
 

 

 

  COMISSÕES TEMÁTICAS – REGISTRO DE REUNIÃO 
COMISSÃO PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 

Data: 06/09/2018 
 

Horário início:  
9h 

Horário término: 
12h 

Local: 
CRP 

 

PARTICIPANTES 
 

 NOME CRP/DOCUMENTO ASSINATURA 

01 Giovana Cristina Angioletti 9620  

02 José R W Gioppo 02973  

03 Vitória Cordovil de Almeida 23089  

04 Eric Aquino Corrêa 13066  

05 Juliane Gequelin Rosa 10744  

06 Ana Luísa MasettiSabbagh 24103  

07 Jessica Cardine Santos 7059  

08 Bruno Gabriel Pasquale 25687  

09    

10    

11    

12    

13    

14    

 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS 

 Plenária 15/09: o Psicólogo Diego da Silva estará presente na plenária.  

 Documento EBSERH – Distrito Federal: questões relacionadas às inspeções dos 

hospitais universitários brasileiros. Um grupo de psicólogos do Paraná está 

solicitando apoio do CRP PR em relação a nota de posicionamento dos Psicólogos 

do Hospital Universitário de Brasília com relação à isonomia salarial se comparado 

aos demais profissionais da assistência (fonoaudiólogos, biomédicos, terapeutas 

ocupacionais, etc.). No hospital de Clínicas da UFPR, há 03 psicólogos da EBSERH 

na assistência. Foi dialogado sobre as resoluções que norteiam e marcam a 

presença do psicólogo nas assistências. A Comissão se posicionou em apoiar essa 

nota. Foi definido como pontos a serem abordados neste documento a diferença 

salarial entre os profissionais da assistência de ensino superior e entre os 

psicólogos que atuam na mesma instituição, mas também a diferença salarial dentro 



 

 

 

da própria categoria, uma vez que dentro dos hospitais universitários federais, há 

também profissionais estatutários que possuem salários diferentes dos psicólogos 

da EBSERH. É pontuado que situação semelhante ocorre nos serviços do Estado, 

que conta com a FUNEAS e da Prefeitura de Curitiba, que possui a FEAES. Ainda é 

discutido sobre a questão da carga horária. Pensar na possibilidade do CRP-PR 

emitir uma Nota Técnica com recomendações sobre as condições de trabalho do 

psicólogo da saúde, carga horária, qualidade da assistência. Também é pensado 

em buscar apoio do sindicato nessa discussão. 

 Fórum de Psicologia Hospitalar: Ainda não houve a confirmação do Ricardo 

Gorayeb. O coffee-break aguarda a resposta da Universidade Positivo. Em caso de 

negativa dessa instituição, será buscada outra parceria. É sugerida a faculdade 

Inspirar, por experiências anteriores da comissão. A arte ainda não está definida. 

Será verificado se o grupo tem alguma sugestão. Caso contrário, ficará sob a 

responsabilidade do Marketing do CRP. 

 Documento Reforma Psiquiátrica: discussão sobre a saúde mental a partir de 

documento do Conselho de Saúde de Minas Gerais. 

 Houve diálogo sobre a definição da carga horária do psicólogo a nível nacional e 

denúncias dos serviços que precisariam ter psicólogos. 

 

 

 

Próxima Reunião: 04/10/2018 

 


