
 

 

COMISSÕES TEMÁTICAS – REGISTRO DE REUNIÃO 
COMISSÃO PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 

Data: 02/02/2017 
 

Horário início:  
9h 

Horário término: 
12h 

Local: 
CRP 

 

PARTICIPANTES 
 

 NOME CRP/DOCUMENTO ASSINATURA 

01 Giovana Cristiina Angioletti 08/9620  

02 Esther Siza Tribuzy 08/11449  

03 Diego da Silva 08/20229  

04 Daniela Carla Prestes 08/04339  

05 Fernanda Voigt Miranda 08/11216  

06 Vanessa Tiemi Duarte 08/22307  

07 Silvia C. Castro 08/20112  

08 Aline Pinto Guedes 08/10219  

09 José  R. Gioppo 08/02973  

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS 

- Informes plenária de janeiro 

- Evento Qualificação 

- Evento Café da manhã 

 

Desenvolvimento da Reunião 

Diego trouxe informes sobre a plenária de janeiro. Notícias da comunicação, das comissões 

temáticas e sobre as próximas plenárias. 

Giovana reapresenta as datas das próximas plenárias e abre a possibilidade dos membros se 

escalarem para representar a comissão. Em fevereiro ela estará presente. 

Milena informa que as portarias foram discutidas na última plenária e devem estar prontas na 

próxima reunião. 

Evento de qualificação – Marilza Mestre viria pela Inspirar e não vem mais. 

Vanessa falará no evento pelos residentes do HC. 

Giovana traz notícias de uma psicóloga de MG que encontrou nossas publicações sobre 

acreditação e entrou em contato com ela a fim de ter mais informações sobre nosso trabalho. 



 

 

Esse ano tem encontro da Sociedade Brasileira, será em Gramado. Já havíamos pensado em 

participar de um evento em cada semestre, e este parece ser uma boa oportunidade. Queremos 

pensar em escrever algo para enviar. Ainda não temos o tema. 

Gioppo compartilhou um documento sobre terapias alternativas na rede de atenção em saúde do 

SUS e abre discussões acerca das implicações e o lugar do psicólogo. 

Aborda-se ainda a preocupação com os encaminhamentos das políticas públicas para a 

psicologia clínica. Será que o Conselho enquanto representação da categoria pode buscar abrir 

esse espaço para atendimentos individuais que, percebemos, está se fechando mais e mais. 

Notamos que não encontramos espaço em ambulatórios para atendimentos psicológicos clínicos 

individuais. Há uma tendência a se criarem apenas espaços para atendimentos em grupo, o que 

vemos ser importante também. Porém, muitos casos precisam de acompanhamento individual e 

não vemos a possibilidade real desse encaminhamento se concretizar em atendimento. 

Percebemos a importância de revalorizar o atendimento psicológico clínico individual, o que em 

últimas é também resituar o trabalho em saúde mental. 

Café da psicologia hospitalar – É sugerida a psicóloga Débora Pinheiro para falar sobre a 

importância da clínica em suas diferentes vertentes, inclusive e agora com especial atenção ao 

atendimento individual. 

Discutido sobre a necessidade de refletir sobre o lugar do psicólogo frente a demandas que 

fogem a nossa área de atuação. 

Levantada a necessidade de criar uma possibilidade de diálogo com o representante de saúde 

mental do município para que a classe possa se inteirar acerca das propostas e princípios de 

trabalho, bem como se posicionar frente às demandas percebidas. 

Daniela sugere pensarmos em convidar a psicóloga Maria Lívia Tourinho para participar das 

discussões acerca da clínica no Hospital, possivelmente no Fórum. 

Por fim Giovana e Daniela apresentam o material do Hospital Pequeno Príncipe voltado a 

educação em saúde doado a Comissão. 

 

 

Próxima reunião: 09/03/2017                  Horário: 9h                                 Local: CRP 


