COMISSÕES TEMÁTICAS – REGISTRO DE REUNIÃO
COMISSÃO PSICOLOGIA HOSPITALAR
Data: 01/02/2018
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ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS
•

Psicólogo Diego repassa informações sobre a primeira plenária do ano.

•

Discutida a disponibilidade de participação em comissões temáticas do conselho municipal
de saúde. Representantes de diferentes serviços vão levar as datas e discutir internamente
em seus serviços a possibilidade de participação.

•

Evento sobre qualificação – Repasse de convidados. Comunicada a saída da Santa Casa
do grupo Marista, com isso, quem assume as residências é o Hospital Cajuru, representado
pela psicóloga Lorena. Falta, também, a confirmação de quem participará representando o
HPP. Mantem-se a fala de Mauricio Costacurta, mesmo com o mesmo destacando a
necessidade de sair após a fala, pela especificidade de seu programa de residência.

•

Atividades para o EPP – Foz do Iguaçu,22 a 25 de Agosto.
Repasse de regras para o evento. Possibilidade de participar pela instituição no evento.
O evento solicita quais atividades serão propostas pelas comissões. Vai ser disponibilizado
transporte para ida e volta de evento. Para colaborador com portaria será subsidiado 50%
do valor das inscrições. Envio de pôsteres e comunicações exigem a inscrição, e o envio
será até maio.

Possibilidade de realização de palestra, mesa redonda, minicurso ou oficina. Discussão de
experiências em eventos anteriores.
Proposta uma mesa redonda sobre os desafios da transmissão de conhecimento na
modalidade de residência. Interrogações sobre a formação, multidisciplinaridade.
Verificar a possibilidade de colocação de psicologia hospitalar em demais mesas, para
discutir temas gerais (formação, desafios da profissão.)
Verificar a participação de profissionais locais, e apenas um membro participar, pra garantir
a representação da comissão.
Sugestões de abordar temas mais gerais, de psicologia hospitalar, de desafios da psicologia,
por serem mais genéricos e atraírem um número maior de interessados. Sugerida uma mesa
abordando as especificidades da psicologia hospitalar (UTI, Nefro, Oncologia, pediatria.).
Acordado de reabordar a organização do evento, a fim de rever a data de indicação de
atividades, pela inviabilidade de indicar algo com tamanha brevidade (a solicitação inicial
seria para indicar atividades dia 02/02, o que impossibilitaria a indicação e o
comprometimento de uma série de profissional, mesmo porque isso exigiria uma
organização institucional da maioria dos membros).
Levantada discussão acerca de custeios do evento, hospedagem e deslocamento.
Levantada a dificuldade em ter que bancar a participação e sobre a possibilidade de não ter
nenhuma participação da Comissão nesse ano. Sugerida a rediscussão destas questões,
bem como a possibilidade de eleger um representante e dividir os custos dentre os membros
da comissão.
Inicia-se a discussão acerca de eventos do ano, Café da Comissão de psicologia hospitalar,
Workshop, inicia-se o levantamento de potenciais convidados.
Levanta-se a possibilidade de seleção de projeto de pesquisa para aplicação em diversos
hospitais. Retomada a devolutiva de que não seria esta a proposta da comissão.
Possibilidades de pesquisas científicas ou informais. Levantada a possibilidade de
atividades práticas (reuniões, sindicatos, operadoras de plano de saúde).
Psicóloga Aline comunica o desligamento da comissão, devido a realocação em outro
Serviço do Estado (CEST), com viés menos clínico, focado em serviços desenvolvidos para
a saúde mental do trabalhador. Sai, então, do Adalto Botelho, ainda sem novo representante
indicado na comissão.
A psicóloga Juliane Gequelin que hoje, após licença maternidade e autorização da
instituição onde trabalha, retornou à comissão comunica que possivelmente revezará com
outras duas colegas a participação nas reuniões.

Próxima reunião: 01/03/2018

