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Os leitos psiquiátricos no Paraná. Este é o assunto da ma-
téria de capa desta publicação. A reportagem, que faz 

parte da Série Saúde Mental – iniciativa contemplada desde a 
edição 70 – propõe uma discussão que tem como pressuposto 
as prerrogativas da Lei da Reforma Psiquiátrica ( 10.216/01) 
que prevê a internação hospitalar, quando os recursos extra-
-hospitalares – entre esses os Centros de Atenção Psicosso-
cial (CAPS), os ambulatórios, as Unidades Básicas de Saúde 
e os Serviços Comunitários de Saúde Mental – mostrarem-se 
insuficientes.

Na reportagem há dados referentes ao número de lei-
tos e informa onde os mesmos estão localizados. De antemão 
a certeza de que, em termos de luta antimanicomial, ainda 
temos muito a avançar.

Outra matéria dessa edição divulga os primeiros re-
sultados da pesquisa “O perfil e as Condições de Trabalho 
do Psicólogo no Paraná”, iniciativa do CRP-08, realizada de 
março a maio de 2010, que levantou aspectos como: perfil 
demográfico, formação acadêmica, qualificação, setor de ati-
vidade e tempo de exercício profissional, remuneração, car-
ga horária, vínculo empregatício e problemas no ambiente 
de trabalho.

As principais discussões que marcaram o X Fórum 
de Psicologia Hospitalar, realizado no início de novembro 
na sede do CRP-08, também foram divulgadas. A entrevista-

da desta edição, inclusive, fez a conferência de abertura do 
evento. A Mestre em Psicologia Hospitalar, Therezina Maria 
de Biaggi (CRP-06/15543) e psicóloga do Hospital da Luz de 
São Paulo falou, na entrevista sobre “A conquista de espaço e 
os desafios do psicólogo hospitalar”. 

As discussões, no 
CRP-08, em torno de 
duas Resoluções do 
CFP, a 009/2010 e 
a 010/2010 – as-
suntos aborda-
dos na edição 
a n t e r i o r  d a 
Contato – são, 
aqui, relatadas.

Em Foco é o nome da nova 
editoria da Revista Contato.  
Neste espaço passam a 
ser publicadas contri-
buições dos leitores re-
ferentes a produções cul-
turais em evidência (livros, filmes, 
etc...)3

Boa leitura!

“Parabéns à CONTATO pela matéria sobre o 
“exame criminológico”(publicada na edição 72)!

Concordo plenamente com o comentário feito 

pela colega KARINE BELMONT CHAVES!

Já trabalhei no Sistema por 6 anos e sei como isso 

funciona. Ela deu o recado na medida!  Importante 

enfatizar a falta de profissionais para atuar na área. 

Está mais do que na hora do nosso “governo” promo-

ver concursos ou fazer teste de seleção para cobrir a 

grave defasagem de psicólogos no Sistema Prisional”.

daniela Mª S. Koteski (CRP 08/07131), 
psicóloga de Curitiba.

cartadoeditor

cartadoleitor

Comente voCê também as matérias 
da revista Contato.  envie um e-mail 
para ComuniCaCao08@Crppr.org.br
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O iniMigO
oculto

Um dos passos mais difíceis da reforma psiquiátrica 
proposta pela Lei 10.216/01 é a implantação de enfermarias 
psiquiátricas em hospitais gerais. Existem várias dificuldades, 
de várias ordens, que vão desde a baixa disponibilidade de re-
cursos à falta de pessoal quali-
ficado. Uma, no entanto, supera 
todas as demais e até se oculta 
atrás delas: o preconceito. Cos-
tumamos pensar no preconceito 
como um problema dos outros, 
mas o que se verifica é que ele 
está perto, muito perto: ele ha-
bita tanto profissionais quanto 
pacientes.

Primeiro, olhemos o que 
é mais fácil enxergar, o lado 
dos pacientes.  Existem os que 
escondem o fato de que estiveram em um hospital psiquiátri-
co, imaginando que o segredo vai protegê-lo do preconceito 
dos outros. Não percebem que suas dificuldades se tornaram 
visíveis bem antes dele buscar ajuda e que seu segredo, geral-
mente compartilhado de bom grado por amigos e familiares, 
que preferem “não falar nisso”, expressa sua dificuldade em 
lidar com o assunto, seu próprio preconceito.

Agora, o que é mais complicado para nós, profissio-
nais de saúde mental: o preconceito do profissional. Como 
temos bons recursos intelectuais, geralmente conseguimos 
mascará-lo através de racionalizações, algumas mais, outras 

menos sofisticadas. Não nos cabe denunciar, aqui, sintomas 
dessas racionalizações. Cabe, sim, sugerir a cada profissio-
nal, um autoexame cuidadoso. Se perceber dificuldade para 
realizá-lo, buscar ajuda já é parte da superação do problema.

Neste contexto de pre-
conceito social, seja provenien-
te do próprio paciente, da famí-
lia, e até de alguns profissionais 
de saúde, o processo de exclu-
são do portador de transtorno 
mental é potenciali-
zado.  O que se vê, 
então, é uma repro-
dução de compor-
tamentos coletivos 
que, ancorados 
no argumento de 

não saber lidar com a doença mental, prefe-
rem excluir – seja onde for – a trabalhar pela 
ressocialização e preservação dos vínculos afe-
tivos do paciente.

Não adianta apenas mudar o endereço, 
de hospital psiquiátrico para o hospital geral, 
se o processo de exclusão e o preconceito 
continuarem se evidenciando.  Precisamos, 
coletivamente, continuar lutando pela re-
forma psiquiátrica, desde que ela se faça, 
primeiramente, dentro de cada um de nós! 
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Os cursos de graduação em psicologia estão em 
constante expansão e o número de profissionais ingressan-
tes no mercado de trabalho tem se intensificado.

Conforme previsto na formação do psicólogo, os es-
tágios são disciplinas práticas obrigatórias a qualquer gra-
duando, possibilitando o aprendizado profissional. 

Em detrimento desses avanços, muitos estágios em 
psicologia que estão sendo ofertados aos estudantes não es-
tão cumprindo com a legislação vigente, acarretando preju-
ízos significativos à formação do psicólogo, como também 
à população atendida.

Assim, considerando que os Conselhos Regionais de 
Psicologia tem responsabilidade pela qualidade dos servi-
ços prestados pelo profissional junto à população e consi-
derando o que representam os estágios para a formação dos 
futuros psicólogos e para a imagem da profissão, os Conse-
lhos de Psicologia dispõem de normas sobre e estágio como 
também visam cumprir as disposições previstas na Lei  nº 
11.788/2008.

A resolução do CFP nº 003/2007, está em consonân-
cia com a referida lei de estágio e em seu Art. 52,  dispõe 
sobre os estágios de aprendizagem e considera estagiário 
o estudante do ciclo profissional de curso de graduação de 
psicólogo, em situação regular junto ao MEC e/ou outro ór-
gão competente, seja pela autorização ou reconhecimento, 
regularmente matriculado, cursando disciplina profissiona-
lizante com atividade prática.

Determina que sem prejuízo do caráter privativo da 
atividade profissional, o psicólogo poderá delegar funções 
a estagiários, como forma de treinamento, devendo o su-
pervisor de estágio estar inscrito no Conselho Regional de 
Psicologia.

O psicólogo responsável obriga-se a verificar pes-
soalmente a capacitação técnica de seu estagiário, supervi-
sionando-o e sendo responsável direto pela aplicação ade-
quada dos métodos e técnicas psicológicas e pelo respeito 
à ética profissional. O CRP-08 tem orientado no sentido de 
que no local de estágio tenha um profissional de Psicologia.

Em 2008 foi publicada a Lei nº 11.788 que trouxe al-
terações importantes e regulamenta de forma mais efetiva 

o estágio de estudantes e nessa nova perspectiva objetiva 
garantir a qualidade do processo de aprendizagem.

De acordo com a legislação os estágios podem ser 
caracterizados como obrigatório ou não-obrigatório.

O estágio obrigatório é aquele, cuja carga horária é 
requisito para aprovação e obtenção de diploma e o estágio 
não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade op-
cional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.

No entanto para que estágios não criem vínculo em-
pregatício é preciso observar os seguintes requisitos, dis-
postos no Art. 3:

I – matrícula e freqüência regular do educando, 
atestados pela instituição de ensino; 

II – celebração de termo de compromisso entre o edu-
cando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; 

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvi-
das no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. 

Além disso, enfatiza-se no §1º do Art. 3, que o  es-
tágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá 
ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da 
instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, 
comprovado por vistos nos relatórios. 

Em relação ao plano de estágio, no Parágrafo único 
do Art. 7 da referida Lei, este deve ser elaborado em acordo 
em acordo com as 3 (três) partes – educando, instituição de 
ensino e parte concedente de estágio -, incorporando-o ao 
termo de compromisso.   

para mais informações, acesse a lei 
11.788/2008, resolução CFp nº 003/2007 
e consulte a Comissão de orientação e 
Fiscalização do Crp-08. 

Curitiba: (41) 3013-5766; londrina: (43) 
3026-5766; Cascavel: (45) 3038-5766.

estáGio em psicoloGia
o que é preciso saBer?
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Duas resoluções do Conselho Federal de Psicolo-
gia - a 009/2010 que regulamenta a atuação do psicólo-
go no sistema prisional e proíbe o psicólogo de realizar 
o exame criminológico e a 010/2010 que regulamenta a 
Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes envolvi-
dos em situação de violência - estão sendo discutidas no 
CRP-08.

A primeira foi suspensa, por seis meses, a partir de 
uma recomendação da Procuradoria da República do Rio 
Grande do sul e a segunda foi mantida pelo CFP.

As duas resoluções foram abordadas na edição 72 da 
Contato, que está disponível em pdf no link www.crppr.org.
br/revistas/112.pdf.

Resolução CFP 009/2010

Na data de fechamento dessa edi-
ção quatro reuniões do GT sobre o pa-
pel do psicólogo no Sistema Prisional já 
tinham sido realizadas no CRP-08, nos 
dias 24 de setembro, 20 de outubro, 10 e 
24 de novembro.  

O GT, coordenado pela Comis-
são de Orientação e Fiscalização do 
Conselho, conta com a participação de 
cerca de 30 psicólogos, entre profissio-
nais das unidades prisionais de Curitiba 
e região metropolitana e do interior, que 
participam das discussões via e-mail.  
O grupo foi formado com o objetivo de 
discutir e formular posicionamento, em 
relação a Resolução 009/2010,  median-
te escuta dos profissionais do estado do 
Paraná que atuam no sistema prisional.  

 
 Entre os aspectos que encontram 
consenso no GT estão os seguintes: é 
atribuição do psicólogo a realização do 

exame criminológico; a normatização 
de que a avaliação psicológica seja feita 
somente quando houver pedido do juiz, 
e não para todos os presos, como é em 
algumas unidades; o psicólogo que rea-
liza a avaliação psicológica não deve ser 
o mesmo que realiza o tratamento penal; 
e o DEPEN deve garantir condições de 
segurança dos profissionais que atuam 
no sistema prisional. 

A Resolução 009/2010 também 
foi debatida no Fórum Nacional realiza-
do em São Paulo, nos dias 19 e 20/11, 
por iniciativa do CFP.  Estiveram no 
evento, representando o CRP-08, as psi-
cólogas Angela Maria Bernardini (CRP-
08/05498); Anita Castro Menezes Xa-
vier (CRP-08/12770); Cintia Helena dos 
Santos (CRP-08/05858);Fernanda Ros-
seto (CRP-08/12857) e Karine Belmont 
(CRP-08/09262).

E no dia 24 de novembro a nor-
mativa voltou a ser discutida a partir da 

mesa redonda “O Exame Criminológico 
– histórico e novas propostas” que acon-
teceu no CRP-08, durante as “Quartas-
-feiras no CRP”. Integraram a mesa os 
psicólogos Anaides P. da S. Orth ( CRP-
08/01175), Fernanda Rossetto (CRP-
08/12857) e Ivonete Munhoz Stopinski 
(CRP-08/00606). A discussão foi coor-
denada pelo psicólogo Guilherme Ber-
tassoni da Silva (CRP-08/10536). 

Audiência Pública

No dia 09 de dezembro aconte-
ceu uma Audiência Pública, em Porto 
Alegre, para discutir a constituciona-
lidade e legalidade do art. 4º da Reso-
lução 009/2010, que proíbe o psicólogo 
que atua nos estabelecimentos prisionais 
de realizar exame criminológico e parti-
cipar de ações e/ou decisões que envol-
vam práticas de caráter punitivo e disci-
plinar.   Acompanhe no site do CRP-08 
(www.crppr.org.br) os desdobramentos 
desta discussão.

Resolução CFP 010/2010

A partir de uma iniciativa da 
Comissão de Psicologia Jurídica, com 
apoio da Comissão de Orientação e 
Fiscalização, foi realizada, no dia 
06/11 a primeira reunião para discus-
são sobre a Resolução 010/2010.

A reunião contou com a par-
ticipação de 10 psicólogas que re-

presentavam as seguintes institui-
ções: Núcleo de Proteção à Criança 
e ao Adolescente Vítimas de Crimes 
(NUCRIA), o Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social 
(CREAS) de São José dos Pinhais, 
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) 
e o CRP-08.

A importância da preparação 
dos profissionais que realizam a pri-

meira escuta da criança ou adoles-
cente vítima de violência e do aco-
lhimento na rede de proteção, bem 
como a realização de várias escutas 
que acontecem e favorecem a reviti-
mização de crianças e adolescentes 
foram alguns aspectos discutidos no 
encontro.

No dia 29/11 aconteceu a segun-
da reunião para discutir a normativa.

RESOlUÇÕES EM diSCUSSÃO



8 contato

O X Fórum de Psicologia Hos-
pitalar realizado no dia 06/11, na sede 
do CRP-08, discutiu a “A Praxis da 
Interconsulta no Cotidiano Hospita-
lar”.  O evento, promovido pelo CRP-
08,  através da Comissão de Psicologia 
Hospitalar, reuniu 82 participantes no 
Anfiteatro Nélio Pereira da Silva.

CONFERÊNCIA 

A Mestre em Psicologia Hospi-
talar, Therezina Maria de Biaggi (CRP-
06/15543), psicóloga do Hospital da Luz 
de São Paulo foi a conferencista do even-
to. Ela falou sobre “A interconsulta como 
fator de proteção ao paciente e seus fami-
liares: o Psicólogo como mediador”.

Therezina defendeu que o psi-
cólogo hospitalar precisa contextuali-
zar a experiência humana do adoecer. 
Nesse sentido, segundo a conferencis-
ta, alguns aspectos devem ser observa-
dos, entre eles “a realidade pessoal e a 
experiência emocional do paciente in-
ternado, pois elas darão as diretrizes ao 
trabalho do psicólogo”.  

A psicóloga ponderou que o 
questionamento do profissional que 
atua no ambiente hospitalar deve ser 
o de “como trabalhar as emoções que 
permeiam o adoecimento”?

MESAS-REdOndAS

Durante o evento foram realiza-
das três mesas-redondas cujas principais 
discussões estão descritas na sequência.

presentificação da ética e da bioé-
tica nas equipes multidisciplinares

O coordenador do Comitê de 
Ética e Pesquisa do Hospital Erasto Ga-

etner, de Curitiba, Jordan Zanetti Silva 
(CRM-14457), defendeu que, “no am-
biente hospitalar, onde a visão técnica 
predomina, há uma necessidade dialé-
tica de argumentar com os diferentes e 
essa é uma função da bioética”. Apon-
tou que se por um lado parece um para-
doxo pensar: será que pode haver ética 
e bioética no trabalho de equipe mul-
tiprofissional em saúde, haja vista que 
olhar para o paciente e sua família ho-
listicamente deveria ser um “método de 
trabalho”, de outro, a realidade eviden-
cia que em muitas instituições impera 
o modelo médico, a visão cartesiana na 
qual a prática da bioética ainda se apre-
senta como desafio.

A doutora em Ciências (Fisio-
patologia Experimental) e psicóloga do 
Hospital de Clínicas-UFPR e do Cen-
tro de Diagnóstico e Tratamento Inte-
gral de Epilepsias, Maria Joana Mäder 
Joaquim(CRP 08/1899), enfatizou: para 
que se efetive a práxis da interconsul-
ta no cotidiano hospitalar, o psicólogo 
não deve atritar com os demais profis-
sionais de saúde, mas deve sustentar e 
exercitar sua inserção falando a mesma 
língua dos outros especialistas, prin-
cipalmente dos médicos, trabalhando 
com ciência, isto é, validando seu tra-
balho com teoria, técnicas e métodos. 
Segundo a psicóloga, Medicina e Psi-
cologia estão ajustando os seus limi-
tes para proporcionar a integração das 
duas áreas. Para ela é preciso se ques-
tionar: O que estamos fazendo no am-
biente hospitalar? Quem estamos tra-
tando? Como estamos tratando?

E a especialista em Psicologia 
Hospitalar e da Saúde e coordenadora do 
Serviço de Psicologia do Hospital Vitó-
ria, de Curitiba, Ana Paula Pepe Souza 
(CRP-08/06927), fez um recorte do tema 

abordando-o desde seu exercício na prá-
tica clínica, apontando para a necessidade 
de mudança de paradigma onde a aborda-
gem seja para a “dor” do paciente não só 
do ponto de vista físico, mas sim subjeti-
vo, trazendo à tona a dimensão integral 
do sofrimento humano.  Ela defendeu que 
uma equipe multiprofissional deve traba-
lhar buscando contribuir para o bem-es-
tar físico, psíquico e social dos doentes, 
não se relacionando com a doença, mas 
com a pessoa que está internada. 

A coordenadora da mesa foi a 
psicóloga Daniela Carla Prestes (CRP-
08/04339).

a interação da psicologia e da me-
dicina nos processos cirúrgicos

Dr. Wilson Paulo dos Santos 
(CRM-14024), médico especialista em 
Cirurgia do aparelho digestivo e Tera-
pia Intensiva que atua como Chefe da 
UTI Geral II do Hospital Angelina Ca-
ron, em Campina Grande do Sul – re-
gião metropolitana de Curitiba – abor-
dou as diferente técnicas cirúrgicas: 
Restritiva, Mista e Absortiva e suas 
implicações, bem como a indicação 
médica para tal procedimento. Salien-
tou a importância da Equipe Multidis-
ciplinar, enfatizando os psicólogos e 
nutricionistas, pois tem-se uma parcela 
significativa de pacientes com quadros 
de ansiedade e a dificuldade de adesão 
de alguns pacientes no tratamento pós-
-operatório.

A Psicóloga Luciana Távora 
Mira (CRP-08/05971), especialista em 
Psicologia Analítica, Psicopatologia, 
Saúde Mental e Psicanálise, responsá-
vel técnica pelo Serviço de Psicologia 
da Santa Casa de Curitiba, salientou a 
fantasia com que os pacientes chegam, 

Fórum discute 
Psicologia Hospitalar
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e a expectativas de resultados milagro-
sos após a cirurgia. É de fundamental 
importância o trabalho do psicólogo na 
desconstrução desta fantasia, possibili-
tando ações que favoreçam o seu trata-
mento. Destacou também a situação do 
paciente que espera por um transplante 
e sua vida após este procedimento. Ela 
destacou a necessidade da fundamen-
tação teórica que dá sustentação ao 
trabalho.

A psicóloga Iolanda Gal-
vão (CRP-08/06456), que atua na 
Pediatria do Hospital Erasto Gaer-
tner, de Curitiba, docente do curso 
de Pós-graduação em Oncologia da 
Clínica Inspirar, extensão em Saúde e 
Perita Judicial do Oncologia da Clínica 
Inspirar, deu ênfase aos olhares com-
plementares da equipe à pessoa que 
está sendo atendida, proporcionando 
interação e diálogo, falou do respeito 
pelo lugar do outro e da valorização do 
atendimento à família.

A mesa foi coordenada pela 
psicóloga Sunilda Guimarães (CRP-
04/04416).

algumas possibilidades de traba-
lho interdisciplinar em utis

A especialista em Concepção 
Sistêmica, psicóloga da APAE de São 
José dos Pinhais e responsável pelo 
serviço de Psicologia da UTI -geral 
do Hospital das Nações, de Curitiba, 
Alessandra R. B. Rodrigues (CRP-
08/11219), destacou a importância da 
valorização de todos os profissionais 
da equipe.

A Mestre em Psicologia, espe-
cialista em Psicodrama Terapêutico que 
atua como coordenadora do Serviço de 
Psicologia do Hospital Regional Infantil 
Doutor Waldemar Monastier em Campo 
Largo-PR, Graziele Aline Zonta (CRP-
08/10607), falou sobre a implantação 

do Serviço. Abordou a im-
portância do trabalho integrado 

da equipe que compõe uma UTI, pos-
sibilitando uma atenção integral ao pa-
ciente, levando a um atendimento mais 
humanizado a esse sujeito e sua família.

E o enfermeiro Alexandro Seve-
ro (COREN 13.6.512), que é pós-gradu-
ado em Assistência de Enfermagem ao 
Paciente em Estado Crítico e trabalha 
na Chefia de UTI Geral Adulto do Hos-
pital Vita Curitiba como Responsável 
Técnico das Unidades de Terapia In-
tensiva e de Emergências Neurológicas 
Adultas, destacou a resposta positiva 
que o serviço de psicologia pode opor-
tunizar aos pacientes.

A mesa foi coordenada pela 
psicóloga Giovana Cristina Angioletti 
(CRP-08/09620).

Avaliação

A Comissão de Psicologia Hos-
pitalar do CRP-08 avalia que o X Fó-
rum marcou não só uma data históri-

ca, ou seja, os dez anos do evento, mas 
também e principalmente a bem suce-
dida iniciativa da realização do evento 
desde a primeira formação da Comis-
são até o momento. Certificou ainda, 
pela participação de estudantes e pro-
fissionais da área, que o Fórum vem se 
consolidando como mais uma oportuni-
dade de aprimoramento técnico-cientí-
fico, de intercâmbio entre estudantes e 
profissionais da área, bem como uma 
oportunidade para fazer avançar a Psi-
cologia Hospitalar.

01- Palestrantes da mesa que discutiu 
“Presentificação da ética e da bioética em 
equipes multidisciplinares”

02- Integrantes da mesa que discutiu “A 
interação da Psicologia e da Medicina em 
processos cirúrgicos”.

03 - Integrantes da mesa que discutiu 
“Algumas possibilidades de trabalho 
interdisciplinar em UTIs”
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revista contato: Quais os principais 
aspectos a serem destacados quando 
se fala em interconsulta como fator 
de proteção ao paciente e seus fami-
liares?

therezina maria di Biaggi: A propos-
ta de um psicólogo hospitalar é, em 
um conjunto de formações, de espe-
cialização, de prática, justamente fa-
zer parte de um hospital de igual para 
igual com sua equipe, sendo bastante 
evidenciada a sua tarefa, favorecen-
do pacientes, familiares e equipe. Eu 
penso que os psicólogos hospitalares, 
nesse momento em que estamos, têm 
total e absoluta condição de fazer par-
te de hospitais, desde coordenações, 
até a direção, porque nós não estamos 
mais no momento somente de sermos 
Serviço. Nós estamos em um momen-
to transdisciplinar, de estar junto (com 
os outros profissionais de saú-
de que atuam no ambiente 

hospitalar). Todas as demandas de um 
hospital, em relação a todas as ques-
tões que um paciente vive, junto com 
os seus familiares, podem ser bastante 
trabalhadas pelo psicólogo. Nós esta-
mos em condições de atuar num pron-
to-atendimento ou muito alem disto, 
porque o paciente está saindo “fora 
dos padrões”, do dia a dia, do seu es-
tresse no ambiente hospitalar.  Eu per-
cebo que o psicólogo hospitalar já tem 
condições, por exemplo, de direcio-
nar ações. E direcionando essas ações 
como também participando da prática 
da assistência, temos, então, uma pos-
tura de igual para igual com os demais 
profissionais de saúde.  

revista contato: Isso já representa 
um avanço para o psicólogo hospi-
talar!

Therezina Maria Di Biaggi: Sim, eu 
vejo que a gente avançou muito, pela 
militância de todos os nossos colegas 
que avançaram dentro do contexto da 
saúde. A gente começou nas unidades 
básicas e hoje os concursos para as 
unidades básicas já incluem o psicó-

logo. Os psicólogos estão na área da 
saúde para co-participar de todas as 
questões de tratamentos especializa-
dos, por exemplo, trabalhar com alta 
complexidade, além da atenção pri-
mária. Então nós estamos presentes 
em todos esses níveis, no dia a dia da 
população, e nesse sentido eu perce-
bo que ninguém mais pensa em entrar 
numa unidade básica de saúde ou num 
trabalho com uma população, numa 
determinada comunidade e não en-
contrar um psicólogo na equipe para 
favorecê-los e contribuir com os seus 
conhecimentos. Da mesma forma, nos 
hospitais de referência do Brasil, nós 
temos o psicólogo presente dando a 
sua contribuição.

revista contato: Essa conquista de 
espaço, por outro lado, também exi-
ge do profissional uma habilidade 
para trabalhar num contexto trans-
disciplinar, numa equipe multipro-
fissional?

therezina maria di Biaggi: O psicó-
logo tem, dentro da sua formação, um 
direcionamento: temos por obrigação, 
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a conquista de 
espaço e os desafios 
do psicólogo hospitalar

A Mestre em Psicologia Hospitalar pela 
PUC-SP e psicóloga do Hospital da Luz, 
de São Paulo, Therezina Maria Di Biaggi 
(CRP-06/15543), concedeu uma entrevis-
ta, na qual abordou a conquista de espa-
ço e os desafios do psicólogo hospitalar, 
como o de trabalhar a subjetividade do 
indivíduo na perspectiva transdisciplinar, 
num ambiente onde as questões orgânicas 
são evidenciadas.

Therezina Maria Di Biaggi 
(CRP-06/15543)



por formação, por juramento, assistir 
ao sofrimento mental, poder proteger 
o ser humano nas suas situações emo-
cionais e subjetivas mais graves. Nós 
não trabalhamos com medicações; nós 
trabalhamos com a fala, com a conver-
sação, com um projeto ou uma estraté-
gia que possa transformar a vida da-
quele indivíduo e contribuir para que 
ele se torne melhor. Nesse sentido, 
todos nós, como psicólogos, estamos 
atuantes. Quando a gente se especia-
liza, se institucionaliza num hospital, 
a gente está tentando atingir no mes-
mo nível de importância daquele “dou-
tor”, médico, daquele enfermeiro, do 
fisioterapeuta, da nutricionista. Aliás, 
a gente aprende a lidar com 
todos eles num mesmo nível 
de igualdade e somos solicita-
dos a contribuir com o fisio-
terapeuta, com a nutricionista 
(por exemplo, no caso da indi-
cação de uma nutrição paren-
teral, quando o paciente vai 
ter que se acostumar com uma 
sonda nasogástrica). Isso tudo 
já faz parte do nosso dia-a-dia. 
Agora a gente já conhece as 
técnicas utilizadas em busca 
do restabelecimento da saúde 
do indivíduo e o que elas vão 
acarretar, emocionalmente, ao 
paciente.

revista contato: O contexto hospi-
talar é o mesmo, mas a abordagem 
do psicólogo vai ser totalmente di-
ferenciada dos demais profissionais 
da saúde?

therezina maria di Biaggi: Sim. Nes-
se contexto de técnicas voltadas para 
o orgânico e fisiológico, estamos nós, 
psicólogos, trabalhando em outra pers-
pectiva. A gente aciona a saúde nas 
nossas questões subjetivas, pois a nos-
sa leitura é absolutamente emocional; 
a gente trabalha com comportamento, 
com situação de risco. A gente pode 

mudar até uma estrutura de hábito: 
um alcoolista, um usuário de drogas, 
mas a gente sabe que isso não con-
templa saúde no transcorrer da vida 
do paciente. Então nós temos que atu-
ar num hospital também nessas ques-
tões que envolvem mudança compor-
tamental. A gente tem que ter uma 
formação não fechada, extremamen-
te generalista, na qual a gente possa 
lidar com situações mais profundas 
desse paciente, isso sem desmerecer 
os encaminhamentos e as necessi-
dades que esse paciente possa ter de 
outros profissionais mais específicos 
como psiquiatras e neurologistas por 
exemplo, porque a gente convive com 

esses especialistas e é nesse contex-
to que nós somos chamadas a opinar.  
Eu vejo que cada vez mais a gente 
faz parte, também, do dia a dia deles. 
Nesse momento, eu percebo até que 
está sendo colocado em jogo como 
nós somos vistos pelas equipes de 
saúde e não só pelo paciente: como as 
equipes estão internalizando as nos-
sas posturas. 
 
Revista Contato: Você defende que 
o psicólogo, no contexto hospitalar, é 
visto como mediador. Em que sentido?

 therezina maria di Biaggi: O meu 
ponto de vista, dentro de um contexto 

maior, é que nós não trabalhamos so-
mente o individual: nós trabalhamos 
questões coletivas. No hospital nós 
temos um dia a dia bastante diferen-
ciado porque a  gente trabalha com 
vários grupos. Eu tenho uma for-
mação sistêmica, então o meu olhar 
é muito em cima das situações dos 
grupos, nos quais as pessoas não têm 
apenas ações individuais, mas ações 
dentro de um contexto. Esse contex-
to não pode excluir equipe de saúde 
enquanto profissionais que cuidam 
diretamente do paciente: enfermei-
ros, auxiliares de enfermagem, técni-
cos, e toda a equipe. O médico, par-
ticularmente, é quem dá o “tom” e o 

psicólogo, nesse sentido, vai 
lidar muito com esses aspec-
tos mais orgânicos. Muitas 
vezes nós somos chamados 
para mediar circunstâncias 
onde a compreensão das ne-
cessidades da instituição e 
do paciente não estejam con-
templadas. A maioria dos 
conflitos entre grupos não é, 
necessariamente por causa 
da doença, mas do contexto 
que ela envolve: doença pro-
priamente dita, situação so-
cial, aspectos religiosos e 
culturais. O psicólogo pode 

fazer uma leitura em cima de situ-
ações de saúde mental desses gru-
pos. Quem está extraordinariamen-
te além da normalidade? Onde está 
a descompensação? Eu sou um pai 
que acabou de perder uma criança e 
culpo o médico por isso; eu sou um 
médico que acabou de perder um pa-
ciente e eu estresso o meu colega; eu 
sou uma recepcionista que fui agre-
dida (verbalmente e até fisicamente) 
por um familiar porque algu-
ma coisa não foi compreen-
dida. Então, o psicólogo pode 
entrar para dar um suporte 
nessas situações e manter a 
tranquilidade. 3
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Outubro

no dia 1º/10 aconteceu a 567ª reunião 
plenária na sede em curitiba, com os 
novos conselheiros que compõem 
o Xi plenário. a oportunidade foi de 
apresentação sobre o funcionamento 
do sistema conselhos de psicologia, 
a estrutura administrativa do crp-
08, esclarecimentos sobre o papel do 
conselheiro e recomposição de três 
comissões: a permanente de licitação; 
a de inventário e a de especialistas. 

Componentes
Farão parte da Comissão Permanente de 
Licitação no primeiro ano de gestão, os 
seguintes Conselheiros: Carolina Wal-
ger (CRP-08/06610), Ludiana Cardo-
zo Rodrigues (CRP-08/14941) e Nel-
son Fernandes Junior (CRP-08/07298), 
além de um funcionário a definir. A Co-
missão de Inventário será composta pe-
los Conselheiros: Karin Bruckheimer 
(CRP-08/03984) e Márcia Regina da 
Silva Santos (CRP-08/03336), além 
de um funcionário a definir. A Comis-
são de Especialistas será formada pe-
las Conselheiras Rosangela Cardo-
so (CRP-08/01520), Vera Miranda 
(CRP-08/01386) e Fernanda Ros-
setto (CRP-08/12857) e a funcio-
nária Claudia Pitlovanciv Tancon.

no dia 23/10 foi realizada 
a 568ª reunião plenária na 
sede do CRP-08, em Curitiba. 
Entre os assuntos que inte-
graram a pauta estavam: 

- Ofício CFP –  O CFP en-
viou pedido de indicação de 
conselheiro responsável pelo 
Centro de Referências Téc-

nicas em Psicologia e Política Públicas 
(CREPOP) no CRP-08. O Plenário de-
liberou, por unanimidade, a recondução 
da Cons. Maria Sezineide C. de Mélo 
(CRP-08/03183) como a responsável 
pelo CREPOP-08.

- Representação Setorial da re-

gião de Umuarama  - foi aprovado 
o nome da psicóloga Sonia Pego (CRP-
08/08355), de Cianorte, como Suplente 
da Representação Setorial da região de 
Umuarama.  

- APAF -  Foi informado que nos dias 
11 e 12/12 será realizada, em Brasí-
lia, a Assembléia das Políticas, da Ad-
ministração e das Finanças (APAF) 
do Sistema Conselhos de Psicologia.  
O plenário aprovou como represen-
tantes do CRP-08 na  APAF,  os se-
guintes conselheiros: João Baptista 
Fortes de Oliveira (CRP-08/00173), 
Sérgio Braghini (CRP-08/15660), 
Márcia R. Walter (CRP-08/02054),  

Carolina de S. Walger 

(CRP-08/11381) e Anaídes P. da S. Orth 
(CRP-08/01175).

- Locação de salas do CRP-08 - 

Foi apresentada a minuta da  Resolução 
sobre locação de salas do CRP-08. Os in-
teressados em locar o auditório, o anfitea-
tro ou a sala de cursos deverão enviar pro-
postas, com antecedência, para o e-mail: 
admin@crppr.org.br. As solicitações pas-
sarão por apreciação do plenário.

- Comissão de Orientação Ética - 

Foi feita uma apresentação, organiza-
da pela Comissão de Orientação Ética 
do CRP-08, com o objetivo de capa-
citar os conselheiros para elaboração, 
análise e julgamento dos relatórios 
que compõem um processo discipli-
nar ético.

- Programa de Saúde Mental de 

Curitiba - A convite do CRP-08 a  
Psicóloga Cristiane Venetikides (CRP-
08/04377) fez apresentação do Progra-
ma de Saúde Mental de Curitiba, do 
qual é cordenadora e informou que 

a Rede de Atenção 
à Saúde, no municí-
pio,  é composta por 

134 Equipamentos de 
Saúde, para atendi-
mento de uma popu-
lação de 1,8 milhão de 
habitantes. 

- Subsede de Londri-

na - O CRP-08 esteve re-
presentado  na Universi-
dade Filadélfia (UNIFIL), 

em Londrina. No dia 18/10 
a Psicóloga Denise Matoso 
(CRP-08/02416), coordena-
dora da subsede de Londrina, 
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fez uma palestra sobre o Conselho, num evento que reuniu 
cerca de 300 pessoas.  Também estavam presentes os conse-
lheiros José A. Baltazar (CRP-08/03359) e Andrea S. S. Ber-
ger (CRP-08/09933).  

- Fórum Regional do SUAS - A Conselheira Maria Se-
zineide Cavalcante de Mélo (CRP-08/03183) foi indicada.
Havendo disponibilidade de mais uma vaga também hou-
ve a indicação da conselheira Paula Matoski Butture (CRP-
08/12879). Ficaram como suplentes as Psicólogas: Anita 
Quandt (CRP-08/15588)  e Anne Midori Abe de Lima (CRP-
08/IS-175). 

no dia 26/11, na reunião 570ª reunião plenária em Curi-
tiba, fizeram parte da pauta, entre outros assuntos: 

Ofício CFP -  O CFP pede ao CRP-08 divulgação da convo-
cação à sociedade para vigília e mobilização permanentes para 
que o Projeto de Lei 268/2002, conhecido como “Ato Médico”, 
não seja votado em regime de urgência. O CRP-08 já entrou 
em contato com os Senadores dop Paraná para informar a po-
sição deste regional em relação a este assunto.

Fundação Estatal - Foi discutida a criação da Funda-
ção Estatal de Direito Privado para gestão de equipamen-
tos da Saúde, especialmente o novo Hospital do Idoso, a 
ser inaugurado em março de 2011, em Curitiba.  Foi de-
fendida a importância de se debater com a categoria sobre 
as interferências dos modelos de gestão no trabalho reali-
zado com a população.  

50 anos do Conselho Regional de Farmácia do 

Paraná - Cons. Ludiana Cardozo Rodrigues (CRP-
08/14941) participou da solenidade de lançamen-
to do selo comemorativo aos 50 anos do CRF-PR. 
Entre as entidades presentes, o CRP-08 foi a única 
entidade ligada a Conselhos profissionais. 

CREPOP - Cons. Maria Sezineide C. de Mélo (CRP-
08/03183) relatou sua participação no evento nacional 
do CREPOP, apresentando síntese dos principais pontos 
discutidos nos dias 19 e 20 de novembro. 

Ações junto ao DETRAN/PR - Foi informado que en-
tre os encaminhamentos propostos numa ação conjunta 
entre a Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP-
08, Divisão Médica e Psicológica (DMP) do DETRAN/
PR e o Sindicato dos Psicólogos do Paraná estão os se-
guintes:  a continuação das discussões pelo cumprimento, 
nas clínicas credenciadas ao DETRAN,  da   Resolução 

CFP 003/2007 que estabelece o limite de avaliação de 10 
candidatos/dia por profissional; e orientação à DMP refe-
rente à Resolução 007/2009, que estabelece que primeiro 
deve acontecer a entrevista individual e depois a avaliação 
coletiva. A DMP solicitou, para que seja concedido prazo 
até janeiro de 2012 para adequação dessa normativa. O 
plenário concordou com a solicitação.

Discussão da Resolução CFP Nº 009/10 - Foi apre-
sentado um relatório sobre a participação do CRP-08 no Fó-
rum Nacional sobre a Resolução CFP Nº 009/10 (que regu-
lamenta a atuação do psicólogo no sistema prisional, e está 
suspensa temporariamente, a partir de uma recomendação da 
Procuradoria da República no Rio Grande do Sul). O evento 
foi realizado pelo CFP, em São Paulo, nos dias 19 e 20/11. 
O objetivo foi pactuar os avanços alcançados a respeito da 
atuação do psicólogo no sistema prisional, contando com a 
participação do sistema conselhos, entidades de psicologia, 
universidades, poder público e sociedade civil, delineando 
os aspectos éticos e técnicos dessa atuação. As representan-
tes do CRP-08 foram as Psicólogas Angela M. Bernardini 
(CRP-08/05498), Anita C. M. Xavier (CRP-08/12770), Cin-
tia H. dos Santos (CRP-08/05858), Fernanda Rosseto (CRP-
08/12857) e Karine Belmont (CRP-08/09262). No evento, 
houve um manifesto público de repúdio à forma como as 
discussões foram conduzidas, assinado por vinte e três psi-
cólogos de diferentes Conselhos Regionais, entre eles os 
representantes do CRP-08.3
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As psicólogas Anaídes Pimen-
tel da Silva Orth (CRP-08/01175) e 
Fernanda Rossetto (CRP-08/12857) 
estiveram, no início de novembro em 
Chapecó – SC, participando como re-
presentantes do CRP-08, do I Con-
gresso Multiprofissional sobre o Uso 
Abusivo de Drogas e I Encontro Sul 
Brasileiro de CAPSad e CAPSi.

Fernanda Rossetto fez parte da 
mesa de abertura que discutiu “O Pa-
pel do Centro de Atenção Psicossocial – 
CAPSad – na rede de atendimento”, jun-
tamente com a psicóloga Edézia Maria de 
Almeida Gomes, da Paraíba, e a terapeu-
ta ocupacional, coordenadora do CAPSad 
de Joinvile - SC, Lisete Maria Borda.

 Anaides Pimentel da Silva 
Orth participou da mesa “Uso abusivo 
de drogas em crianças e adolescentes: 
desafios da clínica”, juntamente com 
Fernando Luiz Bilibio, consultor de rua 
do estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso contou com a par-
ticipação de pessoas da maioria dos 
estados brasileiros, enquanto repre-
sentantes de Conselhos Regionais de 
Psicologia e outras entidades profissio-
nais, instituições governamentais e 
não governamentais, representantes 
do Poder Judiciário, representantes 
dos Conselhos Estaduais e Munici-
pais de Saúde e Sobre Drogas, re-
presentantes da Assistência Social 
(CRAS/ CREAS), trabalhadores de 
saúde, entre outros, totalizando cer-
ca de 380 participantes.

Os eventos organizados pelo 
psicólogo Jairo Cesar Lunardi (CRP-

12/02245 IS CRP-07/07986) contaram 
com o apoio do CRP-08, CRP-07, Mi-
nistério da Saúde, Prefeitura Munici-
pal de Chapecó, Universidade Federal 
do RS (UFRGS), Associação dos Mu-
nicípios do Oeste de Santa Catarina 
(AMOSC), Faculdade Empresarial de 
Chapecó (UCEFF Faculdades) e Terra 
Brasil Turismo. 

Outros temas

Além dos temas das mesas das 
quais as representantes do CRP-08 
participaram, também foram discuti-
dos no evento os seguintes assuntos: 
crack e o tratamento: possibilidades e 
impasses técnicos e sociais; o adoles-
cente em conflito com a lei; as equi-
pes multiprofissionais na direção de 
um trabalho interdisciplinar ou trans-
disciplinar em saúde mental; crianças 
e adolescentes em situação de rua e o 
crack; psicofármacos e o tratamento 
do crack: indicações e contra indica-
ções; a lei da despenalização do uso 
de substância química: impasses jurí-
dicos e sociais; construção de políti-
cas no enfoque substitutivo de álcool 
e drogas: modelos e práticas; os leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais e o 
diálogo na rede de atendimento: CAP-
Sad e CAPSi; políticas de álcool e dro-
gas: sua evolução, expansão da rede de 
atendimento, as referências terapêuti-
cas e a complexidade de fenômenos do 
uso de drogas.

Principais pontos discutidos

Os principais pontos discuti-
dos nos eventos referiam-se à Políti-
ca Nacional sobre Drogas; à lógica da 
redução de danos; aos novos disposi-
tivos de acordo com o PEAD - Plano 
Emergencial de Ampliação do Acesso 
ao Tratamento de Usuários de Álcool 
e Drogas (consultórios de rua, casas 
de passagem, pontos de acolhimento, 
aumento dos leitos em hospitais ge-
rais, capacitação para os professores 
referente a álcool e outras drogas); 
à portaria 2841/2010 - CAPS III ad; 
à portaria 2843 / 2010 - NASF III; à  
importância do matriciamento na rede 
de atenção à saúde mental; à necessi-
dade de intersecção entre diversas po-
líticas (educação, segurança pública, 
assistência social) e ao acolhimento 
dos usuários. 3

acontecenobrasil

i congresso multiprofissional sobre o uso abusivo de 
drogas e i encontro sul Brasileiro de capsad e capsi



A Assessoria Jurídica do CRP-08 informa que a Instru-
ção Normativa da Receita Federal nº 1.055, de julho de 2010, ins-
tituiu a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed).

A normativa obriga pessoas jurídicas prestadoras de ser-
viços de saúde (psicólogos, fisioterapeutas, fonaudiólogos, etc) e 
operadoras de planos privados de assistência à saúde a apresentar 
declaração sobre os pagamentos recebidos até o dia 28.02.2011. 

A Dmed deve conter as seguintes informações:

I – dos prestadores de serviços de saúde:
a) o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) e o nome completo do responsável pelo pagamento e 
do beneficiário do serviço; e
b) os valores recebidos de pessoas físicas, individualizados 
por responsável pelo pagamento;

II- das operadoras de plano privado de assistência à saúde:
a) o número de inscrição no CPF e o nome completo do titular 
e dos dependentes;
b) os valores recebidos de pessoa física, individualizados por 
beneficiário titular e dependentes; 

c) os valores reembolsados à  pessoa física beneficiária do 
plano, individualizados por beneficiário titular ou depen-
dente e por prestador de serviço.

A Dmed deverá ser apresentada em meio digital, median-
te a utilização de aplicativo disponibilizado na página da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço 
<www.receita.fazenda.gov.br> .

A não apresentação da Dmed no prazo estabelecido (até o 
último dia útil do mês de fevereiro do ano-calendário subseqüen-
te àquele a que se referirem as informações), ou a sua apresenta-
ção com incorreções ou omissões, acarreta:

a) multa de R$ 5 mil por mês-calendário ou fração, no caso de 
falta de entrega ou de sua entrega após o prazo; e 
b) de 5%, não inferior a R$ 100,00; do valor das transações 
comerciais, por transação, no caso de informação omitida, 
inexata ou incompleta.

Essa regra só não se aplica às pessoas jurídicas optantes 
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte (Simples Nacional). 

contatonotasdeclaração de serviços médicos e de saúde (dmed) 



a terceira 
matéria 

da Série Saúde Mental continua 
abordando a estrutura no modelo substitutivo 

ao hospitalocêntrico, com o olhar voltado para os leitos psi-
quiátricos no Paraná.  

A discussão tem como pressuposto as prerrogati-
vas da Lei da Reforma Psiquiátrica (10.216/01) que prevê 

a internação hospitalar, quando os re-
cursos extra-hospitalares – entre esses 
os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), os ambulatórios, as Unidades 
Básicas de Saúde e os Serviços Comu-

nitários de Saúde Mental – mostrarem-
-se insuficientes.

A reivindicação, a partir da luta antimanicomial, iniciada na 
década de 80 e da Lei da Reforma Psiquiátrica é pela redução dos leitos em hos-

pitais psiquiátricos e a oferta de leitos para portadores de transtorno mental em 
hospitais gerais.

Nesta matéria há informações sobre o número de leitos psiquiátricos no Para-
ná e a constatação de que, passados nove anos da aprovação da Lei 10.216/01, ainda 
há muito o que avançar para conquistar a efetivação da Reforma Psiquiátrica. 

matériacapa
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série 
SAúdE 

MEnTAl

os leitos psiquiátricos 
no paraná



número de leitos psiquiátricos

Os dados do Ministério da Saúde, referentes ao mês 
de outubro de 2010,obtidos no Cadastro Nacional de Esta-
belecimentos de Saúde, dão conta de que no Paraná existem 
3.316 leitos psiquiátricos, a maioria deles (2.638) destinados 
aos usuários do Sistema Único de Saúde. 

De antemão, o dado já revela que o número é mui-
to abaixo da recomendação estabelecida pelo Ministério da 
Saúde, que é de um leito para cada mil habitantes. Como no 
Paraná a população, segundo estimativa do IBGE de 2008, 
é de cerca de 10,5 milhões de habitantes, há uma carência de 
cerca de 7 mil leitos.

Mas não é só isso! Se a análise se voltar para a loca-
lização desses leitos, mais uma constatação: a maioria deles 
continua nos hospitais psiquiátricos, contrariando as dire-
trizes da luta antimanicomial, que é contra a exclusão social 
do portador de transtorno mental, representada pelos antigos 
manicômios e uma normativa do Ministério da Saúde (Por-
taria MS 224/92) que será abordada na sequência.

portaria 224/92

A portaria 224/92 prevê, para assistência à saúde 
mental pelo Sistema Único de Saúde, as seguintes formas 

de atendimento hospitalar: hospital-dia; serviço de urgência 
psiquiátrica em hospital geral; leito (ou unidade psiquiátrica) 
em hospital-geral e hospital especializado em Psiquiatria.

Sobre os leitos psiquiátricos em hospital geral, a nor-
mativa estabelece que esses leitos não devem ultrapassar 
10% da capacidade instalada do hospital, até um máximo 
de 30 leitos.

Em termos de infra-estrutura, a portaria prevê que os 
hospitais gerais contem, além dos espaços próprios, com sa-
las para trabalho em grupo, terapias, grupo operativo, dentre 
outros. E a área externa deveria possibilitar a utilização para 
lazer, educação física e atividades sócio-terápicas.

aonde estão os leitos psiquiátricos no paraná?

Segundo dados do Ministério da Saúde os 3.316 
leitos psiquiátricos do Paraná estão distribuídos entre os 
seguintes municípios: Apucarana (1 leito); Arapongas (1), 
Campo Largo (46); Cascavel (30); Chopinzinho (4); Cia-
norte (1); Curitiba (764); Foz do Iguaçu (10); Guarapuava 
(110); Irati (13); Jandaia do Sul (270); Loanda (48); Lon-
drina (348); Marechal Candido Rondon (240); Maringá 
(305); Paranavaí (1); Pato Branco (1); Pinhais (241); Pi-
raquara (400); Ponta Grossa (23); Rio Negro (3); Rolân-
dia (157); Rondon (1); Santa Terezinha de Itaipu (52); 

Umuarama (150); União da Vitória (96). 
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leitos em hospital psiquiátrico x leitos 
em hospitais gerais

Dos 3.316 leitos psiquiátricos do Paraná, apenas 253 
(7,62 %) são ofertados em hospitais gerais. 

A realidade, em nível de Estado, é a que se verifica 
nos maiores municípios do Paraná. Pelos dados do Ministé-
rio da Saúde:

4dos 764 leitos psiquiátricos disponíveis em Curitiba, 756 
estão disponíveis em 2 hospitais psiquiátricos e 6 clínicas 
psiquiátricas e um total de 8 são ofertados entre quatro hos-
pitais gerais do município; 

4em Londrina, dos 348 leitos psiquiátricos, 345 são ofer-
tados em 3 clínicas psiquiátricas e os outros 3 leitos estão 
disponíveis num único hospital geral. 

4dos 305 leitos psiquiátricos disponíveis em Maringá, 272 
são ofertados num hospital psiquiátrico e quatro hospitais 
gerais disponibilizam um total de 33 leitos.

exceção

Em relação a oferta de leitos psiquiátricos em hos-
pital geral, Guarapuava é uma exceção no PR. Do total de 
110 leitos psiquiátricos do município, 87 são ofertados num 
hospital geral, o Santa Tereza.  Até o fechamento desta edi-
ção não conseguimos um retorno da instituição, em relação 
a um pedido de informações com o intuito de esclarecer as 
dificuldades e avanços no que se refere a oferta de leitos 
psiquiátricos.  

Falta de leitos/internação de longo prazo/desafios
da desospitalização 

Em Maringá, segundo a Assistente Social que tra-
balha no Ministério Público Estadual, Carla Fernanda 
de Barros (CRESS/PR nº 2536), houve uma redução do 
número de leitos no hospital psiquiátrico daquela cidade 
onde, há 15 anos, havia mais de 400 leitos e hoje não ul-
trapassa 250. Em compensação, “os hospitais gerais não 
abriram leitos psiquiátricos na mesma proporção, o que 
pode levar à negação da doença, já que os surtos aconte-
cem e os serviços precisam ter preparo para atendimento 
dessa demanda. No Hospital Municipal, por exemplo, que 
é um hospital geral, há apenas 26 leitos psiquiátricos dis-
poníveis”, informa. 

Carla Barros avalia que há falta de leitos psiquiátri-
cos em Maringá, pois os que são ofertados, entre hospitais 
gerais e o psiquiátrico - 305, segundo o Ministério da Saú-
de - devem atender uma demanda de três coordenadorias 
regionais de saúde (11ª, 13ª e 15ª), que abrangem 67 cida-
des da região e totalizam uma população de 1,2 milhão de 
habitantes. 

A assistente social chama a atenção para outro pro-
blema que não se resume à falta de leitos: a internação de 
longo prazo.  Ela informa que, desde 2006, a 14ª Promotoria 
de Justiça de Defesa da Saúde Pública iniciou um trabalho 
no Hospital Psiquiátrico de Maringá para saber quem esta-
va sendo atendido; há quanto tempo estava internado e onde 
estavam os familiares. 

Segundo ela, havia casos de pacientes internados há 
mais de 10 anos, em condições de alta hospitalar, mas que 
foram, literalmente, abandonados pela família e pelo próprio 
poder público.

A iniciativa permitiu que algumas famílias, mesmo 
que de outros estados, fossem localizadas e viessem bus-
car seus entes para continuidade do tratamento ambulatorial. 
Outros que eram idosos com a doença mental estabilizada 
e haviam perdido os vínculos familiares, fossem encami-
nhados para instituições asilares; e ainda outros, cujos fa-
miliares resistiam em dispensar os cuidados domiciliares, 
pudessem receber o apoio das Unidades Básicas de Saúde 
e Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) e, dessa maneira, 
os pacientes pudessem retornar para o convívio familiar  
e social. 

 A assistente social conclui afirmando que “ainda 
hoje, há cerca de 30 pessoas internadas no Hospital Psiqui-
átrico de Maringá em condições de alta, mas em função do 
rompimento ou perda dos vínculos familiares, eles conti-
nuam hospitalizados por falta de alternativa de moradia. É 
preciso haver um trabalho junto aos familiares e à própria 
sociedade, pois ainda existe um preconceito social que re-
força a postura de que o doente mental tem que ser mantido 
em hospital psiquiátrico. Por outro lado, é preciso acionar os 
gestores públicos para que a reinserção social, após a desos-
pitalização, de fato aconteça”. 

comissão de psicologia Hospitalar

A Comissão de Psicologia Hospitalar do CRP-08 des-
taca que nem sempre os leitos psiquiátricos em hospitais ge-
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rais são necessariamente usados para o fim de tratamento de 
saúde mental. A comissão enfatiza, também, que há falta de 
leitos em hospitais gerais nos grandes centros urbanos e em 
todo o território nacional.

É fundamental destacar que os profissionais dos hos-
pitais gerais (médicos, enfermeiros, assistentes sociais e até 
psicólogos) não estão orientados para atender pacientes com 
esta demanda, salientando que não basta ter conhecimen-
to da teoria, mas as equipes precisam ser preparadas para 
atuarem na assistência destes pacientes, os quais, da mesma 
forma que qualquer outro paciente seja cardiopata ou hiper-
tenso, merecem atenção e cuidados qualificados.

comissão de saúde

A Comissão de Saúde do CRP-08 avalia que, em ter-
mos de leitos psiquiátricos, o maior problema se refere ao 
pequeno número de vagas em hospitais gerais e nos Centros 
de Atenção Psicossocial 24 horas (CAPS III), o que acaba 
potencializando a continuidade das internações nos hospitais 
psiquiátricos que ainda continuam atendendo a maior parte 
da demanda de portadores de transtorno mental. 

Neste sentido, a comissão percebe que é preciso ha-
ver uma mobilização social, a partir da interlocução com os 
movimentos sociais, órgãos de classe, sindicatos de traba-
lhadores da saúde pela implantação de CAPS III no Paraná 
– existem apenas dois no Estado, um em Cascavel e outro em 
Londrina – e a abertura de vagas em hospitais gerais.

Frente a realidade constatada, questiona-se o destino 
daqueles que necessitam de internação no momento em que 
a rede não é suficientemente implantada. Hoje mantêm-se 
a internação em hospitais psiquiátricos, em casos graves e 
agudos, e, paralelamente, na tentativa de mudar essa reali-
dade, devem ser reforçadas as reivindicações sociais e o con-
trole social, buscando o fortalecimento da rede de atenção à 
saúde mental da qual os leitos psiquiátricos e vários outros 
equipamentos fazem parte.

Para a comissão, técnicamente não se justifica ne-
nhum tipo de isolamento social do portador de transtorno 
mental para o tratamento. A contenção da agudização do 
quadro não necessita do modelo de internação psiquiátrica 
de cerca de um mês; a contenção deste tipo de quadro pode 
ser feita em CAPS III com manutenção total dos vínculos 
sociais, bem como no fortalecimento destes laços em mo-
mento de crise, já que o trabalho do psicólogo baseia-se no 

vínculo com o usuário, vínculo este que remete à manuten-
ção da vida social.

A comissão esclarece que não se trata de ser contra os 
hospitais psiquiátricos, mas de fortalecer a rede extra-hospi-
talar para que essa modalidade de internação não seja mais 
necessária.

Comissão de Psicologia Clínica

A Comissão de Psicologia Clínica entende que o pro-
cesso de implantação da rede substitutiva vem sendo grada-
tivo e ainda é insuficiente para dar conta da demanda e das 
necessidades da população.

Os CAPS, definidos como dispositivos estratégicos 
pelo Ministério da Saúde, para a consolidação da mudança 
do modelo de assistência à saúde mental, ainda são escassos 
em número, assim como, em recursos materiais e humanos. 

Constata-se a dificuldade em avançar e que ainda se 
mantém, como atenção à saúde mental, o modelo hospitalar 
psiquiátrico.

É necessário realizar investimentos  para implantação 
de CAPS (I, II e III) e de outros serviços substitutivos, assim 
como ampliação do número de trabalhadores e qualificação 
destes em saúde mental.

Enfatizamos a importância do princípio da integrali-
dade e do investimento em um modelo de atenção baseado 
também na promoção da saúde.
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De que Reforma estamos falando?
Roselânia Franscisconi Borges 
(CRP-08/06008), de Maringá

Estamos falando da reforma psiquiátrica inspirada 
na psiquiatria democrática italiana instituída por Franco 
Basaglia, na Itália na década de 60? Ou da reforma da 
assistência psiquiátrica defendida pela Associação Brasi-
leira de Psiquiatria (ABP), na atualidade?

É fundamental definirmos de qual lugar estamos 
falando antes de nos posicionarmos sobre o tema e reali-
zarmos uma avaliação da nova Política Nacional de Saúde 
Mental, em processo de construção no cenário brasileiro 
desde a década de 90.

Penso que nesse campo há muitas tensões, emba-
tes e desafios.

Temos que respeitar todos os posicionamentos. 
Porém, ao defender a reforma de serviços como, por 
exemplo, a humanização do hospital psiquiátrico me-
lhorando seu ambiente físico, ou fiscalizar mais ade-
quadamente a assistência por ele prestada, não estamos 
fazendo reforma psiquiátrica, verdadeiramente.

Entre os que defendem as ações acima, a justifi-
cativa é de que os serviços substitutivos não dão conta 
da demanda.

O discurso da falta de serviços substitutivos ao 
hospital psiquiátrico encontra fragilidade, pois a ques-
tão não é justificar a internação prolongada (por volta 
de sessenta dias) pela falta de serviços. Mas, perceber 
que os equipamentos que já existem substituem com mui-
ta vantagem o decrépito hospital psiquiátrico, com suas 

normas rígidas, suas acomodações mórbidas e o isola-
mento a que são submetidos aqueles que são colocados 
para dentro de seus altos muros. 

O hospital psiquiátrico por sua característica 
(mais “humanizado” ou não) ainda tem o caráter de 
“instituição da violência”, como denunciado por Fran-
co Basaglia, na Itália na década de 60. 

Violência contra a dignidade humana. 

Inclusive, tal fato ainda pode ser constatado quan-
do veiculado pela imprensa (ex, em Londrina em ju-
lho/2010, na Clínica das Palmeiras).

Mesmo modernizado, o hospital psiquiátrico ain-
da preserva seu caráter iatrogênico e cronificador. 

Mas, que opções podemos ter, frente à situação 
de crise?

Os leitos psiquiátricos em hospitais gerais, os 
serviços de emergência psiquiátrica em hospitais gerais 
(como o existente em Maringá-PR) ou os leitos nos CAPS 
III se revelam uma excelente alternativa para a estabili-
zação durante situações de crise.

Dessa forma nós, enquanto profissionais psi, ou 
assumimos as prerrogativas do novo modelo que retira 
o manicômio ou hospital psiquiátrico (como querem al-
guns) do circuito de atenção e lutamos pela implantação, 
implementação e disseminação dos serviços substitutivos 
que possam oferecer atenção psicossocial, de fato, ou nos 
calamos diante desse estado de coisas...o meio termo é 
retrocesso ou, pior ainda, é conivência!3

Relato/Opinião

A Série Saúde Mental reserva espaço para que os profissionais que trabalham na área enviem seus relatos ou defendam suas 
opiniões. Participe desta discussão enviando um e-mail para comunicacao08@crppr.org.br

Próxima Reportagem 

A próxima reportagem da Série Saúde Mental vai abordar as mudanças, para o portador de transtorno mental, 
a partir da proposta de implantação da rede de atenção à saúde mental - prevista pela Lei da Reforma Psiquiátrica, em 
substituição ao modelo hospitalocêntrico. 



inquietações

O que me fez profissional atuante no âmbito da edu-
cação não foi interesse ou paixão. Sinto dizer que – por 
pura sorte ou puro azar, como na hora do desespero eu pen-
so – foi a primeira oportunidade que surgiu. E eu, no auge 
dos meus 20 anos, aceitei o desafio, sem fazer uma leitura 
mais ampla a respeito do que acontece com esta área tão 
apagada da psicologia. 

Não ouso dizer que detestava a psicologia escolar/
educacional como alguns costumam odiar a psicanálise ou 
a psicologia organizacional, por exemplo. Este era, para 
mim, um campo de atuação tão apagado que não conse-
guia sequer despertar amor ou ódio. E por que este campo 
de atuação (que inclusive foi um dos primeiros onde a psi-
cologia atuou) está atualmente tão esquecido?

Vivemos num vácuo de valores referentes à educa-
ção. Os valores antigos e rígidos dos nossos pais já não res-
pondem às exigências do nosso mundo fast-food, onde as 
coisas mudam com uma velocidade impressionante. Vejo 
professores cada vez mais confusos e desiludidos com seus 
papéis de educadores. A evasão escolar não é mais só de 
alunos e sim dos próprios profissionais que, ao invés de se 
orgulharem de sua nobre profissão, reclamam de sua má 
sorte e migram para outras ocupações mais gratificantes. 
É necessário resgatar a nobreza da educação e re-apaixonar 
os professores pela sua profissão. É necessário que eles re-
tomem sua autonomia em relação à educação, e que sejam, 
sim, autoridades dentro da sala de aula – mesmo sem o uso 
obsoleto da palmatória ou outras formas rígidas de exigir 

respeito, mas da maneira moderna que o mundo contem-
porâneo pede.

Se os próprios pedagogos e professores estão fugindo 
das escolas, o que dizer, então, dos psicólogos escolares? É 
sabido que um pequeno percentual dos psicólogos formados 
se volta para a área da educação; sabe-se também que, nos es-
tágios de último ano da graduação, a psicologia escolar fica 
como a última opção e, não raras vezes, é encarada como cas-
tigo (“quero qualquer campo de atuação, menos educação!”)

Se os graduandos soubessem a infinidade de mudanças 
que um olhar atento para o comportamento da instituição-es-
cola pode gerar, talvez a atuação do psicólogo escolar fizesse 
mais sentido. É preciso lutar pelo nosso espaço, exigir leis e 
políticas públicas que nos coloquem obrigatoriamente dentro 
das escolas. Não somos contratados porque nossa profissão, 
legalmente, faz parte da área da saúde e não da educação - não 
existindo, assim, verbas para nossa contratação. 

É urgente delimitarmos nosso papel e atuação, pois 
cada vez mais estamos perdendo espaço para outras profis-
sões que não conhecem o comportamento humano com a 
profundidade que conhecemos. Precisamos produzir mais 
pesquisas, precisamos de mais publicações a respeito da 
psicologia escolar/educacional, precisamos demonstrar o 
resultado concreto do nosso trabalho! Talvez assim - mos-
trando nossa atuação dentro das escolas – não sejamos mais 
vistos como desnecessários, mas como profissionais funda-
mentais para o funcionamento das mesmas. 

Breves reflexões sobre a 
Psicologia Escolar/Educacional

Bárbara Olsen (CRP-08/15059)
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a maioria dos profissionais de 
psicologia do paraná é de mulheres, 
formadas em instituições privadas, 
que trabalham no setor privado e  
atuam na área clínica. a maioria atua 
na profissão há menos de 10 anos, 
muitos são autônomos, têm carga 
horária de até 40 horas semanais e 
remuneração que não ultrapassa os 
3 mil reais. 

esses e muitos outros dados 
foram revelados pela pesquisa “o 
perfil e as condições de trabalho do 
psicólogo no pr”, realizada de março 
a maio de 2010.

a pesquisa do crp-08 contou 
com a participação de 2.167 psicó-
logos (22% do total de inscritos no 
conselho regional de psicologia do 
paraná) e levantou dados referen-
tes a vários aspectos, entre esses: 
perfil demográfico, formação aca-
dêmica, qualificação, setor de ati-
vidade e tempo de exercício profis-
sional, remuneração, carga horária, 
vínculo empregatício e problemas no 
ambiente de trabalho. os primeiros 
resultados são divulgados nessa ma-
téria. confira!

4 Perfil Demográfico

A pesquisa revelou que o perfil 
demográfico dos psicólogos do Paraná 
é composto majoritariamente por mu-
lheres (88,6%). São brancos (87,4%), 

casados (45,6%) e estão na faixa etária 
de 20 a 39 anos de idade (58,5%).

4 Formação/Qualificação/
Especialização

Formação acadêmica

As Instituições responsáveis 
pela formação acadêmica, em nível de 
graduação, da maioria dos psicólogos 
respondentes são privadas (69,6%) e 
apenas 28,8% são formados por insti-
tuições públicas. 1,6% dos responden-
tes não informou em que tipo de insti-
tuição fez a sua formação.

Um total de 107 estabelecimen-
tos de ensino superior foram citados 
pelos respondentes. A maioria dos psi-
cólogos (83,9%) fez a graduação em 
instituições paranaenses. Depois do 
PR, instituições de São Paulo são res-
ponsáveis pela formação de 4,8% dos 
respondentes, enquanto as de Santa 
Catarina formaram 4,4% dos respon-
dentes. 

A maior parte dos psicólogos do 
Paraná (55,65%) se formou a partir do 
ano 2000.

Qualificação profissional

A pesquisa revelou que os psi-
cólogos buscam a continuidade da for-
mação acadêmica, uma vez que 76,7% 
dos respondentes afirmaram ter reali-

zado pós-graduação, concentrando-se 
nos cursos de formação e de especia-
lização. Os cursos de mestrado foram 
realizados por 15,3% dos profissionais 
e doutorado por apenas 3,5%. 

As instituições privadas são res-
ponsáveis por 74,3% dos psicólogos que 
realizaram especializações, enquan-
to que a instituição pública tem um 
peso significativo na oferta de cursos 
de mestrado e doutorado (58% e 76,3% 
respectivamente daqueles que afirma-
ram ter realizado tais cursos). 

O Ministério da Educação é 
responsável pela maioria dos títulos de 
especialização concedidos (90%), ca-
bendo ao CFP cerca de 10% dos certi-
ficados de especialista.

Áreas de especialização

Em termos de especialização, a 
área de Psicologia Clínica foi a mais ci-
tada (29,4% dos que possuem o título de 
especialista). Em segundo lugar, encon-
tra-se a Psicologia Organizacional e do 
Trabalho (12%), seguida pela Psicologia 
Escolar/Educacional (11%) e pela Psico-
pedagogia (9%). (Confira no gráfico 1) 

4 Atuação Profissional

Setor de atuação

Os dados sobre a atividade pro-
fissional dos psicólogos mostram que 
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90% dos respondentes estão trabalhan-
do, 3% se abstiveram de responder e 
7% não exerciam atividade profissional 
remunerada no momento da pesquisa. 

A maioria dos profissionais que 
trabalha está vinculada ao setor priva-
do (74%) e 40% ao setor público, além 
de 15% que exercem atividades junto 
ao terceiro setor e 1,4% que se encon-
tram na condição de bolsistas. A so-
matória dos percentuais extrapola os 
100%, na medida em que 36,6% dos 
psicólogos que afirmaram estar traba-
lhando informaram ter mais de um vín-
culo empregatício. 

Tempo de exercício profissional

Na avaliação do tempo de exer-
cício profissional na Psicologia, a maio-
ria dos profissionais atua como psicólo-
go há menos de 10 anos. Cerca de 48% 
atuam há mais de um e a menos de cin-
co anos; 14% têm de seis a 10 anos de 
atuação; e aproximadamente 9% atuam 
há menos de um ano como psicólogo. 

Carga horária

33% dos participantes da pes-
quisa informaram cumprir carga horá-
ria semanal que vai de 36 a 40 horas; 
12,5% de 41 a 45 horas semanais e 11% 
de 26 a 30 horas.

Vínculo empregatício

43% dos respondentes declara-
ram-se autônomos, 27% são regidos 
pela CLT e 18% são estatutários.

Remuneração

Dos 2.167 participantes da pes-
quisa, 473 (22%) não declararam a re-
muneração. Entre os que responderam, 
obteve-se o seguinte resultado: 32% 
disse receber entre R$ 1.001,00 e R$ 
2 mil; 22% afirmou receber entre R$ 

2.001,00 e R$ 3 mil; e 11,5% informou 
receber uma remuneração que varia de 
R$ 3.001,00 a R$ 4 mil. 

Condições no ambiente de trabalho

Enquanto 70% dos respondentes 
que atuam no setor privado consideravam 
o espaço físico adequado, no setor públi-
co esse percentual foi de apenas 36%.

Nesse item, os respondentes ti-
nham a possibilidade de apontar vários 
aspectos, no caso de considerar inade-
quado o espaço físico.

No setor público, por grau de 
freqüência, os principais problemas 
apontados foram: desconforto de ruídos 
(57%), falta de ambiente para diversifi-
car o atendimento (52%) e desconforto 
térmico (50%).

Já no setor privado, o resultado foi 
o seguinte: desconforto de ruídos (51%); 
falta de privacidade no atendimento 
(40%) e falta de ambientes para diversifi-
car o atendimento (cerca de 37%). 

Fatores que prejudicam o exercício 
profissional

Quem atua no setor privado 
afirmou que os principais fatores que 
prejudicam o exercício profissional são: 

baixa remuneração (30%); tempo dis-
ponível para a função (13%) e hierar-
quia institucional (11%).

Já no setor público, o resulta-
do foi o seguinte: baixa remuneração 
(38%); inadequação de espaço (27%) e 
hierarquia institucional (24%).

Regiões representadas na pesquisa

A relação percentual entre o nú-
mero de respondentes e o número de 
psicólogos inscritos, por região, foi a 
seguinte:

4 Sudoeste 38% dos 205 psicólogos 
inscritos participaram da pesquisa. (77 
respondentes) 
4 Campo Mourão 37% dos 151 ins-
critos na região. (56 respondentes)
4 guarapuava 34% dos 101 inscritos 
na região. (34 respondentes)
4 União da vitória 32% dos 125 ins-
critos. (40 respondentes)
4 Paranavaí - 32% dos 122 inscritos.  
(39 respondentes)
4 Campos gerais - 29% dos 225 ins-
critos. (66 respondentes)
4 norte Pioneiro - 28% dos 96 ins-
critos  (27 respondentes)
4 Cascavel - 24% dos 613 inscritos. 
(149 respondentes)
4 Umuarama - 23% dos 307 inscri-
tos. (70 respondentes)



4 Maringá - 22% dos 986 inscritos. 
(220 respondentes)
4 Foz do iguaçu - 21% dos 326 inscritos 
(69 respondentes)
4 Curitiba - 20% dos 5.124 inscritos. 
(1.044 respondentes)
4 londrina 20% dos 1.261 inscritos. 
(247 respondentes)
4 litoral 15% dos 72 inscritos. 
(11 respondentes)

A maioria dos profissionais (66,7%) optou por res-
ponder à pesquisa em questionário impresso, enviando-o 
pelo correio para ser digitado no Conselho.

Participação

A participação dos psicólogos do PR, 2.167 profis-
sionais (22% dos inscritos) superou a expectativa dos or-

ganizadores da pesquisa. É comum neste tipo de pesqui-
sa, que depende do retorno dos dados por iniciativa dos 
pesquisados, que retornem cerca de 10% dos formulários 
enviados.  Esta expectativa, no entanto, foi totalmente 
superada, o que trouxe maior segurança em relação a re-
presentatividade dos dados na configuração do perfil do 
psicólogo do Paraná e de suas condições de trabalho.

Iniciativa

A pesquisa foi uma iniciativa da diretoria do CRP-
08, executada pelo Centro de Referência Técnica em Psico-
logia e Políticas Públicas (CREPOP), através da socióloga 
Carmem Ribeiro e contou com apoio técnico da profissio-
nal de Bioestatística Ana Tereza Bittencourt Guimarães. 

A partir dos resultados, novos cruzamentos de da-
dos estão sendo solicitados pela diretoria e serão apresen-
tados nas próximas edições da Contato. 
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Pós-Graduação em Psicologia 2011

Parceria:

 Curitiba Curitiba

Psicologia Jurídica

Informações Gerais dos Cursos:

19 de Março de 2011
Um final de semana por mês (Sábado e Domingo) das 8hs às 18hs  /  Duração: 18 meses

Início: 
Local do Curso: Hotel Paraná : Centro - Curitiba - PR

Contéudo Programatico:

�

�Introdução ao Direito

�Direitos humanos e a prática cotidiana

�Violências e suas diversas denominações

�Vitimologia e vitimização

�Novos parâmetros legais para a mulher no Brasil - vítima e o/ou autora

�Psicologia e Direito da Família e Sucessões

�Psicologia e Direito da Infância e Juventude, o conceito de infância e as 

medidas protetivas

�Psicologia e Direito penal e Psicologia do Testemunho

�Psicopatologia: associações com crimes, a questão da periculosidade e 

dos manicômios judiciários

�Penitenciárias, presídios, prisões e as penas alternativas

�O diagnóstico psicológico no âmbito jurídico e o papel do psicólogo

�Didática do ensino superior

�Metodologia da pesquisa científica

Fundamentos da Psicologia Jurídica

Psicopatologia e Dependência Química

Cursos 
Reconhecidos 

pelo MEC

Contéudo Programatico:

�

�Psicopatologias II

�Neuroanatomia

�

�

�Abuso de drogas

�Drogas e seus mecanismos de ação 

�Contextos Sócio- Culturais

�Tratamento da dependência de drogas I

�Programas de prevenção

�Drogas e aspectos legais

�Didática do ensino superior

�Metodologia da pesquisa científica

Psicopatologias I

Neurociências em psiquiatria

Epidemiologia da dependência química

�Tratamento da dependência de drogas II



Nos dias 19 e 20 de novembro 
estiveram reunidos em Brasília, na sede 
do CFP, os técnicos e Conselheiros do 
Centro de Referências Técnicas em Psi-
cologia e Políticas Públicas (CREPOP) 
dos conselhos regionais e do CFP, para 
uma avaliação das atividades do Centro 
nos últimos três anos e para discutir os 
novos desafios para 2011.

Nesse período o CREPOP re-
alizou 18 pesquisas temáticas sobre a 
prática profissional dos psicólogos, que 
atuam em Políticas Públicas e produziu 
05 documentos de referências técnicas, 
além de um conjunto de atividades de 
divulgação, discussão e de gestão jun-
to aos organismos e gestores de polí-
ticas públicas em todas as instâncias. 
Avaliou-se que a metodologia utiliza-
da para as pesquisas foi positiva para 
as áreas com presença significativa de 
psicólogos, mas deverá ser reformulada 
para novas áreas de atuação com pou-
cos psicólogos envolvidos. A principal 
dificuldade detectada foi a demora na 
produção dos documentos de referên-
cia, o que está motivando uma altera-
ção no modo de produção de tais do-
cumentos. 

De modo geral, a avaliação é de 
que o CREPOP tem sido um impor-
tante instrumento para a produção de 
informações e subsídios para pautar 
as políticas públicas, dentro do Siste-

ma Conselhos, considerando que este 
é um campo relativamente novo de in-
tervenção do psicólogo e que apresenta 
o maior potencial de crescimento como 
mercado de trabalho e como interven-
ção propositiva na realidade social bra-
sileira. 

Pelo Conselho Regional de Psico-
logia do Paraná participaram do evento a 
técnica do CREPOP, socióloga Carmem 
Ribeiro e a Conselheira responsável pelo 
CREPOP no CRP-08, Maria Sezineide 
Cavalcante de Mélo (CRP-08/03183).

* Técnica do CREPOP-08.

Reunião Nacional do CREPOP
Carmem Ribeiro*  

políticaspúblicas
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EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

o Conselho regional de psicologia - 8a região, em obediência ao disposto na lei no 5.766/71, decreto no 79.822/77 e Código de 
processamento disciplinar, pelo presente edital, torna pública a decisão deste Conselho regional de psicologia 8ª região juntamente com 
Conselho Federal de psicologia, no processo ético disciplinar no 007/2006, em aplicar a pena de Censura pÚbliCa a psicóloga eliane 
dall stella costa crp-08/00088 por infração aos seguintes artigos do Código de ética profissional dos psicólogos: 

princípios Fundamentais:
i - o psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, 
apoiado nos valores que embasam a declaração universal dos direitos Humanos.
ii - o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação 
de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
artigo 1º - são deveres fundamentais dos psicólogos:
c) prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços utilizando princípios, 
conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional;
artigo 2º - ao psicólogo é vedado: 
g) emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-cientifica; 

Curitiba, 30 de novembro de 2010.
psic. João baptista Fortes de oliveira (Crp-08/00173)

conselheiro presidente do crp-08

contatoedital
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campanHa Virtual contra 
o pl do ato médico

O CFP está com uma campanha virtual contra a vo-
tação, em caráter de urgência no Senado Federal do Proje-

to de Lei 268/2002, conhecido como o PL do Ato Médico.  
Para enviar mensagens aos Senadores basta acessar:
www2.pol.org.br/main/mensagem_pl_do_ato_medico.cfm 

Participe!

aÇÕes Judiciais contra conselHos 
reGionais de administraÇÃo

Em recente discussão da Assembléia das Políticas 
e Administração das Finanças (APAF) teve-se como um 
dos encaminhamentos a reavaliação da ideia de mover 
uma Ação Declaratória em face das interposições contra 
o exercício do psicólogo nas organizações por parte do 
Conselho Federal e Conselhos Regionais de Administra-
ção (CFA e CRAs).

Nesse sentido, os Conselhos Regionais de Psicolo-
gia realizam chamada aos psicólogos que sofreram e/ou 
sofrem ações judiciais movidas pelos CRAs em desfa-

vor de psicólogos, bem como de psicólogos em desfavor 
dos referidos Conselhos, para que enviem cópias de tais 
documentos, que serão colocados em discussão na APAF 
de maio de 2011, oportunidade em que todo o Sistema 
Conselhos poderá apreciar e tomar decisões sobre esse 
assunto.

Os documentos poderão ser encaminha-
dos pelos psicólogos para o e-mail: gerencia-
tecnica@crppr.org.br, até 22 de fevereiro de 
2011 para análise.

contato
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O Menino 
e a Raia

Por Tonio Luna 

Visitamos, há algum tempo, um lar de abrigo para 
crianças vítimas de violência doméstica. Conversei com os 
pais sociais de uma das casas e ouvi histórias de como são 
seus dias. Em um certo momento aproximou-se de nós um 
menino que, curiosamente, prestava atenção em tudo que 
conversávamos. Mais curioso que ele, perguntei-lhe o nome 
e há quanto tempo morava ali. Dez anos, ele me respondeu, 
enquanto cuidadosamente trocava de mãos uma embalagem 
plástica que servia de carretel para um fio usado para empi-
nar raias (assim se chamam as pipas nestas bandas).   Senti 
em seus olhos um interesse pela minha curiosidade, mais 
ainda quando perguntei-lhe onde estava a raia. Respondeu-
-me tranquilamente que não tinha uma. Mais curioso ainda 

perguntei quando teria uma e com a mesma tranquilidade 
respondeu que não sabia, mas tinha a certeza que um dia iria 
ter.  Isto tocou-me em algum lugar conhecidamente desco-
nhecido. Durante quase uma hora fiz-lhe várias perguntas e 
aprendi sobre plantas e flores que cercavam o local. Perce-
bendo meu interesse, ele dedicou-se às suas melhores expli-
cações, por vezes deliciosamente exageradas, sobre a natu-
reza. Ao final, ele saiu pela mata e voltou com copos-de-leite 
para nos presentear.

Sai do abrigo pensando em como conter minha vonta-
de imediata de comprar-lhe uma raia e de quantas vezes senti 
isto em meu consultório.
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PSiCOlOgiA E JUSTiÇA: 
um diálogo em construção
Anaides Pimentel da Silva Orth (CRP-08/01175)*
Anita Castro Menezes Xavier (CRP-08/12770)**

contatoartigo

As resoluções do Conselho Federal de Psicologia 
nº 008/2010 e 009/2010, ambas publicadas em junho deste 
ano, trazem alguns parâmetros para a atuação dos psicólo-
gos em interface com a justiça.

A normativa no 008/2010 regulamenta o trabalho 
de peritos e assistentes técnicos no Poder judiciário, defi-
nindo seus papéis. O psicólogo perito é aquele que, nome-
ado pelo juiz e isento em relação às partes, vai realizar o 
trabalho de avaliação psicológica – perícia, com a finali-
dade de respaldar as decisões judiciais. Para atuar como 
perito, vale lembrar o disposto no artigo segundo, alínea 
K, do Código de Ética: “Ao psicólogo é vedado ser peri-
to, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus 
vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, 
possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a 
fidelidade aos resultados da avaliação.” Quanto ao docu-
mento a ser emitido, este deve seguir o disposto na Reso-
lução CFP nº 007/2003.

Já o assistente técnico é o profissional contratado 
por uma das partes para assessorá-la e garantir o direito ao 
contraditório, acompanhar o trabalho realizado pelo peri-
to, a fim de analisar se os procedimentos e conclusões da 
avaliação psicológica estão adequados do ponto de vista 
técnico. É função do  assistente técnico formular quesi-
tos a serem respondidos pelo psicólogo perito, bem como, 
poderá ouvir pessoas envolvidas, solicitar documentos em 
poder das partes, entre outros meios, a fim de desenvolver 
integralmente sua função. O artigo segundo da referida re-
solução proíbe a participação do psicólogo assistente técni-
co nos atendimentos e demais procedimentos conduzidos 
pelo perito e vice-versa, para que não haja interferência nos 
serviços prestados. 

A resolução traz, ainda, uma contribuição no que 
diz respeito ao papel do psicoterapeuta que atende uma das 
partes, impedindo que este profissional atue como perito 
ou assistente técnico do processo judicial, bem como emita 
documento sem o consentimento formal do paciente aten-
dido, a exceção da declaração. Para os profissionais menos 
familiarizados com o campo jurídico, esclarecemos que em 
um mesmo processo podem atuar ao mesmo tempo três psi-
cólogos: o perito, nomeado pelo juiz e imparcial, e dois as-
sistentes técnicos, cada um contratado por uma das partes, 

a fim de resguardar o interesse destas na realização da pe-
rícia psicológica. 

Nesta situação em municípios cujo número de psi-
cólogos é reduzido, pode ocorrer do juiz nomear o profis-
sional que já tem outro vínculo com o usuário. Este profis-
sional está impedido e deve  recusar a nomeação com base 
legal no código de ética em seu  artigo 2º, alíneas j e k e na 
resolução a qual estamos referindo CFP 08/2010. 

A Resolução 009/2010, que regulamenta a atuação 
do psicólogo no sistema prisional, traz alguns princípios 
que devem nortear o trabalho neste contexto. Além dis-
so, veda aos psicólogos que atuam nos estabelecimentos 
prisionais realizarem o exame criminológico, bem como 
participarem de ações e decisões que envolvam práticas de 
caráter punitivo e disciplinar. Conforme a norma, a única 
possibilidade de avaliação psicológica pelos profissionais 
que atuam no sistema prisional é quando do ingresso do 
apenado, a fim de auxiliar no processo de individualiza-
ção da pena. 

O disposto na resolução CFP 009/2010 gerou dife-
rentes posicionamentos, tanto por parte da categoria, quan-
to por parte dos operadores do Direito. A manifestação 
contrária a resolução foi tamanha que, apesar da nota de 
esclarecimento pública, o Conselho Federal de Psicologia, 
através da Resolução 019/2010, suspendeu por seis meses 
a referida normativa, a contar de 02 de setembro de 2010. 
Com o objetivo de ampliar a discussão, os Conselhos Re-
gionais, incluindo o CRP-08, estão realizando grupos de 
trabalhos, encontros e diálogos com profissionais da área 
para qualificar a discussão. 

Entendemos que as novas normativas problemati-
zam o papel do psicólogo jurídico, na tentativa de estabele-
cer não só com a nossa categoria, mas também com a jus-
tiça um diálogo maduro, coerente e consistente do ponto 
de vista teórico e metodológico. O que temos certeza é que 
uma posição submissa, na qual simplesmente cumprimos o 
que nos é solicitado, sem refletirmos ética e tecnicamente, 
não condiz com o papel social que queremos cumprir.3
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**Colaboração da Equipe da COF

Este artigo foi elaborado a partir da colaboração da Equipe da COF



tropa de elite 2 
e as psicopatologias do sistema

Thais ghisi Mehl (CRP-08/09904)* 

emfoco

Assistir o filme Tropa de Elite 2 
– o inimigo agora é outro, de Padilha e 
Mantovani, remete automaticamente à 
frase de Otto Lara Resende, escritor e 
jornalista brasileiro, famoso nas décadas 
de 50 e 60: "A ação política é cruel; ba-
seia-se numa competição animal, é pre-
ciso derrotar, esmagar, matar, aniquilar 
o inimigo”. É um filme corajoso e inte-
ligente, que retrata a infeliz realidade do 
cenário político brasileiro, denunciando 
os esquemas de corrupção existentes na 
tríade formada por políticos, policiais e 
traficantes. Aborda, de forma contunden-
te, a barbárie e as atrocidades cometidas 
por esses elementos, os principais respon-
sáveis pelas psicopatologias do sistema. 

A psicopatia ou transtorno da per-
sonalidade antissocial é um transtorno de 
personalidade que possui por característi-
ca principal o desrespeito e a violação dos 
direitos dos outros com o objetivo de obter 
vantagens pessoais. Tudo vale para o al-
cance de benefício próprio, poder e status. 
Entre as características mais marcantes, 
cita-se a falta de empatia, a falta de con-
sideração com os sentimentos dos outros, 
a ausência de sentimentos de remorso e de 
culpa em relação ao seu comportamen-
to e a presença de emoções superficiais, 
teatrais e falsas. Charmosos, inteligentes 
e envolventes, os psicopatas são pessoas 
frias, insensíveis, manipuladoras, perver-
sas, imorais, sem consciência e desprovi-
das de compaixão, culpa ou remorso. Jun-
tamente com os assassinatos a sangue frio 
e seus requintes de crueldade, tais carac-
terísticas aparecem bem delineadas nas 
personagens do filme e, para aqueles que 
não sabiam identificar um psicopata, aí 
estão eles, vivendo livremente entre nós. 
Erroneamente, quando se pensa em um 
psicopata, imagina-se uma pessoa louca, 
insana, fora de controle, como nos filmes 
de Hollywood. Mas a maioria deles está à 
solta e passa despercebida pelas habilida-

des avançadas em enganar, representar e 
convencer a qualquer preço para atingir os 
objetivos desejados.

Além disso, outros agravantes 
são considerados, tais como os baixos sa-
lários dos policiais brasileiros em contra-
partida com os riscos e o estresse ineren-
tes a tal profissão, tornando os policiais 
mais vulneráveis à sedutora corrupção.

Por outro lado, não se pode ge-
neralizar. Assim como o capitão Nas-
cimento, há ainda em nosso quadro po-
lítico e de Segurança Pública algumas 
pessoas honestas e comprometidas com 
os ideais de justiça. Porém, a escolha de 
não pactuar com as condições exigidas 
pelo sistema traz suas conseqüências. 
Em brandas palavras, “não dançou con-
forme a música, está eliminado”. 

Outra grande protagonista des-
ta história é a famosa impunidade, que 
contribui e facilita para essa situação 
lastimável. A legislação penal brasileira 
é ultrapassada e repleta de falhas. De-
cretada em 1940, antecede a Lei Magna, 
a Constituição da República Federativa 
do Brasil, de 1988. E, falando nisso, o 
que tem feito o nosso Poder Legislativo?

Enfim, há quem diga que a culpa 
de tudo isso é do povo, que elege equivo-
cadamente seus governantes. Em minha 
opinião, o que eu vejo é apenas um povo 
cheio de fé e de esperança, com sede de 
justiça, porém, impotente diante do poder 
doentio exercido pelo sistema.

*Especialista em Psicologia Jurídica e 

professora na FAA de Foz de Iguaçu
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Conforme deliberação da Assembleia Orçamentária do CRP-
08, realizada em 28 de agosto de 2010, ficaram estabelecidos os 
seguintes valores de taxas e anuidades 2011:

TAXAS:
Inscrição Principal Pessoa Física R$ 117,89
Inscrição Principal Pessoa Jurídica R$ 117,89
Certificado de Pessoa Jurídica R$ 35,79
2ª via de Carteira Profissional R$ 14,74
Declarações ou certidões R$ 16,50

ANUIDADES:
Pessoa Física
Formas de Pagamento a vista ou parcelado:

A VIStA VENcImENtO
R$340,68 31/01/2011 com 10% de desconto
R$359,38 28/02/2011 com 5% de desconto
R$378,08 31/03/2011 sem desconto
PArcElADO Em 3 VEzES 
SEm jUrOS

VENcImENtO

1ª Parcela R$128,78 31/01/2011
2ª Parcela R$124,65 28/02/2011
3ª Parcela R$124,65 31/03/2011

Os valores das anuidades Pessoa Física foram apenas corrigidos pelo índice 
de inflação do período, não havendo aumento real.

pessoa Jurídica
Formas de Pagamento a vista ou parcelado

A VIStA VENcImENtO
R$267,79 31/03/2011
PArcElADO Em 3 VEzES 
SEm jUrOS

VENcImENtO

1ª Parcela R$91,99 31/01/2011
2ª Parcela R$87,90 28/02/2011
3ª Parcela R$87,90 31/03/2011

reuniões no interior

Com o objetivo de estreitar o contato com a categoria o Conselhei-
ro Presidente do CRP-08, João Baptista Fortes de Oliveira (CRP-
08/00173) e o Conselheiro Tesoureiro, Sérgio Luiz Braghini (CRP-
08/15660) participaram de reuniões com psicólogos de Bandeirantes 
(29/10); Jacarezinho e Santo Antonio da Platina (30/10); Paranavaí 
(19/11) e Campo Mourão (20/11).

ComuniCado aos psiCÓlogos do pr 

muitos de nossos objetivos e compromissos não fo-
ram atingidos em 2010 devido à alta taxa de atraso 
da anuidade do exercício o que inviabilizou algumas 
ações políticas do regional. 

o valor das anuidades corresponde às ações propos-
tas e aprovadas na assembleia orçamentária, reunião 
aberta a participação da categoria. para que a anuida-
de reflita apenas as ações aprovadas, não trabalhamos 
com folga orçamentária, por isso, quando um núme-
ro significativo de profissionais atrasam o pagamento, 
impedem que o orçamento seja cumprido. 

Foi o que aconteceu este ano. algumas das ações que 
pretendíamos realizar, como a produção e envio de 
agendas e calendários de 2011, ficaram inviabilizadas.

esperamos, no próximo ano, poder cumprir com to-
das as ações propostas.

diretoria do Crp-08

taXas e anuidades 2011

os carnês referentes às anuidades de 2011 foram 
encaminhados, via correio, em dezembro de 2010. 
em caso de dúvida ou de não recebimento do carnê 
até 20/01/2011, favor contatar o departamento 
Financeiro do  Crp-08 pelo e-mail renego@crppr.org.br 
ou financeiro08@crppr.org.br.

pordentro

Durante as reuniões foram feitos esclarecimentos 
sobre o orçamento e plano de ação do CRP; plane-
jamento de ação (cursos, participação em reuniões 
plenárias, etc.); foram discutidas as políticas públicas 
no setor e houve debate sobre assuntos de repercus-
são nacional relacionados à Psicologia.

deFensoria pÚbliCa 

O CRP-08 entregou um manifesto para a Assembleia Legislativa do PR, de apoio ao projeto de lei complementar nº 439/2010, 
que dispõe sobre a criação da Defensoria Pública no Estado do Paraná.  Foi em  23/11, em audiência pública.  O manifesto 
na íntegra está disponível no site do CRP-08 (www.crppr.org.br).   



32 contato

sindicatodos
psicólogosdoParaná

diretoria

Presidente: Eugenio P. de Paula Junior - CRP-08/6099
Vice-Presidente: Rogéria Sinimbu Aguiar - CRP-08/05128 
Secretário: Sérgio Luis Ferraz Spinato - CRP-08/4902 
Tesoureiro: Luciano Nadolny - CRP-08/7098
Suplentes: Salete Coelho Martins - CRP-08/4667 e Nilce Noélia P. Bri-
to - CRP-08/4519
Conselho Fiscal (Efetivo): Mauro Cesar Carsten - CRP-08/4001, Telmara 
Carsten Vieira - CRP-08/10228 e Deolindo Dorta de Oliveira - CRP-08/4031
Conselho Fiscal (Suplentes): Mariana Patitucci Bacellar - CRP-
08/10021 e Ceciana A. Schallenberger - CRP-08/12508
Delegados Representantes (Efetivos): Marly Terezinha Perelli - CRP-
08/4561 e Mara Julci K. Baran - CRP-08/02832
Delegados Representantes (Suplentes): Cesar A. C. de Marchi Gonçal-
ves - CRP-08/9034 e Cristiane Maria Dierka - CRP-08/10891 
Assessoria jurídica: Solange Teixeira Carrilho Filon - OAB 10.790-PR

Estamos, desde setembro, acompanhando o desenrolar dos 
acontecimentos com relação às 30 horas, conquistadas pelos 
Assistentes Sociais, e que tornou-se foco de atuação do Sin-
dicato e do CRP, para os psicólogos.

Sindicato dos Psicólogos no Estado do Paraná.  Rua Dr. Muricy, 390 - 

Conjunto 201 - Centro - Curitiba - PR - 800010-120  

Fone: (41) 3224-4658 - Fax: (41) 3224-4658 

E-mail: sindypsipr@sindypsi.com.br - www.sindypsipr.com.br

o seu 
sindicato

Gestão 2010-2013

409/09/10 – Sede do Sindicato  - 20 profissionais – O 
desconforto com a situação. Quando chega 15h00 os 
assistentes sociais, que já conquistaram o regime de 30 
horas, vão embora e os psicólogos ficam com o traba-
lho excedente.

411/09/10 - Londrina – 08 profissionais e o Secretário 
Sérgio Spinato. Os profissionais se mobilizam para le-
var uma delegação à reunião do dia 22/09/10.

422/09/10 – Sede do CRP – 34 profissionais, o presi-
dente e a vice presidente do Sindypsi e o presidente elei-
to do CRP, João Batista Fortes de Oliveira – Discutiu-se 
que as ações seriam tomadas em três níveis: junto aos 
psicólogos (nível de categoria), junto aos gestores (nível 
municipal e estadual) e junto aos parlamentares (nível 
federal). Decidiu-se pela confecção de parecer jurídico 
em conjunto com as assessorias jurídicas (Sindypsi e 
CRP).

406/11/10 – Cascavel – 07 profissionais e o presiden-
te do Sindypsi. É feita uma exposição do Sindypsi aos 
profissionais e discutida a importância da mobilização 
para que qualquer conquista profissional seja efetiva.

410/11/10 – PMC – Em visita conjunta com o CRP e 
as assessorias jurídicas, apresentamos o parecer jurídico 
à superintendência da secretaria de saúde.

411/11/10 – Sede do Sindicato – 11 profissionais (de 
Pinhais e Piraquara) e o presidente do Sindypsi.

417/11/10 – Paranaguá – 12 profissionais.

427 e 28/11/10 – Brasília – Reunião ampliada da FE-
NAPSI com a questão das 30 horas em pauta.

Próximos passos

 1 - Mobilizar os profissionais, para fortalecer a campanha pelas 
30 horas e outras reivindicações. Quanto mais profissionais en-
volvidos, maior a pressão exercida junto aos gestores.
 2 -  Procurar a direção e assessoria jurídica do Sindypsi para 
receber subsídios e materiais (parecer jurídico, histórico e legis-
lação - PL 3338/08)
 3 - Acionar vereadores, deputados estaduais, deputados federais 
e senadores para obter apoio e gerar ações e projetos 

Vale lembrar os colegas do boleto de contribuição sindical, o qual 
deverá ser pago antes de março e apresentado na empresa no mês 
de março para  que não seja descontado um dia de serviço.

Reuniões e encontros sobre a jornada 
de 30 horas, realizados em 2010
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4Sala mobiliada para locação, em região nobre no Juvevê, para Psicó-

logo, Psicopedagoga, Fonoaudióloga ou Nutricionista, infra-estrutura 

completa com secretária. Informações: (41) 3253-5913

ERRATA - Na edição 72 da Revista Contato, foram publicados, equivocadamen-

te, dois anúncios de locação de sala. As informações corretas seguem abaixo:

4Sublocam-se salas para profissionais de saúde em clínica com ótima 

localização e estrutura.dispomos de sala para grupos, palestras e cursos. 

Disponibilizamos convênios. Informações: (41) 3233-7364 ou na Rua Padre 

Anchieta 1276 - Curitiba

4Sublocam-se salas de atendimento com toda infra-estrutura necessária 

para seu funcionamento: agendamento de consultas com recepcionista, 

internet wireless, amplo salãode cursos, ótima localização, com fácil acesso 

e estacionamento. Endereço: Rua São Sebastião, 420 (próximo ao Centro 

Cívico) Ahú. Fone (41) 3019-9553. Curitiba (PR) E-mail: contato@espaço-

hummani.com.br Falar com: Andrea

Classificados

CURSO DE TERAPIA DE INDIVIDUAL E FAMILIAR SISTÊMICA – 
CURITIBA-PR - Promovido por: Instituto de Terapia e Centro de 
Estudos da Família – INTERCEF (CRP-PJ-00215) - Data de início: 

26/03/2011 (um sábado por mês). -Local: INTERCEF – Curitiba. - Mais 
informações:  www.intercef.com.br; intercef@intercef.com.br ou 

(41) 3338-8855.

CURSO DE FORMAÇÃO EM LUDOTERAPIA - CURITIBA-PR
Psic. Eliana Paciornik Galbinsky (CRP-08/00070)

Início: março de 2011 - Duração: 2 anos
Local: Rua Voluntários da Pátria, 475 - 12º andar - cj 1212 - centro

Curitiba / PR - Informações: (041) 3222 2514 á tarde / (041) 9972 4229

Site: www.cursodeludoterapia.com.br

FORMAÇÃO EM EMDR – CURITIBA-PR EMDR: 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares
Promovido por: CETRAUMA (CRP-08/05044) - Início: Abril/11 – 

Local: Rua Pe Anchieta, 1846 Ed. Biocentro. Curitiba-Pr. - 
Informações: (41) 3336-9051/3019-1492/9640-9281 ou pelo site

www.cetrauma.com.br

CURSO DE PANLEXIA - CURITIBA - PR
Data: De 24 a 28 de janeiro de 2011

Local: Curitiba, Paraná
Mais informações: 

institutopk@hiperatividade.com.br | (41)3255-1273

FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA EM  ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 
CLÍNICA  PROCESSUAL  E  DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA

CURITIBA - PR - Promovido por: Psic. Mariita Bertassoni da Silva 
CRP-08/00101 - Psic. Vera Regina Miranda CRP-08/01386 

Data: De abril a outubro de 2011 (sábados-quinzenal) 
Local: a confirmar - Inscrições: abertas (Vagas Limitadas) 

Informações: mariitabertassoni@hotmail.com | (41) 9994-7442

CURSO “ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL NA SAÚDE PUBLICA” 
 CURITIBA-PR - Promovido por:  Centro de Estudos e Projetos em Edu-

cação, Cidadania e Desenvolvimento Profissional (CEDEPS).
Data prevista para início: 05/02/2011.

LOCAL: Curitiba. - Mais informações:  www.cedeps.com.br; 
cedeps@gmail.com ou (41) 3527-8650.

IV JORNADA INTERESTADUAL DE PSICOTERAPIAS CORPORAIS – 
BALN. CAMBORIÚ -SC

Promovido por: Centro Reichiano
Data: 2/04/2011 - Cidade: Baln. Camboriu/SC - Hotel Rieger

Informações: www.centroreichiano.com.br 
ou pelo telefone (41) 3263-4895

PÓS-GRADUAÇÃO EM SEXUALIDADE: EDUCAÇÃO E GESTÕES, NA 
PSICOLOGIA - CURITIBA-PR

Promovido por: Faculdade Evangélica do Paraná – FEPAR
 (Coordenação: Prof. Ocir de Paula Andreata) 

Data: Março 2011 - Local: FEPAR - Rua Padre Anchieta, 2770 - Bairro 
Bigorrilho - Curitiba - PR  - Mais informações pelo site: www.faculda-

deevangelica.edu.br ou 0800 645.1202  dirpg@fepar.edu.br

MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA - CURITIBA-PR
Promovido por: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP

Data de início: 14/02/2011.
Local: UTP – Rua Sydnei Antonio Rangel Santos, 238 - B. Santo Inácio 

– Curitiba - Inscrições e entrega de documentos: até 28/01/2011.
Mais informações no site: www.utp.br/mpsi ou pelo telefone:  

(41) 3331-7655 ou 3331-7649.

CURSO DE PSICOFARMACOLOGIA PARA PSICÓLOGOS – CURITIBA-PR
Objetivo: esclarecimentos referentes ao uso de psicofármacos.

Ministrante: Drª Elke Fabíola Oliveira – CRM 17085
Data: 25 e 26/03/2011 - Local: Curitiba – PR

Mais informações: (41) 9133-0065, com Luciane, ou (41) 9129-7059 
com Odette.  Ou pelo e-mail: germinarcursos@hotmail.com
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ESPECIALIZAÇÃO: TERAPIA DE CASAL E FAMÍLIA - 
ACONSELHAMENTO FAMILIAR - LONDRINA-PR.

Promovido por: Pós-Graduação: Instituto da Família – FTSA. CRP-PJ 
08/00440. Reconhecimento: MEC e ABRATEF 

Local: Londrina, PR  - Inscrições abertas. Início das aulas: abril/2011 
Informações: (43) 3371-0200, ifamilia@ftsa.edu.br, 

www.ftsa.edu.br. Londrina, PR.

O prazo para envio de anúncio para a 
próxima edição da Contato encerra em 04/02. 

Mais informações pelo e-mail 
comunicacao08@crppr.org.br



O CRP-08 dá as boas-vindas aos novos 
inscritos de Outubro e novembro de 2010

novosinscritos

Thabata Baechtold da Silveira CRP-08/15965

Stefania Barbosa Bueno CRP-08/15966

Dioneia Marques Gonçalves CRP-08/15967

Fabiana Barbosa Correa CRP-08/15968

Idalina Branco CRP-08/15972

Alessandro Marcio Capoia CRP-08/15973

Denise Teresa Monteiro Ramos CRP-08/15974

Joana Alice Ribeiro de Freitas CRP-08/15975

Michele de Almeida Pissetti CRP-08/15976

Luana Breda Cristiano CRP-08/15977

Alessandra Ribas Brecailo CRP-08/15978

Fabiola Momm Ferraciolli CRP-08/15979

Carolina Cardoso Barros Mizuguchi  CRP-08/15980

Caroline Reolon Simioni CRP-08/15981

Jackson Daniel Adami CRP-08/15982

Simone Veber CRP-08/15983

Caren Sguario Leite CRP-08/15984

Danielle Maingue Karam CRP-08/15985

Talita de Carvalho Stresser CRP-08/15986

Fernanda Gomes da Silva Souza CRP-08/15987

Tania Ferrari Sidor CRP-08/15988

Tereza Margarida Morini Vine CRP-08/15989

Jaqueline Feltrin Inada CRP-08/15995

Kendy Nascimento Fujita CRP-08/15997

Giselle Monteiro Avanzi Cerci CRP-08/15998

Maria Aparecida Matoso CRP-08/15999

Vilcilaine Gonçalves CRP-08/16001

Carla Camila de Souza CRP-08/16002

Anna Paula Moreira CRP-08/16003

Cristiane Parmezan da Silva Pereira CRP-08/16004

Cristina Lopes Pereira CRP-08/16005

Leonardo Piffer Breschiliare CRP-08/16006

Maria Virginia Filomena Cremasco CRP-08/16007

Ines Aparecida P. Vaz Nascimento CRP-08/16008

Viviane de Almeida CRP-08/16009

inscrição CRP-08

Cristine Bolzan Cogo CRP-08/CRP-08/15969

Luciele Nardi Comunello CRP-08/15970

Mariana Braga Cavariani CRP-08/15971

Fernanda Palma Polita Martinelli CRP-08/15990

Graziela Rodrigues Pensse CRP-08/15991

Luciano de Vasconcellos Vargas CRP-08/15992

Caroline Akemi Shiino CRP-08/15993

Zelia Magalli Brandielli Maran CRP-08/15994

Nelymara Feitosa de Souza CRP-08/16000

Cristiane Aragão Santos CRP-08/16010

Maisa Jacob Richard CRP-08/16011

Juliana Parise Fernandes Garcia CRP-08/16012

Silvana de Souza Policarpi CRP-08/16013

inscriçãoportransferência

CanCeLamenTo ex-oficio pela

 não entrega do Diploma: 

Vinicius Ribeiro Semprebom CRP-08/13497

Elisa Novak Almeida CRP-08/13691

Vanessa Delay da Silva CRP-08/13702

Vandelucia Lucio Lazzarin CRP-08/13726

Jhonatas Bueno Barbosa CRP-08/13737

Raquel Mattos Monteiro CRP-08/13771

Cristiane Bolsi CRP-08/13854

Sagriely Alves de Paula CRP-08/13857

Tania Yurie Beloti Reolon CRP-08/13859

Luise Beatriz Lenz CRP-08/13860

Thaiana Domingues Filla CRP-08/13833

Ana Paula Alves Stoeterau CRP-08/13834

cancelamento

reativaçãotransferência

Rosangela Pinto Cleto CRP-08/03172

Ana Maria Cimitan CoutoCRP-08/03889

Danielle de Paula Cordeiro Marin CRP-08/06399

Gilce Correa CRP-08/07097

Caroline Guisantes de Salvo CRP-08/10762

Rubia Cristina Pereira CRP-08/11948

Marcella M. B. Benoliel Zaninetti CRP-08/13366

Esmeralda A. Colombo Barletta CRP-08/00281

Fernanda Di Creddo Michelato CRP-08/04677

Leyla Labhardt CRP-08/04708

Kelly Cristina Vieira da Silva Leite CRP-08/09114

Alessandra P. da Rocha Dantas CRP-08/10147

Rosana Keila de Mello CRP-08/12724

Valeska Macarini Celestino CRP-08/12831

Ana Flavia Barcik de Araujo Winter CRP-08/14620

Marli Bernadete Bernardi Kowalski CRP-08/04003

Aurea Emi Ota CRP-08/06679

Mariana Bertoldi CRP-08/10463

Andre Roberto ABS de Lima CRP-08/10503

Vivian Carolina Thibes CRP-08/11261

Roberta Aidar Marqueze CRP-08/12790

Eliane Nunes dos Santos CRP-08/13636

Gisele de Almeida CRP-08/04846

Ana Livia Surjus Gomes Pereira CRP-08/12286

Marcia Maki Yoshimura Ajita Hilgert CRP-08/12725

Ester Oliveira Gomes CRP-08/13376

reativação

Iris Schurt CRP-08/CRP-08/09802 Francielle Gonzalez Correia Gomes CRP-08/11072 Marcia Maria Paulo Maggio CRP-08/07042

Thays Silva Coelho CRP-08/IS-234

Fabianne Malachini do Carmo CRP-08/IS-235

Samir Vidal Mussi CRP-08/IS-236

Haroldo Tuyoshi Sato CRP-08/IS-237

Daniele Almeida Duarte CRP-08/IS-238

inscriçãosecundária



pessoajurídica(registro)

APTAMED Clinica Medica e Psicologica Ltda CRP-08/PJ-00601

Centro de Medicina e Psicologia Lumen Ltda CRP-08/PJ-00602

Cativarh Treinamento e Desenvolvimento Profissional Ltda CRP-08/PJ-00603

Humana Pesquisa Consultoria e Projetos SC Ltda CRP-08/PJ-00604

Result Sul Assessoria e Consultoria em Psicologia Ltda CRP-08/PJ-00607

Acerte Psicoterapia Breve CRP-08/PJ-00608

Sintonia Assessoria e Consultoria em Psicologia Ltda - ME CRP-08/PJ-00609

SG Medicina e Psicologia de Tráfego Ltda - Filial CRP-08/PJ-00379-F2

Clínica do Trânsito de Londrina S/S Ltda CRP-08/PJ-00611

Chronos Clinica de Psicologia Ltda CRP-08/PJ-00614

Rosemeyre S M Loch & Cia Ltda CRP-08/PJ-00615

Clínica Vitalidade Jardim Botânico Psicologia e Medicina Ltda CRP-08/PJ-00616

Criança em Foco Serviços de Psicologia S/S Ltda CRP-08/PJ-00619 

Instituto Latino Americano de Saúde e Meio Ambiente - ILASMA CRP-08/PJ-00600

Maria de Fatima França de Farias CRP-08/PJ-00605Macro Medicina e Psicologia Ltda –ME CRP-08/PJ-00606

Direção Segura - Perícia Médica e Psicologia Ltda CRP-08/PJ-00610GPTRAN - Centro de Avaliação de Condutores S/S Ltda CRP-08/PJ-00612

Instituto Setti Ltda CRP-08/PJ-00613CEAT - Clínica Médica e Psicológica de Tráfego Ltda CRP-08/PJ-00617

Habilitare Psicologia e Medicina do Trafego Ltda CRP-08/PJ-00618

Anderson Jose das Chagas Lima CRP-08/PJ-00620

Hospital Infantil Waldemar Monastier CRP-08/PJ-00621

pessoajurídica(cadastro)



Calendário sujeito a alterações. Confira as informações no site www.crppr.org.br 


