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RELATÓRIO DA DIRETORIA DA SBPH GESTÃO 2011/2013
GESTÃO 2011/2013
PRESIDENTE
Elaine Maria do Carmo Zanolla Dias de Souza
(MG)
VICE-PRESIDENTE
Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa (PE)
1º SECRETÁRIO
Glauco Batista (MG)
2ª SECRETÁRIA
Juliana dos Santos Batista (SP)

TESOUREIRA
Claudia Amarante (MG)
DIRETORA DE PUBLICAÇÃO
Daniela Achette (SP)
DIRETORA DO PRÊMIO
Rosa Carla Lôbo (AL)
CONSELHO FISCAL
1) Maria Alice Lustosa De Abreu (RJ)
2) Paula Costa Mosca Macedo (SP)
3) Eliane Nóbrega (PE)

SEDE EM BELO HORIZONTE
Endereço
Rua Matias Cardoso, 63 – sala 1204 – Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG. CEP 30.170.050
O endereço acima, registrado em cartório, é cedido pela sócia da SBPH, Elaine M. C. Zanolla Dias de
Souza, em função da impossibilidade de alteração da inscrição fiscal em BH, até o momento.
Nesse endereço mantém-se:
10 Kits de Revistas da SBPH (todas já escaneadas para o site da SBPH);
Alguns livros e revistas doadas por outras entidades;
Fitas e DVDs de eventos científicos;
Documentos contábeis antigos;
Documentos administrativos antigos;
Banner da SBPH confeccionado em 2013 para o IX Congresso da SBPH;
Material de escritório que restou da sede física (Av Pasteur, Bairro Santa Efigênia/BH);
Obs.
Para fechar a sede física em Belo Horizonte, na gestão 2009/2011, foi necessário vender: móveis
(mesa, cadeiras, armários), computador e impressora. A secretária eletrônica antiga, com defeito, foi
descartada.
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SITE DA SBPH - www.sbph.org.br
Em continuidade ao processo de atualização e manutenção do site da SBPH, foi necessário fazer uma
reformulação do mesmo com o propósito de facilitar a comunicação com os sócios. Os boletos de
anuidade passaram a ser enviados diretamente para o e-mail do sócio, a fim de diminuir a inadimplência.
Outro objetivo foi a criação de uma “área restrita ao sócio adimplente”, com atualizações em temas
de Psicologia Hospitalar, como uma das vantagens de se associar, uma das principais solicitações dos
associados. Além disso a modernização e reformulação permitiu a implementação de novos recursos
para facilitar a comunicação efetiva com o sócio. Para os diretores, a implantação do novo sistema
administrativo permitiu mais transparência e agilidade na gestão com benefícios como a criação
automática de relatórios com variados filtros.
Com estas novas demandas, a empresa JPLATZ Tecnologia, representada por Marcelino Janing,
criador do site da SBPH, recomendou que se contratasse uma outra empresa para continuar o suporte
e manutenção do site, tendo em vista que não havia mais interesse comercial em prestar esse tipo de
assistência para a SBPH. Contratou-se, então, a empresa Totem Comunicação para a reformulação
e manutenção do site e a HBA Tecnologia, para a implantação do sistema administrativo. A Totem
e a HBA também foram responsáveis pela criação do site e do sistema do IX Congresso da SBPH.
Importante enfatizar que o sistema administrativo da Sociedade, desenvolvido pela HBA, pode
receber os dados dos próximos congressos e eventos que utilizem o mesmo sistema, agilizando o
gerenciamento de receitas e o controle de adimplentes e inadimplentes, trazendo mais facilidades
para as próximas gestões.
TOTEM COMUNICAÇÃO
www.totemcomunicacao.com.br
Contato: janeth@totemcomunicacao.com.br
(31) 3223-2563
Rua Lavras, nº 20, 12º andar
Diretora: Janeth Pereira

CONTAS DE E.MAIL
webmail
http://webmail.sbph.org.br (somente para os diretores que receberam login e senha)
A diretoria, usuários e associados devem enviar conteúdo para ser publicado no site da SBPH pelas
contas de e-mail, conforme o assunto a ser tratado:
CONTATO (FALE CONOSCO)
Presidente:
Login: sbph@sbph.org.br
Senha: repassada por Elaine Zanolla
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ASSUNTOS FINANCEIROS
Diretor(a) Tesoureiro(a):
Login: tesouraria@sbph.org.br
Senha: repassada pela Diretora Tesoureira Cláudia Amarante
REVISTA
Diretor(a) de Publicação:
Login: revista@sbph.org.br
Senha: repassada pela Diretora de Publicação Daniela Achette
SECRETARIA
Diretor(a) Secretário(a):
Login: secretaria@sbph.org.br
Senha: repassada pelo Diretor secrertário Glauco Batista
CONTATO
Na página “contato” além do formulário “fale-conosco” constam as contas acima para o caso dos
usuários optarem por enviar mensagens para o destinatário específico, não utilizando o formulário.

EVENTOS
A publicação de eventos é gratuita para associados bastando apenas o envio das informações, fotos
e imagens para a secretaria. O diretor que receber a solicitação de inserção de conteúdo (em geral,
publicação de eventos da área) deverá encaminhar para a TOTEM, que efetuará a publicação.
Os usuários não-associados deverão enviar as informações pelo site, solicitando o envio do boleto
no valor de 70 reais (valor reajustado em 2012). O Diretor que receber deverá avaliar o conteúdo e
encaminhar a solicitação para a TOTEM, que emitirá o boleto e o enviará para o interessado. Após a
confirmação do pagamento, o evento será publicado no site.

PAGAMENTOS
A confirmação do pagamento dos boletos, tanto de anuidades quanto de taxa para a publicação de
eventos é feita de forma automática pelo sistema, desde que sejam inseridas as informações fornecidas
pelo banco.
Trata-se do arquivo de retorno que deverá ser solicitado ao banco, periodicamente, pelo Diretor
Tesoureiro. Esse arquivo deverá ser inserido no sistema (orientações abaixo no item SISTEMA) Esse
não é um arquivo legível. Para leitura dos dados de pagamento e valores deve ser solicitado o arquivo
em PDF.
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SISTEMA DE PAGAMENTOS DE ANUIDADES ON-LINE E
ADMINISTRAÇÃO
O sistema de administração deve ser acessado no endereço www.hbatools2.com.br. As senhas devem
ser atualizadas com a empresa. Os membros da nova diretoria deverão efetuar a troca da senha antiga
fornecida pelos diretores da gestão passada. Para tanto, deverão solicitar a senha provisória clicando
no botão “esqueceu sua senha?”, inserindo o e-mail respectivo (sbph, tesouraria, revista e secretaria,
todos com a terminação sbph.org.br)
Presidente:
sbph@sbph.org.br
Endereço do Sistema:
Login: sbph@sbph.org.br
Senha: clicar em “esqueci minha senha”
Diretor(a) Tesoureiro(a):
tesouraria@sbph.org.br
Endereço do sistema: hbatools2.com.br
Login: sbph@sbph.org.br
Senha: clicar em “esqueci minha senha”
O local para inserção do arquivo de retorno é a aba FINANCEIRO, item “arquivo de retorno”.
As demais funcionalidades poderão ser percebidas com uma navegação minuciosa pelo sistema.
Gráficos e relatórios podem ser gerados pelos diversos filtros oferecidos na aba ASSOCIADOS e, na
aba FINANCEIRO, outros recursos como contas a pagar e a receber, transferências estão disponíveis.
O sistema conta, ainda, com o COMPROVANTE DE ASSOCIADO, uma ficha com todos os dados
do associado e a sua condição de “regular” ou ”irregular” (se houver alguma anuidade em aberto).
Na aba MAILING constam todos os cadastrados no site, independente de serem sócios ou não. Os
comunicados da SBPH serão encaminhados para todos eles e não somente para os associados.
Os não-associados não têm acesso à área restrita, destinada somente aos associados adimplentes.
Na área restrita, além dos dados de cada associado (que podem ser editados e atualizados) e do recurso
de emissão da segunda via do boleto, serão disponibilizados (somente para associados adimplentes),
artigos científicos de renomados profissionais e pesquisadores da Psicologia Hospitalar.
A equipe da TOTEM encontra-se à disposição para esclarecimentos de dúvidas bem como para
orientações relacionadas ao uso do site e do sistema de administração on-line.
Verificar os e-mails da sbph diariamente é uma rotina dos diretores da SBPH. Sempre tem questões a
serem respondidas. A presidência responde aqueles que eram para a SBPH ou presidência. Os outros
respondem os de sua competência (Revista, Tesouraria e Secretaria).
Nesta caixa de e-mail chegam cópias das mensagens que vão para o webmaster, tesouraria e revista e
algumas cópias de respostas destes diretores. É uma maneira da presidência acompanhar as situações.
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ROTINA DA TESOURARIA
Para acessar o sistema administrativo, entrar no endereço: www.sbph@sbph.org.br e preencher os
campos:
Login: tesouraria@sbph.org.br
Senha: já informado anteriormente à Diretora Tesoureira Maria Cristina Pinho.
Manter a rotina de entrar no e-mail diariamente. Os boletos a serem quitados chegam no e-mail da
tesouraria.
Os e-mails sem direcionamento específico (fale conosco) chegam para a presidência que os responde
ou os redireciona a quem de direito.
Todo o acompanhamento do site é feito pela Totem Comunicação. Mas, é fundamental que a diretoria
mantenha a rotina de entrar no site a fim de acompanhar a movimentação dos associados e visitantes.
Consultar as contas bancárias ao menos uma vez na semana para acompanhar entradas e programar a
movimentação e aplicação.
Manter contato com os prestadores de serviço para a SBPH sempre que possível para acompanhar a
prestação de serviços e possíveis mudanças de valores mensais e taxas extras referentes a impostos
e outros.
Realizar prestação de contas mensais, enviar mensalmente para a contabilidade ou conforme
estabelecido pela contabilidade.
•Nesta gestão a contabilidade era enviada a cada 6 meses, mas após mudança de prestadores de
serviço há impostos mensais a serem pagos. Por isto a necessidade de enviar mensalmente.
•Para o conselho fiscal a contabilidade pode ser enviada a cada 06 meses para fazer economia
de Sedex. A tesoureira envia para o primeiro membro do conselho fiscal e o primeiro envia ao
segundo e assim por diante até retornar para a tesouraria com as devidas observações e assinaturas.

BANCOS
CONTA BANCO DO BRASIL: 43670-4
Número banco: 001
Agência: 1629-2
Valor conta corrente: $25.946,17
Valor de Poupança: $0,76
Valor de Poupança CBP: $23.071,81 (Estes valores não são da SBPH. Pertencem ao Congresso
Brasileiro de Psicologia - CBP).
Valor aplicação: $1.077,19
Os valores de extratos referentes ao mês de agosto são até 05/08/2013. Após dia 13 do mês de agosto
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a diretoria perdeu os poderes de acesso à conta corrente devido término de gestão previsto no estatuto.
Isto ocorreu porque o Congresso aconteceu após o final do tempo de gestão dessa diretoria. O banco
segue rigorosamente o estatuto da SBPH e automaticamente bloqueia o acesso após o final da gestão.
Em razão disso, mudou-se o tempo de gestão no estatuto da SBPH.
Os valores da conta corrente foram utilizados no mês de agosto para pagamento de boletos do
congresso da SBPH.
CONTA BANCO SICOOB SBPH: 28.881.018-0
Número banco: 756
Agência: 4027
Valor conta corrente: $2.583,38 (27/09)
Valor aplicação: $95.224,76 (27/09)
Os valores acima referem ao mês de setembro. Os mesmos já sofreram alterações devido a pagamentos
de boletos posteriores a data.
CONTA BANCO SICOOB 9 CONGRESSO:28.879765-5
Os valores acima referem ao mês de setembro. Os mesmos já sofreram alterações devido a pagamentos
de boletos posteriores a data.
Número banco: 756
Agência: 4027
Valor conta corrente: $3.700,00 (27/09)
Valor aplicação: $114.993,73 (27/09)

REVISTA DA SBPH
1 - RELAÇÃO DO CORPO EDITORIAL E PARECERISTAS:
1.Ana Lucia Francisco – PE
2.Carmen Neves Benedetti - SP
3.Claudio Garcia Capitão - SP
4.Elaine M C Zanolla Dias de Souza – MG
5.Eloísa Helena de Lima - MG
6.Francisco Carlos Gomes - SP
7.Glauco Batista- BH
8.Juliana Monteiro – PE
9.Leopoldo Barbosa - PE
10.Maria Alice Lustosa – RJ
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11.Maria da Graça Pereira - Braga/Portugal
12.Maria Julia Kóvacs - SP
13.Marisa Decat Moura - MG
14.Monica Melo – PE
15.Patrícia Bader - SP
16.Paula Macedo – SP
17.Renata Rego Lins Fumis – SP
18.Sandra de Almeida Lopes - SP
19.Silvia Cury Ismael– SP
2. Revisão e atualização das normas para publicação
Deverão ser atualizadas em português, inglês e espanhol), via latindex. A profissional de referência
que auxiliou nesta gestão foi Teresa Cristina Oliveira Peres, atual gestora da BVS-Psi
- Gestora do Portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia – PepSIC - Elza (representante do
Latindex aqui no Brasil elza@ibict.br)
Contato pelo telefone: (11) 3091-4190
3. Gerenciamento do sistema de recebimento/gerenciamento e envio/devolução de artigos.
A TOTEM Comunicações tem como desenvolver isto. Entretanto, este serviço ainda não foi adquirido.
É necessário negociar com a empresa. Esta gestão pretendia completar esta ação, mas não teve tempo
hábil. Orienta-se discutir compra de normas digitais da APA para que estas fiquem acessíveis aos
autores via site da SBPH.
4. Terceirização da Revista pela Elsevier
(heredia.a@elsevier.com) – não foi concluída a negociação – faltou informação.
5. Inserção na Plataforma Scielo Latino Americana.
Nesta gestão escobriu-se que o perfil da revista SBPH não atingia critérios – artigos monolíngues –
pois são necessários artigos bi ou trilíngues.
6. Proposta Suplemento para Resumos Congresso (2015)
Favorece o autor, mas isto deverá estar atrelado a diretoria do prêmio na hora de encaminhar as normas
para envio dos trabalhos. Foi discutido, mas acabou não acontecendo, devido ao tempo exíguo e o
licenciamento da Diretora do Prêmio desta gestão.
7. Recebimentos de artigos
Há um e-mail de recebimento de artigos no site, com senha, já transferida pela diretora de publicação
à Maria Lívia Tourinho Moretto.
9. Diagramação e publicação na BVS-PSI e plataforma da sociedade
Repassada diretamente pela Diretora de Publicação à Maria Lívia Tourinho Moretto.
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FALE COM A PRESIDÊNCIA
- A média/dia de mensagens recebidas e respondidas pela presidente foi de 28.
- Conteúdo das mensagens recebidas: o conteúdo das mensagens é bem diversificado, contemplando
críticas, sugestões, solicitações de orientação sobre o exercício profissional do psicólogo em hospitais,
pedido de esclarecimentos sobre legislações pertinentes à área, indicação de cursos, prova para o
concurso de título de especialista em Psicologia Hospitalar e outros.

PARCERIA EVENTOS REGIONAIS
VIII Jornada Gaúcha de Psicologia Hospitalar
Porto Alegre - 19 a 20 de outubro de 2012.
Participação da presidente Elaine Zanolla, como conferencista, na abertura: Novas perspectivas de
atenção e cuidado em saúde. Realizado também pela presidente a oficina de elaboração de documentos
e registro em prontuários. A presidente arcou pessoalmente com as despesas para essa representação
(passagens aéreas, taxi, alimentação e hotel). Valor repassado pelos organizadores do evento (Patrícia
Ruschel e Tânia Rudnicki,) para a SBPH: $1.500,00
HCOR
Organizado por Juliana Batista. Valor repassado para a SBPH: $188,64
2a Mostra de Práticas em Psicologia, em 20 de setembro de 2012 como convidada na mesa de abertura.
A presidente arcou pessoalmente com as despesas para essa representação (passagens aéreas, taxi,
alimentação e hotel).
FENBP – FÓRUN NACIONAL DE ENTIADES BRASILEIRA DE PSICOLOGIA
A SBPH tem participação importante e ativa nesse Fórun.
Representante da Gestão 2011/2013: Juliana Santos Batista
Local das reuniões: São Paulo
ULAPSI – UNIÃO LATINO AMERICANA DE PSICOLOGIA
site: www.ulapsi.org
A ULAPSI foi criada em 2002 com o objetivo de ser um espaço de organização que reúne diversas
entidades de psicologia da América Latina. Trata-se de uma articulação científica , profissional e
acadêmica, sem fins lucrativos e com o compromisso de incentivar intercâmbios entre as entidades
filiadas, que possam servir como instrumento de transformação e melhorias das sociedades na América
Latina.
A representação da SBPH na ULAPSI foi feita pela presidente Elaine Maria do Carmo Zanolla Dias
de Souza e Juliana Santos Batista através de reuniões telefônicas e participação no grupo de e-mails.
O Congresso da ULAPSI foi realizado no período de 25 a 28 de abril de 2012 em Montevidéu.
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Contou com a participação da presidente da SBPH. Para viabilizar essa participação, a presidente
arcou com os custos de passagens aéreas, despesas com transporte/alimentação e hotel para 05 dias.
O pagamento da inscrição para participação do evento e da anuidade de associação (em dólar) foi
realizado pela presidente, para ser ressarcido no final da gestão. No dia anterior ao início do congresso,
foi realizada uma reunião com as entidades associadas à ULAPSI, na qual a presidente apresentou a
SBPH. Um dos temas de pauta da reunião foi a designação de duas pessoas para ocupar o lugar na
secretaria executiva da ULAPSI como representante do Brasil. A presidente da SBPH indicou Juliana
dos Santos Batista, após conversar com a mesma pelo telefone e esta aceitar a indicação.
Atualmente, como conselheira titular o Brasil conta com a representação da Psicóloga Adriana Eiko
do CFP e a conselheira suplente, a psicóloga Juliana dos Santos Batista da diretoria da SBPH.
IV CBP - CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA
Novembro de 2014
A SBPH participa da comissão organizadora do Congresso. Mantém ainda na conta do Banco do
Brasil, o dinheiro pertencente ao Congresso, devido ao fato de ter sido a entidade tesoureira no III
CBP. Aguardando a regularização da conta do Banco do Brasil da Gestão 2013/2015 para repassar
este valor à Associação Brasileira de Psicologia – ABEP (Entidade Tesoureira do IV CBP.
III CONCURSO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PSICOLOGIA HOSPITALAR
Realizada pela SBPH em Parceria com o CFP
Coordenação e Comissão de Prova indicada pela SBPH e ratificada pelo CFP. Contrato de sigilo
assinado. Nos três concursos já realizados a SBPH mantém a mesma coordenação, a fim de aprimorar
cada vez mais o processo. Trata-se de única entidade a elaborar a prova para um concurso de Título
de Especialista.
Data: 25 de agosto de 2013
Total de Inscritos: 112 psicólogos
Total aprovados: 80
Obs. Não houve recursos em relação à da prova
ANAIS: ISSN 2236-9244O
Esso número de ISSN, criado na gestão 2009/2011 é válido para todos os Anais dos Congressos da
SBPH.
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EVOLUÇÃO DO QUADRO DE ASSOCIADOS
1) Gestão 209/2011 - Agosto de 2011 = 107 sócios adimplentes
2) Gestão 2011/2013: - Novembro de 2013 = 150 sócios adimplentes
Crescimento: 40,19%

IX CONGRESSO DA SBPH
Local: Centro de Convenções MinasCentro – Belo Horizonte - MG
Período: 22 a 25 de setembro de 2003
Presidente: Marisa Decat de Moura
Tema: Os desafios contemporâneos da Psicologia Hospitalar: Teoria e Clínica
ATIVIDADES:
1) Solenidade de abertura do IX Congresso
Após um coquetel de boas vindas, os participantes foram recebidos com a música Amigos para Sempre,
tocado pela tradicional Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais, que também executou
brilhantemente mais três partituras. Em seguida foram tocados os hinos nacionais de Portugal,
França, Argentina, Marrocos, correspondendo às nacionalidades dos palestrantes internacionais
convidados, finalizando com a execução do Hino Nacional Brasileiro. A Banda de Música encerrou
a apresentação musical homenageando os participantes com a música Aquarela do Brasil, conhecida
internacionalmente como uma música representativa do Brasil. Foi um momento de grande emoção,
reafirmando a responsabilidade nacional e internacional da SBPH. Em seguida compuseram a
mesa as autoridades: Jean Richard Freymann - presidente da Federação Européia de Psicanálise;
Marie-Frédérique Bacqué - Diretora do Laboratório: Subjetividade, Laço Social e Modernidade da
Universidade de Strasbourg, França; Marisa Decat de Moura - presidente do IX Congresso da SBPH;
Elaine Maria do Carmo Zanolla Dias de Souza - presidente da SBPH; Humberto Verona - presidente
do Conselho Federal de Psicologia; Vinícius de Oliveira Santos - diretor do Hospital Militar; Marta
Elizabete de Souza - presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais; Silvia Maria
Cury Ismael - presidente da comissão científica do IX Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia
Hospitalar. A presidente Elaine Zanolla Dias de Souza fez a abertura oficial do congresso apresentando
os avanços estruturais realizados na presente gestão; Os demais participantes da mesa destacaram
a importância da SBPH e do IX Congresso privilegiando os fóruns internacionais com diferentes
abordagens teóricas e seu valor de enriquecimento de debates que incluem as diferenças, assim como
os temas e a qualificação dos profissionais participantes; Sílvia Maria Cury Ismael detalhou sobre a
programação científica, a organização e realização que estava iniciando. Finalizando a solenidade de
abertura, Marisa Decat de Moura apresentou uma revisão histórica sobre os congressos da SBPH e
sua importância científica para os profissionais da área e para a o avanço da Psicologia Hospitalar.
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2) Cursos pré-congressos
Foram ministrados 06 (seis) cursos pré-congressos, com os seguintes temas: Avaliação e reabilitação
neuropsicológica no hospital: limites e possibilidades; Tratamento de cessação de tabagismo;
Diante do inevitável: morte e luto no contexto hospitalar; Lugar da psicanálise frente ao risco da
desumanização da medicina - como introduzir a palavra e o sujeito; Grupos terapêuticos no hospital
geral; Terapia cognitivo-comportamental no hospital: o que é, quando e como aplicar.
3) Conferências
Foram apresentadas 11 (onze) conferências com profissionais renomadas de diversas regiões do
Brasil, França, Madri e Marrocos, enfatizando os desafios contemporâneos da psicologia hospitalar,
com os temas: Medicalização e contemporaneidade: os efeitos que se espera das pílulas; Diagnóstico
pré- natal: uma questão contemporânea; Criação de setting em situações de emergência no hospital
- discussão de casos clínicos; O amor no século XXI e os objetos da tecnociências - e o amor de
transferência?; Aspectos emocionais nas doenças agudas, crônicas e nos limites da vida; Grupos
terapêuticos no Hospital; Sociodrama e psicodrama analítico na instituição hospitalar: exemplo
clínico com mulheres jovens anoréxicas; Condução de grupos numa abordagem fenomenológica;
A Espiritualidade no processo de adoecimento; Arqueologia do estresse: passado e presente de um
conceito e Fenomenologia, psicologia clínica e da saúde em contextos de saúde privada em Portugal
e Europa: obstáculos e desafios futuros.
4) Pesquisa
Foi realizada a apresentação da pesquisa Transferência como facilitadora na adesão ao tratamento da
hipertensão arterial em pacientes adultos. Essa apresentação será feita por profissionais representantes
da psicanálise e medicina.
5) Fórum internacional multidisciplinar
03 (três) Fóruns simultâneos de debate foram realizados, com foco nas três abordagens teóricas Psicanálise, Cognitivo-comportamental e Fenomenológica-Existencial.
6) Mesas redondas
Realização de 18 palestras em mesas redondas, abordando vários temas e contemplando os eixos da
urgência/emergência, UTI, saúde mental, saúde do homem, prevenção em saúde, clínica hospitalar,
direito, medicina, gestão hospitalar, toxicomanias, violência, clínicas da oncologia, pediatria,
geriatria, cardiologia, transplantes, protocolos e bioética.
7) Fórum de Hospitais Mineiros
Atividade realizada com participação de 24 (vinte e quatro) hospitais de Minas Gerais, apresentando
práticas inovadoras da Psicologia Hospitalar.
8) Capacitação de Psicólogos
Visando os preparativos para a Copa em 2014, foi realizada uma capacitação dos psicólogos para
atuação em emergência e desastres.
9) Apresentação de experiência institucional inovadora
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, apresentou o programa realizado com
seus funcionários, denominado “Janelas e Olhares”.
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10)Temas livres
Espaços para apresentação de 36 temas livres e 60 pôsteres.
11) Visitas técnicas a 06 hospitais mineiros.
12) UTI na Praça: Programação Científica e Cultural.
13) INHOTIM: Passeio cultural realizado no domingo com alguns palestrantes do Congresso.
14) Lançamento de 02 livros dos sócios da SBPH:
Oncologia: Clínica do Limite Terapêutico – Psicanálise e Medicina – Marisa Decat de Moura
(Organizadora).
Psicologia Hospitalar – Sobre o adoecimento – Articulando conceitos com a prática clínica – Silvia
Maria Cury Ismael e Janaina Xavier de Andrade dos Santos
15) Representação nacional
Com representantes de todos os estados do Brasil, sem exceção, o congresso contou com 132
palestrantes.
16) Representação internacional
O evento contou com a participação de 06 palestrantes internacionais: França, Portugal, Marrocos e
Argentina.
17) Jantar de confraternização
Realizado na Confraria do Mercado Central, patrocinado pela presidente da Sociedade Brasileira de
Psicologia Hospitalar, Elaine M C Zanolla Dias de Souza.
Participantes
O IX congresso da SBPH contou com um total de 1.000 participantes, entre estudantes e profissionais
inscritos, palestrantes e patrocinadores.
Abrilhantou o congresso a participação de 7 (sete) palestrantes internacionais, 131 (cento e trinta e
um) palestrantes nacionais, sendo 64 (sessenta e quatro) de Minas Gerais e 67 (sessenta e sete) de
várias regiões do Brasil.
9º PRÊMIO DA SBPH
1º LUGAR PESQUISADOR SÊNIOR
Entre o luto e a luta: sobre a noção de sofrimento psíquico do paciente com câncer e o trabalho
do psicanalista em situações limite na instituição hospitalar.
Autor: Maria Lívia Tourinho Moretto
Instituição: Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo
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2º LUGAR PESQUISADOR SÊNIOR – MENÇÃO HONROSA
O psicanalista no hospital geral: como articular suas possíveis funções à teoria lacaniana dos
discursos?
Autor: Simone Borges de Carvalho
Instituição: Clínica de Psicologia e Psicanálise do Hospital Mater Dei – Belo Horizonte/MG
1º LUGAR PESQUISADOR JÚNIOR
Acompanhamento psicológico a pacientes de mutirão de mastoplastia redutora: experiência no
HUPES-UFBA
Autores: Karina Neville, Elimara Alves Abreu
Hospital das Clínicas da UFBA/Ambulatório Magalhães Neto, Salvador, BA, Brasil.
2º LUGAR PESQUISADOR JÚNIOR - MENÇÃO HONROSA
A psicologia hospitalar e a residência multiprofissional: relato de experiência em um serviço de
neonatologia
Autora: Alice Parentes da Silva Santos
Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão, na área de concentração Atenção em Neonatologia.
3º LUGAR PESQUISADOR JUNIOR – MENÇÃO HONROSA
Significados da espiritualidade para pacientes em cuidados paliativos oncológicos
Autora: Andréa Carolina Benites
Orientadora: Profa. Adjunta Carmen Maria Bueno Neme
Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem (UNESP – Bauru)
do Hospital de Câncer de Barretos – Fundação Pio XII – Unidade de Cuidados Paliativos/Dor.
MELHORES TRABALHOS CIENTÍFICOS
APRESENTAÇÃO ORAL – MENÇÃO HONROSA
TL 003 - Motivações dos graduandos em psicologia pelo contexto hospitalar e crenças sobre esta
atuação: um estudo exploratório.
Sheyna Vasconcellos; Alice Cruz Borges, Ana Paula Brasiliano; Karine Sepúlveda; Vanessa Borges
Farias, Paloma Bastos
Universidade da Bahia – Complexo Hospitalar Prof. Edgard Santos – Salvador - BA
TL 004 - Adaptação cultural da DS (escala de personalidade tipo d) para adultos da região de
Ribeirão Preto/SP
Ana Luisa Magaldi Suguihura; Ana Luisa Magaldi Suguihura, Ricardo Gorayeb.
Instituição: USP
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TL 012 - Organização e assistência psicológica frente ao incêndio da boate KISS – Santa Maria (RS)
Caroline Santa Maria Rodrigues; Mariana Esteves Paranho; Leticia Domingues Bertuzzi; Daiane
Manoela Ferri da Cunha
ABRAPEDE e Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre/RS
TL 016 - Os novos idosos com HIV/AIDS na cidade do Recife.
Juliana Monteiro Costa; Cristina Maria De Souza Brito Dias.
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP)
TL 025 - O trabalho do psicólogo em equipe multidisciplinar no “Projeto Aninha” – Organização
E Capacitação dos Cuidadores De Gestantes com Doença Falciforme - do CEHMOB/MG.
Merupe Venancio Romanini; Cláudia Soares Do Couto4; Milza Cintra Januário2; Sarah Paes
Rodrigues6; Cristiane Miranda Rust3; Isabel Pimenta Spínola Castro5; Alice Portugal Ferreira7.
Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico – NUPAD / Faculdade de Medicina /UFMG;
5 Centro de Educação e Apoio para Hemoglobinopatias de Minas Gerais – CEHMOB/MG, Belo
Horizonte – MG – Brasil.
TL 029 - Variáveis sociodemográficas, clínicas e psicológicas associadas à adesão à hemodiálise
Renata Tamie Nakao; Ricardo Gorayeb
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
PÔSTERES – MENÇÃO HONROSA
PO 004 - Relações entre sintomas depressivos e complicações pré e pós revascularização
cirúrgica do miocárdio.
Robson Hideki Saito, Camila Pereira, Ana Paula Afonso Camargo - Faculdade Anhanguera Bauru /
SP.
PO 005 - Plantão psicológico: que(m) demanda é essa?
Ludmila Minarini Alves, Daniela Rodrigues Goulart Gomes.¹, Raphael Zardini Andrade.³, Camila
Campos Curcino Vieira.4 - Universidade Federal de Uberlândia
PO 012 - Atendimento psicológico na clínica cirúrgica no Hospital Regional de Assis.
Rafaela Biagio Felix, Anaí Ramos Vieira, Bianca Paes, Camila Hoeppner Toledo, Mariana Alves
Poto, Tamires Wedekim De Toledo, Maria Luisa Louro De Castro Valente - Faculdade de Ciências e
Letras – UNESP Assis.
PO 015 - Caminhada pravida: passos para a valorização da vida e prevenção do suicídio em
Fortaleza (CE).
Barbara Carvalho De Souza, Amsraiane Guilherme Felício Gomes Da Silva, Dafne De Albuquerque
Simão, Isadorah Dantas Cavalcante Martins, Talita Pinheiro De Souza, José Mourão De Aquino Neto,
Fábio Gomes De Matos E Souza - Universidade Federal do Ceará
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PO 027 - Diagnóstico de câncer na perspectiva de pessoas do interior e capital da Bahia
Thalita Sacramento De Britto Almeida, Marcella Siqueira Trinchão - Obras Sociais Irmã Dulce / BA.
PO 040 - Oncologia infantil: perspectiva da criança sobre o adoecimento e tratamento.
Suênia Sâmara De Morais Lopes Da Cruz, Priscilla Cristhina Bezerra De Araújo, Maihana Maíra
Cruz Dantas, Luciana Carla Barbosa De Oliveira, Eulália Maria Chaves Maia - Universidade Federal
do Rio Grande do Norte – UFRN
PO 045 - Contribuições da psicologia na intervenção de delirium em UTI
Mariana Almeida, Katya Kitajima, Larissa Genaro, Mayla Cosmo - Clínica São Vicente da Gávea –
RJ.
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS SÓCIOS DA SBPH
Data: 23/08/2013
Local: Auditório do Centro de Convenções Minascentro
Participantes: 25 psicólogos sócios da SBPH
Pauta: Prestação e aprovação de contas; Revista da SBPH; Site da SBPH; Estatuto e Eleição Diretoria
para gestão 2013/2015.
DIRETORIA ELEITA PARA GESTÃO 2013/2015
Presidente: Valéria de Araújo Elias
Vice-Presidente: Glória Heloise Pérez
Tesoureira: Maria Cristina Marques da Silva Pinto
1º Secretário: Juliana dos Santos Batista
2ª Secretária: Sheyna Cruz Vasconcellos
Diretora de Publicação: Maria Livia Tourinho Moretto
Diretora do Prêmio: Marisa Beatriz Leonetti Marantes Sanchez
Presidente da Comissão Cientifica Permanente: Glória Heloise Pérez
Conselho Fiscal: Fernanda Saboya Rodrigues Almendra; Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa;
Simone Borges de Carvalho.
RECEITA/DESPESAS
1) Receita: 299.670,00
2) Despesas: 299.600,00

15

RELATÓRIO FINAL - GESTÃO 2011/2013
ESTANDES/EXPOSITORES
Livraria do Psicólogo, SBPH, COPASA, Revista Cérebro, Revista Escala, Editora 03, Editora Abril,
Pedras e semi joias.
PATROCÍNIOS
1) COPASA – forneceu água mineral para todos os participantes em todo período de evento.
2) Livraria do Psicólogo - Pastas, blocos, canetas, certificados e crachás.
3) Furnas Centrais Elétricas – Passeio cultural para palestrantes em INHOTIM.
4) Conselho Federal de Psicologia - 09 Passagens aéreas nacionais para palestrantes.
5) Conselho Regional Psicologia PR - Diárias de hotéis para 04 palestrantes.
6) Conselho Regional de Psicologia RS - Passagem aérea nacional para 01 palestrante.
7) Hospital do Coração - HCor –Patrocínio de passagem aérea e hotel para palestrante argentino.
8) Universidade São Paulo – passagens aéreas para 02 palestrantes franceses.
9) Universidade de Strasbourg – passagens aéreas para 02 palestrantes franceses.
10) Jalil Bennani – passagem aérea para palestrante de Marrocos
11) Filipa Machado Vaz – passagem aérea para palestrante de Portugal
Valores de patrocínio depositados em conta bancária específica da SBPH:
- Conselho Federal de Psicologia: $10.000,00
- Conselho Regional de Psicologia MG: $5.000,00
- Ministério da Saúde: 15.000,00
- Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG): $10.000,00
Total: $40.000,00
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AVALIAÇÃO DO CONGRESSO PELOS PARTICIPANTES:
O IX Congresso da SBPH realizou uma pesquisa de avaliação do Congresso, através da análise
do formulário de avaliação distribuído aos participantes do evento. De acordo com o retorno, o IX
congresso da SBPH teve uma repercussão positiva significativa no meio acadêmico e na categoria
profissional de psicólogos, principalmente por ter oferecido além de palestrantes nacionais, palestrantes
internacionais e a Prova para o Concurso de Título de Especialista em Psicologia Hospitalar,
chancelada pelo Conselho Federal de Psicologia. Quanto a avaliação quantitativa, foi contabilizada
uma amostra de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) formulários sendo que 427 (quatrocentos e
vinte e sete), isto é, 95,95% responderam que o evento atingiu os objetivos propostos com relação a
organização e atividades cientificas. 13 (treze) participantes responderam que o evento não atingiu os
objetivos por razões diversas. 05 (cinco) não responderam. Foram avaliados positivamente o Título/
Tema do congresso, a localização do mesmo e a organização principalmente o trabalho da secretaria
executiva. Foram criticados negativamente os trabalhos que foram apresentados sendo lidos pelos
palestrantes, dificultando a compreensão e provocando desinteresse. Além dessa avaliação realizada
através de formulários, vários retornos por e-mails, contatos pessoais e por telefone foram feitos com
elogios ao evento como um todo. Não foi recebida pela SBPH ou pela Secretaria Executiva, nenhuma
reclamação oficial.
A prestação de contas aos patrocinadores foi realizada com êxito.
Em síntese, o IX Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar – SBPH atingiu os
objetivos científicos e éticos estabelecidos pelo Estatuto da Sociedade Brasileira de Psicologia
Hospitalar e sustentou a continuidade dos avanços na área da psicologia hospitalar realizados pelas
diretorias e congressos anteriores.
				
			Marisa Decat de Moura
			
Presidente do 9o Congresso da SBPH
			Elaine Maria do Carmo Zanolla Dias de Souza
			
Presidente da SBPH Gestão 2011/2013
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DESPEDIDA
Ao finalizar esta gestão com a produção deste relatório, gostaria de registrar meu orgulho em ter tido
a oportunidade e o privilégio de dirigir por dois anos essa nobre Instituição.
A preocupação nesse percurso foi de expandir a comunicação entre os sócios, conquistar novos
associados e incentivar a formação. Formação essa fundamental para o exercício de uma função
peculiar e de uma clínica exigente, formalizada a partir dos impasses.
Aproveito deste espaço para registrar meus sinceros agradecimentos aos associados da SBPH,
profissionais e estudantes, que com seus numerosos contatos via e-mail, ao longo de dois anos, com
suas questões, críticas e sugestões fomentaram e dinamizaram o nosso trabalho e são a razão da
existência dessa sociedade.
Agradeço também às presidentes anteriores que formam o Conselho Consultivo da SBPH, pela
confiança depositada, apoio, incentivo e contribuição com suas experiências.
Meu especial agradecimento aos colegas psicólogos membros da diretoria que com o trabalho de
cada um e de diferentes formas, me auxiliaram na missão de conduzir os trabalhos da SBPH durante
nossa gestão.
Não poderia deixar de registrar um agradecimento especial a Silvia Cury Ismael pelo convite a me
candidatar ao cargo de presidente da SBPH, pela confiança, apoio, amizade, coordenação e participação
na comissão cientifica do 9o Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar.
Agradeço ainda ao meu marido Silvio Dias de Souza, aos meus filhos, aos meus queridos e especiais
amigos pelo apoio incondicional e ajuda em todos os momentos.
Por fim, deixo registrado nessa história, um agradecimento especial à companheira e amiga Marisa
Decat de Moura, que durante esses dois anos, com coragem, determinação, pro atividade, dedicação,
afetividade e ética, trabalhou arduamente para o sucesso do IX Congresso da SBPH, contribuindo
para o fortalecimento dessa entidade.
Com orgulho e sensação de dever cumprido me despeço dessa gestão, desejando à presidente atual,
Valéria de Araújo Elias e sua diretoria, sucesso na condução dessa sociedade.
Muito trabalho e grande aprendizado. Valeu a pena!
					
					Elaine Maria do Carmo Zanolla Dias de Souza
					Presidente da SBPH Gestão 2011/2013.
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