A DOENÇA E O DOENTE:
relatos de vivências hospitalares. Um
estudo das relações entre medicina e
psicologia

tanto para promover a redução do sofrimeto
“evitável”, como para fomentar a otimização
dos recursos diagnósticos e terapêuticos na
assistência médica.
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psicológica aos doentes internados num
hospital geral universitário, foram estudados
cinco casos com diagnósticos diversos (Aids,
câncer, doença coronariana e psoríase). Os
relatos de dois homens e três mulheres,
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