APRESENTAÇÃO
É com grande satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica um número especial da Revista Disciplinarum Scientia, Série: Ciências Humanas. Trata-se de um volume
no qual contamos com a publicação de oito artigos, produzidos por acadêmicos e docentes
do Curso de Psicologia do Centro Universitário Franciscano, cujos temas relacionam-se aos
contextos de saúde, processos de adoecimento e a atuação do psicólogo. As produções reunidas, neste exemplar da revista, são resultado do esforço coletivo de discentes e docentes
envolvidos em projetos de pesquisa e extensão, em trabalKos de ¿nal de curso e relatórios de
estágio vinculados a projetos acadêmicos coordenados por docentes, que integram o Grupo
de Pesquisa Grupo Subjetividade e Saúde.
Raquel e Roberta apresentam um artigo que resulta de um trabalKo ¿nal de graduação,
cujo objetivo foi pesquisar o processo de adoecimento em pacientes com insu¿ciência renal
crônica. O estudo revela o processo de adoecimento que inicia com a negação da doença, para
a maioria dos pacientes, e culmina na busca de estratégias de enfrentamento da doença pelos
pacientes que buscam adequar-se às exigências desta.
No segundo artigo, escrito por Bibiana e Josiane, é apresentada uma pesquisa que
objetivou veri¿car as relações entre dados biossociodemográ¿cos, bem-estar subjetivo %(S
e o ajustamento emocional de mulheres em tratamento para emagrecimento. Ao comparar dois
grupos de mulheres, um deles atendido em uma cltnica multipro¿ssional privada e outro em uma
clínica comunitária, as pesquisadoras concluíram que os escores de satisfação de vida global foram
signi¿cativamente mais elevados no primeiro grupo enquanto os de afeto negativo, mais altos no
segundo grupo. Os dados demonstram que fatores como dados biossociodemográ¿cos, bem-estar
subjetivo (BES) e ajustamento emocional não devem ser negligenciados neste contexto clínico.
Ainda, no que se refere aos processos de adoecimento, Vanessa e Elisete apresentam
neste volume um artigo no qual discutem as condições existentes no trabalho que contribuem
para o adoecimento e afastamento do trabalho e suas repercussões sobre a saúde e os modos
de vida do trabalhador. As pesquisadoras constataram que as pressões, conÀitos, insegurança,
excesso de trabalho e a ausência de reconhecimento são fatores contribuintes para seu adoecimento e, possivelmente, para o afastamento do trabalho.
O quarto artigo apresentado neste volume foi produzido por Helen e Marcos e aborda
o Transtorno de Dé¿cit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em crianças e sua inÀuência
biopolítica, bem como a inÀuência das novas tecnologias no processo de subjetivação. A pesquisa problematiza os discursos produzidos sobre as crianças com TDAH e destaca práticas
de intervenções sociais, biomédicas e psicológicas em crianças com diagnóstico de TDAH
que se inscrevem na constituição de subjetividade destas, como processos permeados pela
biopolítica e pelo biopoder.
No que diz respeito à atuação do psicólogo, Fabiane e Luciane investigaram as percepções, expectativas e sentimentos de mães sobre o atendimento psicológico de seus ¿lhos.
A pesquisa apontou para a necessidade de espaços de escuta diferenciados para os pais, durante o tratamento psicológico da criança, e também demonstrou que o encontro em grupos
pode favorecer o envolvimento dos pais no processo terapêutico.

Ao analisar a produção cientí¿ca da psicologia sobre a humanização em saúde, através
da busca de estudos realizados entre os anos de 2003 a 2010, Eliana e Camila observaram
que os estudos revelam a necessidade de haver práticas mais humanizadas no serviço de
saúde, levando em conta a complexidade da dimensão humana. Nesta mesma perspectiva,
Ricardo, Cristina e Fernanda apresentam um ensaio no qual buscam reÀetir sobre a ideia
de hospitalização, doença e dor, reconhecendo a importância de uma visão integral da pessoa
hospitalizada. Os pesquisadores concluíram que, ao passar pela hospitalização, a pessoa se vê
em um lugar que apresenta um funcionamento alheio àquilo que é a sua vida, no qual há uma
interrupção da vida do indivíduo, ocasionada pelo adoecimento, e a dor se manifesta como
fator que repercute de maneira intensa no sistema psíquico.
Por ¿m, e também ressaltando a atuação do psicólogo junto a equipes multipro¿ssionais, Karine, Ligia e Félix expõem um artigo no qual objetivaram problematizar a escuta e o
acolhimento em saúde como prática signi¿cativa do trabalho da Psicologia no contexto hospitalar, sob a perspectiva da Psicologia da Saúde. Os autores reiteram a importância da escuta
como uma prática que singulariza o psicólogo como ator social na arquitetura hospitalar.
A edição especial da Revista Disciplinarum Scientia, Série: Ciências Humanas, que
reúne produções de discentes e docentes do Curso de Psicologia, reitera o compromisso do
curso de Psicologia do Centro Universitário Franciscano com a produção e divulgação de
achados cientí¿cos que colaboram para a consolidação do conhecimento na área da psicologia
em sua interface com disciplinas das áreas humanas e da saúde.
Desejo, em nome dos autores, uma excelente leitura!
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