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ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS


Avaliação do Fórum de Psicologia Hospitalar



Evento da UP/Cruz Vermelha



Planejamento 2018



Posicionamento sobre a lei animais

Desenvolvimento da Reunião
Inicia-se a reunião falando sobre o Evento da UP/Cruz Vermelha que iniciará amanhã, dia 17 de
novembro, com a participação da comissão em uma das mesas. A Comissão irá abrir o evento. A
proposta da mesa seria algo bem introdutório, falar sobre a prática do psicólogo no hospital, e
finalizar com a fala do Gioppo que seria mais reflexiva sobre a função e o trabalho do psicólogo
no hospital, para possibilitar uma discussão. Gioppo explana sobre o que ele está escrevendo
sobre sua fala, focando em como o psicólogo trata não somente da subjetividade dento do seu
trabalho no hospital; os desafios de se trabalhar clinicamente dentro de uma instituição. Fica

também tratado que a fala inicial, que será ministrada pela Rafaella, será uma retomada histórica
da psicologia hospitalar, dando um panorama da situação atual da área também. A proposta de
fala da Alessandra foca na sua atuação no ambulatório, amarrando com a importância do
psicólogo permanecer dentro do hospital, fazendo relações com a sua prática e experiências.
Comunicado sobre a Plenária de Comissões que acontecerá dia 24 de Novembro, das 14 horas
até às 18 horas. Foi solicitado que se faça um repasse dos participantes do evento da UP, para
que se possa passar na plenária. O psicólogo Diego representará a comissão.
Iniciou-se então a avaliação do Fórum de Psicologia Hospitalar, que ocorreu dia 11 de Novembro.
Estima-se que no mínimo tinha-se 55 pessoas, sendo que destas 15 eram participantes da
comissão. Foi perguntado sobre a fala da Luciana e da Flávia, já que havia uma preocupação
quanto a toda a discussão atual do CAPS. Acredita-se que a fala da Luciana cumpriu o seu
objetivo, que era a que era um percurso histórico sobre a reforma psiquiátrica.
Sobre a primeira mesa, foi discutido sobre a fala da Mariana, em que ela falou sobre como os
profissionais da equipe multiprofissional poderiam também escutar o paciente em um momento
de crise; o que iniciou uma discussão sobre se ela estava falando em acolhimento ou em escuta
psicológica.
Também foi falado que pela manhã os participantes ficaram mais quietos, porém, no período da
tarde a discussão fluiu mais tranquilamente. É falado, então, sobre o que foi avaliado pela
comissão quanto às falas das mesas. Foi falado então sobre a fala da psicóloga Mirela, e sobre
ter sido muito focado na psicanálise, e não tanto na parte técnica da sua atuação no CAPS i.
Também falado sobre a fala da psicóloga que trabalha em um hospital privado.
Pontuada a questão de ter sido pedida uma articulação com livrarias para trazer livros sobre a
área no evento, o que não ocorreu. Também não foram todos os monitores previstos (apenas 1),
o que havia sido confirmado.
Sobre os anais: faltaram três resumos das apresentações, porém os três participantes se
comprometeram a mandá-los na sequncia. Porém, acredita-se que é necessária uma discussão
maior sobre manter ou não os anais do fórum, por ser um evento pequeno no qual os
participantes vêm apresentar de forma gratuita. Porém, há o contraponto de ter algum material
que grave o que foi dito, e ter isso registrado. Necessário descobrir se o vídeo que foi gravado do
evento será disponibilizado no YouTube.
O gerente técnico Angelo veio até a reunião para informar sobre as novas leis quanto a entrada
de animais dentro de hospitais, e que está sendo criada uma comissão de peritos para melhor
averiguar isso, e foi solicitada para o Conselho Regional de Psicologia para que recomendasse
profissionais psicólogos para participar. Solicitou a indicação de algum psicólogo hospitalar que
pudesse participar da Comissão. É indicada a colaboradora Denise, que já acompanha o trabalho
da Ong Amigo Bicho em seu hospital. É solicitado ao Angelo que seja mandada cópia digitalizada
desse processo, para ser disponibilizado a todos os colaboradores, para que tenham mais
subsídios para realizar essa discussão na próxima reunião da Comissão.

Sobre a publicação do vídeo do Fórum no Youtube, Ângelo informa que todos os vídeos são
divulgados no canal do CRP e podem ser buscados em ordem cronológica.
Sem mais para o momento, é encerrada a reunião.

Próxima reunião: 07/12/2017

