
 

 



 

 

COMISSÕES TEMÁTICAS – REGISTRO DE REUNIÃO 
COMISSÃO PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 

Data: 05/10/2017 
 

Horário início:  
9h 

Horário término: 
12h 

Local: 
CRP 

 

PARTICIPANTES 
 

 NOME CRP/DOCUMENTO ASSINATURA 

01 Giovana Cristina Angioletti 09620  

02 José Gioppo 02973  

03 Luiza Helena Raittz Cavallet 17114  

04 Amanda Cardoso de Oliveira 24111  

05 Nathiele Berger Almeida 22331  

06 Licia Brassac Cortiano 23200  

07 Marina Ferreira Arienti 22616  

08 Raphaella Ropelato de Souza 10276  

09 Daniela Carla Prestes 04339  

10 Vitoria C. de Almeida 23089  

11 Denise Ribas Jamus 11462  

12 Daniele Rabelo Batista Castro IS-489  

13 Diego da Silva 20229  

14 Vanessa Tiemi Duarte Raffa 22307  

15 Lara Ramos Xavier 21203  

16 Alessandra Rego Barros 11219  

    

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS 

1. Fórum de Psicologia Hospitalar 

2. Temas para a revista Contato 

3. Encontro Paranaense de Psicologia (22 a 25/08/2018) – atividades da Comissão 

4. Reunião com Coordenação de Saúde Mental da SMS Curitiba 

5. Reunião Aberta da Comissão de Saúde (28/09) 

6. Ofício-circular nº 7/2017/gtec/cg-cfp referente a comercialização das pranchas de 

Rorschach sem comprovação científica e sem aprovação do CFP. 

7. Evento Universidade Positivo 

 

 



 

 

 

Desenvolvimento da Reunião 

1. A reunião foi iniciada com a revisão / checagem da programação do Fórum de Psicologia 

Hospitalar pela Coordenadora Giovana. Definido o nome da conferência de abertura pela 

Palestrante Luciana Savaris. Psic. Denise informa dificuldade da palestrante Luciana Tiemi do 

Hospital do Idoso em participar da programação por questões pessoais. Giovana sugere 

contato com Iara Giraldi, profissional que atuava no interior de SP e que talvez possa 

contribuir se tiver experiência no atendimento com adultos. Caso não haja substituição, será 

mantida a Mesa Redonda Modalidades de Internação Psiquiátrica com três (3) palestrantes. 

Os moderadores das atividades ainda precisam ser definidos para que haja segurança no 

manejo dos participantes. Vitoria candidata-se para moderar a segunda Mesa Modalidades de 

Internação Psiquiátrica (13h30); sugerido convidar a Juliane Gequelin para moderar a 

primeira Mesa Redonda Emergências Psiquiátricas (10h30) e a Bianca para moderação da 

última Mesa Redonda Desafios no Atendimento em Saúde Mental (15h45). Devido ao Fórum, 

a próxima reunião da Comissão será em 16/11. Já foi encaminhado ao Marketing sugestões 

de imagens para a arte de divulgação do evento. Estamos aguardando retorno do Marketing 

com o lay out pronto.  

2. Solicitado pelo Conselho que a comissão envie temas para a Revista Contato. Sugestões: O 

que é, e o que faz a comissão de Psicologia Hospitalar (pauta sugerida em plenária); Suicídio 

e a Interface com o Hospital Geral (sugestão Raphaella); Distúrbios de Desenvolvimento 

Sexual (sugestão Daniela Prestes); História: 40 anos do Serviço de Psicologia do Hospital de 

Clínicas (sugestão Giovana); Atendimento Hospitalar do Idoso (Sugestão Denise), Dia 

Mundial do Rim e Doenças Renais (sugestão Luiza); Saúde Mental do Psicólogo que atua em 

Hospitais e correlação com carga horária (sugestão Amanda). Vanessa pergunta sobre a 

possibilidade de definir eventos anuais trimestrais para abordar temas mais amplos da 

Psicologia e envolver várias áreas da especialidade. Esclarecido por Giovana que sim e 

orientado sobre funcionamento do Conselho e exemplos de ações neste sentido.  

3. Encontro Paranaense de Psicologia – 22 a 25/08/2018, estamos aguardando a definição da 

estrutura da programação para formalizar as sugestões e palestrantes (Mini Cursos, 

Conferências, Mesa Redonda, Workshop). Já levantados alguns temas na última reunião, em 

aberto para próximas reuniões.  

4. Realizada reunião com a Coordenação de Saúde Mental da SMS Curitiba pela proposta de 

alterações sobre os CAPS no município de Curitiba o que tem gerado várias discussões. 

Alterar CAPS AD e TM para CAPS regionais. A coordenadora Giovana foi convidada a 

participar como representante da psicologia hospitalar e posicionou que ainda há muita 

divergência. Criado um GT no Conselho para fundamentar tecnicamente os argumentos e 

propostas.  



 

 

5. Juntamente ao assunto anterior, Giovana comentou a sobre a reunião do Conselho de Saúde 

de Curitiba, onde seria abordado sobre a mudança dos CAPS, que teve presença massiva 

dos usuários de CAPS para diálogo sobre a atual situação da assistência do SUS em saúde 

mental. Informou também sobre sua participação e também da colaboradora Aline na reunião 

aberta da Comissão de Saúde do CRP, onde essas questões estão sendo discutidas. 

6. Discutido estender o envio do ofício sobre o Teste Roscharch (fício-circular nº 

7/2017/gtec/cg-cfp) para profissionais não psicólogos que utilizam este teste, como 

enfermeiros, terapeutas ocupacionais, funcionários de RH, entre outros, para alertar 

quanto ao uso exclusivo de psicólogos. Conclui-se responder o conselho com a sugestão 

de encaminhar este ofício a todos os contatos de e-mail dos psicólogos cadastrados no 

conselho. Assim, estes profissionais podem alertar seus colegas de profissão, bem como 

demais profissões.  

7. Discutido sobre a participação da Comissão no Evento da Universidade Positivo. Nem todos 

os palestrantes foram contatados. Giovana fará contato com a Psicóloga Josiane para 

averiguar a situação. 

 

Próxima reunião: 05/11/2017 

 


