
 

 



 

 

COMISSÕES TEMÁTICAS – REGISTRO DE REUNIÃO 
COMISSÃO PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 

Data: 14/09/2017 
 

Horário início:  
9h 

Horário término: 
12h 

Local: 
CRP 

 

PARTICIPANTES: vide lista de presença.  
 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS 

Plenária11/08 – participação do colaborador Diego 

Próxima plenária Cascavel (07/10) 

Definições finais do Fórum 

Evento trabalho em grupo – Contato Paula Macedo 

Congresso todos juntos contra câncer – vagas para a comissão 

Projeto de lei  PL-00818/2015 

 

Desenvolvimento da Reunião 

Psicólogo Diego faz o relato de acontecimentos das duas plenárias de agosto das quais 

participou. Foram solicitadas as indicações de nome de palestrantes para prospecção de 

patrocínio (nomes “mkt”) para a realização do evento “encontro paranaense de psicologia, a ser 

realizado em agosto de 2018, que será, neste ano. O evento também será da Tríplice fronteira. 

Na mesma plenária (05/08), foram realizados comentários acerca da campanha 

“#psicologiaecompsicologo. Discutidas questões acerca da diversidade de gênero envolvida na 

campanha (psicolog@, psicologx...). Relatados os projetos a serem lançados pela comissão.  

Na plenária do dia 11/08, foram realizadas pequenas falas de apresentação das comissões. Não 

houve deliberações. Foi possível verificar as intersecções entre comissões, tal qual a comissão 

de direitos humanos, que trabalha, em concomitância, com as questões de transexualização. 

Também correlações com a comissão de saúde, através da conselheira Semíramis. Também foi 

falada sobre a comissão do psicólogo iniciante, que está trabalhando com a possibilidade de 

realizar ações em livraria, possibilitando o diálogo acerca da profissão. Foi também falado sobre a 

monitoria dos eventos, que será responsabilidade da comissão de estudantes. É preciso realizar 

o pedido de participação para a comissão.  

Psicóloga Giovana ressalta a importância de iniciar a organização de temas e eventos para o 

encontro paranaense, e retoma a oficina sobre acreditação, bem como uma mesa redonda sobre 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1049219


 

 

processo de humanização, realizados no encontro anterior, em Londrina. Ressaltada a 

importância de indicação de nomes. As atividades não são pré-determinadas, mas a sugestão de 

elaboração de mesa redonda, pela facilidade de elaboração e prospecção de participantes. Existe 

a sugestão de workshop, pensando no publico estudantil, cuja adesão estaria mais condicionada 

a temas gerais de psicologia hospitalar. Sugestão de minicurso ou curso, dentro do evento. 

Nomes da hospitalar que trabalham com temas de saúde em geral. Verificar número de 

convidados possíveis para indicar. O tema girará em torno de conectividade. Possibilidades de 

atendimento online, testes psicológicos computadorizados, prontuários eletrônicos, sigilo. 

Levantada a possibilidade de chamar Neury Bottega. Os membros da comissão indicados terão 

os custos cobertos pelo CRP.  

Na plenária orçamentária não houve presença da comissão. A plenária de outubro acontecerá em 

cascavel, com dificuldade de envio de membros.  

Milena, coordenadora das comissões, traz, acerca do fórum de psicologia hospitalar, a 

comunicação com a comissão de psicologia da saúde, a fim de sugerir alguns nomes que 

estivessem vinculados à atual gestão do CRP. Destaca os retrocessos da gestão da cidade com 

relação a quesitos de saúde mental, a fim de não haver conflitos de posicionamento. Destacado 

que os nomes foram deliberados nomes, ao longo dos meses, e com anuência dos membros da 

comissão. Com base nestas deliberações, não foram realizados convites por questões políticas, a 

fim de ater-se aos quesitos técnicos da jornada. A comissão destaca a presença de profissionais, 

nesta jornada, que atuam já durante várias gestões, perpassando as mesmas. Levantada a 

possibilidade de colocar mais uma pessoa em uma mesa. Levantada a preocupação de trazer 

questões em demasia políticas. Destacado, pela comissão, a necessidade de compreender a 

realidade, independendo da gestão vigente. Realizar um convite formal para a comissão de saúde, 

para comparecimento no evento, podendo, desta forma haver a participação da comissão no 

evento, sem precisar convidar mais palestrantes, sem perder a possibilidade de debate. Relatada 

situação em que a comissão de avaliação psicológica em que foi necessário desfazer um convite. 

Destacadas as preocupações acerca de manutenção de qualidade técnica dos profissionais 

indicados, bem como a possibilidade de discussão de temas atuais, independente de defesas 

políticas, que não são o foco do evento.  

Convidar uma profissional, que trabalhou com a coordenação de setor de saúde mental em 

hospital geral em são Paulo e que atualmente está no Paraná. Essa profissional teria interesse 

em entrar na Comissão, mas atualmente não está atuando na área hospitalar, que é um dos 

critérios para entrada de novos participantes. Discutido sobre como os atuais critérios para a 

entrada de novos participantes pode ser muito rígidos.  

Trazidos também dois convites para o congresso “todos juntos pelo câncer”, que ocorrerá nos 

dias – de – em São Paulo. Divulgada a jornada multiprofissional do HC, com apresentação de 

caso clínico, com reunião de todos os eixos para realização do evento. Na pró renal, será 

realizado um minicurso de psico nefrologia, nos dias 19 e 20 de outubro.  



 

 

Retomada a discussão acerca de participação de residentes na comissão. Destacada a 

necessidade de discutir a relevância da presença de residentes. Falada sobre a questão de ser 

um recorte de uma única reunião, se haveria contribuição. Residentes se manifestam acerca da 

relevância positiva de conhecer os processos de comissão, discussões e posicionamentos. 

Proposta a avaliação de caso a caso das solicitações de novos membros.  

Levantada a possibilidade de convidar, para todos os eventos, todos os hospitais, tendo ou não 

psicólogos em seu quadro funcional, mesmo para mobilizar essas presenças.  

Sobre o fórum de psicologia, repassados os nomes (um olhar sobre a saúde mental, ou 

possibilidades de intervenção em saúde mental no contexto hospitalar/ O atual cenário de 

intervenções em saúde mental/ cenários da saúde mental no contexto hospitalar ou 

possibilidades para o evento). Diversas informações acerca do evento em documentação. Optado 

por retirar a fala sobre o NASF, por não se encaixar, totalmente, na 3ª mesa. Ficam, assim, 3 

palestrantes por mesa. Deliberação de quem realizará a coordenação das mesas, a ser definido 

até a próxima reunião. Serão colaboradores da Comissão. 

Definição acerca da realização de anais, levando-se em consideração que deve ser realizado um 

pedido formal, de resumos de fala, em convite, para todos os palestrantes. Além disso, pode ser 

solicitado aos monitores que registrem as falas para quem não enviar os resumos. Além disso, no 

dia, será solicitada a autorização dos palestrantes que não enviaram documentação para que 

exista esse registro. Data limite para entrega de resumo 06/11. 

No fórum será preciso verificar a possibilidade da mesa de livros. Será preciso definir essa 

questão.  

Imagens para cartazes de veiculação Nise da Silveira – Imagens do inconsciente/ Mandalas. 

René Magritte, Portinari. 

 

Discussão acerca da realização de workshop sobre trabalhos de grupo, para início do ano que 

vem. Profissional Paula Macedo, que trabalha com intervenções em grupos. Sugestão de agregar 

essa atividade ao café. Questões acerca da tradicionalidade do evento, e descaracterizá-lo.  

Discutido sobre quem serão os participantes do próximo café, quais as intuições que serão 

convidadas e como será feito a programação. Analisar o formato, espaço e a quantidade de 

vagas e tempo.  

PL 818/2015 que estabelece a obrigatoriedade do profissional da Psicologia nas unidades 

Hospitalares. Os profissionais acompanharão a tramitação do PL pela internet.  

Próxima reunião: 05/10/2017 

 


