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O trabalho realizado pelo Serviço de Psicologia do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre junto à equipe de 
Gastroenterologia Pediátrica e ao Programa de Trans-
plante Hepático Infantil vem mostrando-se de extrema 
relevância, evidenciando a importância de uma prática 
multidisciplinar que contemple os diversos aspectos 
envolvidos no cuidado integral ao paciente. Desta 
forma, o presente trabalho tem o objetivo de caracteri-
zar a atuação da Psicologia junto a esta equipe, bem 
como, apresentar um levantamento estatístico dos 
atendimentos realizados no ano de 2007. O trabalho 
integrado envolve participação em rounds e reuniões 
de equipe, discussão de casos e atendimento conjunto 
em ambulatório multidisciplinar. Os pacientes interna-
dos no Hospital de Clínicas, pela Gastroenterologia 
Pediátrica, e seus familiares, são avaliados e recebem 
atendimento psicológico quando solicitado pela equipe. 
Já aqueles pacientes integrantes do Programa de 
Transplante Hepático Infantil, bem como seus familia-
res, recebem atendimento de rotina nos períodos pré, 
peri e pós-transplante, sendo acompanhados desde o 
período diagnóstico, o que inclui a realização de avali-
ação psicológica para entrada em lista de espera para 
transplante. A Gastropediatria conta com 5 leitos dis-
poníveis na internação pediátrica. Em 2007, o Serviço 
de Psicologia recebeu mais de 60 consultorias, sendo 
23,3% destas referentes a pacientes da Gastroenterolo-
gia e 76,6% a pacientes do Programa de Transplante 
Hepático Infantil, totalizando cerca de 700 atendimen-
tos na internação pediátrica do hospital e mais de 300 
atendimentos ambulatoriais. Diante destes números, 
fica registrada a intensa atuação da Psicologia junto à 
equipe de Gastroenterologia Pediátrica visando, sem-
pre, o bem-estar psíquico do paciente e de sua família.  


