
 

 

COMISSÕES TEMÁTICAS – REGISTRO DE REUNIÃO 
COMISSÃO PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 

Data: 03/08/2017 
 

Horário início:  
9h 

Horário término: 
12h 

Local: 
CRP 

 

PARTICIPANTES 
 

 NOME CRP/DOCUMENTO ASSINATURA 

01 Giovana Cristina Angioletti 9620  

02 Daniela Carla Prestes 4339  

03 Luiza H. R. Cavallet 17114  

04 Lícia Brassac Cortiaro 23200  

05 Amanda Cardoso de Oliveira 24111  

06 Weslley Yago Leal da Silva 22320  

07 Marina Ferreira Ariente 22616  

08 José Gioppo 2973  

09 Denise Ribas Jamus 11462  

10 Daniele Rabelo Batista Castro IS - 489  

11 Diego da Silva 20229  

12 Alessandra Rego Barros 11219  

13 Aline Pinto Guedes 10219  

14 Ronny Kurashiki Oliveira 21254  

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS 

 Reunião Diretoria 21/07/2017 

 Vídeo Campanha dia do Psicólogo 

 Evento UP – definir palestrantes 

 Planejamento Fórum 

 

Desenvolvimento da Reunião 

Informes: 

 Reunião com a diretoria: Espaços do CRP estão disponíveis para a comissão: site, 

facebook. Revista. Giovana sugeriu que a comissão leve pesquisas realizadas pelos 

membros da comissão ou textos elaborados especificamente para as mídias – 

relacionados às temáticas trabalhadas na comissão.  

 Plenária com foco nas comissões temáticas 11/08/2017 – aberta aos participantes da 

comissão. 

1. Fórum em Psicologia Hospitalar 



 

 

o Gioppo levou o convite aos Psicólogos do HC (Para o Fórum e para o evento da 

Positivo) – caso o serviço seja escolhido – sugeriram que o Gioppo fale.  

o A programação foi enviada previamente por email e whatsapp – foram levantadas 

sugestões de nomes de palestrantes.  

o Giovana apresentou os nomes já sugeridos.  

o Aline pontuou que Luciana Savaris mais interessante para falar da mesa de abertura 

do que para falar de CAPS III. 

o Bianca e Giovana sugeriram Rafael Hackbarth do CAPS AD III Portão 

o Vetos do Gioppo – Marcelo Kimati – evitar entrar em questões políticas, que não 

são o foco do evento, apesar do conhecimento técnico do profissional. 

o Adriana Wolmann está em licença. 

o Gustavo Dória é psiquiatra da área infantil 

o Juliana Czarnobay é enfermeira – ideia é priorizar Psicólogos nessa primeira mesa 

o Ricardo Losso é psiquiatra do HC; trabalhava no Bom Retiro 

Discussão de nomes para as mesas 

o Para a primeira mesa: 

  1º contato com a Luciana (Aline vai entrar em contato) como primeira opção; 

como próximas opções ficaram Melissa Almeida e Mirela Stenzel. 

o Mesa de emergências Psiquiátricas:  

 Avaliação e atendimento de TS -  a palestrante será Caroline Rangel; 

(contato ok)   

 Sabrina Stefanello (Giovana vai entrar em contato) – Emergência 

psiquiátricas – Mariana Puchivaillo, como outra opção. 

 Estrutura da RAPS no município de Curitiba- Flávia Adachi – SMS (contato 

ok)   

o  Mesa – Modalidades de Internação 

 Hospital Geral – Luciana Kurogi (contato ok)   

 Hospital Infantil – Susana Brunow (contato ok)   

 CAPS III – Rafael (Aline e Giovana vão entrar em contato ou pedir outra 

indicação para Luciana) 

 Hospital Psiquiátrico – Aline (Adauto) 

o Mesa – Desafios ao atendimento em Saúde Mental – Sugestões: 



 

 

 Atuação e manejo pela equipe multidisciplinar: 1ª opção Tatiana 

Brusamarello (Giovana vai entrar em contato)   2ª Marcio Paes 

 Atendimento infanto-juvenil em Saúde Mental - Mirela Stenzel (Luiza vai 

entrar em contato)   

 Alessandra – Centro Hospitalar Nossa Saúde – Contemplar o atendimento 

psicológico/ ambulatório/ programa de saúde mental (Alessandra vai entrar 

em contato com Elizabeth Tramujas)   

 Desafios na atenção primária - NASF – deixar como segunda opção caso 

tenhamos negativas. 

 

 Outras opções que permanecem em aberto:  

 Denise Paulino – Enfermeira – trabalho de conexão Hospital 

Psiquiátrico e Rede 

 Psico referência em saúde mental do distrito Cajuru  

 Atendimento à dependência química 

 Rosa Mariotto – IRDI 

 Ricardo Losso 

 Desafios da atenção primária em saúde mental 

2. Evento da Universidade Positivo  

o Coordenadora pediu os nomes para fazer programação: 

o Mesa da comissão para acadêmicos de Psicologia - 3 participantes da comissão – 

18/11 a tarde – das 15h40 até 17h20 – 1h40 total -  falar de temas que estão sendo 

trabalhados na comissão. 

o  Propostas já colocadas em reuniões anteriores:  

 Rafaela - Um panorama da Psicologia Hospitalar no Paraná; 

 Bianca - Um exemplo de prática dentro da área;  

 Daniela – falar de questões éticas – de formação; 

o Propostas levantadas nessa reunião: 

 Gioppo – A função ética do Psicólogo no Hospital  

 Alessandra se disponibilizou a participar – questão ambulatorial 

 Roni do Erasto também se disponibilizou a participar 



 

 

o Decidir na reunião quem vai participar e então estes participantes definem os 

detalhes da mesa em uma reunião específica para isso. 

 Possíveis palestrantes: Bianca, Alessandra, Gipppo, Roni e Rafaela. 

 Giovana vai falar com a Rafaela e então vai entrar em contato com os 

possíveis palestrantes para definir. 

o Nome no momento- “Qual é o espaço do Psicólogo no Hospital e como fortalecer 

esse serviço?” – É possível trocar. Quem vai palestrar vai definir. 

3. Vídeo que será feito pelo CRP sobre Psicologia Hospitalar – referente ao dia do 

Psicólogo. 

o Vídeo exemplo sobre redução de danos.  

o O que é a Psicologia Hospitalar 

o Levantamento de ideias- Giovana apresentou e foi complementado.  

o Giovana vai rever o texto e enviar para a Ellen da comunicação social 

4. Discussões finais 

 Gioppo informa que não estará na próxima reunião 

 Frase escolhida para a campanha do dia do Psicólogo -“Do nascimento ao fim da 

vida, o psicólogo está presente. Conheça o trabalho do Psicólogo Hospitalar” 

 Evento do Aleitamento Materno – 04/08 – Diego e Ângelo representando o CRP 

 Diego vai representar na plenária convencional - sábado 05/08 

 Plenária específica das comissões -  11/08 - aberto a todos os colaboradores. 

 Próxima reunião: 14/09/2017. 

 

 


