PROPOSTA DE ATUAÇÃO DA CHAPA SPBH 2019/2021

São Paulo, 03 de agosto de 2019
1. Nome da Chapa: “INOVA-AÇÃO: SAÚDE, EDUCAÇÃO E BEM-ESTAR”
2. Composição:

Presidente: Maria Lívia Tourinho Moretto
Vice-Presidente: Ana Merzel Kernkraut
Primeiro Secretário: Marcus Vinicius Rezende Fagundes Netto
Segunda Secretária: Maria Helena Franco
Tesoureira: Denise Regina Disaró
Diretor de Publicação: Marcos Vinicius Brunhari
Diretor do Prêmio: Vânia Maria Vargas
Conselho Fiscal:
Analu Lopes Cruz
Rafael Trevizoli Neves
Nazaré Maria de Albuquerque Hayasida

3. Proposta:

Nossa proposta tem como base o compromisso ético de sustentar, com
dedicação e competência, o objetivo principal da SBPH (tal como disposto
em seu Estatuto), que é promover o desenvolvimento da Psicologia
Hospitalar, dando continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pelas
Gestões anteriores, por meios das ações seguintes:
a) Congregar os psicólogos que se interessem pela Psicologia Hospitalar e/ou

áreas afins;
b) Estimular os estudos, a pesquisa científica e tecnológica e a educação
continuada no campo de Psicologia Hospitalar, proporcionando inclusive,
sempre que as circunstâncias o permitam, auxílio à sua execução;
c) Promover a divulgação do trabalho realizado pelo psicólogo nos hospitais
com o objetivo de esclarecer quanto às possibilidades de prevenção e
tratamento psicológico do paciente internado e de sua família, assim
como de assessoria à equipe de saúde;
d) Colaborar com o Poder Público e entidades vinculadas aos assuntos de
Saúde, através de pesquisas e propostas relativas à Psicologia Hospitalar;

e) Manter intercâmbio científico com entidades congêneres nacionais, e
f)
g)
h)

i)
j)

internacionais;
Zelar pela ética, eficiência e sentido social do exercício profissional da
Psicologia Hospitalar;
Defender e representar os interesses dos psicólogos que atuam em
hospitais como uma classe profissional;
Promover a realização de congressos nacionais e/ou internacionais tais
como o Congresso da SBPH, assim como seminários, simpósios, reuniões
e cursos sobre temas pertinentes aos objetivos sociais da SBPH;
Promover a divulgação do conhecimento cientifico produzido na área da
Psicologia Hospitalar, inclusive com publicações na internet;
Atuar na defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos, inclusive judicialmente.

A marca principal de nossa Proposta, como indica o título de nossa Chapa, é
imprimir o caráter de inovação tecnológica e científica a todas as ações por
nós realizadas, investindo no trabalho de construção e no avanço da Psicologia
Hospitalar, com o firme propósito de trabalhar para a formação, para o
aprimoramento e para a atualização desta especialidade, buscando investir na
educação continuada, na pesquisa científica e na publicação de seus
resultados, a fim de contribuir para a formação e o bem-estar dos profissionais
da área e para a transferência de seus conhecimentos para a sociedade.
Temos como objetivos específicos:
a) a criação de cursos e seminários de Educação à Distancia, por meio de
teleconferências.
b) a criação de estratégias para aumentar o fator de impacto da Revista da
SBPH, que em 2019 foi avaliada com nota B1 na Plataforma Sucupira
c) estimular a criação de Núcleos Regionais da SBPH
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