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RESUMO: 

Introdução:  O ano de 2020 ficou reconhecido pela disseminação do novo coronavírus. Essa pandemia 

trouxe diversas dificuldades de saúde e também socioeconômicas, o agravamento aconteceu rapidamente 

causando inúmeras enfermidades e muitas mortes pelo mundo. Objetivo: Pensando nisso o objetivo deste 

estudo é compreender qual a importância que a Psicologia Hospitalar e o psicólogo assumem no 

enfrentamento ao novo coronavírus. Metodologia: Por meio da pesquisa bibliográfica, na qual foram 

utilizados artigos publicados em revistas, jornais acadêmicos e congressos, e também monografias, teses e 

dissertações relacionados com o tema abordado. Esses artigos foram encontrados através de pesquisas no 

Google Acadêmico, PUBMED e Scielo. Resultados: O serviço exercido pela Psicologia, visa a promoção 

do bem-estar do paciente que está internado na unidade hospitalar, atuando em uma assistência que 

contribui para a adaptação do paciente ao processo de adoecimento e o desenvolvimento de formas mais 

adaptativas de enfrentamento para além da internação. A psicologia hospitalar utiliza recursos que norteiam 

a prática que possibilita a adoção do vínculo paciente-família-equipe, que é necessário na promoção da 

melhor adaptação do paciente às condições impostas pelo processo de adoecimento, tratamento e 

hospitalização. Conclusão: Conclui-se que frente a pandemia causada pelo Covid-19, a atuação do 

psicólogo hospitalar é diferente do que normalmente era esperado. Devido à contaminação e disseminação 

dos vírus, é necessário cuidado e distanciamento do paciente. Essa nova forma de atuação exige adaptação 

e a tecnologia passa ser um fator positivo, pois aproxima paciente e terapeuta, ainda que virtualmente. 
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