
 

 

ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR  

Data 06 DE dezembro DE 2018 Horário: Das 09:00  às 12:00 horas 

Local: Sede Curitiba 

Participantes: 
Giovana Angioletti  

Lícia Brassac C.  

Talia L. de O. Rosa 

Raphaella R. de Souza 

Mariana Pinheiro Pinto  

Ana Luisa M. Sabbagh  

Maria Carolina Pais Oliveira  

Bruno Gabriel Dal P.  

Daniela Carla Prestes 

Diego da Silva 

Bianca L. Lemes 

Josiane Knaut 

Jessica C. Santos  

 

 ASSUNTOS DISCUTIDOS 

 Plenárias novembro e dezembro: nosso colaborador Diego será representante da 

Comissão na próxima plenária dia 08/12/2018. 

 Avaliação do Fórum de Psicologia Hospitalar:  

- Tivemos 63 participações em nosso Fórum de Psicologia Hospitalar em 24/11/2018.  

- Participação do nosso convidado foi excelente, trouxe contribuições importantes sobre a 

experiência profissional, ultrapassou os limites teóricos. 

- Surpreendente a realidade de Ribeirão Preto com o número de residentes e psicólogos 

atualmente no serviço (30 e 80 profissionais respectivamente). 

- A sequência lógica dos temas foi rica e didática.  



 

 

- Foi discutido sobre o rigor das pesquisas apresentadas pelo palestrante e sobre como 

levar a subjetividade em questão na metodologia da pesquisa. 

- O grupo considerou que o espaço Ágora não foi adequado, comprometeu a visualização 

dos slides. Nossa preferência será manter o auditório no CRP, salvo exista outro local com 

capacidade maior. 

- Participação da Livraria ficou restrita, não houve o aproveitamento nos intervalos da 

manhã e almoço. 

- Sugerido que se organize um grupo dentro ou a parte da comissão para discutir pesquisa 

e projetos a serem desenvolvidos nos hospitais. Um tema poderia ser a formação do 

psicólogo hospitalar nas instituições de ensino superior em Curitiba ou Paraná. (2019) 

- Propor outros eventos – workshop/curso/palestra e fazer parceria com alguma instituição 

de ensino. Josiane sugeriu parceria com a UP para esse evento. 

- Proposta de retomar o Fórum de Hospitalar como itinerante nos hospitais, possibilidade 

de abrir visita técnica aos participantes. 

 

 Projeto do evento sobre qualificação. 

- Inserir na programação do Encontro de Qualificação – agenda para visita técnica entre os 

participantes. (Votar) 

- Definida a data de 15/03/2019 para o evento.  

- Programação: programas de residência HC, FEAS, São José dos Pinhais, Erasto 

Gaertner, PUC; Pequeno Príncipe; Cursos de Extensão Care Psicologia e Psicologia 

Infantil; Participação dos residentes Erasto (Eric) e HC (Bruno). 

 Calendário de reuniões para 2019 

- Proposta de reuniões itinerantes nos hospitais. (semestral/trimestral) 

- Datas de Reunião: 07/02, 07/03, 02/05, 06/06, 04/07, 01/08, 12/09, 03/10, 07/11 e 05/12.  

- Café da Psicologia Hospitalar: 04/04. 

- Fórum de Hospitalar: 09/11. 

 GT do Hospital de Clínicas 

Contato com os outros CRP's acerca de questões trabalhistas e de terceirização de 

serviços. 

Leitura da resolução do CR1 acerca da atuação do psicólogo hospitalar 



 

 

Leitura de proposta de RJ acerca da construção de GT para dimensionamento dos 

psicólogos em âmbito hospitalar 

Materiais já estão na APAF, sistematizando a atuação e atribuindo tempos médios por 

atividades do psicólogo na instituição.  

 Jéssica propõe manifesto sobre a dificuldade em encaminhar pacientes com questões 

psiquiátricas por conta das questões clínicas que apresentam. Giovana informa que houve 

uma reunião do CRP com a Coordenação de Saúde Mental de Curitiba. No entanto, a 

pauta foi a questão dos CAPS híbridos. Discutido que seria importante nova conversa com 

a Coordenação de Saúde Mental sobre os encaminhamentos. 

 

Próxima reunião: 07/02/2019. 


