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OXIV Encontro Paranaense de Psicologia e 
I Congresso Internacional de Psicologia da 
Tríplice Fronteira foi um sucesso. O evento 
atingiu a capacidade máxima de participantes, 

mil pessoas prestigiaram o Encontro e contribuíram 
para que fosse um verdadeiro centro de trocas, 
ensinamentos e aprendizagem. 

A equipe da Contato acompanhou todos os dias da 
programação. Vivemos de perto essa experiência e 
conversamos com palestrantes, profissionais e estu-
dantes. Os interesses e assuntos discutidos foram di-
versos – unânime mesmo foi a empolgação de todos. 
Reunir tantos grandes nomes da Psicologia em um só 
Encontro trouxe muita energia e entusiasmo.

Além da cobertura do EPP, esta edição aborda ou-
tros dois assuntos que têm sido recorrentes nas con-

versas entre Psicólogos: as relações da Psicologia 
com o trânsito e, separadamente, com a religião. 
Com isso, trazemos ao leitor dois artigos que pro-
porcionam argumentos fundamentados e que po-
dem embasar muitas discussões. Outra preocupa-
ção foi oferecer um “ponto de interrogação”, capaz 
de instigar à ref lexão sobre algo que se encontra 
na realidade, mas que não tem sido amplamente 
explorado no campo da pesquisa: os transtornos 
alimentares entre os homens.

Esperamos assim que a Contato possa, além de 
contar-lhe um pouco sobre como foi o EPP deste 
ano, em Foz do Iguaçu, transmitir-lhe o intenso 
clima de comprometimento e interesse que presen-
ciamos lá. Mais do que isso, desejamos contribuir 
para que a busca pelo conhecimento da Psicologia 
continue vivo e integrado!

COMENTE AS MATÉRIAS DA REVISTA CONTATO. ENVIE UM E-MAIL PARA:

cartadoleitor@crppr.org.br
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E sta edição traz notícias do XIV Encontro 
Paranaense de Psicologia e I Congresso 
de Psicologia da Tríplice Fronteira, que 
brindamos com a celebração dos 50 anos 

de regulamentação de nossa profissão no Brasil. 
Pelos trabalhos apresentados e pelas discussões 
desenvolvidas acerca das modificações que os 
Conselhos Regionais e  o Conselho Federal de 
Psicologia atravessaram nos últimos 20 anos, 
vemos que nossa travessia não terminou. 

Atualmente, o modelo produz discrepâncias es-
truturais que provocam a virulência do poder por 
parte do Conselho Federal, controlando com mi-
galhas os Conselhos Regionais, deixando-os reféns 
dos projetos de uma pseudoelite. Com seu projeto 
de "UMA" Psicologia, o modelo traz como con-
sequências uma miserabilização do trabalho dos 
Psicólogos, transformando a ética em moralidade. 
Gestam um ódio contra as práticas e os saberes que 
não participam de seu projeto, desmoralizando-os 
até tornarem-se pífios, fazendo-os “homo sacer” 
(lembrando Giorgio Agamben) para, assim, pode-
rem facilmente levá-los ao matadouro. 

Essa moralização tenta transformar a disputa po-
lítica em disputa moral, apelando às referências 

pré-políticas, como boa e má Psicologia. O preço 
pago por esse projeto, que poderia ser revolucioná-
rio para a Psicologia, acabou se tornando, quiçá por 
um acidente da história, em um pesadelo totalitá-
rio de conservadorismo espesso. Tal é a capacida-
de de fazer “SUA” Psicologia que, recentemente, o 
Conselho Federal enviou ao Congresso um projeto 
de lei que visa alterar a Lei nº 5.766 (que cria a es-
trutura dos Conselhos) – fez isso sem que sequer os 
Conselhos Regionais soubessem do conteúdo que 
contém o PL. E pior... O que os Psicólogos e Psi-
cólogas do Brasil conhecem sobre tais alterações? 
Mas, na cabeça da “pseudo-intelligentzia”, quem são 
os outros senão “lumpemproletariados”? 

Já assistimos, na história da humanidade, aos re-
sultados desse tipo de prática. Encontramo-nos em 
um ponto na história de nossa profissão em que, ou 
mudamos essa situação, ou seremos como Baterbly 
(o escriturário, de Herman Melville), que vive em 
uma passividade agressiva, usando todo seu tempo 
para garantir que nada mudará.

Parabéns a todos nós pelo nosso dia. Que nosso ani-
versário nos abra os olhos – não para os 50 anos que 
fazemos, mas para a Psicologia que deixaremos às 
futuras gerações.

Caros Psicólogos e Psicólogas,
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Divulgação de Serviços 
Psicológicos nas Redes Sociais

O  CRP-PR, por meio da Comissão de Orien-
tação e Fiscalização (COF), tem recebido 
diversos questionamentos a respeito do uso 
de redes sociais da internet para a divulga-

ção de serviços de Psicologia. 

Observa-se que as mudanças nas formas de 
comunicação costumam levar os profissionais, 
de todas as áreas, a optar por novas maneiras de 
chegar a seu público. Ao ref letir sobre as ofertas 
de serviços prestados por Psicólogos mediante as 
chamadas “novas mídias”, deve-se considerar a 
interferência das novidades tecnológicas e culturais 
no nosso cotidiano, bem como da rapidez com que 
as informações circulam em diversos contextos. 

Sendo assim, compreende-se que divulgar serviços 
psicológicos em redes sociais pode ser interessante 
tanto para o profissional quanto para quem está 
em busca de atendimento psicológico. No entanto, 
é de extrema importância que o Psicólogo ref lita 
acerca desses meios, a fim de evitar que a divulgação 
comprometa a credibilidade do seu trabalho. Para 
tal, citamos o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo (CEPP): 

A missão primordial de um código de ética 
profissional não é de normatizar a natureza 
técnica do trabalho, e, sim, a de assegurar, 
dentro de valores relevantes para a sociedade 
e para as práticas desenvolvidas, um padrão 
de conduta que fortaleça o reconhecimento 
social daquela categoria.(...)Toda profissão 
define-se a partir de um corpo de práticas que 
busca atender demandas sociais, norteado por 
elevados padrões técnicos e pela existência de 
normas éticas que garantam a adequada rela-
ção de cada profissional com seus pares e com 
a sociedade como um todo.

Nesse sentido, quando a divulgação de um servi-
ço de Psicologia é realizada em uma rede social, é 
necessário haver extremo cuidado com a associação 
dessa oferta com informações que não dizem respei-
to ao exercício da profissão e que são, na verdade, 
de cunho pessoal e íntimo. Cabe chamar a atenção 
dos profissionais para que estabeleçam parâmetros 
claros entre aquilo que diz respeito ao seu exercício 
profissional e às informações de caráter pessoal.

Considerando ainda as proposições do CEPP, desta-
camos o Art. 2° - Ao psicólogo é vedado:  

j) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar 
ou terceiro, que tenha vínculo com o atendi-
do, relação que possa interferir negativamente 
nos objetivos do serviço prestado; 

Entende-se, assim, que o Psicólogo que utiliza seu 
perfil em redes sociais para anunciar seus serviços 
tem sua rede de amigos e conhecidos como público-
-alvo dessa divulgação. Assim, há grandes possibi-
lidades de ser alegado, futuramente, que este tenha 
algum tipo de vínculo com seus futuros clientes – o 
que tornará imprescindível uma análise criteriosa 
quanto aos impedimentos éticos que podem existir 
nessas prestações de serviço. 

Note, ainda, o que é determinado pelo Art. 20° - O 
psicólogo ao promover publicamente seus serviços, por 
quaisquer meios, individual ou coletivamente: 

c) Divulgará somente qualificações, ativida-
des e recursos relativos a técnicas e práticas 
que estejam reconhecidas ou regulamentadas 
pela profissão.

Com base nisso, presume-se a inadequação da associação 
de informações e assuntos de âmbito profissional aos de 
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âmbito pessoal – o que pode resultar no descumprimento 
de um dos Princípios Fundamentais do CEPP, a saber:

VI. O psicólogo zelará para que o exercício 
profissional seja efetuado com dignidade, re-
jeitando situações em que a Psicologia esteja 
sendo aviltada.

Portanto, na divulgação dos serviços, o profissional 
deve apenas fazer referência a assuntos pertinentes 
ao trabalho psicológico, publicando somente infor-
mações que dizem respeito às suas atividades pro-
fissionais, excluindo referências à sua vida pessoal 
– que devem ser mantidas desvinculadas, já que não 
dizem respeito à Psicologia. 

A COF orienta o Psicólogo que quiser utilizar redes 
sociais, com a finalidade de divulgar suas atividades 
profissionais, a criar um perfil específico para tratar 
disso, respeitando o CEPP quanto à publicidade de 
seus serviços e posicionando-se claramente frente aos 
diversos temas pertinentes à profissão. Destaca-se que, 
dessa forma, há também o benefício de que os vínculos 
desenvolvidos com os contatos (pessoas e instituições), 

com os quais se relacionará, serão de caráter profis-
sional, contribuindo, assim, para o fortalecimento do 
seu trabalho e reduzindo as chances de haver algum 
impedimento ético na prestação de serviço.

Levando em consideração a natureza e a finalidade 
das redes sociais (facilitar a troca de informações e 
comunicação entre as pessoas), caso o profissional 
opte por manter dois perfis (um pessoal e outro pro-
fissional), mais um cuidado se faz indispensável: a 
seleção dos conteúdos publicados no perfil pessoal. 
Pode-se prever que o perfil profissional do Psicólo-
go estará associado, de alguma forma, ao seu perfil 
pessoal, sendo assim, é necessário manter em mente 
que a imagem do indivíduo, como pessoa, interfere 
na sua apresentação como profissional. 

Tomando esses cuidados, o profissional poderá 
manter cada contexto de sua vida separado, evi-
tando exposições desnecessárias, preservando a sua 
intimidade e a sua imagem pública e contribuindo 
para que a Psicologia não seja entendida de forma 
equivocada por aqueles que buscam os serviços de 
um Psicólogo. •



ATA 615  
No dia 15 de junho, foi realizada a 615a reunião plená-
ria, em Curitiba. Foram discutidos assuntos da COE.

ATA 614  
No dia 1o de junho, foi realizada a 614a reunião plená-
ria, em Curitiba. Foram discutidos assuntos da COE e 
COF, entre outros:

ATA 616   
No dia 22 de junho, foi realizada a 616a reunião plená-
ria, em Curitiba. Foram discutidos assuntos da COE e 
COF, entre outros: 

ATA 617 
No dia 23 de junho, foi realizada a 617a reunião ple-
nária, em Curitiba. Foram discutidos, entre outros, os 
seguintes assuntos:

Informes do CFP – O Conselho Federal de Psicologia infor-
ma que no dia 15/06/2012, a partir das 10h, haverá jul-
gamento dos Processos Disciplinares, em grau de recurso, 
do PDE 005/2008 e do PDE 010/2009. 

Plenária Extraordinária – Foi marcada para o dia 
17/08/2012, a partir das 15h30, para julgamento de pro-
cessos administrativos.

Ficha Limpa – O Ministério Público solicitou informações 
sobre Psicólogos que receberam penalidades decorrentes de 
processos disciplinares éticos, com a finalidade de cumprir a 
Lei da Ficha Limpa. O CRP-PR enviou ofício ao Ministério 
Público, questionando a solicitação com base em parecer emi-
tido pela assessoria jurídica. 

Ofício CFP 1282-12 – Referente ao PDE 05/2009, o qual recebeu 
nº 3670/2011 no CFP, em fase de recurso, manteve a decisão, 
deste Regional, de aplicar pena de advertência ao profissional. 

Ofício CFP 1285-12 – Referente ao PDE 10/2009, o qual rece-
beu nº 4668/2011 no CFP, em fase de recurso, reformou a 
decisão, deste Regional, de censura pública para aplicação 
de pena de advertência. 

Ações da COF junto ao DETRAN – A COF expôs ao plenário 
as ações desenvolvidas junto ao DETRAN/PR. Informou 
que (a partir da abertura do credenciamento de clínicas 
de Psicologia e Medicina, para a realização de exames de 
aptidão física e mental e para avaliações psicológicas obri-
gatórias para a obtenção da Carteira Nacional de Habili-
tação), surgiram desencontros entre as Resoluções do CFP 
nº 003/2007 e nº 007/2009 e a prática dos profissionais, 
regidas também pelas Resoluções do Contran (Resolução 
267/08) e Portarias do DETRAN (Portaria 131/08). Os 
principais pontos de desencontro foram: Resolução CFP 
003/2007 (art. 85) e Portaria DETRAN PR nº 131/08 
(art. 6), referente ao número de candidatos atendidos por 
Psicólogo durante a jornada de trabalho e à inversão da 
ordem entre atendimento individual e coletivo. As de-
volutivas não têm sido realizadas em todas as avaliações, 
como prevê Resolução Nº 007/2009. O CRP-PR, por 
meio da COF, iniciou uma ação de orientação à Divisão 
de Medicina e Psicologia do DETRAN/PR. 

Conselho Estadual de Saúde (CES) – A partir do envio do 
questionamento do CRP-PR à mesa diretora do CES e 
da revisão do Ministério da Saúde (MS), a Divisão de 
Saúde Mental do Estado reviu seu posicionamento e 
mudou a proposta inicial do CETRAD para CAPS III 
AD “estendido”. 

GT sobre Escuta de Crianças e Adolescentes  – Nos encontros 
realizados, observou-se que há divergências nos posicio-
namentos dos Psicólogos que compõem o GT. A próxi-
ma reunião será no dia 28/06/12.

GT da Avaliação Psicológica – O CFP enviou pontos a serem 
revistos até 11/07. Foi apresentado quadro encaminhado 

Reunião plenária, realizada em Curitiba, no dia 23 de junho de 2012.

Plenárias de 
      junho e julho
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ATA 619 
No dia 28 de julho, foi realizada a 619a reunião plená-
ria, em Londrina. Foram discutidos, entre outros, os 
seguintes assuntos:

ATA 618 
No dia 06 de julho, foi realizada a 618a reunião ple-
nária, em Curitiba. Foram discutidos, entre outros, os 
seguintes assuntos:

pelo GT Nacional para contribuições. Houve diversas con-
tribuições do CRP-PR, bem como do CRP-RJ, que foram 
excluídas do relatório final de propostas de funcionamento 
do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI). 
Logo após a reunião realizada em Brasília, houve a publi-
cação do veto ao PMK. Diversos professores de Técnicas 
de Exame Psicológico (TEP) manifestaram-se contrários à 
deliberação, que não foi mencionada na reunião nacional. 

Fórum sobre Medicalização da Infância – Foi solicitado pa-
recer da Comissão de Psicologia Escolar/Educacional 
e Comissão de Saúde sobre o tema para apresentação 
em plenária. 

PDE 003/2009 – Julgamento do Processo Disciplinar 
Ético 003/2009.

PA 004/2012 – Julgamento do Processo Administrativo 
004/2012.

Reunião Nacional de Assessores Jurídicos dos Conselhos 
de Psicologia – Houve pacificação junto ao Tribunal 
Federal do Trabalho quanto ao regime jurídico dos 
trabalhadores dos Conselhos, que é a pela Consoli-
dação das Leis Trabalhistas (CLT). Anuidades - Foi 
aprovada legislação na qual há previsão de defini-
ção de anuidade a ser cobrada da categoria com au-
tonomia em cada Conselho. Testes na Internet - o 
Ministério Público bloqueou o uso dos testes por 
meio de uma liminar. Poder de Polícia - discutiu-se 
também o poder de polícia de fiscalização sobre os 
profissionais não inscritos; como não há poder de 
polícia, deve-se fazer denúncia, quando couber, ao 
Ministério Público.

Prestação de Contas ao Tribunal de Contas da União (TCU) – 
Neste ano, o CRP-PR encaminhou prestação de 
contas diretamente ao Tribunal de Contas da União, 

por força de determinação judicial expedida nos au-
tos de Ação Civil Pública nº 2007.70.00.024645-9, 
proposta pelo Ministério Público Federal, envol-
vendo diversos Conselhos Profissionais do Estado 
do Paraná. O “ACÓRDÃO Nº 4408/2012 – TCU 
– 2º Câmara” aponta que os Ministros do TCU 
acordam, por unanimidade, com fundamento nos 
art. 143, inciso V, alínea a, 169, inciso VI, e 212 do 
regimento interno do TCU, em arquivar os autos, 
sem julgamento de mérito, por ausência dos pressu-
postos de constituição e de desenvolvimento válido 
e regular do processo.

Empresa Qualicorp – O CRP-PR firmou convênio 
com a empresa, facilitando o acesso dos Psicólogos 
às informações de planos de saúde, tais como: Amil, 
Clinipan, Sulamérica.  

Dados de cadastros do CRP-PR  – Apresentação da base 
de dados do CRP-PR com número de inscritos e ati-
vos por Gestão. Observando o f luxo e demanda de 
trabalho, destaca-se que isso vem exigindo do Con-
selho uma reorganização administrativa. Há neces-
sidade de aumento no número de funcionários, tan-
to na área técnica quanto na administrativa. 

Área técnica – Apresentação de nomes e minicurrículos 
dos novos candidatos a colaboradores do Conselho.

Credenciamento de sites – O plenário aprovou o cre-
denciamento do site www.psiconsulta.com.br por 
unanimidade. 

Seminário Psicologia do Trânsito – Apresentação de 
relatório e encaminhamentos do Seminário Re-
gional de Psicologia do Trânsito, realizado no dia 
14/07/2012, na sede do CRP. 

Mídia – As questões da avaliação psicológica para 
obtenção da CNH tem mobilizado a mídia. A par-
tir disso, houve um aumento bastante significativo 
de pedidos de orientações de usuários e poderá ha-
ver desdobramento de formalização de denúncias. 

Psicólogos candidatos – O Plenário deliberou, por 
maioria, pela não abertura de espaço nos meios de 
comunicação do CRP-PR aos candidatos Psicólogos 
nas eleições municipais. •
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X Congresso de   
Terapia Familiar

Entre os dias 25 e 28 de julho, aconteceu o X Congresso de 
Terapia Familiar, no Expo Unimed, em Curitiba. 

O evento teve como tema central “Casais e Famílias: com-
plexidades, criatividade e práticas”. As apresentações foram 
dividas em cinco eixos temáticos: a família e as drogas; a 
família e a interface com a justiça; desafios das relações 
amorosas; família contemporânea; e transtornos mentais. 

As Psicólogas Vera Regina Miranda (CRP-08/01386),  
Anaídes Pimentel da S. Orth (CRP-08/01175) e Rosan-
gela Lopes de C. Cardoso (CRP-08/01520) participaram 
do evento representando o CRP-PR.

VII Conferência Municipal  
dos Direitos da Mulher   
de Londrina

Nos dias 29 e 30 de julho, foi realizada, na Câmara Mu-
nicipal de Londrina, a VII Conferência Municipal dos Di-
reitos da Mulher, sob o tema “Políticas Públicas: empode-
ramento e autonomia das mulheres”.

O evento teve como objetivo avaliar o contexto das políti-
cas para as mulheres e estabelecer diretrizes para o biênio 
2012/2014. Durante a conferência foram eleitos os membros 
efetivos e suplentes, além de representantes da sociedade ci-
vil, para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mu-
lher (CMDM). A Psicóloga Amanda Gaion Pedro (CRP-
08/16174) participou do evento representando o CRP-PR.

Conferência Estadual   
dos Direitos da Pessoa  
com Deficiência

A III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência ocorreu nos dias 13 e 14 de agosto, em Curitiba.

O evento foi realizado pela Secretaria da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (SEJU) e 
pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (COEDE), com objetivo de discutir e 
definir ações prioritárias que possam ser desenvolvidas 

e aplicadas em âmbito nacional.  A Psicóloga Fernanda 
Pereira Zantedeschi (CRP-08/09409) participou da 
Conferência representando o CRP-PR.

Psicologia na   
Assistência Social

No dia 11 de setembro, o CRP-PR, por intermédio da 
Comissão de Psicologia Social e Comunitária, realizou 
a III Reunião presencial com Psicólogos que atuam no 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), na própria 
sede do CRP-PR. 

O encontro teve como tema “A Avaliação Psicológica e a 
Atuação Psicossocial” e contou com a palestra das Psicó-
logas Cléia Cunha (CRP-08/00477), Mari Angela Cal-
derari (CRP-08/01374) e Solange Leite (CRP-08/09294).

O evento faz parte de uma série de debates que iniciou 
em abril, com o objetivo de construir diretrizes de atua-
ção para os Psicólogos(as) que atuam no SUAS no estado 
do Paraná, abordando as principais questões concernen-
tes ao trabalho do Psicólogo no SUAS, com base na de-
manda dos profissionais ao CRP e às demais instâncias.

IX Conferência Nacional dos 
Direitos da Criança e    
do Adolescente

Entre os dias 11 e 14 de julho, ocorreu a IX Conferên-
cia Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 
Brasília. O evento teve como objetivo principal debater 
a Política Nacional e o Plano Decenal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, mobilizando grupos que cons-
tituem o sistema de garantia de direitos e a população em 
geral para realizar a implementação e o monitoramen-
to da política e do plano. A Conferência, em todas as 
suas etapas, foi construída sob cinco eixos estratégicos: 
promoção dos direitos de crianças e adolescentes; prote-
ção e defesa dos direitos; protagonismo e participação de 
crianças e adolescentes; controle social da efetivação dos 
direitos; e gestão da política nacional dos direitos.

A Psicóloga Maria Cecilia Monteiro Larcher Fantin 
(CRP-08/00480), integrante do Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Pato 
Branco, participou do evento representando o CRP-PR.
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Um caminho pavimentado pela promoção da saúde

Otrânsito é um fenômeno humano, uma realidade 
que passamos a conhecer e conviver com bastante 
proximidade a partir do início do século XX. To-
davia, essa relação não tem sido muito amistosa. Os 

resultados do nosso envolvimento com o trânsito nos levam a 
uma conclusão: a vulnerabilidade humana frente aos riscos de 
acidentes por causas externas tem aumentado cada dia mais.

Visto dessa forma, precisamos adentrar os conceitos pre-
sentes na promoção da saúde para buscarmos um melhor 
entendimento dessa situação. A promoção da saúde, por 
exemplo, a partir da carta de Ottawa (1986), tem como 
princípios os seguintes pontos: elaboração e implementa-
ção de políticas públicas saudáveis; criação de ambientes 
favoráveis à saúde; reforço das ações comunitárias; de-
senvolvimento de “habilidades pessoais” para enfrentar 
as vulnerabilidades; e reorientação do sistema de saúde 
que, muitas das vezes, é voltado para o tratamento de 
doenças e, no caso dos acidentes de trânsito, o tratamento 
de acidentados. 

Para tanto, passa a acontecer uma mudança (a fim de 
construir um processo que torne o indivíduo capaz de 
melhorar aspectos que repercutem diretamente em sua 
saúde), envolvendo a população, como um todo, na vida 
cotidiana desse sujeito e não mais concentrando o foco 
das ações de saúde aos que estão sob riscos de doenças 
específicas, mas redirecionando o sistema de saúde para 
atuar nos seus determinantes.

A promoção da saúde somente alcançará seus objetivos se in-
cluir as políticas públicas dirigidas à melhora da saúde, isto 
é: se promover um conjunto de intervenções que objetivem 
prevenir doenças e/ou situações de risco de acidentes; se bus-
car uma educação destinada à capacitação de pessoas, para 
que estas tenham maior controle sobre sua saúde; e se pro-
piciar uma variedade de intervenções focadas em fortalecer 
as comunidades e aumentar o capital social da população.

Assim, precisamos promover a participação cidadã, facili-
tar a garantia de direitos, o combate às violações e a mitiga-
ção da exclusão social. É necessário que a política pública 

coloque o seu saber à disposição de populações vulneráveis 
e excluídas, promovendo a inclusão e a construção do em-
poderamento (empowerment) dos cidadãos. 

Devemos lembrar que o empoderamento é o processo pelo 
qual indivíduos, comunidades e/ou organizações obtêm con-
trole sobre as decisões e ações relacionadas à políticas públi-
cas, por meio da mobilização e da expressão de suas neces-
sidades. Trata-se de um espaço voltado para a expressão de 
interesses e visões diferentes, para a negociação e construção 
de consensos e, sobretudo, para o fortalecimento do protago-
nismo dos setores excluídos (Armani, 2000).

A promoção da saúde propõe a articulação de saberes téc-
nicos e populares, bem como a mobilização de recursos ins-
titucionais e comunitários, públicos e privados, de diversos 
setores, para o enfrentamento e a resolução dos problemas 
de saúde e seus determinantes (Buss, 1999).

As estratégias que visam atingir a população são aplicadas 
mediante políticas públicas que devem, por exemplo, no 
caso dos acidentes de trânsito, garantir a segurança da po-
pulação no que diz respeito às condições das ruas e estradas, 
ao tráfego de veículos, ao uso do cinto de segurança, ao con-
trole do consumo de álcool por motoristas, etc. Isso se torna 
possível quando não depende apenas de decisões individuais, 
mas também de ambientes que favoreçam essas mudanças.

Segundo Kickbusch (1996, p. 16), "a promoção da saúde 
afeta o conjunto da população, no contexto de sua vida diária, 
e não se concentra nos indivíduos que correm risco de desen-
volver doenças específicas”. Todavia, precisamos aprofundar 
um pouco mais para correlacionar a promoção da saúde 
com a redução do risco de acidentes de trânsito. Vejamos 
algumas questões principais:

• Proteção da saúde:

São medidas legislativas, normativas ou reguladoras 
que visam condicionar ou limitar condições ambien-
tais e determinados comportamentos dos indivíduos, 
com o objetivo de eliminar/diminuir os riscos para a 

A Psicologia nas Políticas 
Públicas da área do trânsito

Rogério Oliveira Silva (CRP-04/14209)
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saúde pública e, também, como medida de vigilância e 
controle ou de modificação das condições do meio, de 
forma a torná-lo mais seguro e saudável.

• Prevenção de danos e/ou doenças:

São medidas que visam evitar o aparecimento de do-
enças ou danos específicos, promovendo o diagnóstico 
e tratamento precoces, a fim de evitar sequelas e de 
promover a reabilitação do paciente.

• Educação para a saúde:

É o processo que utiliza a comunicação pedagógica 
para facilitar a aquisição de competências e capaci-
dades que habilitam e motivam os indivíduos para a 
realização de escolhas saudáveis, de modo informado, 
consciente, responsável e autônomo.

As ações de promoção da saúde em relação a acidentes 
de trânsito devem acontecer da mesma forma como são 
realizadas as intervenções que objetivam o controle de do-
enças sexualmente transmissíveis (DST) e de epidemias 
de dengue, gripe etc.

A solução para reduzir o impacto dos acidentes de trânsi-
to na saúde só encontrará um caminho realmente sólido 
quando as diversas profissões (os inúmeros atores e insti-
tuições que se colocam a serviço de promover essa solu-
ção) reconhecerem suas próprias limitações na busca de 
resultados positivos (redução de acidentes de trânsito). O 
trânsito é um fenômeno humano e de grande diversidade, 
como tal, não admite soluções pontuais e sem o envolvi-
mento de toda a sociedade. 

É nesse sentido que propomos a busca da redução do risco 
de acidentes no trânsito por meio da promoção da saúde e 
a quebra do paradigma e da visão hegemônica do que vem 
sendo reconhecido como solução para essa questão. É pre-
ciso que exista uma parceria com os atores e instituições 
responsáveis pela fiscalização, assim como com os respon-
sáveis pelo planejamento e execução das obras viárias. To-
davia, se insistirmos em permanecer com essas abordagens 
e visões de modo hegemônico e, muitas vezes, isolado, não 
alcançaremos os resultados pretendidos. A solução para os 
problemas decorrentes do trânsito está na interdisciplina-
ridade e na intersetorialidade.

O que nos motiva a dar continuidade ao nosso trabalho 
são as perspectivas existentes hoje, no Brasil, a partir das 
políticas públicas. Por exemplo, existem algumas pastas 
do Governo Federal do Brasil com propostas de polí-
ticas que caminham na direção da promoção da saúde 
no trânsito. Dentre elas, temos a política de mobilidade 
urbana sustentável: 

A concepção de mobilidade urbana proposta tem como fun-
damento o respeito aos princípios universais e de benefício 
à maioria da população, criando um novo ambiente de va-
lorização do espaço urbano que seja dinâmico, público e de 
congregação e cruzamento de diferenças. É uma concepção 
centrada nas pessoas que transitam pelo espaço urbano, e, 
portanto, busca a produção de cidades mais justas, que res-
peitem a liberdade de ir e vir, que possibilitem a satisfação in-
dividual e coletiva em atingir os destinos desejados, as neces-
sidades e os prazeres cotidianos. (Mantovani; Moreira, 2007)

Há também as políticas de promoção da saúde implementa-
das mediante o Ministério da Saúde, em parceria com diver-
sas secretarias estaduais e municipais de saúde Brasil afora.

É neste sentido que defendemos o engajamento da Psico-
logia como uma das profissões que se colocam a serviço da 
promoção da saúde no trânsito, contribuindo significativa-
mente para a redução do risco de acidentes. •
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XIV Encontro Paranaense de Psicologia e I Congresso Internacional 
de Psicologia da Tríplice Fronteira abordou diversos temas e atraiu 
participantes de várias localidades

CRP reuniu mil estudantes e 
profissionais de Psicologia 
em Foz do Iguaçu

Durante três dias (23 a 25 de agosto), a cidade de 
Foz do Iguaçu foi tomada por profissionais e 
estudantes de Psicologia. Cerca de mil partici-
pantes  estiveram no Hotel Carimã para acom-

panhar a programação do XIV Encontro Paranaense de 
Psicologia e I Congresso Internacional de Psicologia da Trípli-
ce Fronteira. A iniciativa, promovida pelo Conselho Regio-
nal de Psicologia do Paraná, possibilitou o debate de dife-
rentes temas ligados à Psicologia – como Trânsito, Esporte, 
Saúde, Avaliação Psicológica, entre outros. 

O evento atingiu a capacidade máxima de pessoas e con-
tou com a participação de profissionais e estudantes de todo 
o Brasil. Profissionais de renome como David Zimerman, 
Içami Tiba, Gilberto Dimenstein e Alfredo Moffatt foram 
destaque na programação.

Nélio Pereira da Silva, presidente do evento, explica que o 
objetivo do Encontro deste ano foi, acima de tudo, destacar 
a atuação do Psicólogo e a busca efetiva por um mundo au-
tossustentável. “Trabalhamos temas como sustentabilidade e 
meio ambiente, que também estão relacionados à Psicologia. 
O Psicólogo é um profissional que trabalha na ampliação do 
campo da consciência e essas áreas precisam, para a nossa so-
brevivência, de uma amplitude máxima ”.

No ano em que a regulamentação da profissão completa 50 
anos, Nélio diz que foi uma honra presidir o evento. “Repre-
sento um grupo de pioneiros que vivenciou todas as dificulda-
des e conquistas da nossa categoria. Para quem conhece toda a 
caminhada , é uma honra atuar nesse evento”. O presidente do 
CRP-PR, João Baptista Fortes de Oliveira, lembrou uma curio-
sidade: “O primeiro EPP também aconteceu no Hotel Carimã”.

Linha do Tempo

1969 1971 1974 1987

Criação do 
primeiro curso 
de Psicologia, 

na PUCPR

Implantação 
do Conselho 

Federal

Consolidação da 
primeira Associação, 

que, depois, se tornou 
o primeiro Sindicato 

I Encontro 
Paranaense de 

Psicologia
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David Zimerman 

Médico, especialista em Psiquiatria, David Zimerman fala sobre porque 
os casamentos na atualidade fracassam e duram tão pouco tempo.

Contato: Na sua opinião, por que os casamentos de hoje 
não duram?

Zimerman: A principal causa, na minha observação, é a ide-
alização excessiva. Os casais acabam endeusando seus par-
ceiros, acreditando que eles são capazes de fazer tudo e que 
são perfeitos. Quando percebem que a realidade é diferente 
daquilo, acontece o conflito e muitos casamentos terminam. 

Contato: Como o lado inconsciente deteriora o 
casamento? 

Zimerman: Os casais começam uma relação com aquele 
momento de olhos nos olhos, de paixão. Mas só falar em 
amor não é suficiente. O casamento vai se transformando 
e, muitas vezes, as pessoas não estão preparadas para viver 
frustrações. 

Contato: Além da idealização exagerada, o fim dos rela-
cionamentos possui ligação com a mudança de papel da 
mulher na sociedade?

Zimerman: As mulheres estão menos submissas e 
mais seguras. Hoje temos até presidentas. Em épocas 

passadas, a separação era um escândalo. Hoje é a coisa 
mais normal do mundo.

Contato: Como saber quando o amor é sadio e como po-
demos contribuir para um relacionamento mais durável 
e saudável?

Zimerman: A condição número um é saber escutar. Ouvir é 
fácil, mas escutar implica em levar a sério o que o outro está 
falando. Refletir sobre o assunto. É preciso saber se comu-
nicar. Outro item, que vale para todos os relacionamentos 
interpessoais, é a capacidade de “conter”. Em uma relação, 
cada indivíduo quer ser reconhecido. É preciso trabalhar a 
capacidade de conter as angústias do outro. Mais um item 
fundamental é a empatia, que é a capacidade de se colocar no 
papel do outro. Isso ajuda a sintonizar as pessoas.
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Possibilidades de Avaliação Psicológicas

O Psicólogo é o único profissional habilitado por lei para ava-
liar, por meio de instrumentos previamente validados para a 
função, os diferentes processos psicológicos que compõem o 
indivíduo. Confira as três diferentes áreas de avaliação discu-
tidas no XIV EPP.

• Avaliação Profissional

Importante ferramenta utilizada por jovens que buscam 
escolher o primeiro curso técnico ou universitário e por 
empresas, em testes seletivos. “Esse tipo de avaliação psi-
cológica é um processo que serve para o indivíduo co-
nhecer suas habilidades específicas, sua personalidade e 
seus interesses”, explica a Psicóloga Vera Regina Miranda 
(CRP-08/01386).  

Toda avaliação termina com uma devolutiva, que pode ser 
motivo de exclusão do indivíduo em diversos ambientes, 
especialmente quando este não é considerado apto para 
determinada vaga de emprego. Vera Regina conta que uns 
dos principais problemas observados nessas avaliações  são 
“a dificuldade com tomadas de decisões na vida, a influên-
cia de outras pessoas, a necessidade de agradar e as relações 
de dependência e independência”. 

Um caso bastante comum é quando os pais projetam 
suas próprias expectativas, frustradas ou realizadas, na 
escolha profissional do filho. Para observar esse aspecto 
e outros, a fim de chegar a uma devolutiva, a Psicólo-
ga destaca que é importante investigar também outros 
aspectos como atividades de lazer e características emo-
cionais e procurar compreender o indivíduo como um 
todo. “Quando trabalho nessa área, é maravilhoso ver a 
busca pelo autoconhecimento. É fantástico poder contri-
buir para a escolha de uma profissão mais realista que a 
fantasia e que irá torná-lo mais feliz”.

• Avaliação Psicológica para cirurgia bariátrica

O Ministério da Saúde exige a realização de uma avalia-
ção psicológica para que seja permitido o procedimento 
de cirurgia bariátrica. Defende-se que o paciente precisa 

ser avaliado por um Psicólogo, que verificará se este tem 
recursos psicológicos para lidar com as diversas mudan-
ças que o procedimento gerará em sua vida.

A Psicóloga Ilma Lopes Soares de Meirelles Siqueira  
(CRP-08/00219) destaca que a avaliação psicológica 
implica em um enfoque multifacetado (em que a obe-
sidade é vista sob as perspectivas histórica, comporta-
mental, cognitiva e emocional) e que deve considerar a 
situação atual de vida, as motivações e as expectativas do 
paciente. “O protocolo tem duas etapas. A primeira é a 
pré-cirúrgica e envolve avaliação individual e preparação 
grupal do paciente e do cuidador. A segunda é a pós-ci-
rúrgica e implica em um acompanhamento individual, 
recomendado por até dois anos após a cirurgia”.

• Avaliação Psicológica no trânsito

A avaliação psicológica do motorista é uma exigência do 
Código de Trânsito Brasileiro e do Conselho Nacional de 
Trânsito. É regulamentada pelo Conselho Federal de Psico-
logia e fiscalizada pelos Conselhos Regionais de Psicologia. 

Para avaliar se o indivíduo possui as habilidades e con-
dições necessárias para assumir o papel de condutor de 
veículos, o Psicólogo realiza a avaliação em uma etapa in-
dividual e outra coletiva. “O equilíbrio psíquico será ava-
liado considerando o controle que esse sujeito tem sobre 
a sua própria agressividade; seu grau de impulsividade e 
de ansiedade;  seu equilíbrio emocional; e o seu ajusta-
mento (referente a aspectos como social, alcoolismo, dro-
gas, epilepsia)”, explica Jane Carmem da Silva Machado 
(CRP-08/11896), Psicóloga especialista na área. 

Ao Psicólogo, cabe realizar a coleta de dados, os estudos 
e a interpretação de informações a respeito dos fenôme-
nos psicológicos do indivíduo. É um processo de conhe-
cimento do sujeito, de forma científica e especializada. 
Jane  Carmen conta que, em média, 97% dos candidatos 
são aprovados e apenas 3% não. “Precisamos desmistifi-
car, apresentar um serviço claro e se posicionar de forma 
adequada sobre as limitações do avaliado”. 
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Relações familiares, desenvolvimento infantojuvenil e educação
Essas três vertentes estão interligadas e precisam ser analisadas dentro do novo modelo de sociedade

Grandes mudanças em diversas áreas, como economia e 
política, marcam a modernidade e afetam todos os aspec-
tos da existência pessoal e social. Um exemplo significati-
vo é o “novo” modelo da instituição família. As alterações 
vão desde a formação desta até as características de quem 
assume o papel de provedor do sustento – posição cada 
vez mais ocupada por mulheres. A nova estrutura e a di-
nâmica das relações familiares influenciam no desenvol-
vimento dos filhos.

“A família é muito importante. Na nossa cultura ela ocu-
pa um lugar privilegiado, no qual o bebê satisfará suas 
primeiras necessidades vitais e efetuará seus primeiros 
intercâmbios afetivos, responsáveis pela integração psi-
cossomática”, afirma a Psicóloga Lúcia Helena Tiosso 
Moretti (CRP-08/00246). Ela também afirma que a fa-
mília deve dar condições básicas para o desenvolvimento 
seja saudável, ou seja, deve dar amor, atenção, limites, 
frustrações, etc. “O ensino e a aprendizagem também 
são oriundos do seio familiar, por isso muitos fenômenos 

sociais podem ser compreendidos analisando as caracte-
rísticas da família”.

O Psicólogo José Antônio Baltazar  (CRP-08/03359) consi-
dera que os pais não podem se entender como proprietários 
de seus filhos e afirma “os filhos têm direito a pais e à paz”. 
Assim, de acordo com Baltazar, é preciso entender que ati-
tudes patológicas dos pais podem atrapalhar a educação das 
crianças. “É essencial criar uma relação equilibrada, com ati-
tudes adequadas, para que o processo de educação seja sadio. 
Dessa forma, a família, a sociedade e a escola se beneficiarão”. 

O Psicólogo defende que não é possível encarregar a edu-
cação das crianças para terceiros, como a escola ou a so-
ciedade. “Educação é algo muito mais amplo que ensino 
e aprendizagem de conteúdos escolares. Educação é para 
a vida”. Como desenvolvimento dessa ideia, esclarece que 
os pais têm o papel de enriquecer os filhos com suas pró-
prias experiências. “O diálogo, a comunicação, é base in-
questionável do relacionamento”.

Família, uma instituição afetiva e não empresarial

Independentemente de qual seja o modelo de família, quando 
existe um conflito de poder, a família pode vivenciar uma cri-
se. Lúcia Helena diz que “para superar bem esses momentos, 

é essencial que as relações familiares sejam fundamentadas no 
respeito, na compreensão, nas parcerias e nos limites”.
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Contato: Como é trabalhar com adolescentes e qual o 
envolvimento da família nesse trabalho?

Tiba: Quem trabalha com adolescentes não pode deixar de 
trabalhar com os pais. Não é apenas a independência finan-
ceira que torna uma pessoa adulta, ela precisa da autonomia 
comportamental.

Contato: O que é a adultescência?

Tiba: É o adulto vivendo como se fosse adolescente. É 
aquele indivíduo que depende totalmente dos pais, mas 
se acha adulto. Grande parte dos problemas psíquicos dos 
adolescentes pode ser atribuída ao comportamento dos 
pais, que agem como adolescentes. Esses pais estariam vi-
vendo numa fase de "adultescência". 

Contato: Os pais vivem hoje o conflito entre serem au-
toritários ou permissivos. Como lidar com isso?

Tiba: Ainda na primeira relação entre mãe e filho, a 
criança já percebe que a mãe se submete ao choro. Com 
o passar do tempo, a criança vai se especializando. Não 
basta ser pai ou ser mãe, tem que ter a competência 
educativa. 

Contato: Como o amor dos pais ou a falta dele ajuda ou 
atrapalha o jovem?

Tiba: O que prejudica é a falta de conhecimento e não a falta 
de amor. O amor normalmente existe. O problema é que, por 
não saberem resolver algumas questões, os pais substituem o 
conhecimento por amor, aí está errado. 

Contato: Que mensagem gostaria de deixar aos leitores 
da Contato?

Tiba: Eu acho que se a gente quer ser feliz, tem que se prepa-
rar para ser feliz, não existe felicidade pronta.

Içami Tiba

Médico, psiquiatra, psicodramatista, colunista e escritor de livros sobre 
educação familiar e escolar. É especialista em psicoterapia para adolescen-
tes e suas famílias e está entre os palestrantes mais requisitados do país. 
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Gilberto Dimenstein 

Jornalista, formado pela Faculdade Cásper Líbero (SP), colunista da Folha 
de S.Paulo e da rádio CBN; já trabalhou em diversos jornais e nas revistas 
Visão e Veja. Por suas reportagens sobre temas sociais e pela experiência 
em projetos educacionais, ganhou prêmios e menção honrosa. 

Dimenstein foi um dos criadores da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI – Comunicação 
e Direitos), organização não governamental que tem como objetivo utilizar a mídia em favor de ações 
sociais. Em 2009, um documento preparado na Escola de Administração de Harvard, Estados Unidos, 
apontou-o como um dos exemplos de inovação comunitária por seu projeto de bairro-escola, desenvol-
vido em São Paulo, por meio do Projeto Aprendiz e replicado em diversos países via Unicef e Unesco.

Contato: Qual o papel dos Psicólogos na educação hoje?

Dimenstein: O Psicólogo tem muito a ajudar na educação, 
porque ele pode perceber (às vezes, com mais profundida-
de, em certos aspectos, que o professor ou pedagogo) como 
uma série de atributos podem ser importantes no processo 
de aprendizagem, pois entende muitas das causas que po-
dem estar por trás de uma aprendizagem deficiente.

Contato: Como foi sua infância e juventude na escola?

Dimenstein: A escola para mim era um terror. Meu melhor 
amigo era muito aplicado e minha mãe queria que minha 
irmã se casasse com ele. Naquela época, não existia isso do 
professor ter que entender o ritmo do aluno, você tinha que 
acompanhar e pronto.

Contato: E como passou de mau aluno a educador?

Dimenstein: Só as ostras incomodadas viram pérolas. 
Curiosamente, tornei-me educador. Acho que fui o pior alu-
no que já passou por Harvard e isso me fez refletir. Quais 
foram os mecanismos que me levaram a me tornar um edu-
cador e um jornalista premiado? Qual a lógica disso? Fiz 
descobertas tão interessantes sobre mim mesmo que isso me 
fez criar programas pelo Brasil.

Contato: Como foi chegar à Harvard?

Dimenstein: Cheguei à Harvard com 56 anos e entrei no 
que eu chamo de “terapia de humildade intensiva”. Eu sou 
um profissional reconhecido e fui convidado a participar de 
um projeto piloto, com apenas 20 pessoas. Me sentia uma 

celebridade, até chegar lá e conhecer o sujeito que inventou 
o forno micro-ondas. Tive a oportunidade de conhecer o 
pai da inteligência artificial, o que criou o Projeto Genoma. 
A sensação era de estar num pátio de milagres. Precisei me 
tornar um cara disciplinado. Não existe excelência sem um 
super esforço. A excelência você obtém de fato quando gosta 
do que faz. Você pode não chegar ao sucesso, mas a coisa 
vai ficando profunda quando você sabe do que de fato você 
gosta e, assim, saberá melhor quem você é.

Contato: O que acha sobre a educação como entretenimento?

Dimenstein: Não entendo essa moda de que a educação 
tem que ser entretida, que o jovem tem que se divertir na 
escola. Isso é uma mentira. A educação não é entretida. Você 
lida com coisas que não conhece e que exigem esforço. En-
tretenimento não exige esforço. A educação não precisa ser 
divertida, mas deve ser muito interessante.

Contato: Como aguçar a curiosidade dos alunos?

Dimenstein: Mesmo pessoas muito díspares, podem estar 
unidas pela sensação de que a curiosidade é a melhor coisa que 
o ser humano pode ter. O prazer do aprender, a curiosidade do 
aprender, é a melhor coisa, uma chama de vida. Fico encantado 
com essa coisa sacra entre a pessoa e o aprendizado. O ato de 
educar é sagrado. Se você ajuda alguém a prosperar, a ser mais 
feliz, está reproduzindo um papel divino: o poder da palavra.

Contato: Se pudesse realizar um sonho, qual seria?

Dimenstein: Eu gostaria muito de ver o Brasil com uma 
educação de qualidade para todos.
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A redemocratização do Sistema Conselho
Processo iniciado há quase três décadas ainda não está concluído

Grande parte dos Conselhos tem sua história ligada à 
Ditadura Militar. Mesmo após esse período, quando um 
novo sistema foi pensado, poucas coisas mudaram. O Psi-
cólogo Sergio Luis Braghini (CRP-08/15660) conta que 
o processo de redemocratização, pensado nos anos 90, 
ainda não foi completado. “O sistema vem se mantendo 
dentro de um modelo ultrapassado, que garante um po-
der e um controle do Conselho Federal sobre os regio-
nais. Justamente os que estão mais próximos da categoria 

e de seus problemas têm sua atuação restringida por um 
modelo que pode provocar a extinção da pluralidade de 
linhas e atuações do Psicólogo. Cada estado precisa ter sua 
autonomia política e financeira”. 

O Psicólogo Antonio Virgilio B. Bastos (CRP-03/00268) 
conta que, quando chegou ao Conselho Federal de Psi-
cologia, em 1984, a instituição vivia justamente um mo-
mento de revisão, uma mudança da Ditadura Militar 

Contato: Estuda psicodrama há quase 50 anos e sua 
psicoterapia está vinculada a filosofia existencial, 
pode comentar?

Moffatt: Tenho a concepção existencial do ser humano 
não bíblico. A psicanálise tem uma concepção mais bíbli-
ca, do pecado, da repressão, da sexualidade, da infância, 
do individualismo. E nós temos uma concepção mais gru-
pal, social. A identidade de cada um se define pelos proje-
tos que dão sentido à nossa vida e pela relação que temos 
com os outros e que construímos ao longo do tempo.

Contato: Vivemos em tempos de crise?

Moffatt: Hoje todo o caminho é tão rápido e tão brusco 
que o ser humano perde a si mesmo. O homem atual se 
perdeu. Ficou só e ficou paralisado. A vida tem sentido 
quando se está com outra pessoa, em algum lugar. Sem-
pre é com quem e onde. Estamos muito solitários. Então 
aparece a crise, um sentimento em que “eu não existo”. 
Para tratar essa crise, trabalhamos muito com o outro, 
com o corpo e a relação com a cena. Já a psicanálise con-
centra o tema na infância e foca a abordagem no passado. 

Contato: O senhor disse na sua palestra que todo Psi-
cólogo precisa ser um pouco louco, por quê?

Moffat: O Psicólogo não precisa ser louco, mas é neces-
sário que ele tenha vivido situações de tristeza  e de medo, 
pois irá trabalhar com suas próprias patologias. Se o Psicó-
logo não viveu uma depressão, não pode entender uma de-
pressão. Uma pessoa completamente normal pode ser um 
Psicólogo adaptativo ou um Psiquiatra repressor, não um 
terapeuta compreensivo, que ajuda e acompanha o paciente.

Contato: Seu livro Psicoterapia do Oprimido, lança-
do nos anos 70 se mantém atual?

Moffatt: Esse é um livro revolucionário. Lançado no perí-
odo da Ditadura Militar, o que me proporcionou trabalhar 
no Brasil fazendo palestras em universidades e desenvolvendo 
experiências de psicodrama em comunidades pobres, com a 
colaboração de Paulo Freire. Nos anos 80, tive a oportunidade 
de atuar em todo o país, viajando de Pelotas até Manaus. A 
obra é atual, aborda a questão da importância do trabalho e da 
família. Se o indivíduo não tem trabalho ou família, não con-
segue saber quem é. Isso o leva às drogas, à violência, à crise. 

Alfredo Moffatt

Outro nome de destaque no EPP foi o argentino Alfredo Moffatt, que é 
Psicólogo social, psicodramatista e arquiteto.  Moffatt é fundador e atual 
diretor acadêmico da Escola de Psicologia Social para Saúde Mental, em 
Buenos Aires, e autor do livro Psicoterapia del Oprimido (Librería Ecro, 
1974), referência importante para os estudos de Psicologia.
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para a Democracia. “Além de fiscalizar e normatizar, o 
Conselho tinha o papel de zelar pelo exercício da pro-
fissão. Ter um Conselho é uma grande conquista em 
todas as profissões. Cabe a esse órgão impor os limites, 
a clareza de deveres e a não reserva de direitos. Nós po-
demos atuar punindo ou podemos optar por promover 
ações de reflexão”. 

A transição ainda não foi concluída e, para que ela 
aconteça, os debatedores concordam que é necessária a 
ampliação do valor da Psicologia, fazendo com que a 
sociedade reconheça o papel do profissional para, com 
isso, proporcioná-lo novas perspectivas. “Para ampliar 
a relação com os Psicólogos, atuando nessa linha tênue 
que separa a fiscalização da promoção da melhoria da 
qualidade dos serviços, é necessário aumentar a parti-
cipação, via democratização, dos processos eleitorais e 
ampliar a participação de diversas unidades regionais”, 
diz Antonio Virgilio B. Bastos.  

Segundo Sergio L. Braghini, a eleição direta de diri-
gentes, por si só, não garante uma democracia represen-
tativa. “É necessário aprimorar as formas de participa-
ção dos Psicólogos, caso contrário, estaremos trazendo 
os vícios do que ocorre na política tradicional: alguém 
toma o poder e tenta implantar seu discurso na força 
das resoluções, deixando sem voz as demais práticas im-
portantes da Psicologia.

O Psicólogo Odair Sass (CRP-06/3291) afirmou que há 
de se repensar o termo “redemocratização”, pois, ao aplicar 
uma leitura crítica ao processo, verifica-se que, na verdade, 
a democracia foi interrompida a partir do momento em que 
um determinado grupo assumiu a gestão do Conselho Fe-
deral e não cumpriu com o determinado no II Congresso 
Nacional de Psicologia em 1996. Esse grupo, segundo o 
Psicólogo Rogério Oliveira (CRP-04/14209) passou a fa-
zer das deliberações dos Congressos Nacionais um mero 
caderno do qual tiram “suas prioridades”, para executar 
somente as políticas que lhe são oportunas e que refletem 
o seu pensamento único. Por exemplo,  as questões que 
concernem  ao trabalho do Psicólogo, que foram aprovadas 
em todos os CNPs, jamais foram implantadas pelo grupo 
que está no poder do CFP nos últimos quinze anos.

Odair Sass relembrou, em sua apresentação, que, no cen-
tro da discussão sobre a democratização do Sistema Con-
selhos, um debate foi propositalmente suprimido por esse 
grupo que está frente do CFP: “O de termos uma entidade 
nacional, com suas unidades autônomas, ou uma federação 
de entidades com suas representações estaduais”.

Sergio Luis Braghini defende que é necessário um exercício 
de indignação para que a luta por um novo modelo que 
democratize de fato o CFP e que garanta uma melhor par-
ticipação política da categoria. “Precisamos colocar nossa 
consciência crítica para alterá-lo”. 

27 de Agosto – 50 ANOS DA PSICOLOGIA: permanência e desafios
“50 anos da Psicologia: muito a comemorar, muito mais a fazer”

Marly Perrelli (CRP-08/04561)

Quando fazemos 50 anos de vida comemoramos muitas mu-
danças que ocorrem e ocorrerão na nossa trajetória. Quais são as 
permanências? O que ficou e o que reflete o meu “eu”! E os de-
safios quais eu construí, quais nós construímos? Quais eu fugi? 
Quais desafios eu deixei e quais eu levei? Onde eu me encontrei, 
onde eu me perdi? Onde eu fiquei, onde eu queria liberdade?

O destaque dos 50 anos são as experiências adquiridas em cada 
dia, em cada jornada em cada momento. A experiência que ad-
quirimos ao longo dos acertos e das tentativas que supostamente 
são chamadas de erros, o que deveríamos chamar de “conheci-
mento”. A soma de tentativas e acertos resulta na experiência, 

sendo essas vivências nunca retiradas da nossa memória. Fazer 50 
anos faz parte da integralidade do ciclo da vida. 

A que viemos Psicólogos? A quem servimos? Aos 50 anos amadu-
recemos? Retrocedemos? Estamos ouvindo os apelos sociais ou o 
deciframos de tal forma que transformamos em realidade própria 
e pessoal ou de interesse da minoria dos profissionais Psicólogos? 
Temos certeza da nossa realidade enquanto profissional? E nos-
so diálogo reflete nosso equilíbrio? E a nossa estrutura está com 
quem? Dominante e dominado temos essa díade na Psicologia? 

Quantos desafios ainda a decifrar!
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Eu achei ótimo, de forma geral foi muito 
bom. Gostaria de pontuar uma palestra sobre 

Psicopedagogia Modular, com três psicólogas da 
PUC-PR, foi muito boa, de alto nível. Fiz o curso 
de Neuropsicologia e achei muito bom, com uma 
professora gabaritada, com um conhecimento 
profundo sobre o tema, valeu a pena.

Juliano Kern Pedroso 

Advogado e cursa 3º ano de 
Psicologia na Cesumar, Maringá.

Aproveitei muito a programação, nem saí do 
hotel. O que eu mais gostei foi a palestra de 

Alfredo Moffat, sobre Psicologia Existencial, pois eu 
sou da existencial e vi uma abordagem diferente. 
Ele falou sobre crises, manicômio, projetos com 
meninos de rua, etc. Também vi mesas bem 
interessantes. Elaboração de Relatórios Psicológicos 
foi outro tema que me interessou e com o qual 
pude tirar muitas dúvidas. Valeu um monte.

Sara Campagnaro 
(CRP-08/15667) 

Psicóloga, Pato Bragado e Toledo.

Gostei muito desse Encontro, pois abordou 
várias vertentes da Psicologia. Também achei 

interessante a abordagem de alguns pontos que 
não são tão trabalhados nas graduações pelo 
Brasil afora, como o esporte e a área jurídica. Os 
profissionais participantes foram excelentes. As 
apresentações de trabalhos também foram muito 
interessantes. As participações de Içami Tiba e 
David Zimerman foram maravilhosas.

Laura Emília Marconi 

Cursa 2º ano de Psicologia 
na UniFil, Londrina.

O EPP foi muito interessante. Direcionou sua 
abordagem não somente à formação do 

profissional, como um todo, mas também trouxe 
importantes contribuições técnicas e científicas que 
contribuirão para outros profissionais da área que 
ainda estão buscando conhecimentos e também 
para aqueles que já estão inseridos no meio. Eu já 
tinha participado desse evento há alguns anos e, 
em Foz, não poderia deixar de participar.

Fabiana Albertim Kaiser 
(CRP-08/11059) 

Psicóloga do CRAS, Foz do Iguaçu.

Enquete feita com participantes do XIV Encontro Paranaense de Psicologia
e I Congresso Internacional da Tríplice Fronteira

Opinião EPP
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Em geral, no Encontro todo, gostei muito 
da organização e das palestras. O que mais 

me chamou a atenção foram os minicursos, dos 
quais eu participei da Reichiana e da Elaboração de 
Documentos. Também aproveitei algumas palestras 
da área psicoanalítica, muito interessantes.

Anderson Cristian Holing 
Cursa 3º ano de Psicologia na 
Cesumar, Campo Mourão.

O EPP é muito válido para a nossa formação. 
Foi ótimo participar dele.

Solange Pereira de Souza 

Cursa 6º Período de Psicologia na 
Facul. de Anhanguera, Cascavel.

Faço estágio em Saúde Mental e gosto 
muito dessa área social. Diante do evento, 

de todas as palestras, oficinas, mesas-redondas, 
as que mais me interessaram foram as relativas 
a essa área. Aproveitei bastante as discussões 
sobre Desastre e Economia Popular e Solidária. A 
Unipar oferece duas ênfases a partir do 3º ano, 
uma em Processos Clínicos e outra em Prevenção 
e Promoção de Saúde – que foi a minha opção, 
por trabalhar uma questão mais social. Nunca 
tinha participado de um Encontro grande como 
esse. Estou bem satisfeita com todo o evento, os 
palestrantes e a estrutura.

Cátia Faquinete 

Cursa 5º ano de Psicologia 
na Unipar, Umuarama.

Gostei muito, pois várias coisas que 
não temos na faculdade conseguimos 

acrescentar aqui, o que foi muito bom para o 
nosso desenvolvimento.

Queli Janaína Acker

Cursa 6º Período de Psicologia na 
Facul. de Anhanguera, Cascavel.

A programação do evento estava bem 
boa, atingiu várias áreas da Psicologia, 

praticamente todas. Teve opções para todos 
os profissionais. Eu destaco a palestra do David 
Zimerman, que foi uma das que eu mais gostei, e 
a conferência de Içami Tiba.

Patrícia Cláudia Godoy
(CRP-08/17196) 

Psicóloga, Foz do Iguaçu.

Como primeira experiência, vim para adquirir 
conhecimento, pois nunca tinha participado 

de um evento como esse. Achei bem agradável o 
Encontro, os profissionais são ótimos, a maioria das 
palestras foi boa, o hotel é ótimo e Foz do Iguaçu é 
maravilhosa. O Içami Tiba arrasou. Também gostei 
muito do David Zimerman e Alfredo Moffatt. A 
abordagem sobre a Psicologia Jurídica e Esportiva 
foram diferentes, de uma forma que não vamos 
ver na faculdade.

Gabriel da Rocha Souza 

Cursa 1º ano de Psicologia na 
Unipar, Cascavel.
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Ainda encantados pelo sucesso que foi o XIV Encontro Paranaense de Psicologia 
e I Congresso Internacional de Psicologia da Tríplice Fronteira, realizado de 23 a 25 de 
agosto, a Comissão Organizadora do CRP-PR agradece a todos os que trabalharam 
para que o evento tivesse pleno êxito e registrasse o grande número de participantes.

O EPP superou as nossas expectativas pela forma como todos abraçaram o evento 
como seu. Os palestrantes de todas as instituições parceiras e os convidados que 
vieram expressar os seus saberes e colaborar para a formação e capacitação dos 
profissionais e estudantes da área contribuíram para que o Encontro deste ano tenha 
sido muito mais que satisfatório, para que tenha sido verdadeiramente enriquecedor.

Todos os colaboradores foram fundamentais! 

Gostaríamos de fazer um agradecimento especial pelo o trabalho de toda a equipe do 
CRP-PR, pelo empenho dos funcionários e voluntários – gerenciados por Mauricio Silva, 
Gerente Financeiro, e Elaine Bernert, Gerente Técnica. Muito obrigado pela paciência, 
boa vontade, motivação e pelo intenso esforço e profissionalismo demonstrado. O 
sucesso de um evento é feito de detalhes, detalhes estes que a equipe usou como 
referencial para atingir as metas almejadas.

Assim, queremos mais uma vez, nesta oportunidade, manifestar a nossa sincera gra-
tidão a todos que contribuíram para o sucesso desse brilhante evento, a todos que o 
prestigiaram, aos congressistas que possibilitaram a realização deste Encontro e para 
quem este foi pensado e planejado. •

Agradecimentos
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III Fórum dos Professores 
de Ética dá continuidade a 
encontros já promovidos 
pelo CRP-PR desde 2008

Por ocasião do XIV Encontro Paranaense de Psico-
logia e I Congresso Internacional de Psicologia da 
Tríplice Fronteira, realizado nos dias 23, 24 e 
25 de agosto, em Foz do Iguaçu, retomamos a 

proposta de compartilhar (entre os profissionais que 
participam diretamente da formação de Psicólogos nas 
Instituições da Educação Superior) ideias e experiên-
cias que têm como objetivo promover a construção 
atualizada da metodologia e de conteúdos que dizem 
respeito ao ensino da ética geral e profissional – fatores 
que podem influenciar fortemente o comportamento 
moral do aluno. Esse esforço deve-se ao reconhecimen-
to de que o vetor de convergência para a aprendiza-
gem é saber explicar novos comportamentos e  novos 
conteúdos do homem contemporâneo no cenário da 
coletividade humana. O professor é, ainda, a primeira 
e infinita possibilidade de relação, troca e difusão do 
saber científico e escolar. 

Na história, é a partir do século XIX que a Psicolo-
gia passou a ser reconhecida como ciência legítima, de 
acordo com os parâmetros de reconhecimento cientí-
fico – iniciando seus pilares de conhecimento sobre o 
homem, passando pelas primeiras escolas e chegando 
à consolidação de uma legislação nacional acerca da 
Educação Superior (lei 9394/96). Atualmente, é essa a 
lei que orienta as diretrizes curriculares dos cursos de 
Psicologia, e seguindo esse norteador – conjugado ao 
código de ética da profissão e as demais resoluções do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP) –, buscamos al-
cançar uma interface eficaz para realizar as discussões 
entre as entidades formadoras.

É dever do Psicólogo colocar-se em defesa da dignida-
de humana, de oportunidades iguais para todos e de 
igualdade nas relações sociais, ressaltando que isso é 
o que preconizam o Código de Ética, as Resoluções 
e as Diretrizes Curriculares. Ademais, a formação do 
Psicólogo exige que a ética seja essencialmente con-

templada, conciliando conhecimentos, experiências e 
reflexões na sua prática e favorecendo a preparação do 
aluno para as diversas possibilidades de atuação. O 
Psicólogo deve ser preparado para reconhecer e pon-
derar os movimentos históricos e sociais nos fenôme-
nos psicológicos.

A programação do III Fórum dos Professores de Ética 
seguiu a pauta original sobre os conteúdos da ética no 
caminho da formação do Psicólogo nas Instituições de 
Ensino Superior do Paraná, sob o tema “Um olhar so-
bre o ensino da ética”.

Apontamos os eixos:

1. Ética e Diretrizes Curriculares.

2. Ética Legislação (Teoria e Prática).

3. Ética e os diferentes campos de atuação nortea-
dores da prática profissional. 

Toda a proposta teve sua nascente com a participação 
direta dos professores das disciplinas de ética nos cur-
sos de Psicologia de todo o Paraná na construção des-
ses eixos.

No Fórum, a linha de pensamento foi manter o encon-
tro, o contato, o diálogo e a troca de ideias, bem como 
ficar atentos à história da Psicologia e sua continuidade 
e inovação. Mantivemos-nos alinhados ao desenho do 
futuro compulsório para respondermos às necessidades 
humanas nas relações sociais, em sintonia com uma 
qualidade de vida sustentável. O Fórum objetivou a 
valorização do professor da educação superior e a cora-
gem do trabalho com os conteúdos da ética.

Na próxima edição traremos mais informações sobre o 
III Fórum dos professores de ética. •
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Desde a década de 80, Transtornos Alimentares 
(TA) e questões relativas ao corpo são conside-
rados preocupações de ordem feminina. Atual-
mente, é possível observar, por meio de estudos 

que vêm sendo realizados, que os homens também estão 
sofrendo com preocupações relativas à imagem corporal. 
Isso se reflete no comportamento frente à alimentação, à 
prática de exercícios físicos e à adesão a dietas (Andrade, 
2008). O presente artigo tem o objetivo de mostrar a es-
cassez de estudos relacionados ao tema em questão e, para 
tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos 
online publicados de 2005 a 2011. Os critérios de inclu-
são e exclusão foram relatos de pesquisa que incluíam ho-
mens de 7 a 90 anos, com base filosófica do behaviorismo 
radical/análise do comportamento. 

Nesse levantamento, foram encontradas três pesquisas 
que relatam a ocorrência de TA em homens. 

O primeiro artigo demonstra o objetivo de investigar o 
modo singular como portadores de anorexia e/ou buli-
mia nervosa vivenciam o corpo e a imagem corporal e 
como os acompanhantes/familiares e os profissionais de 
saúde percebem a problemática desses rapazes em rela-
ção à corporeidade – visando compreender esse padrão e 
identificar qual influência isso exerce na evolução desses 
TA e em seus respectivos tratamentos (Andrade, 2008). 
O segundo detecta a prevalência de sintomas de TA en-
tre homens universitários do curso de Educação Física e 
associa a presença e o desenvolvimento desses sintomas à 
fase do curso escolhido, à imagem corporal, à orientação 
sexual e à prática de atividade física dos indivíduos pes-
quisados (Santos; Guedes; Cardoso; Frasson, 2010). Por 
último, um artigo da pesquisa que tinha como objetivo 
investigar o modo como um adolescente com anorexia 
nervosa atípica experiencia seu corpo e imagem corporal 
(Andrade; Santos, 2009).

Embora as mulheres sejam comumente apontadas como 
mais vulneráveis às pressões socioeconômicas e cultu-
rais, o homem também se apresenta muito susceptível à 
distorção da imagem corporal. Contudo, diferente das 
mulheres, que desejam ser mais magras, os homens rela-

tavam maior preocupação com o ganho de massa muscu-
lar. (Santos; Guedes; Cardoso; Frasson, 2010). 

Apesar da escassez de estudos epidemiológicos acerca da 
prevalência de sintomas de TA na população masculina, 
as pesquisas encontradas descreveram que cerca de 10% 
de todos os pacientes bulímicos ou anoréticos eram ho-
mens. (Santos; Guedes; Cardoso; Frasson, 2010).

A obsessão pela magreza e o culto ao corpo esbelto, 
que marcam a contemporaneidade, parecem estar 
afetando também jovens do sexo masculino, que aca-
bam desenvolvendo transtorno alimentar. Além de 
constituir tabu no universo masculino, o tema aqui 
abordado apresenta pouco conhecimento sistematiza-
do. Há poucos estudos que tratam sobre como essas 
mudanças são vivenciadas ou percebidas e sobre como 
as experiências corporais afetam a imagem que os ho-
mens constroem acerca de sua corporeidade (Andrade; 
Santos, 2009). 

A Anorexia Nervosa (AN) em homens exige uma discus-
são à parte. Seus achados apontam que esses indivíduos, 
apesar de terem histórias de bom desempenho durante 
a vida, tendem a apresentar dúvidas acentuadas sobre 
sua adequação e competência pessoal. Assim, ao con-
trolarem o peso, mantêm o sentimento de que podem 
controlar pelo menos a si próprios (Andrade; Santos, 
2009). Em relação a estudos que abordaram questões de 
gênero, verificou-se que a homossexualidade masculina 
é fator de risco para que aconteça o desenvolvimento de 
TA. Um estudo realizado nos Estados Unidos constatou 
que cerca de 20% dos homossexuais masculinos sofrem 
de algum tipo de TA, enquanto outro estudo identi-
ficou que 42% dos homens que estão em tratamento 
no Hospital Geral de Massachussets, por apresentarem 
Bulimia Nervosa (BN), são homossexuais. No presen-
te estudo, apesar da baixa frequência de declaração de 
homossexualidade, 3% de todos que se declararam ho-
mossexuais apresentaram risco de desenvolver AN e/ou 
BN, além de apresentarem insatisfação (de leve a mode-
rada) em relação à imagem corporal (Santos; Guedes; 
Cardoso; Frasson, 2010).

Transtorno Alimentar: 
Coisa de Mulher? 

Adriana de Andrade Góis Fonseca¹
Ivone Calixto Gouveia¹
Simone M. Oliani² 
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Considerando as questões sociais e culturais relacionadas 
à obsessão pelo corpo, bem como a imposição dos padrões 
estéticos que marcam a contemporaneidade e que afetam 
tanto mulheres como homens, conclui-se que há necessida-
de de ampliar a discussão desse tema para propiciar maior 
esclarecimento e, consequentemente, melhor atendimento 
à demanda que envolve o sexo masculino, uma vez que os 
homens também estão sujeitos à influência das variáveis 
que envolvem o TA. Espera-se contribuir com a comuni-
dade social, sugerindo ampliação dos estudos sobre TA em 
homens e a realização de um Estudo Clínico Randomizado 
(ECR) para melhorar a compreensão do fenômeno. •
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A ntes de falar sobre como a religiosidade está pre-
sente na atuação do Psicólogo, é importante 
esclarecer como a Psicologia compreende a reli-
gião. Em 28 de fevereiro deste ano, em nota pú-

blica, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) esclareceu 
que “A Psicologia é uma ciência que reconhece que a re-
ligiosidade e a fé estão presentes na cultura e participam 
na constituição da dimensão subjetiva de cada um”.

De acordo com a Psicóloga Cristiana Serra (CRP-
05/34086), a religião é uma construção histórica, cul-
tural e socialmente criada como expressão, num deter-
minado contexto, de anseios espirituais. Sendo assim, o 
Psicólogo terá que lidar com os aspectos de crenças do 
paciente, considerando que a religiosidade faz parte da 
subjetividade do indivíduo. 

Para nortear o trabalho do Psicólogo, o Código de 
Ética Profissional, no art. 1º, orienta que “são deveres 
fundamentais dos Psicólogos prestar serviços psicoló-
gicos de qualidade, em condições de trabalho dignas 
e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando 
princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamen-
te fundamentados na ciência psicológica, na ética e na 
legislação profissional”. Dessa forma, o Psicólogo deve 
sim saber como lidar com as crenças religiosas do clien-
te, mas a prestação de serviços psicológicos precisa ter 
base em técnicas fundamentadas na ciência psicológi-
ca e não em preceitos religiosos ou quaisquer outros 
alheios a essa profissão. 

Segundo Julio Peres (CRP-06/36003), Psicólogo Doutor 
em Neurociências e Comportamento, o profissional deve 
estar confortável para abordar temas sobre espiritualida-
de e religiosidade com o paciente, para que o processo 
terapêutico siga as diretrizes éticas. “Há um crescente 
reconhecimento da necessidade de se levar em conta o 
ambiente cultural e os sistemas de crenças dos pacientes 
na psicoterapia. Respeitar as opiniões e realidades subje-

tivas do paciente é uma necessidade terapêutica e um de-
ver ético, mesmo que os profissionais não compartilhem 
das mesmas crenças”.

Faz-se necessário considerar que, assim como a religio-
sidade pode compor a subjetividade do paciente, é pos-
sível que o Psicólogo, como indivíduo, também possua 
crenças. Portanto, de que maneira a Psicologia pode ser 
aplicada sem que transmita os valores e as crenças pes-
soais do profissional? Como a religião se faz presente no 
consultório?

De acordo com Peres, as informações obtidas na psi-
coterapia devem versar sobre o que o paciente acredita, 
exigindo do Psicólogo conhecimento de estratégias ob-
jetivas para otimizar o enfrentamento e a superação das 
dificuldades que o paciente, com base nesse sistema de 
crenças, apresenta.

João Valença (CRP-05/24529), Psicólogo e Teólogo, 
conta que sua religiosidade interfere na medida em que 
o sensibiliza para a espiritualidade do seu paciente. “O 
discurso religioso, na minha prática profissional, é sem-
pre um conteúdo que fala dessa pessoa e da sua relação 
com a vida”. Valença acredita que a religião existe para 
dar um ordenamento, para ajudar o paciente a orga-
nizar sua vida. Para ele, somente quando isso não está 
acontecendo a contento é que se deve propor ao cliente 
que amplie sua fala, para que haja o “desnovelamento” 
do seu viver.

Sob a perspectiva de Cristiana Serra, o olhar do Psicó-
logo em relação ao paciente é permeado por toda a sua 
“bagagem pessoal” e não apenas pelas convicções reli-
giosas. “Minha compreensão global do sentido da bus-
ca do sujeito que se apresenta diante de mim será tão 
moldada pelas reflexões teóricas com que me identifico 
quanto pelo meu entendimento pessoal do sentido da 
minha própria trajetória”. 

A relação entre 
religiosidade e exercício 
profissional do Psicólogo
A influência da religião e o papel do Psicólogo no tratamento ao paciente
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A religião do Psicólogo 

De acordo com os princípios fundamentais presentes no 
Código de Ética do Psicólogo, o profissional que exerce 
suas atividades declarando crenças religiosas e as im-
pondo ao seu paciente está desrespeitando e ferindo o 
direito de liberdade de consciência e de crença. 

Portanto, a religião pode estabelecer uma relação com 
a Psicologia, mas nunca sobrepô-la. Sobre isso, Cris-
tiana complementa: “Uma coisa é a inevitabilidade de 
minha percepção se dar a partir do sujeito que eu sou, 
outra é expressar meus valores pessoais ou sobrepô-los 
aos do paciente, desrespeitando seu percurso e suas ca-
racterísticas pessoais”.

O trabalho do Psicólogo e a 
Identidade Sexual
A resolução CFP nº01/99 estabelece normas de 
atuação dos Psicólogos em relação à orientação se-
xual, esclarecendo que a homossexualidade não é 
patológica. Tal resolução acompanha as normas já 
emitidas por órgãos internacionais – as seguintes 
organizações retiraram a homossexualidade da clas-
sificação dos distúrbios mentais: Associação Ameri-
cana de Psiquiatria, em 1973; Associação Americana 
de Psicologia, 1975; Organização Mundial de Saú-
de, 1990. 

O papel do Psicólogo é respeitar e compreender o 
indivíduo em toda sua complexidade, pautando seu 
trabalho na ética e no conhecimento técnico. “A 
orientação sexual de um indivíduo é essencialmente 
o seu ser”, afirma Valença. O profissional deve respei-
tar o Código de Ética que, em seu artigo 2º, estabe-
lece: “Ao Psicólogo é vedado induzir a convicções po-
líticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de 
orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, 
quando do exercício de suas funções profissionais”.

É importante ressaltar que a resolução CFP nº01/99 
não obriga o profissional a concordar com a homosse-
xualidade, dando direito ao Psicólogo de preservar seus 
valores pessoais, porém, profissionalmente, este não 
pode impor suas crenças aos pacientes. Sendo assim, 
os atendimentos não podem ter por objetivo mudar a 
orientação sexual do indivíduo, mas ajudá-lo a lidar 
com sua sexualidade.

Ainda no artigo 2º do Código de Ética, ao Psicólo-
go é vedado: “Prestar serviços ou vincular o título 
de Psicólogo a serviços de atendimento psicológico 
cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam 
regulamentados ou reconhecidos pela profissão”.

Princípios 
Fundamentais:

I. O Psicólogo baseará o 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.
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A homossexualidade   
não tem “cura”

No dia 28 de julho, ocorreu, na Câmara dos De-
putados, em Brasília, uma audiência pública para 
debater o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 
234/11, de autoria do deputado João Campos (PS-
DB-GO), líder da Frente Parlamentar Evangélica. 
Esse PDL visa sustar a aplicação de trechos da, já 
citada, Resolução CFP 01/1999, que estabelece 
normas de atuação para os Psicólogos em relação à 
orientação sexual dos pacientes. 

A polêmica criada em torno do projeto do deputado, 
apelidado de “cura gay”, coloca em discussão a atua-
ção do Psicólogo no atendimento a pacientes que dese-
jam mudar sua orientação sexual.

No último Dia Internacional de Combate à Homo-
fobia (17 de maio), a Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS/OMS) declarou, em comunicado, que 
serviços que se propõem a “curar” homossexuais não 
têm qualquer justificativa médica nem psicológica e 
que representam uma grave ameaça à saúde e ao bem-
-estar dos afetados. 

Cristiana Serra comenta que o documento da orga-
nização destaca que há consenso profissional de que 
homossexualidade é uma variação natural da sexua-
lidade humana e não pode ser considerada condição 
patológica. Segundo ela, diante de uma demanda de 
“cura”, cabe ao Psicólogo investigar o que motiva a 
solicitação, quais são os sofrimentos, os temores e os 
riscos que a pessoa associa ao fato de ser gay e que 
a levam a pretender extirpar sua orientação sexual.

Valença esclarece que é necessário entender que o de-
sejo de ser curado da homossexualidade é um “grito”, 
reflexo da dor causada pela heteronormalidade. “O so-
frimento advém da dor de ter que abrir mão do que o 
faz feliz, em nome de um comportamento determina-
do por uma norma”.

Em adição a essa ideia, Cristiana explica que a maior 
fonte de sofrimento para o gay é a homofobia, reinante 
na sociedade heteronormativa em que vivemos. “Ine-
vitavelmente os efeitos da sociedade heteronormativa 
se apresentam, em maior ou menor grau, tanto nas re-
lações pessoais quanto na relação do indivíduo consi-
go mesmo, sob a forma da, assim chamada, homofobia 
internalizada”, explica. 

A Psicóloga defende que o  profissional de saúde men-
tal pode e deve ajudar o paciente a elaborar sua dor, 
bem como a ativar seus próprios recursos e pontos de 
apoio para superá-la. Para tanto, observa que, ao passo 
que a pessoa se permite tecer uma rede de acolhimento 
e afeto ao seu redor, por meio do fortalecimento das 
relações afetivas em que se sente plenamente aceita, 
consolidará sua autoestima e sua capacidade de reco-
nhecimento e apropriação de quem é.

Para Cristiana, uma segunda etapa seria propor o ques-
tionamento crítico de eventuais estereótipos, rótulos e 
estigmas em que a pessoa possa vir a ser aprisionada. 
Ela defende que a problematização e a identificação 
com imagens externas (impostas culturalmente e que 
se interpõem entre a pessoa e seu desejo), deve ser feita 
com muita delicadeza e cuidado. “O foco do trabalho 
deve ser no sentido de apoiar a pessoa em sua busca de 
apropriar-se, como sujeito, de seus próprios desejos”.

Os princípios e conceitos que sustentam as práticas 
religiosas não estão regulamentados como atribuições 
da Psicologia, nem como ciência, nem como profissão. 
Sendo assim, a atuação do Psicólogo deve ser pauta-
da em padrões técnicos e éticos, compreendendo o 
indivíduo sem discriminação e sem lhe impor valo-
res, crenças ou ideologias, visando sempre promover o 
bem-estar das pessoas.

Dessa forma, a Comissão de Orientação e Fiscaliza-
ção do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, 
orienta que o Psicólogo esteja atento às suas práticas, 
principalmente em relação a questões que envolvem 
Psicologia e religião. •
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Pé na borda e dulcineca
Tonio Luna

APsicologia Ambiental tem criado interfaces com os 
mais diversos saberes na busca de ações sustentá-
veis.  A Psicologia nas emergências e desastres tem 
produzido criteriosas ações na manutenção da vida 

nessas ocorrências. Em recente mesa sobre sustentabilida-
de, publicitários, empresários, biólogos e Psicólogos (sem 
que se soubesse o partido de cada um) estiveram reunidos 
no CRP-PR. Um empresário falou sobre a relação do consu-
mo de carne e a sustentabilidade, seguido de um publicitá-
rio que falou sobre a defesa animal. Assim, tivemos espaço 
para ouvir outros saberes, outras formas de pensar o mun-
do de forma sustentável, como, por exemplo, o veganismo.  

Aprendemos como estes criam ações concretas para um 
mundo melhor.

Na marinha, existe uma expressão usada no combate a in-
cêndios em navios: "pé na borda e dulcineca" – uma or-
dem para se enfrentar diretamente o fogo que ameaça a 
embarcação e, por consequência, a vida de todos que estão 
a bordo. Sugiro a pesquisa da curiosa origem desse nome 
nacionalizado. A Psicologia Ambiental parece se constituir 
de saberes e fazeres do tipo "pé na borda e dulcineca", em 
direção à vida em um mundo melhor, com um homem de 
corpo e alma sustentáveis.
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Curitiba

TANATOLOGIA: MORTE, LUTO E OS PROFISSIONAIS 
DA ÁREA DE SAÚDE
Promovido por: Universidade Positivo.
Data: 20/10/2012 das 8h30 às 12h30.
Local: Universidade Positivo – Campus Campo Comprido.
Inscrições e informações: extensao@up.com.br / www.
up.com.br/extensao / (41) 3317-3451.

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA DO TRÂNSITO 
Promovido por: CDETEC, em parceria com a Associação 
Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala 
(credenciada ao MEC).
Data: 13 e 14/10/2012.
Local: Curitiba – Cascavel.
Inscrições e informações: cdetec@yahoo.com.br / (48) 9677-6494.

Demais Localidades

CURSO PARA FORMAÇÃO EM ANÁLISE 
TRANSACIONAL - ÁREA ORGANIZACIONAL 
Promovido por: Evolui Desenvolvimento Humano (CRP-
PJ-08/00703).
Data: Outubro/2012 a Setembro/2014.
Local: Foz do Iguaçu (PR).
Pré-requisito: Graduação e Curso Introdutório de Análise 
Transacional (AT 101).
Inscrições e informações: atendimento@evolui.com.br /   
(45) 3028-1110 / (45) 9991-0555.

Sublocações
Sublocação de salas – Curitiba/PR

Subloca-se sala para profissionais de saúde em clínica de 
Psicologia e psiquiatria com ótima localização e estrutura. 
Próximo à Praça do Japão. 
Contato: (41) 3019-1588 / (41) 9612-6344.

Sublocação de salas – Bigorrilho, Curitiba/PR

Salas para profissionais de saúde, em clínica com ótima 
infraestrutura e localização. Dispomos de sala para grupos, 
palestras e cursos. Disponibilizamos convênios.
Endereço: Rua Padre Anchieta, 1276.
Contato: (41) 3233-7364.

Sublocação de salas – Bom Retiro, Curitiba/PR

Clínica de Psicologia Carpe Diem oferece 2 salas para locação.
Excelente infraestrutura:
• Secretária, 8 horas;
• Convênios;
• Telefone / Fax / Wi-Fi;
• Sala para Curso.
Salas mobiliadas prontas para atendimento.
Endereço: Rua Nilo Peçanha, 718.
Contato: clinicacarpediem@hotmail.com / (41) 3338-7576 / 
(41) 3018-3159.

Locação de salas – Ahú, Curitiba/PR

Toda a infraestrutura necessária para o seu funcionamento: 
agendamento de consultas com recepcionista, internet wireless, 
amplo salão de cursos, ótima localização, com fácil acesso e 
estacionamento.
Endereço: Rua São Sebastião, 420 (próximo ao Centro Cívico).
Contato: contato@espacohummani.com.br / (41) 3019-9553 - 
Andrea Sternadt (CRP-08/05093).

O prazo de envio de anúncios para a próxima  

edição da Revista Conato encerra em 01/10/2012.  

A solicitação de anúncios deve ser feita pelo site 
www.crppr.org.br no link Oportunidades – 

Divulgações via CRP-PR.
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Audiência Pública 
pelas 30h

No dia 3 de julho de 2012, aconteceu a Audiência Públi-
ca, em Brasília, para debater o PL 3.338/08, que trata 
da jornada máxima de 30 horas semanais, sem redução 
salarial, para Psicólogos.

O Sindicato dos Psicólogos no Estado do Paraná (Sindypsi/PR) 
– que está em de luta permanente, em defesa dos direitos e con-
quistas de nossa categoria – esteve presente representando os 
Psicólogos do Parána, por meio de sua presidente, a Psicóloga 
Rogéria Sinimbu Aguiar (CRP-08/05128).

Fernanda Magano, presidente da Federação Nacional dos Psicólo-
gos (Fenapsi), ressaltou que a população usuária dos serviços ofere-
cidos pelos Psicólogos é sensível a essa redução, quando percebe o 
aumento da qualidade do trabalho oferecido por esses profissionais.

Durante a audiência, o deputado João Ananias (PCdoB-CE), a de-
putada Érika Kokay (PT-DF), o deputado Chico D Ángelo (PT-RJ) 
e o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) manifestaram apoio à redu-
ção da jornada de trabalho dos Psicólogos para 30 horas semanais.

Aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), 
o PL das 30 horas (3338/2008 – substitutivo ver: PL 150/2009), 
deve tramitar ainda nas Comissões de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público; Finanças e Tributação e Constituição 
e Justiça e de Cidadania. O material está sujeito à apreciação 
conclusiva pelas Comissões. Uma vez aprovado por todas, se-
gue direto para sanção da presidente Dilma Rousseff.

Fonte: www.pol.org.br

X Congresso Nacional 
da Fenapsi
Os delegados representantes do Paraná no X Congresso 
Nacional da Fenapsi, realizado entre os dias 02 e 05 de 
agosto, em Brasília, foram: Sérgio Luis Ferraz Spinato 
(CRP-08/04902), Mauro Cesar Carsten (CRP-08/04001), 
Telmara Carsten Vieira (CRP-08/10228), Deolindo Dorta 
de Oliveira (CRP-08/04031) e Solange Maria Rodrigues 
Leite (CRP-08/09294). A Psicóloga Telmara Carsten, 
Conselheira Fiscal do SindyPsi, representou o Paraná na 
análise a respeito do piso salarial atual da categoria.

Pesquisa
Recentemente, o SindyPsi realizou uma pesquisa junto às 
Prefeituras Municipais e Secretarias do Estado do Paraná, 
sobre o número de Psicólogos contratados e o piso salarial 
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destes, no intuito de interceder, junto aos Prefeitos e 
Secretários, para a abertura de concursos públicos com 
salários dignos para a categoria, visando suprir a atual de-
fasagem desses profissionais em diversos órgãos públicos.

Novos convênios 
Você que é nosso associado, visite o www.sindypsipr.com.br e 
veja os novos convênios que firmamos pensando em você 
e sua família!

Esses convênios oferecem descontos em previdência pri-
vada, academia, hotéis, parque de diversão, clínicas de 
saúde e estética, etc. Estamos ainda buscando convênios 
para planos médicos e odontológicos. Seja um associado 
você também, por meio da contribuição associativa. Soli-
cite sua guia pelo e-mail: sindypsipr@sindypsipr.com.br 
ou pelo telefone (41) 3224-4658.

sindicatodos
psicólogosdoParaná



O CRP-PR dá boas-vindas aos novos inscritos  
dos meses de Junho e Julho de 2012

novosinscritos

Sheila Diana Menegari CRP-08/18016
Rosangela Ribeiro da Silveira Vianna CRP-08/18019
Camila Baratieri CRP-08/18020
Adriana Carneiro de Aguiar CRP-08/18021
Isabella D'Oliveira Correa da Costo Moro CRP-08/18022
Talita da Silva Rohm CRP-08/18023
Marcelo Correa Cavadinha Barbosa CRP-08/18024
Camila Daliane Marila Lopes CRP-08/18025
Isabela Pereira Torezan CRP-08/18026
Fatima Samsel CRP-08/18027
Daiany do Amaral Fernandes CRP-08/18028
Aracely Aparecida Gonzatto Campos CRP-08/18029
Rita de Cassia Kassab Centola CRP-08/18030
Hemilaine Cristine Pimentel Perondi CRP-08/18031
Sindy Jerusa Franco Stracke CRP-08/18032
Gisele Decker CRP-08/18033
Lais Zeni CRP-08/18034
Renata Cassol CRP-08/18035
Bruna Carolina Marcello CRP-08/18036
Michele Jacqueline Arnhold Franco CRP-08/18037
Debora Simões de Oliveira CRP-08/18038
Elton Ricardo Luithardt CRP-08/18039
Alessandra Roberta Rossitto CRP-08/18040
Fabiana Andrea da Silva CRP-08/18041
Andressa Milaine de Souza Lima CRP-08/18042
Samantha da Silva Feltrin CRP-08/18043
Larucia Oliveira Casado de Lima CRP-08/18060
Aline Hoth de Castro CRP-08/18017
Danilo Cerqueira CRP-08/18018
Aida Rech Teodoro CRP-08/18044
Jaqueline Reinert Godoy CRP-08/18045
Andrieli Cris Talamini CRP-08/18046
Dione Nunes Franciscato CRP-08/18047
Damares Tavares CRP-08/18048
Raquel Battaglini Stranieri CRP-08/18049
Alyne Nowacki CRP-08/18050
Debora Cristina Stratmann CRP-08/18051
Katia Lury Ozawa CRP-08/18052
Priscila dos Santos Faria CRP-08/18053
Paula Caroline Pirath Ferro CRP-08/18054
Jaqueline Dantas de Medeiros CRP-08/18055
Rose Meri Thieson CRP-08/18056
Larissa Fernanda Trovilho CRP-08/18057
Marisa da Silva CRP-08/18058
Scynthia Schettino CRP-08/18059
Gisele Helena Nuernberg Viana CRP-08/18061
Rafael Henrique Favero CRP-08/18072
Mary Leticia Setti Macedo Rosa CRP-08/18073
Janete Santos de Mattos Andrade CRP-08/18074
Kley Anderson de Moraes CRP-08/18075
Ana Claudia Pagani CRP-08/18076
Camila Orlando Serapião CRP-08/18077
Francine Borges de Camargo CRP-08/18078
Pamela Taisa de Freitas da Silva Ribeiro de Souza CRP-08/18079
Camilla Gobbo Sevidanis CRP-08/18080
Juliana Kely Maia CRP-08/18081
Elietes Cavalca CRP-08/18082
Elen Custodio Oliver CRP-08/18083
Edson Edvaldo Padovani CRP-08/18084
Luis Renato Berteli CRP-08/18085
Rogerio Soster Küster CRP-08/18086
Thais Sech Ribas CRP-08/18087
Julia Jones de Melo CRP-08/18088
Weronica Derene Adamowski CRP-08/18089
Vanessa Silva Jeremias CRP-08/18090
Caroline Zanette CRP-08/18091

Pollyana Guimarães Alves CRP-08/18092
Milena dos Santos Dantas Silva CRP-08/18093
Alfeu Lindolfo Felicio Junior CRP-08/18094
Bruna Maria Terplak Bee CRP-08/18095
Meeyri Fugita Paulino de Castro CRP-08/18096
Thifani Aparecida Coutinho Kataqui CRP-08/18102
Claudia Cristina Basso CRP-08/18104
Fernanda Castanho Calixto CRP-08/18103
Maria Fernanda Vasques Cintra CRP-08/18105
Vanda Maria de Mari Barriunuevo CRP-08/18106
Gessika Camargo CRP-08/18107
Ana Paula Dahmer Pereira CRP-08/18116
Eduardo Miguel Bahl CRP-08/18108
James da Fonseca Macedo CRP-08/18109
Waldemir Jose Fantucci CRP-08/18110
Renata Andreia da Silva Engel CRP-08/18111
Bruno Van Der Meer CRP-08/18112
Gisele Cristina Voss CRP-08/18117
Leticia Lais da Silva CRP-08/18119
Marciana Meurer CRP-08/18120
Karin Osório Feres CRP-08/18121
Amanda Scartezini Gozdziejewski CRP-08/18122
Laura Maria de Santa Mocelin CRP-08/ 18123
Mirian Martins Saraiva CRP-08/18124
Adriana Karla Casado Silva de Araujo CRP-08/18125
Mariana Rheded Mendes CRP-08/18126
Renata Mariano Gonçalves Costa CRP-08/18127
Camila Mordaski Cordova CRP-08/18128
Flavia Botura Mendes CRP-08/18130
Simone Dias Coelho CRP-08/18131
Luana Luzia de Sousa CRP-08/18132
Francine Finkelstein CRP-08/18133
Laryssa Prado Henrard CRP-08/18134
Rosana Aguiar CRP-08/18135
Mariana Monteiro CRP-08/18136
Anatany Cristina Godinho CRP-08/18137
Walter Thiago Pittner CRP-08/18118
Fernanda Batista Fabris CRP-08/18139
Ana Paula Kobelnilki CRP-08/18140
Jaqueline Bucholdz Dimbarre CRP-08/18140
Viviane Uliach de Mendonça CRP-08/18141
Everline Bedin Camargo CRP-08/18142
Kathryn Aislane Sattler Tomelin Borges CRP-08/18143
Neiva Luciane da Cruz Jacinto CRP-08/18144
Hanna Hellena Lucavei Gechele CRP-08/18145
Simone Patricia Müller CRP-08/18146
Josiane Bini CRP-08/18147
Fabiana Maria Silverio Silva CRP-08/18148
Mara Gheller Lins CRP-08/18149
Beatriz Duminelli CRP-08/18150
Rodrigo Freitas Valentini CRP-08/18151
Raquel Fonseca de Souza CRP-08/18129
Diego Pires Escouto CRP-08/18152
Leonardo Lima Figueiredo CRP-08/18153
Tania Ferreira Melo CRP-08/18154
Raimunda Assunção Sena de Jesus CRP-08/18155
Andre Luiz Assad Gonçalves CRP-08/18156
Edson Pilger Dias CRP-08/18157
Juliano Henrique Dias CRP-08/18158
Monica Isabel Dolinski Viana CRP-08/18159
Luciane Dalla Stella Bachler CRP-08/18160
Michely Ribeiro da Silva CRP-08/18161
Gleice Kelly Justo CRP-08/18162
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IACEP - Instituto de Analise do Comportamento em Estudos e Psicoterapia S/S Ltda CRP-08/PJ-00728
Moroczka & Biazi Ltda CRP-08/PJ-00729
Razera, Leal e Vallus Ltda ME CRP-08/PJ-00732
Zoe Clinica de Psicologia Ltda CRP-08/PJ-00733

Clinica de Psicologia Acolher Ltda - ME CRP-08/PJ-00734
Ruaro & Pizzi Ltda CRP-08/PJ-00735
Yara Gualda Carneiro & Cia Ltda CRP-08/PJ-00736
Foco Psicologia do Trabalho LK Ltda ME CRP-08/PJ-00738

registro

Susenice da Silva Cassemiro CRP-08/14635

falecimento

pessoajurídica (cadastro)
Torres & Muniz Ltda CRP-08/PJ-00730
CAIS - Casa de Israel - Comunidade Terapêutica PJ-00731

Clinica Medica LK Ltda CRP-08/PJ-00514-F1
União Metropolitana de Ensino Paranaense Ltda CRP-08/PJ-00737

reativação

Fabrisia Mayumi Ioshii CRP-08/07374
Jeferson Aparecido Caldeira Gomes CRP-08/07720
Andreia Kioko Sonoda Gomes CRP-08/08052
Waldeciria Souza da Costa CRP-08/08465
Ane Regina Sumeck Martins CRP-08/08816
Eduardo Alberto da Silva CRP-08/08748
Daniele Miriam Merhy de Campos CRP-08/09071
Juliana Moreira Durans CRP-08/09683
Luciane Regina Meira Bastos CRP-08/10356
Thais Guirado de Faria CRP-08/10436
André Flores Zeferino CRP-08/10927
Priscyla Ferreira de Almeida CRP-08/11448
Juliana Bortt Machado CRP-08/11259

Maria Cristina Gobbo CRP-08/01268
Silvia Grace de Carvalho Ribeiro CRP-08/02152
Marli Shirlei Aparecida Girotto CRP-08/02291
Maria Cristina Cruz Stolz CRP-08/02451
Marcia Julia Pequito Amari CRP-08/02997
Elisabeth Silveira Esper CRP-08/03566
Valeria Cristina Gomes da Silva Celestino CRP-08/04883
Maria Raquel Diz Muniz CRP-08/05376
Jones de Souza Filho CRP-08/05490
Jonaina Andrea Nunes CRP-08/06202
Glaucia Kelly Frazão Pereira Ferreira CRP-08/06441
Sandra Rosa de Vasconcelos Costa CRP-08/06732
Nathalie Caparrosa de Miranda Zucon CRP-08/07216

Salicia Andressa de Jesus Brito CRP-08/11558
Nicole Weber Borghesi Coutinho CRP-08/12556
Antonio Pinto Carneiro CRP-08/12718
Mercedes da Silva Caldeira CRP-08/13037
Stelios Sant'Anna Sdoukos CRP-08/13140
Vanessa Kamila Moratti Rosa CRP-08/13210
Ketey Maria Maluf de Araujo CRP-08/13635
Maria de Lourdes Gomes CRP-08/13781
Daniel Martins do Nascimento CRP-08/14050
Regina da Graça Consentino Cordeiro CRP-08/14736
Janaine Retzlaff de Matos Felipe CRP-08/14831
Raquel Kampf CRP-08/14902. 

inscriçãoportransferência
Thatiana Colombo Bertoncello CRP-08/18069
Angela Paula Neuberger CRP-08/18070
Nicolle Christina Fontanela CRP-08/18071
Denize Polla CRP-08/18097
Elisa Schlegert Kobayashi CRP-08/18098
Priscilla Moreira de Mattos CRP-08/18099
Milena Amorim de Paulo CRP-08/18100

Elton Faria Bastos CRP-08/18062
Nadia Kienen CRP-08/18063
Ana Paula Carvalho Veiga Cabral CRP-08/18064
Mariana Caldeira Hugo CRP-08/18065
Priscila Caroline Goncho CRP-08/18066
Sheila Drumond Leite CRP-08/18067
Marcio Correa dos Santos CRP-08/18068

Tania Tanus Salvadori CRP-08/18101
Aloma Bianca Goetzinger Justus CRP-08/18113
Daniela Thais Casagrande CRP-08/18114
Yeda Maria Chab Billwiller CRP-08/18115
Caroline de Sá CRP-08/18163
Camilla Guiraud de Brito Mehret CRP-08/18164

inscriçãosecundária
Heloa Yara Ribeiro Rodrigues CRP-08/IS-303
Erica Pereira Clebis CRP-08/IS-304
Julia Grechi dos Santos CRP-08/IS-305
Gislaine Bueno de Oliveira CRP-08/IS-306

Leonardo Luiz Francisco Bruno CRP-08/IS-299 
Anelise Portezan Maitan CRP-08/IS-300
Ana Paula Oliveira Maia CRP-08/IS-301
Cauê Fantin Dietrich CRP-08/IS-302

Robson dos Santos Mello CRP-08/IS-307
Liliane Crimiancio CRP-08/IS-308
Sandra Maria Sales de Paula da Silva Sousa CRP-08/IS-309

reativaçãotransferência
Carla Santinello Mazzaro CRP-08/11162
Matheus Vieira Silva CRP-08/11358
Rose Silveira Von Hertwig CRP-08/06179
Ligia Pestana de Gouveia CRP-08/14030

Elis Regina Dacome Cicuto CRP-08/05304
Claudilene Gervasoni CRP-08/10122
Priscila Tiemi Sakamoto CRP-08/10454
Ane Caroline Barro Oliveira CRP-08/10455

Inoili Moretto Fortunati CRP-08/14169
Tiago Suhre CRP-08/14779
Giliane Aparecida Schmitz CRP-08/14809
Viviane Maimone Hain CRP-08/15608




