no jardim do hospital e suas implicações na qualidade de vida e no bem-estar 

das mesmas. Os dados positivos que encontrou na Escala de Qualidade de Vida que 

aplicou e os comentários das crianças em relação ao jardim do hospital corroboram a 

importância da presença de elementos naturais e de um espaço aberto, diferenciado dos 

outros ambientes físicos do hospital, na qualidade de vida dos pacientes hospitalizados. 

Seus estudos indicam que o ambiente interno possui um potencial inerente de 

complementar ou potencializar os efeitos dos medicamentos e da tecnologia médica, ou 

de retardar o processo de recuperação da saúde. Dessa forma, é fundamental reconhecer 

este potencial e criar ambientes que promovam e mantenham o bem-estar do ocupante 

como parte de uma família, de uma comunidade e de uma cultura, tornando possível a 

expressão de seu potencial como indivíduo. A força de atuação que o ambiente exerce 

sobre as pessoas, deve ser reconhecida e utilizada como um recurso a mais. O ambiente 

hospitalar precisa ser, e vem sendo cada vez mais, alvo da atenção dos psicólogos que 

atuam nessas instituições e de pesquisadores. Ambiente entendido de forma ampla, 

englobando tanto seus aspectos físicos quanto os de sociabilidade que nele se 

desenvolvem. O olhar educado para a apreensão da subjetividade nos permite enxergar 

questões ambientais, como questões de inter-relação pessoa-ambiente. Os estudos aqui 

expostos dão uma amostra do quão frutífera, do ponto de vista da saúde integral, pode 

ser a atenção dada aos fatores humano-ambientais em instituições hospitalares. 

Pacientes adultos e infantis, bem como a equipe de saúde, podem se beneficiar de 

trabalhos teóricos que embasem intervenções nesse sentido. Com isso referimo-nos a 

intervenções no tocante à estrutura física, mas também no que diz respeito à promoção 

de uma ambiência, um espaço inter-relacional, mais adequado ao cuidado com a saúde. 

Acreditamos também que a escuta clínica do psicólogo tende a se refinar com uma 

melhor compreensão de como se dá a experiência do paciente da vivência do ambiente 
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hospitalar, durante seu período de internação. A Psicologia Ambiental certamente ainda 

tem muito a contribuir com o trabalho desenvolvido por psicólogos em hospitais e com 

a forma de estruturação física e organização humana no mesmo, tendo-se em vista 

atingir de forma mais plena o conceito de ambiente propiciador do restabelecimento da 

saúde. Não temos todas as repostas sobre como as intervenções e mudanças no ambiente 

hospitalar devam se dar nem conhecemos todos os fatores implicados nessa inter-

relação pessoa-ambiente no hospital. O intuito desse artigo é dar visibilidade a 

pesquisas voltadas para essa temática e provocar questões com potencial para gerar 

reflexões em pesquisadores e profissionais psicólogos hospitalares. Esperamos ter 

atingido, ainda que modestamente, tal objetivo. 

 

Palavras-chave: Psicologia Ambiental, Psicologia Hospitalar, Humanização Hospitalar 

 

Tema no XIV Encontro Nacional da ABRAPSO: Saúde 

 4



A PSICOLOGIA AMBIENTAL NO ESTUDO DA INTER-RELAÇÃO 

PESSOA-AMBIENTE EM CONTEXTO HOSPITALAR 

 

 

Introdução 

 

O ambiente hospitalar tradicional é facilmente reconhecido, tanto externa quanto 

internamente. O conceito de hospital nos remete à imagem de grandes construções com 

várias janelas, preferencialmente, mas nem sempre, localizadas em um ponto urbano de 

fácil acesso e de pouco ruído. Algumas cidades têm sua “área hospitalar”. Nessas 

construções, portarias dão acesso a balcões com recepcionistas e seguranças 

responsáveis pela fiscalização de quem entra e quem sai desse espaço. Tal função por 

vezes é exercida com o auxílio de catracas ou roletas e com a exigência de 

documentação e fornecimento de crachá. É clara a idéia de que se está em um local ao 

qual o acesso é limitado e a liberdade de ação reduzida. Salas de espera com cadeiras ou 

grandes bancos são comuns. A extensão dos edifícios e os procedimentos neles 

executados determinam a necessidade de elevadores, com capacidade e dimensões 

diferenciadas. Nos diversos andares, longos corredores com uma infinidade de portas. 

Em muitas instituições ainda impera a tradicional cor branca ou o revestimento em 

azulejos de tons claros. Há um mobiliário próprio a compor este ambiente. Nos quartos, 

as camas reclináveis, as poltronas para acompanhantes, as cortinas usadas como 

divisórias entre leitos, os suportes para soro, entre outros tantos. Macas, pranchetas de 

prontuário, bandejas, copos com água acompanhados por comprimidos, muletas, são 

também comuns a esse espaço, habitado por uma população específica. São médicos e 

médicas, enfermeiros e enfermeiras e outros profissionais da área da saúde; 

genericamente, pessoas de branco e de jaleco que trabalham no hospital. Pacientes, 

acompanhantes e visitantes completam a lista dos que habitam, ou ao menos transitam, 

por esse espaço. A alimentação servida aos pacientes tem características bem 

específicas e faz parte do imaginário popular como não sendo das mais apetitosas ou 

saborosas. 

 

Não esperamos esgotar com essa breve descrição, ou esse simples elencar de memórias 

suscitadas pela idéia genérica de hospital, todo o conceito de instituição hospitalar. Não 

seríamos capazes e nem é esse nosso objetivo. Entretanto, o exposto é suficiente pra nos 

permitir afirmar que adentrar o hospital é inserir-se em uma outra lógica de habitar. 
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Lógica estruturada em formas de relacionamento interpessoal e de edificação bem 

diferentes daquelas residenciais domésticas, em que vivemos no dia-a-dia. 

 

Quando nos dirigimos a um hospital, procuramos um local que cumpra uma função 

específica: proporcionar a quem o procura condições adequadas para o restabelecimento 

de sua saúde. Tais condições dizem respeito certamente à prestação de um serviço e ao 

consumo de certos bens. Neste artigo, chamamos a atenção para um fator por vezes 

desconsiderado: a configuração do ambiente, construído e relacional, em que o cuidado 

com a saúde tem se dado em nível hospitalar.  

 

 

Objetivos 

 

Atentamos para as implicações do ambiente físico construído diretamente no 

restabelecimento do paciente e em suas implicações no trabalho da equipe de saúde. 

 

Nosso objetivo é levantar questões e reafirmar a necessidade de maiores estudos que 

busquem avaliar o impacto do ambiente hospitalar na subjetividade de pacientes e 

equipes de saúde. 

 

Consideramos que um maior conhecimento acerca das questões aqui suscitadas poderá 

nortear práticas mais eficientes de humanização hospitalar, tanto no que se refere à 

estrutura física das instituições hospitalares quanto no que diz respeito ao preparo dos 

profissionais envolvidos no serviço prestado. Também o atendimento clínico 

psicológico pode se beneficiar com esse conhecimento que diz respeito à vivência dos 

pacientes desse processo de internação, ou inserção em um ambiente que lhe é estranho 

e, por vezes, fonte extra de sofrimento. 

 

 

A Psicologia Ambiental 

 

Afirmamos o caráter psicológico de nossa reflexão ao desenvolver nossos 

questionamentos a partir das pessoas implicadas nesse ambiente, sendo ao mesmo 

tempo, por ele influenciadas e transformadoras do mesmo. 
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Acreditamos que a edificação do ambiente deva se dar em função da pessoa que nele há 

de habitar ou que vá utilizá-lo, atentando para os aspectos subjetivos e intersubjetivos 

implicados nisso. Assim, o conhecimento psicológico tem contribuições importantes a 

fazer. 

 

Pinheiro (1997) cita estudos internacionais dedicados ao estudo do papel da ciência 

psicológica na promoção da qualidade ambiental e indica a área conhecida por 

Psicologia Ambiental como emergente no Brasil, após realizar levantamento 

bibliográfico sobre o assunto. O autor, respaldado por estudos internacionais, aponta 

esse campo como resultando de duas grandes origens, ou raízes teóricas: uma externa à 

Psicologia, outra interna. 

 

A externa composta por três grandes tendências, oriundas de disciplinas até então 

distantes da Psicologia: Arquitetura e Planejamento Ambiental, Geografia e Ciências 

Bio/Ecológicas. 

 

De dentro da psicologia, duas grandes tradições teóricas se viram envolvidas nesse 

processo de tentar compreender melhor o inter-relacionamento entre processos 

psicológicos e aspectos do ambiente: a Psicologia da Percepção, que define o ambiente 

principalmente em termos físicos e perceptuais, e a Psicologia Social, caracterizada por 

um ponto de vista mais molar, na qual podemos apontar os trabalhos de Kurt Lewin, 

1965, criador dos conceitos de ecologia psicológica e espaço vital. 

 

Especialmente a partir da década de 80, a Psicologia Ambiental, começa um movimento 

em direção a considerar mais enfaticamente a ação das pessoas sobre os ambientes, 

assumindo mais integralmente a inter-dependência pessoa-ambiente proposta nos 

estudos de Lewin. Assim, a pessoa não mais só reage aos ambientes, mas também 

conforma-os, atua neles em função de planos, objetivos, intenções, preferências, 

expectativas etc. Nessa perspectiva, mesmo o ambiente natural é fruto de ambições 

humanas, desejos, atos e atitudes. 

 

Entre os arquitetos, já estamos assistindo ao nascimento do conceito de “ambiente 

terapêutico”, com os profissionais buscando subsídio teórico junto aos estudos da 

Psicologia Ambiental e junto às diretrizes de humanização hospitalar para elaborar seus 

projetos de forma a contribuir para a promoção da saúde nos edifícios hospitalares 
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(Clemesha, 2003). Tal forma de conceber a arquitetura hospitalar deve ser mais 

difundida e estimulada entre os profissionais da área, tendo em vista os avanços na 

promoção da saúde decorrentes dessa concepção.  

 

E entre os psicólogos? Tem-se pensando a inter-relação pessoa-ambiente no hospital? A 

seguir, averiguamos brevemente uma parcela da produção na área. 

 

 

A Psicologia Ambiental e a pessoa no hospital 

 

Ao adoecermos, a enfermidade nos conduz a um novo ambiente. Estar no hospital é 

uma experiência marcante. O processo de internação rompe com uma continuidade de 

tempo e espaço vivida pelo sujeito e isso tem implicações em sua subjetividade. 

 

Bellato e Carvalho (2002) estudaram a atitude de compartilhar espaço e tempo entre 

pessoas doentes hospitalizadas em um hospital da região centro-oeste do Brasil.  

 

As autoras destacam que buscando compreender a experiência de internação dos 

pacientes:  

“o compartilhar emergiu como um ‘resíduo’, mostrando 
que, mesmo em espaços aparentemente mais áridos, onde 
o que se tem para oferecer é, não raro, o sofrimento e a 
dor, também a afetividade, a empatia, a compaixão, o 
gostar e não-gostar fazem-se presentes e preenchem os 
interstícios do mundo do Hospital”.  

 

O trabalho delas nos revela que a percepção inicial de que a hospitalização segue uma 

lógica mecânica, pautando-se apenas na divisão de um mesmo e exíguo espaço com 

outras pessoas estranhas, pode ser superada. 

 

Seus sujeitos mostraram que a imposição da presença do outro, no mesmo espaço 

representado pela enfermaria, pode ser apenas o desencadeador para uma rica 

experiência de con-viver. A impossibilidade da presença permanente da família junto ao 

doente faz com que seja necessário que ele encontre outras formas de aplacar a solidão, 

de ser/estar junto e compartilhar, visto que faz parte da estrutura antropológica o viver 

coletivo. Doente e hospitalizada, a pessoa encontra-se especialmente desperta para a 

precariedade da existência. Nessa situação, não espera situações ideais para pôr em 
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prática a partilha, a troca em que se funda o seu viver coletivo. Ainda que só tenham o 

estreito espaço de uma enfermaria, este é o tempo presente da hospitalização e o lugar 

que se partilha junto às demais pessoas doentes. Este contexto forma o substrato 

concreto da sociabilidade presente nesse vivenciar o mundo do Hospital. 

 

Bellato e Carvalho (2002) concluem ser importante considerar que, se o compartilhar 

faz sua erupção mesmo através dos rígidos limites impostos pelo Hospital, ao se 

organizar de maneira racionalista e funcional, ele mostra toda sua força na luta contra o 

sofrimento, a dor, a solidão e a morte.  

 

O compartilhar o tempo/espaço no Hospital torna-se uma potência afirmativa que 

impede a autodestruição, constituindo-se num sair de si e caminhar em direção ao outro. 

 

Se essa dimensão de partilha é tão significativa para o restabelecimento da saúde e para 

a qualidade de vida do interno, é interessante que as estruturas física e de procedimentos 

adotados em nossos hospitais sejam questionadas. Os momentos de troca e de convívio 

entre os pacientes são facilitados e estimulados pela presença de salas de estar, ou 

mesmo de praças ou áreas abertas? 

 

Entender a importância do partilhar para o enfrentamento da situação de enfermidade e 

internação nos remetem às questões de inter-relação pessoa-ambiente motivadoras de 

nosso artigo. 

 

Fernandes (2005), buscando compreender e caracterizar a forma como o paciente 

hospitalizado significa e se apropria do espaço institucional, estudou pacientes de um 

hospital público de Santa Maria, RS. Especificamente, ela buscava elucidar o 

significado do espaço hospitalar para o paciente internado, identificando a forma como 

ele ocupa e utiliza essa dimensão temporariamente habitada. 

 

Com os resultados de sua pesquisa, a autora afirmar que a dimensão espacial é um 

elemento de socialização que pode promover a saúde e o bem-estar, na medida em que o 

usuário se implica nessa dimensão encontrando formas de arranjar o seu espaço pessoal.  

 

Para Fernades (2005) ficou evidente o quanto o processo de conscientização espacial 

minimiza os impactos da hospitalização e auxilia na ocupação psíquica e física do 
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quarto hospitalar. Seu estudo contribui para que se configurem novas formas de pensar, 

imaginar e arranjar a organização hospitalar, ajudando o paciente a enfrentar com mais 

liberdade o momento de adoecimento. 

 

Rossini e Próchno (2002) nos apresentam um estudo na mesma temática, a inter-ralação 

pessoa-ambiente no contexto hospitalar, porém tendo como foco a equipe de 

profissionais que nele atua. 

 

A pesquisa que realizaram aborda questões relacionadas à satisfação ambiental do corpo 

técnico do Setor Psiquiátrico agregado ao Hospital Geral de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia, levando-se em consideração aspectos sócio-ambientais de 

influência do ambiente nas relações quotidianas dos participantes deste meio. 

 

Os autores abordaram aspectos relacionados à arquitetura e à orientação espaço-

temporal (relógios, calendários, jornais e outros), bem como a flexibilidade na rotina e a 

existência de espaços apropriados para atividades de grupo e atendimentos individuais. 

Tais aspectos foram descritos baseando-se na crença dos funcionários acerca do 

ambiente no qual estão inseridos e na percepção dos mesmos, quanto ao meio 

circundante. 

 

O artigo que elaboraram para divulgação dessa pesquisa despende especial atenção à 

percepção dos funcionários sobre o ambiente ao qual estão vinculados e o nível de 

satisfação com o mesmo.  

 

O desenvolvimento de estudos da Psicologia Ambiental em tal contexto, hospitalar 

psiquiátrico, é extremamente importante. Pesquisas desenvolvidas na década de setenta, 

sobre o ambiente psiquiátrico, demonstram a relevância do estudo de tal realidade, 

sendo tal meio muito bem definido como um ambiente caracterizado pela estranheza, 

despersonalização e monotonia.  

 

O ambiente próprio a uma atividade de cunho terapêutico – ambiente compreendido 

como tudo aquilo que cerca os participantes do meio – envolvendo um trabalho efetivo 

de construção da existência, tanto concreta quanto subjetiva, requer cuidados não só 

referentes aos aspectos arquitetônicos, mas também referentes àqueles que venham a 

proporcionar a reintegração psicológica dos pacientes às atividades quotidianas. Nesse 
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sentido, os autores afirmam que o trabalho efetivo equipe/paciente é de suma 

importância para o tratamento, sendo decisivo na caracterização do ambiente 

psiquiátrico e nos mecanismos proporcionados por este para a reinserção do paciente às 

atividades diárias.  

 

Rossini e Próchno (2002) ainda citam Winnicott (1963) em seu trabalho, já que este 

autor também relaciona as possíveis relações do ambiente com a saúde e a doença 

mental, afirmando que o ambiente é o contexto humano de relações muito próximas, 

que pode facilitar a integração e o crescimento, ou, então, dificultá-los, favorecendo o 

adoecer psíquico. 

 

O resultado dessa pesquisa em enfermaria psiquiátrica revelou um alto nível de 

insatisfação com o ambiente em questão, bem como a necessidade de uma atenção 

específica aos funcionários de tais setores de assistência. 

 

Quanto à análise dos aspectos arquitetônicos, muitos deles revelaram-se relevantes 

como facilitadores ou dificultadores para os objetivos inerentes a um ambiente 

terapêutico. 

 

Mesmo não sendo o objetivo inicial dessa pesquisa, focada na percepção do ambiente 

pela equipe de saúde, os dados coletados revelaram que as restrições arquitetônicas se 

configuram como um fator que dificulta o vínculo do paciente com o cotidiano. 

 

Corrêa (2006) analisa um hospital infantil tendo como ênfase as interações 

desenvolvidas entre as crianças no jardim do hospital e suas implicações na qualidade 

de vida e no bem-estar das mesmas.  

 

Os dados positivos que encontrou na Escala de Qualidade de Vida que aplicou e os 

comentários das crianças em relação ao jardim do hospital corroboram a importância da 

presença de elementos naturais e de um espaço aberto, diferenciado dos outros 

ambientes físicos do hospital, na qualidade de vida dos pacientes hospitalizados.  

 

Esta autora, na apresentação de amplo levantamento bibliográfico, cita Pigossi (2004), 

com estudos sobre a importância das cores e da natureza no ambiente hospitalar interno. 

Seus estudos indicam que o ambiente interno possui um potencial inerente de 
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complementar ou potencializar os efeitos dos medicamentos e da tecnologia médica, ou 

de retardar o processo de recuperação da saúde. Dessa forma, é fundamental reconhecer 

este potencial e criar ambientes que promovam e mantenham o bem-estar do ocupante 

como parte de uma família, de uma comunidade e de uma cultura, tornando possível a 

expressão de seu potencial como indivíduo. A força de atuação que o ambiente exerce 

sobre as pessoas, deve ser reconhecida e utilizada como um recurso a mais. 

 

Outros estudos relacionando Psicologia Ambiental e humanização hospitalar foram 

identificados e expostos por Corrêa (2006) e nos dão uma idéia do quão vasto é esse 

campo de estudo e de quão grande tende a ser sua contribuição para a promoção da 

saúde psicológica e orgânica das pessoas hospitalizadas. 
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Fechamento 

 

O ambiente hospitalar precisa ser, e vem sendo cada vez mais, alvo da atenção dos 

psicólogos que atuam nessas instituições e de pesquisadores. Ambiente entendido de 

forma ampla, englobando tanto seus aspectos físicos quanto os de sociabilidade que nele 

se desenvolvem. O olhar educado para a apreensão da subjetividade nos permite 

enxergar as questões ambientais como questões de inter-relação pessoa-ambiente.  

 

Os estudos aqui expostos dão uma amostra do quão frutífera, do ponto de vista da saúde 

integral, pode ser a atenção dada aos fatores humano-ambientais em instituições 

hospitalares. 

 

Pacientes adultos e infantis, bem como a equipe de saúde, podem se beneficiar de 

trabalhos teóricos que embasem intervenções nesse sentido. Com isso referimo-nos a 

intervenções no tocante à estrutura física, mas também no que diz respeito à promoção 

de uma ambiência, um espaço inter-relacional, mais adequado ao cuidado com a saúde. 

 

Acreditamos também que a escuta clínica do psicólogo tende a se refinar com uma 

melhor compreensão de como se dá a experiência do paciente da vivência do ambiente 

hospitalar, durante seu período de internação. 

  

A Psicologia Ambiental certamente ainda tem muito a contribuir com o trabalho 

desenvolvido por psicólogos em hospitais e com a forma de estruturação física e 

organização humana no mesmo, tendo-se em vista atingir de forma mais plena o 

conceito de ambiente propiciador do restabelecimento da saúde.  

 

Não temos todas as repostas sobre como as intervenções e mudanças no ambiente 

hospitalar devam se dar, nem conhecemos todos os fatores implicados nessa inter-

relação pessoa-ambiente, dentro do hospital. O intuito desse artigo foi dar visibilidade a 

pesquisas voltadas para essa temática e provocar questões com potencial para gerar 

reflexões em pesquisadores e profissionais psicólogos hospitalares. Esperamos ter 

atingido, ainda que modestamente, tal objetivo. 
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