
 

 

 

  COMISSÕES TEMÁTICAS – REGISTRO DE REUNIÃO 
COMISSÃO PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 

Data: 04/10/2018 
 

Horário início:  
9h 

Horário término: 
12h 

Local: 
CRP 

 

PARTICIPANTES 
 

 NOME CRP/DOCUMENTO ASSINATURA 

01 Giovana Cristina Angioletti 9620  

02 José Roberto F. Palcoski 11968  

03 José Gioppo 02973  

04 Luiza H. R. Cavallet 17114  

05 Daniela Carla Prestes 4339  

06 Wesley Iago Leal da Silva 22520  

07 Ana Luisa Masetti Sabbagh 24103  

08 Raphaella Ropelato 10276  

09 Lícia Brassac Cortiano 23200  

10 Bruno Gabriel Del Pasquale 25687  

 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS 

 

 Assembleia orçamentária 06/10/2018 

o Diego irá participar 

 Informes da Jornada de Bioética que ocorreu dia 26/09 

  Fórum de Psicologia Hospitalar 

o Já encaminhado 

o Gorayeb já confirmado e já enviou o resumo da fala. Palestrante Daniela também 

já enviou. 

o Apresentação da arte para divulgação – sugestão de que seja fixa, porém nada 

impede de mudar em 2019. 

o Faculdades Pequeno Príncipe vão patrocinar o coffee break. Poderão divulgar sua 

marca no evento. 

o Divulgação deve iniciar em breve 



 

 

 

o Levantou-se a possibilidade de a comissão comprar um presente para o Gorayeb e 

de ele vir no dia anterior para evitar problemas com o voo. Possibilidades de 

lembrança: itens de metal com araucária/pinhão – sugestão da Dani/Angelita. 

 Anais do Fórum de 2017 – foram encaminhados por email e estão disponíveis no site – 

resumos de todas as falas. 

 Pauta Gioppo – reunião com diretoria do CRP-PR 

o Preocupação com o trabalho dos Psicólogos em Instituições hospitalares 

o Psicologia é a única profissão que não tem um valor mínimo de salário 

estabelecido em concursos públicos e que não tem a jornada de 30horas 

semanais estabelecida.  

o Nas portarias, notas técnicas e etc (30 publicações) não consta uma 

regulamentação que estabeleça a obrigatoriedade do Psicólogo com especificação 

de número de pacientes e carga horária. Nas portarias da Psicologia “recomenda-

se” a presença do Psicólogo. Não define a presença. Não inclui o Psicólogo nas 

profissões da saúde. Não estabelece número de atendimentos e/ou carga horária. 

o Houve um parecer da Psicóloga Lumena Furtado desfavorável às 30h para a 

Psicologia, na ocasião do veto da lei das 30 horas. 

o Encaminhamento – que o trabalho do Grupo técnico encontre brechas nas 

portarias existentes para regulamentar/delimitar via CRP a atuação dos 

profissionais na saúde.  

o Somar forças com outras regionais que tenham posicionamento similar. 

o CRP ficou de dar um retorno do funcionamento deste GT. 

o Espaço na reunião da comissão para esta discussão 

o Daniela sugeriu fazer um comunicado para outras instituições (que não estão 

representadas na comissão) para que possam participar do GT e/ou trazer outras 

colaborações.  

 

 Demanda apresentada por Gioppo 

o Claire Lazzareti levou uma notícia que tem repercutido no setor de Psicologia do 

HC: está recebendo notícias (Gioppo está perguntando se procede) de que a 

função do Conselho é proteger a população dos Psicólogos. Gioppo pede 



 

 

 

esclarecimentos. Discutido sobre a necessidade de ver em que contexto ocorreu 

essa fala, pois pode haver um equivoco de entendimento. E se mantendo esse 

questionamento, identificar o autor da fala, para que pudesse se posicionar em 

relação a essa fala. 

 Ofício do conselho – em relação aos serviços/convênios que exigem que o profissional 

trabalhe com determinada técnica (Ex: Análise do Comportamento Aplicada – ABA). 

Quem define é o profissional e não o estabelecimento.  

 

Próxima Reunião: 01/11/2018 

 


