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Introdução: O debate sobre a atuação do psicólogo na atenção básica de saúde vem 

crescendo nos últimos anos. Tradicionalmente os recém formados em psicologia 

centraliza sua atuação em psicoterapia, clínica particulares, além da realização de testes 

e avaliação psicológica. Em 2006 o Conselho Federal de Psicologia discutiu as 

contribuições que a psicologia pode ofertar para a saúde pública, objetivando amplificar 

e fortificar a presença do psicólogo nas distintas áreas da saúde, seja em postos de saúde, 

hospitais, ambulatórios, em capacitação, gestão de pessoas ou na direção de serviços. Para 

tal, é necessário debater acerca da atuação do psicólogo nessas várias áreas da saúde, com 

o propósito de que sua ação seja apropriado com as características do serviço que está 

inserido. Portanto, no presente projeto de pesquisa, pretende-se contribuir para esse 

debate, conduzindo o enfoque para a atuação do psicólogo na atenção básica de saúde, 

destacando a atuação do psicólogo neste cenário e suas possíveis contribuições. É 

essencial, refletir sobre os modelos de atuação nesses locais que dizem respeito ao 

desenvolvimento de práticas interdisciplinares na direção da integralidade da atenção à 

saúde.  Neste contexto, profissionais psicólogos, destinam dias e horas por semana para 

atuarem junto a equipe de trabalhadores, usuários e comunidade.  Este projeto de 

pesquisa abre espaço para a discussão a atuação do psicólogo na rede básica, levando em 

consideração como seu núcleo de saber se dispõe em uma estratégia voltada para o 

trabalho em equipe e com as comunidades, considerando a indispensabilidade desse 

profissional nesse ambiente disciplinar para abordar outros moldes de refletir o processo 

de saúde- doença. Ademais, torna-se cada vez mais significativo a discussão acerca da 

necessidade do envolvimento da pratica do psicólogo na saúde na atenção básica. 

Objetivos: O objetivo central do estudo será analisar a atuação do profissional de 

psicologia de acordo os princípios do SUS, no município de Jaíba –MG. Metodologia: 

O método de pesquisa a ser utilizado será a pesquisa de campo. Esse método é uma fase 

que é executada após o estudo bibliográfico, para que o pesquisador tenha conhecimento 

sobre o tema, é nesta etapa que ele vai estabelecer os objetivos da pesquisa, as hipóteses, 

como a coleta de dados será feita, o tamanho da amostra e como os dados serão tabulados 

e analisados (MARCONI; LAKATOS,2002). A pesquisa que dará origem ao artigo será 

de caráter qualitativa descritiva, exploratória. Portanto será uma investigação empírica, 

com a finalidade de verificar hipóteses, esboço de um problema, análise de um fato. É 

uma pesquisa quantitativa, que utiliza técnicas de coleta de dados, que podem ser as 

entrevistas, os questionários, formulários e etc. (MARCONI; LAKATOS,2002). 
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