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I RODA DE DIÁLOGO POR SEGMENTO DA PSICOLOGIA - 2014 

PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 

O Conselho Regional de Psicologia da 2ª Região, cuidando dos nossos 

profissionais e da sociedade em geral e zelando pela fiel observância dos princípios 

éticos no exercício da Psicologia, reuniu-se com profissionais da Psicologia 

Hospitalar no dia 29 de julho de 2014, às 19h. 

O objetivo do encontro foi levantar necessidades desta seara e orientar o 

exercício da Psicologia de acordo com as resoluções vigentes. 

Inicialmente, foi apresentada a Comissão de Saúde e ressaltada a 

necessidade de aproximação contínua com a Comissão de sua área de atuação. É 

fundamental o entendimento de que o Conselho é, também, um lugar político, de 

construção de nossas atividades. E essencial que a/o psicóloga/o ocupe este lugar. 

Esta reunião aconteceu com transmissão para a subsede Vale do São 

Francisco em Petrolina e as contribuições trazidas neste documento contam com a 

participação das/os psicólogas/os desta subsede. 

Foi apresentado o objetivo de repensar as práticas da/o profissional de 

Hospitalar e construir juntos normatizações e recomendações técnicas necessárias 

para o funcionamento da Psicologia enquanto Ciência e profissão.  

A discussão gravitou em torno da fragilidade de nossa formação neste 

domínio, da preocupação com a qualidade no atendimento em decorrência da alta 

demanda no Hospital e da preocupação com a falta de Regulamentações e 

Recomendações Técnicas para esta atuação. 

Foi trazida como preocupação a dificuldade relativa ao quadro reduzido de 

profissionais e o número de leitos atendidos. 

Também foi enfatizada a incompreensão do papel da psicologia hospitalar, 

sendo acionada muitas vezes para o que foi chamado de “apagar incêndios”, 

resolvendo questões já bastante atribuladas ao invés de se construir uma prática 

preventiva. 
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Foi pontuada também a necessidade de um espaço físico que abarque as 

demandas de sigilo, organização, registro das atividades privativas da Psicologia.  

Relatou-se a dificuldade de cisão na demanda psicológica da equipe, 

necessitando de um apoio político para haver um limite claro e concreto dessa 

separação.  

Também foi trazida a fragilidade na rede de Atenção que interfere no 

processo de encaminhamentos.  

Foi colocada a importância da participação do CRP com as categorias 

profissionais, fiscalização dos serviços com fins de proteção da comunidade e da 

preservação da integridade da/o profissional e do serviço da psicologia. 

Como estratégia de articulação do grupo de psicólogas/os na região 

Sertão/CRP02 foi proposta a criação de grupo de discussão com encontros mensais, 

objetivando o fortalecimento da categoria e levantamento de demandas para 

elaboração de Resoluções e Orientações Técnicas. 

Em Recife, foi acatada uma sugestão colocada por uma das psicólogas 

presentes: as/os psicólogas/os hospitalares vão se reunir em pequenos grupos e 

elaborar, até o dia 15 de setembro de 2014, propostas para que possamos construir 

juntos essas Recomendações a fim de que se possa oferecer um serviço de melhor 

qualidade para os pacientes e seus familiares. 

Quem tiver dúvidas sobre o exercício da profissão poderá procurar o nosso 

Núcleo Técnico Político (NUTEP). Este núcleo funciona de segunda a sexta, das 10h 

às 16h, e pode ser contatado também através do e-mail nutep@crppe.org.br. 

Agradecemos a participação de todas/os profissionais que estiveram 

presentes nesta Roda de Diálogo e, também, agradecer e registrar a presença do 

Sindicato dos Psicólogos. Temos a certeza de que a união das entidades 

representativas da Psicologia vai contribuir bastante para o seu fortalecimento. 
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