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A escassez de registros sobre a história das atividades 
psicológicas em hospitais do sul do país é destacada 
pela literatura. O Programa de Fibrose Cística (FC) do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) igual-
mente evidência essa carência. Duas equipes multidis-
ciplinares compõem o programa, uma pediátrica (PNI) 
e a outra de adolescentes/ adultos (PNE). A Psicologia 
é uma das especialidades que atuam junto ao programa. 
Este estudo visa resgatar a história do referido progra-
ma e a participação da Psicologia nesta trajetória. Tra-
ta-se de uma pesquisa qualitativa, a partir da qual está 
sendo construída uma narrativa histórica. Os dados 
foram coletados e estão sendo analisados conforme o 
método da História Oral. O período demarcado com-
preende o início do Programa de FC do HCPA até a 
atualidade. Foram entrevistados 8 profissionais, com 
reconhecida participação na implantação e desenvol-
vimento do programa em seus dois momentos. Os 
resultados preliminares demonstram uma dificuldade 
dos profissionais em precisar as datas e oferecer deta-
lhes sobre o curso do programa. Os dados evidenciam 
que a constituição das equipes ocorreu de modo distin-
to. Inicialmente a PNI configurou-se de forma nuclear 
(medicina e enfermagem), agregando, gradualmente, 
outras especialidades. O aumento da sobrevida e da 
quantia de fibrocísticos marca o surgimento da PNE, 
que se propôs a seguir tratando os pacientes adolescen-
tes/ adultos do programa, contemplando, desde a sua 
fundação, a abordagem multidisciplinar. A atuação da 
Psicologia no processo de transição dos pacientes entre 
as equipes foi enfatizada positivamente. Ainda, estão 
sendo discutidos aspectos do funcionamento das equi-
pes, as expectativas das mesmas em relação ao próprio 
Programa de FC e a assistência psicológica oferecida 
ao mesmo. * Aprovado pelo GPPG, n.º 08-043.  




