
 

 



 

 

COMISSÕES TEMÁTICAS – REGISTRO DE REUNIÃO 
COMISSÃO PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 

Data: 04/05/2017 
 

Horário início:  
9h 

Horário 
término: 

12h 

Local: 
CRP 

 

PARTICIPANTES 
 

 NOME CRP/DOCUMENTO ASSINATURA 

01 Giovana Cristina Angioletti 9620  

02 Daniele Rabelo Batista Castro IS – 489  

03 Lícia Brassac Cortiaro 23200  

04 Amanda Cardoso de Oliveira 24111  

05 Silvia C. Castro 20112  

06 Mariana Pinheiro Hofmann 
Pinho 

16505  

07 Weslley Yago Lealdo Silva 22320  

08 Vanessa Tiemi Duarte Raffo 22307  

09 Marina Ferreira Arienti 22616  

10 Nathiele Berger Almeida 22331  

11 José Gioppo 02973  

12 Daniela Carla Prestes 04339  

13 Diego da Silva 20229  

14 Bianca Louise Lemos 12093  

15 Lara Ramos Xavier 21203  

16 Alessandra Rego Barros 11219  

    

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS 

- Avaliação do Café da Psicologia Hospitalar 

- Informe plenária abril  

- Informe plenária maio 

- Licença Esther 

 

Desenvolvimento da Reunião 

- Avaliação do Evento sobre Qualificação: 

Quanto ao Evento de Qualificação, ressalta-se que muitas pessoas se inscreveram, no entanto, 

mais da metade não compareceu. Poucos avaliaram o evento, como retorno à comissão, mas as 

avaliações realizadas foram positivas. Membros desta comissão, que estavam presentes  no evento, 

o avaliaram positivamente – em especial quanto ao relato de experiência.  



 

 

Quanto ao evento “Café dos Psicologia Hospitalar”, foi ressaltada a relevância do tema da palestra 

dada pelo Psic. Luiz Renato Braga. O grupo de membros desta comissão relatou que suas 

expectativas foram atendidas com a discussão após a palestra, pois foi coerente às preocupações 

e discussões já presentes neste grupo (Comissão de Psicologia Hospitalar). 

- Informe plenária abril:  

Diego (participante na plenária) relatou que a plenária expôs bastante informes e também elogios 

a respeito desta Comissão de Psicologia Hospitalar. Ocorreram discussões a respeito do número 

de sessões de psicologia para planos de saúde e surgiu a ideia de buscar um maior envolvimento 

das comissões de Psicologia Hospitalar e Psicologia Clínica.  

- Informe plenária maio: próxima plenária será dia 20/05 em Maringá/PR e a comissão será 

representada pela psicóloga Silvia. 

- Licença Esther: Esther estará de licença da Comissão por um período, indeterminado, devido 

suas aulas no Mestrado. 

- Outras discussões levantadas: 

Acesso à psicologia na rede de saúde do SUS, no momento da contrarreferência. Há, na 

contrarreferência, dificuldade em oferecer a assistência psicológica adequada aos pacientes, na 

medida em que há discordâncias entre a demanda clínica, ética da profissão e demanda política. 

Questiona-se se a própria formação em psicologia embute que o psicólogo esteja disponível a 

responder a demanda política, administrativa, ou outra, que não a do paciente. 

Alguns profissionais levantam estes mesmos obstáculos em contexto de atendimentos particulares 

e/ou por planos de saúde. 

Diante deste contexto, os psicólogos necessitam refletir sobre a formação de grupos, pensando 

nos critérios adequados.  

Sugere-se discutir este tema e pensar em estratégias para levar ao Fórum. 

Levanta-se também levar esta discussão pra a diretoria do CRP, como tentativa de buscar forças 

na área por meio de resoluções. 

- A respeito de estratégias de ação, pensa-se em realizar um Workshop e um material escrito. Sem 

temas definidos no momento, no entanto o grupo interessa-se em problematizar a intervenção 

política sobre a rotina de trabalho dos profissionais psicólogos. 

Obs: Grupo de membros desta comissão decide por restringir a entrada de novos participantes nas 

reuniões para profissionais que estejam atuando na área hospitalar, assim como pensar o número 



 

 

de residentes participantes, sendo sugerido que esses já estejam no 2º ano de residência para 

fazer parte da Comissão. 

 

Próxima reunião: 01/06/2017            Horário: 9h                                 Local: CRP 


