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Introdução
o presente trabalho tem por objetivo uma breve
reflexão sobre as práticas de estágio em uma
casa de apoio e atendimento a mulheres com
câncer. Diante da complexidade e dos mais
diversos problemas decorrentes do tratamento
oncológico, o estágio curricular na área da PsicoOncologia se torna uma experiência de extrema
importância para a formação, pois, é neste
momento que o aluno coloca em prática o que
aprendeu na teoria.

Considerações Finais
As atividades realizadas propiciaram um espaço de escuta onde as
pacientes e os seus acompanhantes puderam expressar os seus
anseios, sentimentos, e angustias. Houve uma melhora significativa
na saúde mental, reduzindo os efeitos de estresse, decorrente dos
tratamentos desgastantes. Além disso, o acolhimento inicial fez com
que elas se sentissem mais preparadas ao receber o tratamento.
Esta experiência evidencia o quanto o atendimento psicológico pode
auxiliar no equilíbrio emocional e no enfrentamento da doença.

Metodologia
A metodologia utilizada é um relato de experiência
prática realizada no local de estagio básico do
curso de Psicologia da Faculdade IMED, na Liga
Feminina de Combate ao Câncer do primeiro
semestre de 2016.
Atividades desenvolvidas pela estagiária:
• Acolhimento inicial das mulheres em tratamento
oncológico e o seus acompanhantes;
• Estudos de caso dos atendimentos realizados
junto com a Psicóloga do local;
• E observação do fazer como Psicólogo, por
meio dos discursos dos pacientes, e dos seus
acompanhantes, familiares ou não.
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