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Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria
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PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

CAMILA ARGENTE GALVAO JACOBS 08/17830

THAIS DISTEFANO WILTENBURG 08/17414

TIAGO HENRIQUE DOLPHINE ALVES 08/15417

THAINA ELOÁ SILVA DIONISIO 08/26927

PAUTA

-Reunião ampliada CRP Londrina
-Feedback Tiago sobre esterilização definitiva
-Solicitação análise título de especialista
-Nota técnica 003/2019 saúde suplementar
-Solicitação portaria Camila e Thais

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

-Reunião ampliada CRP Londrina
A coordenadora Amanda passou os informes da reunião ampliada que ocorreu no dia 13 de outubro de 2021,
19:30hrs, remotamente. Os informes dizem respeito ao novo imóvel que será a sede do CRP em Londrina, ao
andamento das comissões temáticas e ao Pré-Corep e Corep.

-Feedback Tiago sobre esterilização definitiva
Houve uma discussão sobre a questão trazida pelo psicólogo Tiago que contou com a participação de um membro
do DIVERGES. Thaina mencionou desconhecer documentos relativos ao assunto, sobretudo voltados a comunidade



LGBTQIA+. Discutiu-se sobre a importância da psicoeducação e do planejamento familiar nesses casos, além da
possibilidade de um documento de orientação para a categoria, haja vista que na pesquisa realizada percebeu-se
uma grande variedade de técnicas de avaliação para a finalidade de avaliação com foco na esterilização definitiva.
Tiago agradeceu o empenho da comissão para com a sua demanda e informou que já está colocando em prática as
alternativas viabilizadas diante das discussões.

-Solicitação análise título de especialista
A psicóloga Thais ficou responsável por avaliar junto com a coordenadora Amanda a demanda recebida sobre título
de especialista em Avaliação Psicológica.

-Nota Técnica 003/2019 saúde suplementar
A psicóloga Camila ficou responsável por avaliar junto com a coordenadora Amanda a demanda recebida de análise
e considerações sobre a Nota Técnica da saúde suplementar.

-Solicitação portaria Camila e Thais
Frente a efetiva participação das duas psicólogas nas reuniões da Comissão, foi averiguado de gostariam de
efetivar a portaria e ambas assentiram.

ENCAMINHAMENTOS

-Portaria das psicólogas CAMILA ARGENTE GALVAO JACOBS e THAIS DISTEFANO WILTENBURG.
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