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EDITORIAL 
 

 
O ano de 2007 terminou , e com ele, a gestão da Diretoria de 2005, que se uniu para 

realizar, como gestões anteriores, um serviço direcionado à Psicologia Hospitalar. 
 

 Neste ano também foi realizado, em setembro, o VI Congresso da SBPH, em Natal. 
Que maravilhosos encontros e oportunidades de aprendizagem foram proporcionados aos que 
puderam comparecer ao evento, neste paraíso brasileiro! 
 
 Muita aprendizagem, muita troca de idéias e ideais, muito relacionamento profissional 
ali iniciado, e muitos novos rumos profissionais ali propostos, assim como novas rotinas 
retomadas, com ânimo diferente , planos propostos, estratégias orquestradas ! 
 
 Estes encontros científicos são excelente oportunidade para reflexões valiosas, 
profissionais, pessoais e sociais. Reflexões que poderão tornar-se prática, cabendo a cada um , 
esforço próprio e determinação de realização. 
 
 Nestes 2 anos,   nos quais tive o prazer de dirigir esta revista, pude tomar contato com 
trabalhos apresentados de  serviços realizados por profissionais de tantos locais brasileiros, 
mostrando  o valor do conhecimento para a prática da Psicologia nos Hospitais   de nosso país. 
Oportunidade também de acompanhar reflexões valiosas e questionamentos importantes 
quanto a nosso papel e prática junto à Saúde de nossa população, tão carente ainda de atenção 
neste importante setor. 
 

Durante este contato com a Revista da SBPH e sua Diretoria , pude observar o quanto a  
Psicologia Hospitalar amadureceu desde meu primeiro contato com ela , em 1974/5, ainda sem 
contar com este nome tão bem definido como hoje o vemos nos diferentes  cantos do Brasil. 
Mas pude também perceber, o quanto ainda há  que se lutar pela ampliação deste campo da 
Psicologia , e quantas pessoas ,com garra suficiente para esta tarefa, encontram-se dispostas a 
uma batalha como esta! 

 
Para fechamento da Revista desta gestão, serão apresentados alguns trabalhos que 

foram expostos no VI Congresso da SBPH, realizado em Natal. Desta forma  se pode ter uma 
pequena mostra do que lá foi discutido e apresentado. Cabe esclarecer que ,os trabalhos 
mostrados neste número, são fruto de uma comunicação minha, durante a Assembléia Geral da 
SBPH, realizada durante o evento, no qual colocamos este número da  Revista  à disposição 
dos palestrantes do Congresso, para que publicassem seus trabalhos, caso assim o desejassem. 

 
É assim que terminamos esta gestão: mais um período da História da SBPH foi 

cumprido, mais expectativas erguidas, e mais objetivos a alcançar foram erguidos!  
 
À nova Diretoria, da qual terei  o imenso prazer de continuar a pertencer, muita garra 

para lutar pelos interesses do campo da Psicologia Hospitalar , do desenvolvimento científico 
de seus associados, e de novas conquistas para esta Entidade.  
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Com mais  uma etapa  cumprida, 
 
Meu até logo, e esperando poder contar  com a colaboração de todos os colegas desta 

área e de áreas correlatas, na publicação de suas importantes reflexões pessoais e profissionais,  
 
E não podendo deixar de agradecer imensamente, aos autores que  colaboraram com os 

artigos aqui publicados nestes 2 anos, assim como ao fabuloso Corpo Editorial, com o qual 
pudemos contar  neste período, 

 
Meu mais profundo respeito e admiração,  
 
Maria Alice Lustosa . 
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