
 

 

COMISSÕES TEMÁTICAS – REGISTRO DE REUNIÃO 
COMISSÃO PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 

Data: 07/06/2018 
 

Horário início:  
9h 

Horário término: 
12h 

Local: 
CRP 

 

PARTICIPANTES 
 

 NOME CRP/DOCUMENTO ASSINATURA 

01 Giovana Cristina Angioletti 9620  

02 Lara R. Xavier 21203  

03 Vitoria C. de Almeida 23089  

04 Lícia BrassacCrortiano 23200  

05 Giovana S. Vieira 25980  

06 Ana Luísa M. Sabbage 24103  

07 Bruno G. Pasquale 25687  

08 Josiane F. F. Knaut 05051  

09 Denise Ribas Jamus 11462  

10 Daniela Carla Prestes 04339  

11 Luiza H. R. Cavallet 17114  

 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS 

 Plenária 08 e 09 de junho 

 Definição tema de fórum 

 Definição jornada bioética 

 Memo GT Valores remuneratórios 

 PL Psicomotricidade 

 

 

Desenvolvimento da Reunião 

 Plenária 08 e 09 de junho  e PL Psicomotricidade 

Informe: dias 08 e 09 haverá plenária(de comissões e geral). Diego vai representar a 

comissão de Psicologia Hospitalar.  

 



 

 

Giovana vai encaminhar os documentos relativos a esta plenária para os membros 

da comissão, para ciência. (PL sobre psicomotricidade).  

 Definição jornada bioética 

Grupo de trabalho vinculado ao mestrado de Bioética. Claudia Nasser é 

representante de Psicologia. 26/09 será a Jornada de Bioética. Claudia buscou 

parceria com a comissão de Psicologia Hospitalar. CRP aceitou fazer apoio ao 

evento: vai ceder material, uso da logomarca do conselho e a certificação. 

Propuseram que a Comissão de Psicologia Hospitalar participe do evento. 

Participação na abertura (08h30 – 9h/ SBBREG-PR/UP/Comissão de Psicologia 

Hospitalar) representando o conselho e a comissão e participação em uma mesa 

(Experiências em cuidados paliativos – 13h15 às 15h). Nesta mesa já tem uma fala 

da Tatiana Forte sobre as narrativas de uma criança; uma fala da Angela Bley sobre 

crianças e adolescentes em CP.  

Tempo para o indicado/representante da comissão seria de 30 a 40 minutos.  

Abertura – Giovana – fala breve sobre a parceria e a importância deste tema.  

Experiências:  

HC – equipe de 4 médicos que circulam no hospital e uma ala da clínica médica – 

onde  2 residentes de psicologia atendem.  

HIZA – possui uma comissão de cuidados paliativos; estão em trabalho de 

conscientização; fizeram jornada. Tem um fluxo definido (Pedido para a comissão; 

médico avalia e encaminha para outras especialidades para construção do plano de 

cuidados). Todos os Psicólogos da equipe estão envolvidos.  

Erasto Gaertner – Roni participa da comissão de cuidados paliativos. Roni também 

está no Valencis (1º Hospice de Curitiba). Yolanda passou muito tempo sendo 

responsável pelo serviço de CP.  

Pilar tem uma comissão de CP e o foco é neuro. Porém não tem representante de lá 

na Comissão. 

No HT: profissionais desenvolveram TCC dentro da temática de limitação de suporte 

de vida, porém não há comissão e/ou unidade específica. Uma das psicólogas está 

em formação de CP.  

Levantar o interesse dos membros da comissão. Enviar por email para Giovana e 

ela vai encaminhar para a Claudia escolher.  Sugerido que o Erasto Gaertner, que já 

tem um trabalho mais estabelecido, faça essa representação. Mas será verificado 

com o grupo de bioética sobre essa indicação. 



 

 

 

 Memo GT Valores remuneratórios 

Questionário endereçado às Comissões sobre a remuneração de serviços 

psicológicos. 

Discutido o assunto coletivamente (tópicos guias) e preenchido o questionário.  

Quais são as práticas desenvolvidas pelos profissionais da área e formas de 

remuneração para cada prática.  

O questionário foi preenchido durante a reunião.  

Em relação às práticas comuns e forma de remuneração foram pontuadas como 

atividades o atendimento psicológico individual e em grupo (ambulatorial, pedido de 

consulta, rotina etc), avaliação psicológica. Foi pontuado que a maioria dos 

Psicólogos recebe um valor fixo, independentemente do número de procedimentos e 

que essa remuneração é repassada para a Instituição (quando é, porque nem 

sempre é reconhecida pelo SUS ou credenciada a convênios) e que a 

remuneração/repasse, em geral, é de um valor baixo (de R$2,00 a R$10,00).  

Vínculos precarizados: cobranças de metas de atendimentos além das 

possibilidades das equipes em função da baixa remuneração. Exemplo da situação 

do Hospital de Clínicas depois que a EBSERH assumiu a administração do hospital, 

situação diversas vezes apontada pelo psicólogo Gioppo. 

Foram discutidas as condições, limites e facilitadores de cada Instituição presente. A 

maioria das instituições representadas os psicólogos são contratados, porém há 

também o caso dos serviços como a da psicóloga Raphaella, que presta serviço 

para alguns hospitais.  

 

 Definição tema de fórum 

Realizado um histórico dos fóruns já realizados. Fórum era itinerante – era realizado 

em cada hospital participante da reunião. Algumas instituições já tinham o espaço 

da Psicologia bem reconhecido e outras não. A ideia era dar visibilidade à Psicologia 

dentro da Instituição e para profissionais de outras áreas. Desde a edição 10, voltou 

a ser realizado no espaço do Conselho. 

Ideias de temas:  

Juliane – Atendimento à doença crônica; Bianca – protocolos; Giovana – temas 

menos gerais; atendimento em UTI; formas de atendimento no hospital; formação do 



 

 

profissional; Trabalho com as equipes; “Como eu faço” Psicologia Hospitalar; 

Diferentes práticas do Psicólogo Hospitalar.  

O grupo, após discussão das várias ideias, definiu por falar sobre a diversidade das 

práticas nos hospitais, que inclusive seria de maior interesse a o público do 

fórum ,na sua maioria, estudantes. Foi discutido de se trazer nomes de referência na 

área. Nomes de fora para Conferência: Ricardo Sebastiani, Randolfo Junior (SJ Rio 

Preto); Ricardo Gorayeb (SP);Simonetti primeiro sondar com CRP se terá auxílio 

de custo; depois ver com eles a disponibilidade.  

Definições: 

Nome: XVIII FÓRUM DE PSICOLOGIA HOSPITALAR –24/11/18 

9h15 – Conferência: Amplitude e diversidade em Psicologia Hospitalar (1ª opção – 

Ricardo Gorayeb) 

10h15 às 10h30 intervalo 

10h30 – 12h00 1ª Mesa: atendimentos nos ciclos da vida 

12h – 13h30 – almoço 

13h30 – 15h30 – 2ª Mesa: contextos de atendimento 

Crônico, urgência, UTI 

15h45 – 17h15 3ª Mesa: Psicologia Hospitalar “fora” do hospital 

Atendimento Domiciliar; Hospice; Ambulatório 

Não tem mais coffee break fornecido pelo CRP. Verificar opções de patrocinadores 

(Cursos de Pós Graduação; Editoras/livrarias; Hospitais). Verificar qual é fluxo para 

pedir/firmar patrocínio.  

 

Próxima reunião: 05/07/2018 


