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Parabéns pelo corajoso editorial da Revista de 
set/out 2012! Parabéns, ainda pelo texto das 

páginas 20 e 21, onde fica mais clara a origem e a 
permanência dos "mesmos" na Direção do CFP há 
tanto tempo! As origens permanecem como  genética, 
DNA de dominação, de continuísmo, de despotismo.  

É mais do que hora de que os CRPs se posicionem e 
tratem da mudança... Obrigada pelo alento à nossa 
sofrida categoria!!! 

Marisa Schmidt Silva
Psicóloga CRP-08/00764

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

cartadoleitor@crppr.org.br

Passadas comemorações dos 50 anos de regulamentação 
da profissão e alardeado o papel da Psicologia pelos go-
vernantes de plantão, ao menos quando participam de 
atos solenes, é preciso avançar sem perdermos nossa ca-

pacidade crítica. Não é mais novidade a pauperização de nos-
so trabalho, bem como o ataque constante sobre nosso ofício. 

Como se não bastasse o novo ataque da medicina, tentando 
hierarquizar o ato de saúde (os mais velhos já viram essa his-
tória, que agora se repete como farsa), pretendendo diminuir 
a importância de outras práticas (incluindo a Psicologia) 
por não se associarem ao mercado dos farmacêuticos e dos 
administradores de empresas e pressionando os profissio-
nais nas organizações trabalhistas. Nesses últimos tempos, 
acompanhamos os ataques de nossas próprias instituições, 
vide as resoluções publicadas pelo CFP, que transmitem 
insegurança ao trabalho do Psicólogo, bem como geram a 
desconfiança de outros profissionais sobre nossa atuação.

Ao longo dos anos, os Psicólogos foram surpreendidos pelo 
aparecimento de regulamentações que nasceram dos gabi-
netes refrigerados, na tentativa de fazer reserva no mercado 
do saber e da política profissional. Não podemos deixar 
de ver a verdade: nesses 50 anos, caminhamos, mas o per-
curso iniciado com os primeiros Congressos Regionais e     
Nacionais da Psicologia foi desviado, fazendo-nos rodar 
como num círculo infinito, caminhando sem sair do lugar. 

Até hoje, a proposta de democratização do Sistema Conse-
lhos (realizada já nos primeiros Congressos, que aconte-
ceram em 1994 e 1996), que almejava estabelecer o exer-
cício pleno da Psicologia em todo território nacional e a 
radicalização democrática de nossas instituições, ainda 
não foi levada a termo. E é justamente no momento em 
que os Conselhos Regionais aprovam a democratização do 
sistema conselhos como um dos eixos de debates para os 
Congressos Regionais e Nacional da Psicologia, que acon-
tecerão em 2013, que o CFP articula com o Congresso Na-
cional a proposta de alteração da lei n° 5766/71 (Lei que re-
gulamenta a criação e gestão dos Conselhos de Psicologia). 

Quer dizer, em vez de discutir a democracia do sistema, 
como foi sugerido pelos Regionais e aprovado na APAF, o 
CFP quer implementá-la à força simplesmente para manter 
os privilégios do poder? 

É para esclarecer os Psicólogos e Psicólogas do Paraná que, 
a partir desta edição da Contato, explanaremos, principal-
mente, os seguintes aspectos: como chegamos até aqui; por-
que não avançamos; e porque as decisões têm sido tomadas 
sem a participação dos maiores implicados: o Psicólogo e a 
Psicóloga. Assim, esperamos ajudá-los a compreender nos-
sa história e para que não sejamos enganados pelo canto 
da sereia, que, como mostra a lenda, nos leva ao fundo do 
mar, enquanto alguns continuam no controle do navio.

Muito caminhamos, pouco avançamos…

cartadoleitor
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Ú ltima edição do ano! O número 84 da revista 
Contato foi preparado principalmente com o 
intuito de trazer ao olhar do Psicólogo e da 
Psicóloga alguns assuntos que tornaram-se 

ainda mais relevantes no decorrer de 2012.  A nossa 
matéria de capa fala sobre depressão e traz informa-
ções sobre números e estatísticas que têm se tornado 
preocupantes. Neste ano, o tema escolhido para ser 
foco das discussões promovidas no Dia Internacional 
da Saúde Mental (10 de outubro) foi justamente a crise 
mundial causada pela depressão.  Segundo pesquisas 
da Organização Mundial de Saúde, até 2030, esta de-
verá ser a doença que mais atinge a população mun-
dial. Cientistas, estudantes e profissionais do mundo 
todo estão discutindo as proporções aceleradas do     
alcance da doença. 

Na sequência, o leitor encontrará a primeira matéria 
que dará sequência a uma série de outros textos que 
têm como foco informar e conscientizar os Psicólo-
gos sobre a necessidade de estabelecer a redemocra-

tização no Sistema Conselhos. Nessa primeira etapa, 
fomos às origens da regulamentação da Psicologia no 
Brasil, para mostrar sob quais condições e dentro de 
qual cenário esta se estabeleceu como profissão e ciên-
cia regulamentada. O que nós, como classe, buscamos 
alcançar hoje é certamente fruto de uma história. E 
para que possamos unir forças e encontrar uma conso-
nância entre nossas vozes, é preciso que a visão sobre o 
passado e o presente possa, de alguma forma, coexistir 
no nosso imaginário. 

Somado a isso, trazemos informações sobre as ações 
que estão sendo promovidas, por Psicólogos de todo 
Paraná, evidenciando o papel que desempenhamos em 
diversas áreas e a responsabilidade que todos temos, 
como cidadãos e como profissionais, com o bem-estar 
social. 

Boa leitura!

Produção 
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A entrevista devolutiva 
no processo de avaliação 
psicológica no contexto 
do trânsito

U
m dos preceitos fundamentais para a boa pres-
tação de serviços psicológicos é o de fornecer ao 
usuário as respectivas informações sobre os re-
sultados alcançados com o processo de avaliação 

psicológica ao qual foi submetido, além de esclarecê-lo 
sobre o seu direito em recebê-las. 

Sobre tal questão, o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo esclarece o seguinte em, seu Artigo 1.º, que 
versa sobre os deveres profissionais, em especial o que 
dispõe as alíneas g e h: “Informar, a quem de direi-
to, os resultados decorrentes da prestação de serviços 
psicológicos, transmitindo somente o que for necessá-
rio para a tomada de decisões que afetem o usuário 
ou beneficiário” e “orientar a quem de direito sobre os 
encaminhamentos apropriados, a partir da prestação 
de serviços psicológicos, e fornecer, sempre que so-
licitado, os documentos pertinentes ao bom termo 
do trabalho”. 

Com base nessas disposições, é feito um alerta para o 
importante papel desempenhado pela entrevista devolu-
tiva na avaliação psicológica no contexto do trânsito. De 
acordo com a Resolução CFP n.º 007/2009, que insti-
tui normas e procedimentos para a avaliação psicológica 
no contexto do trânsito, os instrumentos mais comuns 
empregados na avaliação são a entrevista psicológica e o 
teste psicológico. A alínea a, Seção III, dispõe que “fica 
o psicólogo obrigado a realizar a entrevista devolutiva, 
apresentando de forma clara e objetiva, a todos os can-
didatos, o resultado de sua avaliação psicológica”. Dessa 
forma, a entrevista devolutiva é parte integrante da ava-
liação psicológica e deve ser realizada sempre que solici-
tada pelo candidato, o que pode acontecer em qualquer 
etapa do processo. 

Assim, o Psicólogo que atua junto às clínicas credencia-
das ao DETRAN-PR deve, em primeiro lugar, infor-
mar ao candidato sobre o seu direito em agendar uma 
entrevista devolutiva gratuita e, em segundo, estar ele 

próprio convicto da relevância dessa entrevista para um 
adequado encerramento da avaliação. 

A entrevista devolutiva tem a sua importância ressaltada 
não por ser obrigatória, mas também por constituir um 
espaço adequado para dirimir as diversas dúvidas que 
o candidato possa ter – tanto sobre o seu desempenho, 
quanto pelo processo de avaliação em si. Visto que a ava-
liação psicológica no contexto do trânsito prevê que o 
candidato retorne à clínica quantas vezes forem neces-
sárias para complementar a avaliação realizada, tal pro-
cedimento pode gerar grande insatisfação aos mesmos. 
Isso pode ocorrer não só por causa do ônus financeiro, 
mas pelo fato de serem reavaliados diversas vezes, o que 
também gera mais ansiedade e preocupação. 

Por tais razões, a entrevista devolutiva configura-se como 
uma medida eficaz para resolver dúvidas, amenizar a an-
siedade sofrida e, por consequência, evitar reclamações 
desnecessárias. Esses pontos referem-se à devolutiva en-
quanto um processo de entrevista, ou seja, a devolutiva 
“verbal”. No entanto, a devolutiva também pode acon-
tecer por meio da emissão de um laudo psicológico, que, 
quando solicitado pelo candidato, o Psicólogo tem a 
obrigação de confeccionar e entregar ao solicitante.

Nesses casos, o Psicólogo deverá redigir o documento 
fundamentando-se rigorosamente na resolução CFP n.º 
007/2003, que instrui sobre o formato e redação desse 
documento. 

Portanto, ao adotar uma postura receptiva sobre a entre-
vista devolutiva, o Psicólogo deve informar aos usuários 
sobre o seu direito de agendá-la e, ao realizar essa devo-
lutiva, priorizar uma linguagem acessível, que contem-
ple a diversidade da população atendida, repassando os 
resultados de forma clara e objetiva. Agir eticamente em 
todo o processo de avaliação, respeitando os direitos dos 
candidatos, é o que ajudará a garantir o bom reconheci-
mento da profissão junto à sociedade. •
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Política de álcool 
e outras drogas

Anaides Pimentel da Silva Orth (CRP-08/01175)

O uso excessivo de álcool e o abuso de outras drogas 
têm se constituído uma problemática acentua-
damente complexa. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) identificou que o álcool, o tabaco e 

as drogas ilícitas estão entre os 20 maiores fatores de risco 
à saúde pública e oferecem risco também a uma grande 
variedade de aspectos sociais, financeiros e de relaciona-
mento entre os indivíduos e suas famílias (Humeniuk; 
Poznyak, 2004).

O tabaco causa 9% de todas as mortes, já o álcool 
é apontado como responsável por 3,2% e as drogas 
ilícitas por 0,4% (Humeniuk; Poznyak, 2004). O índice 
de alcoolismo na população brasileira é de 12,3%, de 
dependência de tabaco é de 10,1% e de outras drogas é 
2,2% (Carlini; Galduroz, 2005).

Além da dependência, grande parte dos danos relacionados 
ao álcool e às drogas afeta um grupo mais amplo de 
usuários, constituindo uma variedade de danos à saúde 
que podem estar relacionados ao uso de álcool e de 
outras drogas – tais como a diminuição da imunidade às 
infecções, ansiedade, depressão, problemas com o sono etc. 
(Humeniuk; Poznyak, 2004).

Outro aspecto de impacto ao consumo de substâncias psi-
coativas está associado às violências. Em um estudo sobre 
a ocorrência de violência doméstica contra crianças e ado-
lescentes, 32% das famílias afirmaram que o álcool é fator 
desencadeante da violência e 9% afirmaram que a violência 
está associada às drogas ilícitas (Brito et al., 2005). Diver-
sos estudos constataram a alta proporção de atos violentos 
quando o álcool ou as drogas ilícitas estão presentes en-

tre agressores, suas vítimas ou em ambos (Chalub; Telles, 
2006; Moreira et al., 2008).

Estudos realizados em diversos países apontam que outro 
problema especialmente correlacionado ao uso de álcool e 
outras drogas são os acidentes de trânsito. Em um estudo 
brasileiro sobre as causas dos acidentes de trânsito, 23,6% 
das vítimas de um hospital declararam ter consumido ál-
cool e outras drogas, sendo que, deste número, 94,6% ha-
viam bebido (Deslandes; Silva, 2000).

É fácil perceber que há, nesta temática, um caminho já 
percorrido e outro a percorrer. A política de álcool e outras 
drogas vem sendo desenhada e implantada em nosso país 
desde o início do século XX. Inicia-se com uma aborda-
gem proibicionista, influenciada por convenções interna-
cionais que reafirmavam a adoção de medidas de repres-
são à oferta e ao consumo de drogas (Machado; Miranda, 
2007). Historicamente, no Brasil, o tema do uso do álcool 
e de outras drogas vem sendo associado à criminalidade, às 
práticas antissociais e à oferta de tratamentos inspirados em 
modelos de exclusão/separação do convívio social.

Na década de 70, a legislação brasileira propôs diferentes 
dispositivos assistenciais, como hospitais psiquiátricos e 
centros especializados de tratamento, no modelo médico. 
Nesse contexto, observa-se que tais medidas assistenciais 
foram voltadas para as drogas ilícitas, excluindo o uso de 
álcool. Essa tendência reafirma que o Brasil estabeleceu 
suas ações governamentais para controlar e reprimir o uso 
de drogas ilícitas, e não para orientar as necessidades de 
atenção ao usuário, surgidas com o consumo de substâncias 
psicoativas (Machado; Miranda, 2007). Nascimento 
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(2006) destaca o princípio da punição como sendo o 
embasamento ideológico das abordagens de usuário 
criminoso e de usuário doente, ou seja, a criminalização da 
conduta do usuário e a patologização deste.

No Brasil, a abordagem dos problemas ocasionados pelo 
consumo de álcool e drogas como questão de saúde/
assistência é relativamente recente. Na década de 90, a 
viabilização dos projetos de redução de danos influenciou a 
política sanitária, uma vez que conferiu maior visibilidade 
à realidade da atenção ao usuário de álcool e outras 
drogas no setor público de saúde, evidenciando a quase 
inexistência de ações destinadas ao enfrentamento deste 
problema (Machado; Miranda, 2007). A redução de danos 
proporciona uma alternativa prática para os modelos moral/
criminal e de doença, pois desvia a atenção do uso de drogas 
para as consequências ou para os efeitos do comportamento 
aditivo, os quais são avaliados como prejudiciais ao usuário 
e à sociedade, e não como moralmente incorretos (Silveira 
et al., 2003). Outra influência à política brasileira foi a 
participação do Brasil, em 1998, na XX Assembleia Geral 
da Organização das Nações Unidas, que refletiu, como 
produto, o consenso de que todos os países envolvidos 
deveriam formular uma política nacional sobre drogas, 
de acordo com suas realidades e necessidades (Machado; 
Miranda, 2007; Duarte; Branco, 2006).

Quanto ao Ministério da Saúde, a atenção aos usuários 
de álcool e outras drogas vai de acordo com a Política de 
Saúde Mental e tem nos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) o aparato organizativo para direcionar o modelo 
assistencial na reforma psiquiátrica. Os CAPS podem ser 
de tipo I, II, III, Álcool e Drogas (CAPS ad) e Infanto-ju-

venil (CAPS i) e a implantação desses serviços é definida 
de acordo com o município. No caso dos municípios que 
não tiverem CAPS ad, está prevista a atenção aos usuários 
de álcool e outras drogas na modalidade CAPS que estiver 
disponível (Brasil, 2002).

Em situações de urgência, decorrente do consumo inde-
vido de álcool e outras drogas, para as quais os recursos 
extra-hospitalares disponíveis não tenham obtido resolu-
tividade, prevê-se suporte hospitalar à demanda assisten-
cial, por meio de internações de curta duração, em hos-
pitais gerais, evitando a internação de usuários de álcool 
e outras drogas em hospitais psiquiátricos (Portaria Nº. 
2.629 de 28 de outubro de 2009). Estão previstas as im-
plementações de Serviços Hospitalares de Referência para 
Álcool e outras Drogas (SHRad) para municípios acima 
de 200.000 habitantes. Estas objetivam a redução de in-
ternações de alcoolistas e dependentes de outras drogas 
em hospitais psiquiátricos, criando novos procedimentos 
localizados em hospitais gerais, que poderão contar com, 
no máximo, 14 leitos.

Nessa rede de complexidade, deve-se ter o olhar para o 
indivíduo e seu sistema familiar. Deve-se atentar sobre a 
necessidade do indivíduo em seu contexto social, cultu-
ral e familiar. Não existe a melhor estratégia de atendi-
mento, a melhor é aquela que o indivíduo se adéqua. O 
CRP-PR tem um grupo de trabalho sobre essa temática 
e vem discutindo as legislações, estratégias de ações e a 
atuação do Psicólogo nesta Política. Assim convidamos a 
categoria para participar desta discussão, bem como es-
crever e publicar na Revista Contato as suas experiências 
e pesquisas na área. •  
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ATA 621
No dia 10 de agosto, foi realizada a 621ª reunião 
plenária, em Curitiba. Foram discutidos, entre outros, 
os seguintes assuntos: 

ATA 620 
No dia 03 de agosto, foi realizada a 620ª reunião 
plenária, em Curitiba. Foram discutidos assuntos da 
COE e COF, entre outros:

ATA 620 

ATA 622
No dia 17 de agosto, foi realizada a 622ª reunião 
plenária, em Curitiba. Foram discutidos assuntos da 
COE e COF, entre outros.

ATA 623 
No dia 18 de agosto, foi realizada a 623ª reunião 
plenária, em Curitiba. Foram discutidos, entre outros, 
os seguintes assuntos: 

Apresentação de novos colaboradores – Foram apresen-
tados nomes e minicurrículos dos novos candidatos 
a colaboradores do Conselho. 

Plenária extraordinária – Foi agendada para o dia 10 de 
agosto, a partir das 16h, para discussão de elabora-
ção de relatórios éticos, entre outros assuntos.   

  

Apresentação de colaboradores – Foram apresentados 
os novos colaboradores para a Representação Setorial 
do Norte Pioneiro e para a Comissão de Psicologia 
Escolar/Educacional. 

PA 013/2012 – Indicação de relator para o Processo 
Administrativo 013/2012. 

Comissão de Orientação Ética (COE) – Leitura dos relató-
rios preliminares nº 005/2011, 007/2011, 017/2011, 
033/2011.  O Plenário, após esclarecimentos, vota 
e delibera, por unanimidade, pela instauração dos 
processos disciplinares éticos.

Of. Circ. 0163-12/CT-CFP – Leitura do ofício Circ. 0163-
12/CT-CFP, referente à utilização do teste Myers-
-Briggs Type Indicator – MBTI. 

Of. Circ. 0184-12/CT-CFP – Leitura do ofício Circ. 
0184-12/CT-CFP, referente à decisão judicial sobre 
testes psicológicos. 

Pesquisa – Apresentação da pesquisa: “O(A) 
Psicólogo(a) e os Processos Éticos no CRP-PR – ca-
racterização de motivos e perfil dos profissionais, 
com processos éticos instaurados pelo CRP-PR, no 
período entre 2000 e 2011”. Após discussão o ple-
nário deliberou pelo seguinte encaminhamento: 
1- Envio do relatório da pesquisa aos conselheiros, 
colaboradores e representantes setoriais, com prazo 
para devolução de contribuições, observações sobre 
a pesquisa; 2- Sistematizar as contribuições e suges-
tões de ações. 

Lançamento do Programa de Enfrentamento às Drogas da 
Prefeitura de Curitiba – Cons. Márcia Walter partici-
pou do lançamento do Programa de Enfrentamento 
às Drogas da Prefeitura de Curitiba e o representante 
do CRP-PR no Comitê de Curitiba para acompa-
nhamento da implantação do programa é o Psicólo-
go Dionísio Banaszewski. 

Evento de saúde mental do Estado – Cons. Guilherme 
Bertassoni da Silva trouxe informações sobre o 
evento estadual, do qual participou representando 
o CRP-PR.  

Medicalização da Educação – Leitura do documento 
elaborado pelo Cons. Nelson Fernandes Jr com 
o parecer das Comissões de Psicologia Escolar/
Educacional, Saúde e Avaliação Psicológica sobre o 
Fórum de Medicalização da Educação e da Sociedade. 
O plenário aprovou encaminhamento que sugere a 
criação de um GT - que será composto por: Kamilla 
Scremim Figueiredo, Cons. José Antonio Baltazar, 
Cons. Maria Sezineide Cavalcante de Mélo e Cons. 
Fernanda Rossetto – representando a Comissão de 

Reunião plenária realizada em Curitiba no dia 22 de setembro de 2012

Plenárias de 
agosto e setembro
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ATA 624 
No dia 14 de setembro, foi realizada a 624ª reunião 
plenária, em Curitiba. Foram discutidos assuntos da 
COE e COF.

ATA 625 
No dia 21 de setembro, foi realizada a 625ª reunião 
plenária, em Curitiba. Foram discutidos, entre ou-
tros, os seguintes assuntos:

Saúde e representantes da Comissão de Avaliação 
Psicológica e Educação.

Grupo de Estudos (GE) – Aprovada por unanimidade a 
formação do Grupo de Estudos em Orientação Pro-
fissional. 

Psicologia Cristã – O plenário sugeriu a ampliação das 
discussões sobre o assunto.

Sistema Prisional – A COF apresentou relatório refe-
rente às ações junto aos Psicólogos que atuam no 
Sistema Prisional. 

GT Escuta, no âmbito jurídico, de Crianças e Adolescentes 
vítimas de violência – Foram apresentadas as ações do 
GT. Após a discussão, o plenário faz os seguintes 
encaminhamentos: 1- Enviar o material para todos, 
com prazo para sugestões; 2- Realização de um Se-
minário, em 2013; 3- Formatação de protocolo para 
atendimento na área e 4- Padronização dos relatórios. 

Comissão de Psicologia Hospitalar – Foram apresentadas 
as ações da comissão. 

Comissão de Saúde – O Cons. Bruno Jardini Mader 
trouxe informações sobre o Plano Nacional de En-
frentamento ao Crack. 

Comissão de Psicologia Social e Comunitária – Cons. 
Paula M. Butture destaca que tem recebido de-
mandas quanto à jornada de trabalho máxima de 
30 horas semanais para os Psicólogos/as - Dirimir 
dúvida sobre a defesa desta jornada também aos pro-
fissionais que atuam na Assistência Social. Repassar 
posicionamento do FETSUAS/PR e do Relator da 
PL 3338/08 na Câmara dos Deputados, Deputado 
Federal Eleuses Paiva.

Seminário ou outro evento conjunto com o CRESS sobre o 
trabalho interdisciplinar do SUAS em 2013 – Durante o 
Encontro Presencial de Psicólogos/as que atuam no 
SUAS, foi sugerida a realização de um evento con-
junto entre ambos os conselhos para discutir o coti-
diano do trabalho interdisciplinar no SUAS. 

Documento do CREPOP – CREAS – Cons. Paula M. Butture 
faz avaliação do documento de referências técnicas para 

atuação do Psicólogo/a no CREAS, do CREPOP, que 
esteve em consulta pública. Após discussão, o plenário 
delibera como encaminhamento o envio de documento 
aos municípios com orientação sobre o trabalho do Psi-
cólogo no SUAS, destacando que os gestores precisam 
ser orientados. O documento será elaborado pela Co-
missão de Psicologia Social e Comunitária e enviado às 
prefeituras no próximo ano. 

Negociação sobre atribuições do Psicólogo na FAS de Curi-
tiba –  Cons. Paula M. Butture informa que faz parte 
de um comitê para elaboração de documento sobre 
atribuições dos Psicólogos na FAS de Curitiba. 

Ato Médico – Foi elaborado um documento e enviado 
aos demais Conselhos Profissionais da área da saú-
de, para contribuições, alterações. Este documento 
deverá ser assinado pelos presidentes dos Conselhos 
e entregue em mãos ao Senador Roberto Requião.

 

Procedimento interno para relatórios éticos – A Diretoria 
apresentou proposta sobre o encaminhamento de relató-
rio final para julgamento de processo disciplinar ético. 

Apresentação de Colaboradores – Foram apresenta-
dos novos colaboradores para a Comissão Gestora, 
Comissão de Avaliação Psicológica e Estudantes da 
Subsede de Cascavel e Comissão de Direitos Huma-
nos da Subsede de Londrina. 

Comissão de Orientação Ética (COE) – Leitura do rela-
tório preliminar nº PP 019/11 e indicação de relator 
para o pedido de reconsideração do processo disci-
plinar ético 031/2011.

Livro “Torturados” –   O CFP está organizando o livro: 
“Torturados”, no qual Psicólogos que passaram por 
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ATA 626 
No dia 22 de setembro, foi realizada a 626ª reunião 
plenária, em Curitiba. Foram discutidos, entre ou-
tros, os seguintes assuntos: 

tortura ou acompanharam pessoas e familiares que 
sofreram tortura apresentarão seus relatos históricos. 

Fórum de Professores de Avaliação Psicológica – Cons. 
Vera Miranda trouxe informações sobre o Fórum. 
Cons. João B. Fortes sugere o envio de um relatório 
do Fórum às IES, como contribuição do Conselho 
para reflexão sobre o tema.

Comissão de Estudantes – Apresentação do projeto da 
Comissão de Estudantes de Curitiba e modelo de 
flyer, a ser distribuído ao público. 

Grupo de Estudos em Orientação Profissional – Foi apre-
sentado o projeto finalizado da 1ª Jornada Paranaen-
se de Orientação Profissional. 

Comissão de Psicologia Hospitalar – Apresentação de 
ações realizadas pela Comissão de Psicologia Hospi-
talar neste ano. A Comissão de Psicologia Hospitalar 
apresentou o planejamento de ações para realização 
em 2013. 

Comissão de Psicologia Jurídica – Apresentação das ati-
vidades da Comissão de Psicologia Jurídica no XIV 
EPP. 

Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho – 
Apresentação do formulário online para levanta-
mento de necessidades de treinamento no âmbito do 
Conselho. 

Comissão de Saúde – Cons. Guilherme Bertassoni da 
Silva traz informes sobre as últimas discussões e deli-
berações do Conselho Estadual de Saúde (CES/PR). 

Thomaz Szasz – Cons. Guilherme informa que Thomaz 
Szasz morreu na semana passada, aos 92 anos. Foi um 
grande crítico ao DSM, desde a 1ª edição. 

Evento de Políticas Públicas de Álcool e outras Drogas – A 
Comissão de Saúde da subsede de Maringá organi-
zou, em parceria com o mestrado da UEM, uma me-
sa-redonda que abordou as “Políticas públicas sobre 
álcool e outras drogas: impasses e desafios à rede de 
atenção psicossocial”. O evento foi realizado dia 19 
de novembro, no Auditório do Bloco I-12 da Univer-
sidade Estadual de Maringá. 

Comissão de Psicologia Jurídica da Subsede de Maringá – 
Apresentação do relatório de atividades. Após dis-
cussão, o plenário vota e delibera pela constituição 
de um Grupo de Trabalho, que deverá ser com-
posto por um membro: da diretoria, da COF, da 
Comissão de Psicologia Jurídica, da Comissão de 
Avaliação Psicológica, da Comissão de Psicologia 
Social e Comunitária e da Comissão de Direitos 
Humanos, que deverá ser indicado até o final da 
próxima semana. 

Subsede de Londrina – No dia 15/09, foi realizado um 
evento preparatório para o VIII COREP, coordenado 
pelo Cons. José Antonio Baltazar e pela Psic. Denise 
Matoso. 

Of. 873/2012 – Departamento de Polícia Federal/Paranaguá – 
Leitura do Of. 873/2012, referente ao Credencia-
mento de Psicólogos para realização de avaliação 
Psicológica para obtenção de Porte de Arma. 

Of. 24/2012 – Secretaria Municipal de Saúde de Foz do 
Iguaçu – Leitura do ofício 24-2012 do CAPS II – Flá-
vio Dantas de Araújo, o qual solicita divulgação da 
2ª Parada do Orgulho Louco de Foz do Iguaçu, em 
comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental. 

XIV EPP e I CIPTF – Foi apresentada a avaliação geral 
dos eventos XIV Encontro Paranaense de Psicologia 
e I Congresso Internacional de Psicologia da Tríplice 
Fronteira. 

Comissão Organizadora do VIII COREP – Confirmação 
dos nomes aprovados para compor a Comissão 
Organizadora do VIII COREP-PR: Psic. Denise 
Matoso, Cons. Karin Bruckheimer, Cons. Maria 
Sezineide Cavalcante de Mélo, Psic. Kamilla Scremim 
Figueiredo, Psic. Cristiane Rocha Kaminski, Cons. 
José Antonio Baltazar e Cons. João Baptista Fortes 
de Oliveira.

Orçamento para o exercício 2013 – Apresentação da pro-
posta orçamentária para 2013. 
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III ENCONTRO PRESENCIAL COM PSICÓLOGOS QUE 
ATUAM NO SUAS

No dia 11 de setembro de 2012, aconteceu, na sede do 
CRP-PR, em Curitiba, o III Encontro presencial com 
Psicólogos que atuam no Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), organizado pela Comissão de Psicologia 
Social e Comunitária. O evento contou com a participação 
presencial de 58 pessoas – dentre eles, representantes de 19 
municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Além 
daqueles que assistiram ao Encontro pela internet, um 
grande grupo de Psicólogos também acompanhou o evento 
por meio da transmissão online, assistida no Anfiteatro do 
Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ).

O tema desse III Encontro foi “Avaliação Psicológica no 
Contexto Psicossocial”. O evento contou com contribui-
ções das Psicólogas Mari Ângela Calderari Oliveira (CRP-
08/01374) e Cléia Oliveira Cunha e Solange Leite (CRP-
08/00477), sob a coordenação da Psicóloga Anita Carolina 
Quandt (CRP-08/09294). 

A fala da Psicóloga Mari Ângela ressaltou que a avaliação 
psicológica permite compreender os processos subjetivos, 
evidenciando que essa ação não se restringe à aplicação de 
testes e pressupõe a leitura da realidade numa perspectiva 
psicossocial. Cléia explicou que o campo das intervenções 
psicossociais direciona-se para a potencialização das capaci-
dades existentes no sujeito, e Solange falou do papel essencial 
que o Psicólogo exerce ao realizar uma leitura da subjetivida-
de, inserindo assim as ações do Psicólogo no campo social.

Observando a considerável participação dos profissionais 
no evento, o CRP-PR gostaria de agradecer aos municípios 
que liberaram seus funcionários para acompanhar a série 
de encontros e lamenta a dificuldade que muitos Psicólogos 
têm encontrado em participar dos eventos, por conta da não 
liberação das organizações em que trabalham – incluindo 
nesse grupo membros da Comissão Organizadora. Ressal-
tamos que esses encontros têm como objetivo articular o 
conhecimento prático e teórico, de forma a construir um 
referencial de trabalho que possa auxiliar e ser condizente 
com a realidade dos profissionais que atuam no Paraná. Para 
tanto, consideramos que a participação ativa dos Psicólogos 

que estão atuando diretamente com a população é absoluta-
mente necessária.

I ENCONTRO PARANAENSE DE PROFESSORES DE PSI-
COLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO E DISCI-
PLINAS CORRELATAS

No dia 29 de setembro, a Comissão de Psicologia Organi-
zacional e do Trabalho do CRP-PR realizou o I Encontro 
Paranaense de Professores de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho e Disciplinas Correlatas. O objetivo desse evento 
foi mapear dados da área, proporcionar a troca de práticas 
de ensino e estimular reflexões e discussões acerca da iden-
tidade do profissional que atua nesse campo de trabalho e 
também a respeito de como vem sendo construída e visu-
alizada a imagem social da Psicologia Organizacional e do 
Trabalho. 

O Encontro contou com a participação de onze Psicólogos 
– representando sete Instituições de Ensino Superior do 
Paraná (IES) –, que, divididos em dois grupos, discutiram 
sobre três eixos temáticos:

• Formatação das disciplinas.

• Percepções atuais.

• Estratégias de ensino e motivação dos alunos.

A fim de desenvolver apontamentos que possam solucionar 
os problemas apontados, as reflexões desenvolvidas volta-
ram-se a compreender quais são as percepções atuais sobre 
os temas selecionados e como os alunos dos cursos de forma-
ção em Psicologia têm, em sua maioria, se relacionado com 
o campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Os 
encaminhamentos feitos ao final do evento foram: 

• Realização de um Encontro bimestral entre os professores.

• Criação de um grupo de discussão por e-mail.

• Delimitação de uma temática específica por encontro.

• Mapeamento de dados junto às IES.

• Realização de pesquisas junto aos alunos.

• Realização do próximo encontro em 10/11/2012.
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• Envio de material de subsídio aos professores que estive-
ram presentes e a todos que foram convidados.

• Publicação de dados nos meios de comunicação do CRP.

FLASH MOB

O CRP-PR realizou, por intermédio da Comissão de Estu-
dantes, um Flash Mob para a sensibilização da população 
sobre a Psicologia. A ação, que será feita em três etapas nos 
meses de outubro, novembro e dezembro, faz parte das co-
memorações dos 50 anos da regularização da profissão do 
Psicólogo. O primeiro Flash Mob aconteceu no domingo, 
21 de outubro, às 11h30, na Feira do Largo da Ordem com 
apresentação do grupo musical “Narciso Nada” e distribui-
ção de flyers sobre Psicologia para a população. 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL

A Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de 
Saúde de Curitiba realizou, no dia 9 de outubro, um even-
to em comemoração ao Dia Mundial de Saúde Mental, no 
Mercado Municipal de Curitiba.

A programação contou com mesas-redondas, palestras, 
apresentações musicais e uma roda de conversa sobre o tema 
“Rede de atenção psicossocial e controle social”, mediada 
por Psicólogos do CRP e profissionais do NAAPS.

O Psicólogo Bruno Jardini Mader (CRP-08/13323) partici-
pou do evento representando o CRP-PR. 



Depressão:
uma crise global

Em 1992, o americano Richard Hunter, secretário da 
World Federation for Mental Health, instituiu 10 de 
outubro como o Dia Internacional da Saúde Mental. 
Desde então, todos os anos, são selecionados temas 

para pautar as principais discussões que serão realizadas. 
Neste ano, o escolhido foi Depressão: uma crise global. 

Em todo o mundo, o cenário desenhado pelos diversos 
fatores que envolvem essa doença é preocupante. Se-
gundo dados levantados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), atualmente, a depressão atinge cerca de 
350 milhões de pessoas, de todas as classes sociais e de 
todas as idades. 

Ainda de acordo com a OMS, em 2004, foi constatado 
que a depressão é a terceira doença que mais atinge à po-
pulação mundial; as perspectivas são de que, até 2030, 
esta chegará a ser a doença que mais afetará a saúde da 
população, mais ainda que o câncer e doenças cardíacas 
ou degenerativas.

Suicídios

Os números revelam ainda que, por ano, quase 1 milhão 
de pessoas cometem suicídio e outras 20 milhões fazem a 
tentativa – a OMS indica que a maior parte desses casos 
são cometidos por indivíduos que apresentavam depressão 
e não receberam tratamento adequado ou em tempo. No 
Brasil, de acordo com os dados levantados por uma pesquisa 
denominada Mapa da Violência (2011) – realizada pelo 
Instituto Sangari, para fazer um levantamento estatístico 
sobre a ocorrência de mortes causadas por formas violentas 
entre os anos de 1998 e 2008 –, os índices de suicídio 

no Brasil podem ser considerados relativamente baixos, 
quando comparados aos de outros países. Esse estudo 
mostrou que, no ranking de suicídios que foram registrados 
nos 100 países analisados, o Brasil ocupa a 73º posição. 

De 1998 a 2008, o número de suicídios registrados no 
nosso país passou de 6.985 para 9.328, representando um 
aumento de 33,5%. Nesses 10 anos, de todos os estados 
brasileiros, os maiores índices de suicídios registrados 
foram no Rio Grande do Sul – que, em 2008, marcou 
1.102 mortes (mais que o dobro da média nacional). 
Nesse mesmo ano, no Paraná, ocorreram 632 casos, dos 
quais, 85 foram em Curitiba. A pesquisa revela ainda que, 
considerando todos os suicídios registrados em 2008, no 
Brasil, 79,1% deles foram cometidos por homens; no 
Paraná, essa taxa foi de 77,6.

Falta de tratamento

Nos últimos anos, a escala mundial da depressão tem au-
mentado consideravelmente. A OMS destaca que um dos 
fatores agravantes dessa realidade é justamente a falta de 
oferta de tratamentos, somado à dificuldade que a popu-
lação encontra em ter acesso aos que são oferecidos. 

Em outra pesquisa da OMS, observou que, em todo mundo, 
cerca de 50% dos casos de depressão não são tratados e que, 
frequentemente, a maior parte dos tratamentos oferecidos 
é inadequada e, portanto, ineficiente. 

Mesmo com a proporção de casos aumentando e com a 
crescente divulgação da mídia sobre o que é a doença, quais 
são suas características mais típicas e quais são as formas de 
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tratamento que se pode buscar, a maior parte dos indiví-
duos que sofrem com a depressão (direta ou indiretamente) 
ainda apresenta falta de conhecimento sobre o assunto. 

Assim, ao trazer esse tema para as discussões acerca dos 
distúrbios mentais, o objetivo foi despertar os profissio-
nais que trabalham na área de Saúde Mental, assim como 
a população em geral, para a necessidade urgente de rea-
lizar ações de prevenção, diagnóstico e tratamento dos 
casos. Outro alerta realizado pela OMS foi com relação 
ao combate do estigma existente em torno da doença, o 
qual ainda gera muitos preconceitos em relação às pessoas 
que são diagnosticadas como depressivas e afasta outros 
tantos de buscarem ou aceitarem tratamento.

Depressão pós-parto

Com os índices atuais, a depressão pode e deve ser con-
siderada um problema grave que concerne às questões da 
Saúde Pública de todos os países. Além de afetar o indi-
víduo que sofre com a doença, afeta também aqueles que 
estão próximos – familiares, companheiros, colegas de 
trabalho etc. Ou seja, os problemas gerados pela depres-
são ultrapassam o campo da individualidade, interferin-
do também nos aspectos sociais e prejudicando aqueles 
que têm relação com o sujeito depressivo.

Um dos tipos de depressão que mais podem gerar pre-
juízo “em cadeia” é a depressão pós-parto. Em 2008, a 

contato 17



OMS realizou uma pesquisa revelando que, tanto nos 
países desenvolvidos como nos em desenvolvimento ou 
nos subdesenvolvidos, a depressão costuma atingir 50% 
mais mulheres do que homens. Junto com esse dado, o 
estudo registrou ainda que a depressão pós-parto da mãe 
pode ser responsável por futuros problemas de crescimen-
to que a criança poderá desenvolver. Considerando as es-
tatísticas, dentre cinco mulheres que dão à luz, uma delas 
apresenta depressão pós-parto, a perspectiva lançada pelo 
referente estudo citado acima é alarmante.

Manejo da Depressão na 
Rede Pública de Curitiba

Em maio deste ano, Curitiba passou, oficialmente, a ter 
o primeiro Laboratório Brasileiro de Inovação no Manejo 
de Condições Crônicas de Saúde. De acordo com o Psi-
quiatra Gustavo Adam, o laboratório surgiu da necessida-
de de tratar as condições crônicas em Saúde (entre elas, 
o diabetes, a hipertensão arterial sistêmica e a depressão) 
com tecnologias mais eficientes. “As tecnologias desenvol-
vidas para o tratamento das doenças em geral, no modelo 
atual, foram desenvolvidas para dar respostas a situações 
agudas e, por isso, não trazem uma resposta efetiva e nem 
melhorias na qualidade de vida dos doentes que apresen-
tam doenças crônicas”, esclarece.

A fundamentação principal do tratamento desenvolvido 
no Laboratório é o autocuidado compartilhado, no qual, 
além de receber orientações de um médico, o paciente 
recebe suporte de uma equipe formada por enfermeiras, 
dentistas, nutricionistas, farmacêuticos e Psicólogos. 
“O atendimento sai de um modelo de palestra para 
um modelo de convers a, no qual é valorizado o que 
o paciente já sabe. A partir desses conhecimentos que 
o paciente já tem, são feitas as orientações e, assim, 
juntos, pactuamos metas para realizar uma mudança de 
comportamento”, explica a Psicóloga Caroline Santos 
Souza Nascimento (CRP-08/11376), que trabalha na 
Unidade Municipal de Saúde Alvorada, que fica no 
bairro Uberaba, em Curitiba.

O autocuidado compartilhado tem como objetivo fa-
zer com que os pacientes que sofrem de doenças crô-

nicas desenvolvam uma maior consciência sobre a res-
ponsabilidade que têm sobre o seu próprio estado de 
saúde. Carolina aponta que o grande diferencial desse 
modelo de cuidado é justamente a mudança compor-
tamental do paciente.

“Os pacientes alteram o estilo de vida que levam, o 
que traz como resultado o aumento da autoestima. 
Além disso, esse modelo proporciona a aproximação 
dos pacientes, aumentando os vínculos com a equipe e 
com a comunidade e fortalecendo o comprometimen-
to com o tratamento”.

O laboratório ainda está em processo experimental, 
porém nos locais em que o Modelo de Cuidado às 
Condições Crônicas está implantado há mais de um 
ano, já é possível observar alguns resultados. “O relato 
da equipe é que, nos últimos doze meses, nenhuma 
pessoa da área precisou ser encaminhada para Centros 
Municipais de Urgências Médicas (CMUMs) em 
virtude de agudização do quadro de suas condições 
crônicas, nem precisaram ser solicitadas consultas de 
especialistas. Além disso, verificou-se a redução de 
15% no consumo de medicamentos para o controle do 
diabetes, hipertensão e depressão e reduziu-se em 50% 
o número de solicitação de exames complementares”, 
relata Adam. 

De acordo com a Secretaria de Saúde de Curitiba, a 
depressão atinge cerca de 11% da população da cida-
de. Adam explica que, dentre as pessoas que compare-
cem às Unidades de Saúde com mais frequência, esse 
indicador acaba sendo ainda mais elevado. “Isso se 
levarmos em conta tanto as já diagnosticadas, quan-
to aquelas que ainda não tem o diagnóstico definido, 
mas que realizam algum acompanhamento por co-
morbidades clínicas”. Situação, esta, muito comum 
nos quadros de depressão.

Lembramos que os dados apresentados aqui são referen-
tes à parcela da população que utiliza a rede pública de 
saúde, não representando o total de casos de depressão 
diagnosticados na capital; deve-se considerar ainda que 
há outra parcela considerável de pessoas que são atendidas 
em clínicas e consultórios particulares. •
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Liberdade de expressão 
ou preconceito?

Como sabemos, no final do mês de agosto 
deste ano, o colunista do jornal Gazeta do 
Povo, Carlos Ramalhete, publicou um texto 
intitulado “Perversão da adoção”. Texto esse 

que gerou polêmica e manifestações controversas entre 
a população curitibana ao defender que só é legítima 
a chamada “família tradicional”. Ou seja, Ramalhete 
defende – num jornal de relevante circulação no Paraná 
– a ideia de que uma família só pode ter esse “título” se 
for composta por: papai, mamãe e filhinhos. Em outras 
palavras, de forma grosseira, Ramalhete incita a exclusão 
e ainda justifica que a “família tradicional” deve ter 
sua legitimidade exclusiva garantida por lei, pois, do 
contrário, “nossas criancinhas” continuarão sofrendo 
“bule” na escola. É como se ele estivesse dizendo: Sim! 
Nossas crianças precisam crescer somente nessa suposta 
família tradicional, se fugirem a tal regra, sofrerão. 
Seguindo esses pressupostos, não vamos ensiná-las a 
respeitar diferenças, vamos sim deixá-las todas iguais! 

Até parece que uma “família tradicional” é garantia 
de felicidade! Ramalhete critica as mudanças consti-
tucionais que hoje garantem legitimidade às diferentes 
composições familiares e considera que estamos regre-
dindo, em termos legais, ao permitir uma “perversão 
da adoção”.

Existem aí, três pontos importantes: 1) o discurso de 
Ramalhete exclui a legitimidade de quaisquer outras 
formações familiares que não a “tradicional” – inten-
sificando a exclusão e, consequentemente, sedimentan-
do bases para aquilo que hoje nomeamos de bullying; 

2) a “família tradicional” de Ramalhete está unicamente 
sustentada na biologia, excluindo toda a capacidade hu-
mana de criar relações legítimas sustentadas pelo afeto, 
para além do fator biológico; 3) seu discurso, preconcei-
tuoso e excludente, foi veiculado por um jornal de maior 
circulação no estado e, até o momento, nada efetivo foi 
feito sobre tal ocorrido.

Não é admissível confundir um discurso preconceituoso 
com liberdade de expressão. Vale ressaltar, ainda, que o 
colunista nem ao menos demonstra proximidade com os 
conceitos de perversão, patologia ou constituição de fa-
mília – suporte teórico sobre os quais profissionais qua-
lificados têm a obrigação de compreender para, só assim, 
manifestar opiniões.

Considerando que o discurso preconceituoso é perverso 
(e criminoso), é preciso que fiquemos, como Psicólogos, 
atentos e atuantes no trabalho de denúncia e de fiscaliza-
ção de tais atos. O que estou querendo asseverar é a im-
portância de que a categoria de Psicólogos se uma, a fim 
de aumentar sua atuação e manifestação contra o que se 
pode encontrar em certos discursos e que nem sempre 
a população geral consegue observar. Aí está, inclusive, 
um dever ético da nossa profissão.

O discurso “ramalhetiano” é verdadeiramente precon-
ceituoso, podendo incitar o ódio e justificar atitudes 
violentas de exclusão. Assim, é preciso denunciá-lo e exi-
gir das autoridades – e do jornal que ele representa – as 
devidas sanções. No mínimo, há de se impedir que esse 
colunista continue incitando o preconceito. •

Ligia Maria Durski (CRP: 08/12755)
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Histórico Sistema Conselhos 
de Psicologia

A regulamentação da profissão e formação do 
Psicólogo aconteceu em 27 de agosto de 1962, com 
a aprovação da Lei 4.119, cerca de dois anos antes do 

golpe de 1964, que instaurou a ditadura militar no Brasil 
– ano no qual foi publicado o Decreto 53.464, de 21 de 
janeiro, que regulamenta a Lei 4.119. Mas até que isso 
acontecesse, foram muitos os debates e movimentações 
dos Psicólogos. 

Já no final da década de 1940, quando surgiram os 
primeiros cursos de especialização em Psicologia, os 
profissionais atuantes na área já tentavam se organizar 
para estabelecer parâmetros de reconhecimento da 
Psicologia como ciência e profissão independentes e para 
que fossem, portanto, determinadas regulamentações 
para a formação e atuação dos Psicólogos. Foi assim 
que, em 1953, a Associação Brasileira de Psicotécnica 
apresentou ao Ministério de Educação e Cultura o 
primeiro anteprojeto de lei que propôs a regulamentação 
da formação e da profissão de Psicólogo.

Durante toda década de 1950, fortemente caracterizada 
pela urbanização e modernização acelerada (especialmen-
te durante o governo de “Cinquenta anos em cinco”, de 
Juscelino Kubitschek – 1956 a 1961), diversas propostas 
de regulamentação foram feitas, mas não aprovadas. Ain-
da que os aspectos sociais, políticos e econômicos (gover-
no em regime democrático, crescente desenvolvimento 
econômico, fortalecimento do mercado interno, abertura 
ao capital externo, avanço da industrialização, ascensão 
da classe média etc.) pudessem ser considerados propícios 
ao estabelecimento da autonomia da Psicologia, existia 
ainda muita discordância entre as diversas áreas interes-
sadas. 

Dentre as inúmeras dificuldades encontradas para que 
a aprovação dos projetos apresentados se concretizasse, 
destacam-se: as divergências com relação à denominação 
do profissional atuante na área de Psicologia (psicólogo 
ou psicologista); o tempo necessário de atuação compro-
vada como Psicólogo para que fosse concedido o registro 
ao profissional;  a duração dos cursos de bacharelado e 

licenciatura; a composição dos cursos de Psicologia como 
parte do quadro das Faculdades de Medicina ou de Filo-
sofia; a exclusiva atividade de psicoterapia aos Psicólogos, 
e não aos médicos. 

Assim, sucederam-se inúmeras sugestões de modificação 
até que, em 1960, um grupo 20 Psicólogos, representando 
26 entidades paulistas de Psicologia, se reuniu para elabo-
rar um documento, denominado Respostas e sugestões às 
questões surgidas em reunião de 27/12/60, que, mais uma 
vez, propôs alterações à segunda proposta de  regulamen-
tação – o substitutivo Adaucto Cardoso (Projeto nº3825 
B), formulado em 1953, no I Congresso Brasileiro de Psico-
logia, realizado em Curitiba. Sete anos se passaram para 
que essa proposta fosse enfim aprovada e, então, transfor-
mada na Lei 4.119 de 27 de agosto de 1962, assinada por 
João Goulart. 

É importante notar que, mesmo quando se alcançou a 
regulamentação da formação e da profissão de Psicólogo 
(assim como o estabelecimento de suas atividades 
privativas), algumas questões importantes para a 
organização da classe ainda precisavam ser atendidas. 
Assim, em 1966, foi elaborada a primeira versão do 
Código de Ética dos Psicólogos e, somente em 20 de 
dezembro de 1971, foi aprovada da Lei 5.766, que criou o 
Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais.

Durante nove anos, como ainda não havia sido criado o 
CFP, ficou a cargo do Conselho Federal de Educação es-
tabelecer as diretrizes dos cursos de formação em Psicolo-
gia. E foi sob as escolhas do Ministério da Educação que 
se formou uma comissão, composta por cinco professores 
e especialistas da Psicologia (advindos de universidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), para apro-
var ou reprovar os registros de profissionais atuantes na 
área de Psicologia, determinando a quem seria permitido 
atuar como Psicólogo.

Com o golpe de 64, o regime estabelecido pelo 
governo ditatorial militar, altamente repressivo, inibiu 
as iniciativas dos Psicólogos, assim como a de outros 

matériacontato
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profissionais, no sentido de que pudessem formar um 
Conselho que proporcionasse a organização da classe. 
Foi somente em 1971, sob o governo do general Emílio 
Médici (1969-1974) e de suas promessas de reestabelecer 
a democracia no Brasil (o qual, coincidentemente, foi o 
período mais repressivo da nossa história), que aconteceu 
a aprovação da já citada Lei 5.766, que criou o CFP e 
seus Regionais. 

Há de se notar que foi sob a vigência do Ato Inconstitu-
cional nº5 (AI-5), instituído em 1968, que a Lei 5.766 
foi aprovada – nesse contexto,  é possível perceber que a 
lei foi construída de maneira a permitir que as estruturas 
hierárquicas criadas para os órgãos que regulamentam e 
representam a classe dos Psicólogos pudessem ser contro-
ladas por um poder maior.

A criação do CFP e regionais certamente foi uma 
conquista dos Psicólogos, fruto da dedicação em estudos 
e pesquisas, e da garra em reivindicações. Ainda assim, 
a ditadura militar se impôs à estruturação dos nossos 
órgãos de classe. O CFP já assumiu o Sistema Conselhos 
como órgão supremo, ao qual todos os CRPs estavam (e 
ainda estão) subjugados. Então, quando a Lei 5.766 foi 
regulamentada (o que aconteceu apenas em 1977, com 
o Decreto 79.822), toda a estrutura de funcionamento 
hierárquico entre o CFP e os CRPs já havia sido 
estabelecida e estava sendo executada.

Os critérios para o empossamento dos primeiros 
conselheiros do CFP foram definidos pelo então Ministro 
do Trabalho, Julio Barata – que convocou delegados das 
entidades de Psicologia que participaram do III Encontro 
Nacional (ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, em 1973) 
a comparecer numa reunião na qual foram escolhidos 
os Psicólogos a serem tornados conselheiros do CFP. 
Nessa mesma ocasião, ficou determinado que haveria 
um conselheiro e um suplente por região, com exceção 
dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo que tiveram 
direito a dois conselheiros e dois suplentes – para isso, 
justificou-se que o número de Psicólogos residentes nesses 
dois estados era maior. 

Até conseguirmos a regulamentação da Psicologia (em 
1962) e até o golpe militar de 1964, nós, como nação bra-
sileira, vivíamos um processo governamental que buscava 
se aproximar da democracia. Sendo assim, enquanto Psi-
cólogos, estávamos conseguindo nos organizar da mesma 
forma. Contudo, também fomos sofremos as interferên-
cias da ditadura militar e, em 1971, quando finalmente 
logramos a criação dos nossos órgãos regulamentadores, 
que deveriam servir à organização e à atuação democrá-
tica dos Psicólogos brasileiros, assistimos à criação de um 
Sistema Conselhos “moldado” à lógica do regime totali-
tário. Tendo sua origem ligada à ditadura militar, estabe-
leceu-se um modelo de controle político e financeiro dos 
Regionais pelo CFP (que vigora até hoje).
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Seguindo o processo de redemocratização do governo bra-
sileiro –  depois de 20 anos de ditadura, em 1984, o Brasil 
restabeleceu o regime democrático, elegendo Tancredo 
Neves como Presidente da República (no dia 21 de abril 
de 1985, Tancredo morreu; eleito vice-presidente, José 
Sarney, assumiu em seu lugar) –, os esforços objetivando a 
democratização da do Sistema Conselhos também foram 
ganhando voz. Os Psicólogos sentiam que precisavam se 
organizar para alterar a Lei 5.766 e promover as alterações 
necessárias para que as estruturas sob as quais o Sistema 
Conselhos foi fundado também fossem democratizadas. 

Como resultado dessa movimentação, dos dias 25 a 
28 de agosto de 1994, na cidade de Campos do Jordão 
(SP), foi realizado o Congresso Nacional Constituinte da 

Psicologia (que, na sequência, foi tomado como o I Congresso 
Nacional da Psicologia), o qual teve como matéria principal 
a reformulação do Sistema Conselhos, com a proposta de 
criar, para tanto, um Conselho Nacional de Psicologia. 
Também no II Congresso Nacional da Psicologia, realizado 
entre os dias 28 de agosto e 1° de setembro de 1996, em Belo 
Horizonte (MG), discutiu-se a necessidade de promover 
alterações na Lei 5.766 e, ao final, produziu-se um texto 
substitutivo. No entanto, nesse período, o Brasil vivia o 
auge do governo neoliberal do PSDB/PFL, e os Psicólogos 
participantes do I CNP entenderam que seria perigoso 
encaminhar qualquer pedido de alteração lega naquele 
momento, pois identificaram o risco de que a profissão, 
que tantos Psicólogos lutaram para constituir, acabasse 
sendo desregulamentada. •

do nosso estado. Aqui, tínhamos a Associação dos 
Psicólogos do Paraná, formada por indivíduos en-
gajados nas causas referentes  à profissão e à ciên-
cia da Psicologia; profissionais que se esforçavam 
cotidianamente para esclarecer a população sobre 
a função do Psicólogo e para denunciar aqueles 
que atuavam como tais sem que tivessem licença 
nem formação para isso.

Assim, em reunião com o CFP, em 23 de abril de 1979 
(mesmo ano em que foi promulgada a Emenda Cons-
titucional nº11, que, num processo de aproximação 
com a democracia, revogou o AI-5 e todos os outros 
Atos Inconstitucionais), o Paraná conseguiu demons-
trar que a base de Psicólogos residentes no nosso es-
tado (na época, havia 495 profissionais registrados) 
permitia que tivéssemos tanto  autonomia financeira 
quanto política, reivindicando a criação do CRP-08, 
autarquia representante dos Psicólogos do Paraná – 
que se estabeleceu no dia 27 de agosto daquele mes-
mo ano.

Assim, ficou decidido esperar até que o cenário 
político nacional se tornasse mais propício para 
receber as demandas dos Psicólogos. Contudo, 
nos Congressos seguintes, não se tratou mais do 
assunto de rever as estruturas do Sistema Con-
selhos, de modo a reconstruí-la em um modelo 
democrático. Parece que após um grupo assumir 
a direção do CFP, não mais se interessaram pela 
não hierarquização do sistema, ou de controlar 
os Conselhos Regionais por meio do Conselho 
Federal. Inicialmente, foram criados sete Conse-
lhos Regionais. Na configuração original, o Paraná 
pertencia ao CRP-07 (composto pelos estados da 
região sul do Brasil – Paraná, Santa Catariana e 
Rio Grande do Sul), com sede em Porto Alegre. 
A dependência em relação à sede do CRP-07 e 
as diversas dificuldades (causadas, principalmen-
te, pelo distanciamento físico do nosso estado em 
relação à capital do RS) aumentaram gradativa-
mente a necessidade de autonomia para resolver 
as crescentes questões de interesse dos Psicólogos 

CRP-PR
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Durante o XIV Encontro Paranaense de Psicolo-
gia e I Congresso Internacional da Tríplice Fron-
teira realizado em agosto, na cidade de Foz do 
Iguaçu, a Comissão de Ética do CRP-PR apre-

sentou no III Fórum de Professores de Ética, sob o 
tema “Um olhar sobre o ensino da Ética”, trabalhan-
do três eixos: 

1. Ética e Diretrizes Curriculares.
2. Ética Legislação (Teoria e Prática).
3. Ética e os diferentes campos de atuação.

O Fórum contou com a participação de 26 professo-
res da disciplina de Ética de várias Instituições de 
Ensino Superior.  As Psicólogas Amarílis de Fátima 
Wozniack Falat (CRP-08/06610) e Suzana Maria 
Borges (CRP08/01855) ministraram palestras, se-
guidas da apresentação da pesquisa intitulada O(A) 
Psicólogo(a) e os processos éticos no CRP-PR: carac-
terização das denúncias e perfil dos(as) profissionais 
com processos éticos instaurados pelo CRP-PR no 
período de 2000 a 2011, realizada pela Socióloga Ana 
Inês Souza (CREPOP). 

Na sequência desse protocolo inicial de abertura do 
Fórum, as palestrantes enfatizaram o papel da COE 
no Sistema Conselhos e a aplicação do Código de 
Ética na prática cotidiana da profissão. Depois dis-
so, os participantes foram organizados em grupo e 
realizaram discussões e debates acerca dos três eixos 
propostos, articulando as informações apresentadas 
inicialmente nas palestras. 

Como resultado desses debates, os participantes fina-
lizaram as atividades redigindo um texto norteador 
com as seguintes sugestões: de como os professores 
das disciplinas de Ética e as instituições de ensino 
podem avançar em direção às melhorias e atualiza-
ções sobre os temas discutidos nesse momento. 

O resumo do trabalho em grupo destacou para o 
Eixo 1: que a carga horária da disciplina de Ética nos 

cursos de formação de Psicólogos tem sido insuficien-
te e que seria interessante estabelecer um número mí-
nimo de horas para a disciplina, a fim de promover 
uma coerência entre as cargas horárias ofertadas em 
cada instituição e a necessidade de trabalhar, em um 
primeiro momento, a Ética geral com os fundamen-
tos da  filosofia e também, com um prazo de tempo 
razoável, trabalhar todo conteúdo da legislação, a 
prática profissional e as infrações éticas do profissio-
nal nas várias áreas. 

Com relação ao Eixo 2, os participantes defenderam 
a necessidade de conhecer, além do Código de Ética 
e da legislação vigente que rege a profissão, as reso-
luções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) – 
relacionando tudo isso a aspectos da realidade dos 
profissionais e trabalhando para fortalecer o compro-
misso ético do Psicólogo com a sua própria profissão, 
ajudando-o e incentivando-o a manter-se atualizado 
sobre as transformações sociais na cultura e na histó-
ria da categoria profissional. 

Sobre o Eixo 3, discutiu-se que a Ética deve ser incor-
porada de forma interdisciplinar durante todo o curso 
de formação do Psicólogo, trabalhando a transversa-
lidade, e  ressaltou-se que todo docente, independen-
temente da disciplina que ministra, é  responsável 
pela constituição do aluno como sujeito formador 
da sua ética “como se cada código deontológico fosse 
marcado como significante”.

Assim, como resultado do III Fórum de Professores de 
Ética, os grupos decidiram que sejam levadas pro-
postas ao próximo Pré-congresso nacional (que 
acontecerá em 2013), em formato de proposições 
que contemplem todas essas reflexões, culminando 
em uma carta de intenções, a ser encaminhada às 
Instituições de Ensino Superior que oferecem cursos 
de formação em Psicologia, com o objetivo de esti-
mular novas abordagens nas maneiras de oferecer a 
disciplina de Ética. •

Participantes do III Fórum 
de Professores de Ética 
propõem mudanças
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A Pesquisa e seus Desa�os 
na Prática Hospitalar

Comissão de Psicologia Hospitalar

A 
saúde é considerada, pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), como um estado de 
bem-estar físico, mental e social e constitui-
-se como um dos direitos fundamentais do ser 

humano. A Constituição Brasileira compreende que a 
saúde é, além de um direito do cidadão, um dever do 
Estado, que deve garanti-la mediante políticas sociais 
e econômicas. O Psicólogo foi inserido no processo de 
cuidados a partir dessa concepção integral de saúde, e 
sua atuação, conforme Ismael (2010), promove a análise, 
a formação e a melhoria do sistema de saúde. 

Na atuação hospitalar, o Psicólogo deve trabalhar 
para fornecer apoio psicológico, visando o alívio das 
tensões, o enfrentamento da doença e a promoção do 
bem-estar emocional.  Simonetti (2004, p.15) aponta 
que a “Psicologia hospitalar é o campo de entendi-
mento e tratamento dos aspectos psicológicos em tor-
no do adoecimento”. 

No hospital, o Psicólogo trabalha com o tratamento, 
a prevenção e a promoção/produção de saúde, fun-
damentando-se sempre na tríade paciente-família-
-equipe (Campos, 1995). O trabalho com os fami-
liares deve servir como um espaço e um momento 
de recuperação psíquico-emocional, promovendo a 
humanização e resgatando o papel e a função dos fa-
miliares para que participem como coadjuvantes no 
tratamento e na recuperação do paciente. 

Considerando que a equipe formada é multiprofissio-
nal, deve-se promover um aprimoramento da comuni-
cação entre os profissionais, objetivando alcançar um 
consenso frente às dificuldades/queixas apresentadas 
pelos pacientes e/ou familiares. Lembramos ainda que 
esse tipo de prática acontece em diversas realidades, 
como hospitais públicos, privados ou filantrópicos, em 
caráter de internação ou atendimento ambulatorial.

Caracterizado o contexto em que a prática do Psicó-
logo hospitalar se desenvolve, revela-se a peculiari-

dade desta realidade, das intervenções, do trabalho 
realizado em equipe multiprofissional e da ênfase na 
“subjetividade”. Os conceitos transmitidos pela uni-
versidade, voltados aos modelos de atuação na área 
clínica, também não são suficientes para atender às 
demandas que o Psicólogo recebe quando está no 
contexto hospitalar. Considerando isso, a pesquisa 
surge como desafio na sistematização e comunicação 
do trabalho, pois a exigência não parte apenas das 
instituições e das equipes multiprofissionais, mas do 
próprio Psicólogo, no intuito de produzir conheci-
mento e cientificidade, ampliar suas formas de inter-
venção, formalizar as práticas, além de transmitir o 
que se faz.  

Ainda hoje o Psicólogo tem o hábito de estudar, mas, 
infelizmente, nem sempre tem ações de pesquisar, es-
crever e publicar. Dentro do hospital, a pesquisa se 
faz importante, pois pode comprovar a eficácia da 
atuação. A pesquisa possibilita a mudança na crença 
de que o trabalho psicológico não é palpável e viabi-
liza a comunicação e o acesso a outros profissionais 
da equipe que, muitas vezes, desconhecem e/ou não 
valorizam o trabalho do Psicólogo. 

Com a necessidade de discutir sobre o tema, a Co-
missão de Psicologia Hospitalar do CRP-PR, que 
promove anualmente o Fórum de Psicologia Hospita-
lar, propôs refletir e compartilhar com profissionais e 
acadêmicos interessados na área o tema “A pesquisa e 
seus desafios na prática hospitalar”. 

As discussões permearam questões como a pesquisa 
quantitativa e qualitativa, suas características e sua 
complementaridade; reflexões sobre o que se pretende 
pesquisar e o que se pretende com a pesquisa. As apre-
sentações enfatizaram a importância da formulação 
de uma boa pergunta, o que auxilia na do projeto, em 
seu desenvolvimento e nas conclusões. Destacou-se 
que, além de replicar conhecimento, a pesquisa não 
precisa ser inédita ou alcançar os resultados esperados 
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para ser publicada: a produção de conhecimento deve 
ser sempre valorizada. 

A pesquisa pode estar inserida em qualquer lugar e jun-
to a diferentes atuações dos profissionais, ou seja, a pes-
quisa parte da experiência do profissional. Vários pro-
jetos de pesquisa e suas decorrentes publicações foram 
idealizados e se tornaram possíveis a partir da neces-
sidade de sistematizar e formalizar um conhecimento 
que as boas práticas/intervenções a nós se apresentam. 

Mesmo assim, a realização de pesquisas é uma prá-
tica que ainda permanece distante de muitos Psicó-
logos em diversas instituições, já que atualmente é 
um desafio conciliar a rotina do Psicólogo na assis-
tência hospitalar com a elaboração de projetos de 
pesquisa. Segundo Ismael (2010), é necessário ter 
bastante tempo e distribuí-lo adequadamente para 
formular problemas de pesquisa, abordar o pacien-
te, seus familiares, trabalhar com a equipe e ainda 
atuar como membro desta. O delineamento dos es-
tudos prevê também o levantamento de dados, sua 
análise, a descrição dos resultados e a publicação do 
trabalho.  Não podemos esquecer que existem ainda 
exigências formais a serem preenchidas do ponto de 
vista ético e que também conferem morosidade ao 
trabalho e consequentemente acabam distanciando 
ainda mais o Psicólogo desta prática em sua rotina.

Para a realização de qualquer pesquisa com seres 
humanos, é necessária a submissão do projeto a um 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme regu-
lamenta a Resolução 196/96, do Conselho Nacional 
de Saúde. O CEP tem como responsabilidade revisar 
todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres hu-
manos, garantindo que os sujeitos pesquisados sejam 
sempre tratados com dignidade e respeitados em sua 
autonomia. Além da garantia dos princípios éticos, a 
submissão do projeto de pesquisa ao comitê proporcio-
na que o trabalho decorrente desta seja publicado em 
periódicos científicos, possibilitando a divulgação dos 

seus resultados, etapa fundamental para o crescimento 
da Psicologia Hospitalar como campo científico.

O pesquisar é um processo ativo de construção da 
atuação e da história profissional que pode e deve re-
verter seus resultados em favor do mais adequado e 
melhor atendimento ao paciente e à família, junta-
mente com as equipes. 

Os objetivos da comissão de Psicologia Hospitalar em 
incentivar os colegas Psicólogos no desenvolvimen-
to de pesquisas se traduz da seguinte forma: “Nossa 
proposta de produzir conhecimento é contribuir com 
aqueles que procuram dar à Psicologia hospitalar con-
tornos claros e bem delimitados, e retirando-a do senso 
comum com mais especulações do que certezas cientí-
ficas” (Bruscato, Benedetti e Lopes, 2010, p. 215).

Conclusão
Em nossa prática hospitalar, percebemos atualmente 
uma demanda grande dentro dos hospitais para for-
malização das ações e resultados, mostrando indicado-
res na área da Psicologia. O investimento do Psicólogo 
em pesquisa, nesse sentido, reverte em benefício para 
a prática clínica, favorecendo a aproximação do traba-
lho com a equipe e abrindo campo para esses aspectos 
burocráticos e administrativos na prestação de contas 
com nossas instituições, já que favorece medir dados 
e criar indicadores. Também é uma forma de mostrar 
o trabalho que está sendo desenvolvido, transmitindo 
o que se faz e revelando a eficácia da Psicologia no 
ambiente hospitalar.  Ainda, a produção e publicação 
de trabalhos que problematizem diferentes situações 
podem promover avanços na atuação profissional. 

Frente às inúmeras demandas que chegam ao Psi-
cólogo inserido no contexto hospitalar, um de seus 
maiores desafios é conciliar assistência e pesquisa. 
Algo que auxilia nessa conciliação é o trabalho em 
equipe, a parceria com outros profissionais, que é algo 
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constante na prática diária no contexto hospitalar, e 
essencial também para a realização de pesquisas.

Como já mencionado anteriormente, o compartilha-
mento de informações e reflexões acerca do traba-
lho e da contribuição da intervenção de cada pro-
fissional na equipe multidisciplinar pode contribuir 
para o estabelecimento de indicadores de qualidade. 
Tomando o processo de tratamento como um todo, 
esses indicadores levam à identificação e possibilitam 
reconhecer os aspectos positivos e aqueles em que é 
necessário aprimoramento. Isso permite ao profissio-
nal – neste caso, em especial, ao Psicólogo – incre-
mentar a sua prática e, em última instância, favorece 
a qualidade do tratamento (como um todo) prestado 
ao paciente, oportunizando-lhe se apropriar ou de-
senvolver as ferramentas ou recursos necessários para 
sua reabilitação/readaptação à rotina de vida. 

“Criando espaço para pesquisa, pretendemos ser capazes de 
movimentar outras mentes, acionar novas ideias e promo-
ver algum debate. Procuramos manter a mente aberta, ver 
onde os outros ainda não viram, interpretar os dados em 
profundidade, indo além do aparente e desmascarando o 
senso comum, modificar caminhos de forma criativa, sem-
pre rumo ao novo, ao não conhecido, e extrair daí, conheci-
mento”. (Bruscato, Benedetti e Lopes, 2010, p. 215). •
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Avaliação Socioeconômica 
para concessão de benefícios 
não é atividade de Psicólogo
No dia 11 de outubro de 2012, a Comissão de 
Orientação e Fiscalização (COFI) do Conselho 
Regional de Serviço Social do Paraná publicou 
a Orientação nº3, que, dentre diversos esclare-
cimentos e instruções acerca das competências e 
atribuições do profissional de Assistência Social 
no âmbito do Sistema Único de Assistência So-
cial (SUAS), posiciona-se em relação às análises 
socioeconômicas que precisam ser feitas para que 
ocorra ou não a concessão de benefícios eventuais 
e outros benefícios sociais.

“Dentre as profissões do campo social, atualmen-
te, é o assistente social o profissional com a única 
formação inicial que prima pelo preparo específi-
co de seus/suas profissionais para atuar também 
nesta demanda, tendo tais competências definidas 
e legitimadas em lei federal, podendo os/as pro-
fissionais serem responsabilizados ética e tecnica-
mente caso não o façam adequadamente, já que 
são habilitados/as para tal”.

No documento citado, a COFI ressalta que esse tipo 
de avaliação é uma atividade que cabe exclusivamente 
aos profissionais de Serviço Social. Deixando 
claro, portanto, que, embora profissionais da área 
de Psicologia e Pedagogia também desempenhem 
atribuições na política de assistência social, é de 
atribuição privativa do Assistente Social analisar 
(produzir laudos, pareceres e perícias sociais) a 
situação socioeconômica do usuário que poderá ter 
acesso algum benefício. 

“Por fim, os estudos sociais, no âmbito do Servi-
ço Social, é parte intrínseca das ações profissio-

nais dos/as assistentes sociais, não restando dú-
vidas ao af irmarmos que, no âmbito do SUAS, 
as avaliações socioeconômicas para concessão de 
benefícios e análises correlatas deve, em todas as 
situações, serem delegadas e requisitadas aos/às 
assistentes sociais e não a outros profissionais que 
não tenham as dimensões necessárias para esta 
intervenção”.  

PL das 30 Horas avança na 
Câmara dos Deputados

No dia 31 de outubro, a Comissão de Trabalho 
de Administração e Serviço Público (CTASP), da 
Câmara dos Deputados, aprovou, por unanimi-
dade, o Projeto de Lei 3.338/08, de autoria do 
deputado Felipe Bornier (PHS-RJ). 

Em 22 de agosto, o PL, que, seguindo a medi-
da substitutiva do Senado Federal, visa fixar em 
lei a carga horária máxima de trabalho semanal 
do Psicólogo em 30 horas, sem que isso implique 
na redução de salários, foi aprovado, também por 
unanimidade, pela Comissão de Seguridade So-
cial e Família (CSSF). 

Agora, o PL das 30 horas segue para apreciação 
da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e, 
na sequência, deverá ser votado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Como 
a matéria tramita em caráter conclusivo, ou seja, 
caso não haja discordâncias entre as Comissões 
Técnicas e caso não seja movido nenhum recurso 
por parte dos deputados não será necessário que 
tenha ainda que passar por avaliação do Plená-
rio. Sendo assim, recebendo o parecer positivo das 
Comissões, o PL seguirá diretamente para a san-
ção da presidenta Dilma Rousseff. 
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Tônio Luna

Às 6h da manhã, inicia-se um intenso movimen-
to da enfermagem para atender aos pacientes 
internados no Posto 1. Um tanto de ansieda-
de pela chegada do final do turno, que acaba 

às 7h, faz eco no corredor principal. A agitação e as 
conversas gritadas são o despertador dos pacientes. A 
auxiliar de enfermagem chega ao quarto para trocar a 
medicação que, durante toda a noite, entra pelas veias.

Era meu primeiro dia naquela enfermaria, ou melhor, a 
primeira noite. No dia anterior, eu havia sido internado 
para uma cirurgia de emergência. Não tinha a menor 
ideia do que aconteceria comigo, mas imaginava ir para 
casa em dois ou três dias. 

Foram 21 dias, exatos, e cinco cirurgias – a experiên-
cia mais intensa que passei em minha vida. Vivenciei 
o inferno e o purgatório de Dante, em momentos que 
pareciam intermináveis.  Pedi que constasse em ata di-
vina que, se me faltou um ritual de passagem, conside-
rassem aqueles dias como tarefa concluída.  Conhecer 
a fragilidade humana perante a possibilidade da morte 
sedutora nos torna diferentes e, sem saber explicar isso, 
mais simples.

Naqueles dias, conheci pessoas interessantes, algumas 
com as quais tive boas conversas enquanto caminhá-
vamos pelo corredor buscando janelas. Alguns mi-
nutos de sol, sob o olhar curioso das cozinheiras que 
trabalhavam atrás de outra janela, abasteciam a alma 
e aliviavam o medo.  Dividíamos a ansiedade por boas 
notícias, pela melhora e pela alta. 

Com muita frequência, falávamos sobre comida – claro 
que sobre aquelas que não eram servidas no hospital. 
Certa noite, por volta das 3h da manhã, tive que im-
plorar ao meu colega que parasse de falar sobre a costela 
com batatas que a mãe dele tão bem fazia. Aquele prato 
ficou deliciosamente me perseguindo durante todos os 
dias seguintes que fiquei internado e só desistiu de mim 
quando cruzei a porta de saída. Aprendi a me confortar 
com minha imaginação sem necessariamente precisar 
colocá-la em prática.

Certo dia, um rapaz morador de rua e usuário de crack 
entrou na enfermaria. Cortou a mão em uma briga e 
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precisou ser operado. Tiveram que lhe prometer um 
x-salada para que concordasse em ir ao centro cirúrgico. 
Ganhou duas sopas no retorno à enfermaria e se con-
tentou. Pediu para ficar alguns dias a mais, pois na rua 
mal se alimentava. No segundo dia, sua mãe apareceu, 
trazendo o discurso pronto sobre o quanto ele havia des-
truído a vida dela.  Deu a ele 20 reais, suficientes para 
que pedisse para sair do hospital. Em um trabalho vo-
luntário que fiz tempos atrás, em uma intuição religiosa 
que abrigava moradores de rua, ouvi do pastor que ha-
viam constantes recaídas ao uso do crack depois da visita 
de suas mães.

Outro dia, um sujeito que estava com um dos seus pés 
tão comprometido que o cheiro era insuportável entrou 
pela enfermaria. Depois de algumas horas, era impos-
sível ficar no local, muito menos fazer qualquer refei-
ção. Consegui trocar de enfermaria por conta das boas 
relações com a enfermagem, conquistadas com muito 
bom humor e o mínimo de reclamações.  A visita de 
um amigo ator global, que, carinhosamente, tirou fo-
tos e até autografou uma bíblia, ajudou-me a construir 
aquelas relações. Nos dias seguintes, aquilo foi assunto 
no hospital e propiciou-me atenção especial da equipe de 
saúde. Até então, não tinha me apercebido de quantos 
bons amigos eu tenho.

A imprevisibilidade da vida ensinou-me a viver melhor 
cada momento.  Já próximo da última cirurgia, eu ca-
minhava pelo corredor imaginando a alta que se aproxi-
mava, quando fui chamado pela enfermeira chefe. Infor-
mado que havia me contaminado novamente com uma 
bactéria resistente, fui colocado em isolamento e tomei 
mais alguns litros de antibióticos. Só a miragem da cos-
tela com batatas me confortava no momento. Talvez isso 
não fosse verdade, pois a alegre visita de uma das médicas 
que me operou e a da médica cirurgiã plástica me confor-
tavam muito. Ah, a deliciosa transferência que transfor-
ma cosmeticamente uma mulher em deusa!

Saí em alta um dia após a cirurgia plástica. Uma parte mi-
nha queria ficar e todas as outras corriam para o portão. 
Aquela parte permanece importante, pois me alerta dos 
cuidados que devo ter comigo.  Quanto à Divina Comé-
dia, concluí que o paraíso é uma constante construção e 
que não impede uma visita ou outra aos infernos pessoais.  
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assembleiaorçamentária

Caros Psicólogos,  

O valor estipulado para a anuidade de 2013, votado du-
rante a Assembleia Orçamentária realizada em 22 de 
setembro de 2012, no auditório da sede do CRP-PR, em 
Curitiba, foi menor que o máximo sugerido pela  Reso-
lução CFP nº 013/2012, que é de R$ 444,53 para pes-
soa física (incluindo os R$4,53 referentes ao fundo de 
seção). No entanto, o Plenário do CRP-PR decidiu que 
esse valor seria demasiadamente alto, superando nossas 
atuais necessidades. 

Assim, decidiu-se pelo valor de R$ 415,93, considerando 
que essa soma será suficiente para que possamos, no 
próximo ano, continuar nosso trabalho de integração, 
promoção e valorização da classe dos Psicólogos no Paraná, 
além de realizar os Congressos Regionais de Psicologia no 
estado e cobrir os custos do processo eleitoral. 

Lembramos que no ano passado não houve aumento no 
valor da anuidade. Mesmo assim, o plenário decidiu não 
repassar o reajuste acumulado no período, e sim calcu-
lar a anuidade de 2013 com a intenção de proporcionar 
um orçamento que nos possibilite, sem onerar demasi-
adamente os Psicólogos, manter o funcionamento das 
estruturas do CRP-PR, ter autonomia frente ao CFP, 
e executar, sob nossa própria iniciativa, ações que se-
jam de verdadeiro interesse dos Psicólogos do Paraná. 
Lembramos que se o Psicólogo ou Psicóloga optar pelo 
pagamento à vista, em janeiro ou fevereiro de 2013, o 
desconto é muito vantajoso (janeiro 10%, fevereiro 5%). 

Anuidades e 
taxas 2013

Os carnês referentes às anuidades de 2013 serão 
encaminhados pelo banco, via correio, em de-
zembro de 2012. Caso você não tenha recebido 
o carnê até 20/01/2013, por favor, entre em con-
tato com o Departamento Financeiro pelo e-mail 
renego@crppr.org.br.

Parcelado em 5 vezes sem juros Vencimentos

1ª Parcela 31/01/2013

2ª Parcela 28/02/2013

3ª Parcela 31/03/2013

4ª Parcela 31/04/2013

5ª Parcela 31/05/2013

Taxas

Inscrição de pessoa física R$ 129,68 

Inscrição de pessoa jurídica R$ 129,68 

Emissão de 2ª via da carteira (CIP) R$ 16,21 

Certificado de pessoa jurídica R$ 39,37 

Emissão de declarações e/ou certidão R$ 18,15 

*As multas por infração disciplinar a serem praticadas pelo 
CRP-PR serão de uma a cinco anuidades em vigor à época 
da cobrança.

A proposta de aquisição de imóveis e reformas para o 
CRP-PR foi aprovada por unanimidade.

Segue tabela informativa:



Eventos

O SindyPsi participou de diversos eventos em comemora-
ção aos 50 anos da Psicologia, entre eles, um Ato Solene 
realizado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), 
com presenças ilustres como do ex-ministro de Direi-

tos Humanos e Diretor do Instituto Lula - Paulo Vannuchi, do 
Vice-Presidente de negócios dos Correios José Furlan Filho e da 
Presidente da FENAPSI Fernanda Magano que, em sua fala, des-
tacou as lutas e conquistas da categoria ao longo dos anos, como 
a recente aprovação da jornada das 30 horas na Comissão de Se-
guridade Social e Família e a luta incansável contra o ato médico. 
Houve ainda a criação, pela Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos (ECT), de um selo e um carimbo, comemorativos. Os se-
los personalizados trazem um Ipê amarelo com o mapa do Brasil 
e do outro lado a marca comemorativa dos 50 anos da Psicologia. 

Fonte: http://cfp.org.br/

Em homenagem aos Psicólogos, o SindyPsi/Pr distribuiu, por 
intermédio de seus Diretores, mais de 400 camisetas a parti-
cipantes e organizadores dos seguintes eventos; Ato Solene dos 
50 anos da Psicologia em Brasília, XIV Encontro Paranaense de 
Psicologia e I Congresso Internacional da Tríplice Fronteira – X 
Congresso Nacional da FENAPSI e no CONOPARH - Congresso 
Norte Paranaense de Recursos Humanos, realizado em Londrina 
no dia 24 de agosto – com representação do Secretário do Sin-
dyPsi - Sérgio Ferraz Spinato. Mantemos ainda em nossa sede 
algumas camisetas em tamanhos diferenciados, para presentear 
aos profissionais que compareceram na Entidade nos dias 27 e 
28 de agosto.

No X Congresso Nacional da FENAPSI, realizado em Brasília/
DF, a Presidente do SindyPsi/Pr – Psic. Rogéria Sinimbu 
Aguiar, foi reeleita como Diretora Jurídica da FENAPSI, através 
de eleição e posse realizada no dia 05 de agosto, último dia do 
evento, que contou com a presença de profissionais e Diretores 
sindicais de todo o Brasil. Enfatizamos assim, a importância de 
que todos os Psicólogos Paranaenses saibam que continuarão 
tendo representatividade nacional, através da Presidente do 
SindyPsi/Pr. na FENAPSI.

Em nosso site www.sindypsipr.com.br:

Realizamos o “II Como empreender na Psicologia” no dia 21 de 
setembro na cidade de Ponta Grossa, em parceria com a Facul-
dade Santana da mesma cidade, o Escritório Andersen Ballão 
e Marmo Contabilidade. O Secretário Sérgio Spinato, além de 
representar a Entidade no evento, apresentou a palestra “Práticas 
da gestão de uma empresa: as facilidades e as dificuldades”. O even-
to possibilitou a discussão de temas atuais de como administrar 
a vida profissional, com diversos profissionais que almejam mon-
tar suas empresas ou que já as tem consolidadas, bem como, com 
estudantes, futuros profissionais da Psicologia. Acesse nosso site 
para fotos e mais detalhes.
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Fique atento!
Em breve abriremos as inscrições em nosso site para o próxi-
mo evento, o tema desta vez será avaliação psicológica, mi-
nistrado em formato de curso por um docente de renome.

Acompanhe!
Estamos acompanhando diariamente o andamento do PL 
3338/2008 – PL 150/09, sobre as 30h para os Psicólogos, 
após a tão esperada aprovação na Comissão de Seguridade 
Social e Família, o projeto será encaminhado ainda para 2 
comissões técnicas: Comissão de Finanças e Tributação; 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso 
seja aprovado por essas comissões, o PL 3338/2008 enfim 
seguirá para a sanção Presidencial. Acompanhe você 
também o andamento desta vitória através de nosso site ou 
no: www.camara.gov.br ou www.fenapsi.org.br.
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Curitiba

ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  
Promovido por: Sapiens – Instituto de Psicologia
(CRP-PJ-08/0692).
Data: início em Março de 2013.
Local: Curitiba e Londrina.
Inscrições e mais informações:  www.sapiens-psi.com.br /
curitiba@sapiens-psi.com.br / cursos@sapiens-psi.com.br / 
londrina@sapiens-psi.com.br / (41) 3044-5600 / (43) 3336-808.

CURSO DE FORMAÇÃO EM AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA NA ÁREA FORENSE 
Promovido por: Qualità Avaliações Psicológicas e 
Treinamentos Ltda. (CRP-PJ-08/00197).
Data: 01/03 a 07/12/2013 (sextas à noite e sábados o dia todo – 
01 vez ao mês).
Local: Qualità Avaliações Psicológicas e Treinamentos Ltda. 
Inscrições e mais informações: www.qualitapsi.com.br / 
contato@qualitapsi.com.br.

WORKSHOP - MÓDULO INTERNACIONAL
Promovido por: Instituto da Família – FTSA (CRP-PJ 
08/00440).
Data: 26 e 27/04/2013.
Local: Rua Martinho Lutero, 277 – Gleba Palhano.
Tema: Interrupção do ciclo do trauma. Como tratar o trauma 
complexo e a família maltratada.
Profissional convidada: Mary Jo Barrett, MSW - Chicago 
Center for Family Health - U.Chicago, EUA.
Inscrições e mais informações: (43) 3371-0200 /
 ifamilia@ftsa.edu.br / www.ftsa.edu.br.

CURSO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA 
CIRURGIA BARIÁTRICA
Promovido por: Qualità Avaliações Psicológicas e 
Treinamentos Ltda (CRP-PJ-08/00197).
Data: 04,  05 e 06/02/2013 das 19h às 22h15.  
Inscrições e mais informações: qualitapsi@uol.com.br / 
www.qualitapsi.com.br/agenda2 /  (41) 3353-2871.

Demais Localidades

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICANÁLISE - CURSO 
FUNDAMENTAL DE FREUD A LACAN  
Promovido por: Me. Sonia Maria Petrocini (CRP-08/00543).
Data: início março 2013.  
Local: Faculdade Pitágoras - Rua Edwy Taques de Araújo, 1100.
Inscrições e mais informações: (43) 3373-7333 /  
(43) 3373-7370 / (43) 9153-6332 / juliarsilva1@hotmail.com / 
www.voceespecialista.com.br.
 

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA DO TRÂNSITO - 
INTENSIVO  
Promovido por: Posgraduar e UNEC.
Data: 12 a 27/01/2013 das 08h às 18h.
Local: Belo Horizonte/MG.
Inscrições e mais informações: até 14/12/2012 – 
bh@posgraduar.com.br / www.posgraduar.com.br / 
0800-601-0568 / (31) 2517-8799 / Rua Padre Eustaquio, 2040 – 
sala 105.

Londrina

CURSO: FORMAÇÃO EM EMDR  
Promovido por: Alice Skowronski (CRP-08/05044) e Silvana 
Ricci Salomoni (CRP-08/01126).
Data: 03 a 05/05; 02 a 04/08; 08 a 10/11/2013.
Local: Rua Padre Anchieta, 1846.
Inscrições e mais informações: www.emdrbrasil.com.br / 
alice@psicotraumaas.com.br / www.psicotraumaas.com.br / 
silvana@psicotraumaas.com.br / (41) 3336-9051 / (41) 3019-1492.
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LIVRO: SUPERVISÃO EM PSICOLOGIA: O DESAFIO DA 
FORMAÇÃO
Organizadores: Rafael Siqueira de Guimarães e Rosanna 
Rita Silva (Professores do Departamento de Psicologia da 
Unicentro/Irati).
Editora: CRV.
Disponível para venda: site da Editora CRV.

Lançamento de livro

Sublocações

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) – Ahú.
Contato: contato@espacohummani.com.br / 
(41) 3019-9553, falar com Andrea Sternadt (CRP-08/05093).

Sublocação de salas – Batel, Curitiba (PR) 
O Instituto de Coaching e Orientação Profissional (CRP-08-
PJ/00715) aluga sala com ótima localização e estrutura. 
Endereço: Av. Silva Jardim, 2042 – Batel, esquina com Rua 
Coronel Dulcídio.
Fotos e outras informações: 
www.rafaeladefaria.com.br
Contato: contato@rafaeladefaria.com.br.

Consulte o prazo de envio de anúncios para a próxima edição 

da Revista Contato no site do CRP-PR (www.crppr.org.br). 

A solicitação de anúncios deve ser feita no link 

Oportunidades – Divulgações via CRP-PR. A data limite 

aparecerá na conclusão do preenchimento do formulário.

LIVRO: PSICOLOGIA E JUSTIÇA 
LIVRO: SISTEMAS DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Organizadora: Maria Cristina Neiva de Carvalho.
Local: PUC – Auditório Mario Braga de Abreu. Bloco da Escola de 
Saúde e Biociências – Térreo.
Disponível para venda: site da Editora Juruá.
Mais informações: universitasedireito.pucpr.br/programacao.

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.

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. 

contato 33

classificados



O CRP-PR dá boas-vindas aos novos inscritos 
dos meses de Agosto e Setembro de 2012

novosinscritos

Abgacir Mendes Machado CRP-08/01934

falecimento

Maria Claudia Martins CRP-08/18166
Graziele Lima da Silva CRP-08/18167
Mayara Galeli CRP-08/18168
Mariana Monteiro CRP-08/18136
Anatany Cristina Godinho CRP-08/18137
Graziele Lemes dos Santos CRP-08/18169
Elaide Labonde CRP-08/18170
Elisangela Xavier de Almeida CRP-08/18171
Marcos Vinicius Pereira Rodrigues CRP-08/18172
Adenir Aparecida Scopel de Oliveira Bona CRP-08/18173
Jasmine Auache Bortolotto CRP-08/18174
Ana Paula Jochem CRP-08/18175
Eliane Neves Machado Costa CRP-08/18176
Caroline Plakitka Lavezzo CRP-08/18177
Jacqueline Annes Silverio CRP-08/18178
Karine Teigão Raulik CRP-08/18179
Chaiane Elis de Andrade Lima CRP-08/18180
Daiana Tereza Antunes Sganzeria CRP-08/18181
Ana Paula Araujo CRP-08/18182
Flavia Tavares Perna CRP-08/18183
Esmeralda Bechtloff Berti CRP-08/18184
Ricardo Jacyr Kreffta CRP-08/18185
Camila Lustosa Mendes CRP-08/18186
Cintia Scheid Haoach CRP-08/18187
Bianca Maria Vissoci CRP-08/18188
Rafaela Maria Ferençz CRP-08/18189
Marcelo Augusto Pirateli CRP-08/18190
Eliana Aparecida da Silva CRP-08/18191
Karin Elise Mücke de Souza Santos CRP-08/18192
Estevan Bossardi Alves CRP-08/18193
Adriane Cristine de Oliveira Barros CRP-08/18199
Mara Cristina Candioto CRP-08/18200
Paula Xavier Ferreira Fogaça CRP-08/18201
Bruno Garcia Simonetto CRP-08/18202
Andressa Feitosa de Lima CRP-08/18203
Joseli Cristina Alves Reinaldim CRP-08/18204
Charize Eloize Savio CRP-08/18205
Maria Helena da Silva CRP-08/18206
Daiane Ribeiro Gaspareto CRP-08/18207
Leila Camargo da Silva Miranda CRP-08/18208
Renato Hilst Ribeiro CRP-08/18209
Kely Akemi Kuriki CRP-08/18210
Marcos Antonio Galante CRP-08/18211
Jhonata Rossi Candido CRP-08/18212
Renata Maioli Rodrigues Gastaldi CRP-08/18213
Danielly Birelo CRP-08/18214
Larissa Stefanie Cavalheiro Silvério CRP-08/18215
Dianine Rafaela Schwalz CRP-08/18237
Andreya Faxina CRP-08/18238
Thaliny Alessi CRP-08/18239
Edilaine dos Santos CRP-08/18240
Celso Miqueli CRP-08/18241
Patrieli de Almeida CRP-08/18242
Denise Joana Zanatta CRP-08/18243
Jainaina Aparecida Vergopolan CRP-08/18244
Geovane Alves de Lima Cordova CRP-08/18245
Marina Schroeder Iglesias CRP-08/18246
Alessandra Iohn Araujo CRP-08/18247
Raquele Pegoraro CRP-08/18248
Sabrina de Fatima Forosteski CRP-08/18249
Silvia Nara Gavioli CRP-08/18250
Isabela Alves Silva Soares Kobassigawa CRP-08/18251

Gabriela Perin Scopel CRP-08/18252
Lucieli Nierotka CRP-08/18253
Thais Becker de Campos CRP-08/18216
Andressa Fernanda Jacoby Fuks CRP-08/18217
Queren Priscila Krause Cruz CRP-08/18218
Thayana Andrade de Oliveira CRP-08/18219
Eva Maria Cruz Novinski CRP-08/18220
Marcio Simioni CRP-08/18221
Ewerton Silva Pereira CRP-08/18222
Bianca Berlin Zambon CRP-08/18223
Lady Rosana Carvalho de Souza Faeda CRP-08/18224
Flavia Saboia CRP-08/18225
Lais Sthefani da Cruz Silva CRP-08/18226
Bruno Pierin Ernsen CRP-08/18227
Andre Luiz de Oliveira Ribeiro CRP-08/18228
Lara Danieli Teixeira CRP-08/18229
Inez Schommer Ames CRP-08/18230
Mariane Benicio Fontana CRP-08/18231
Michele Deconto Massochetto CRP-08/18232
Giovana Guimarães Piazzetta CRP-08/18233
Louanne Melina Paludo CRP-08/18234
Lidiane Rodrigues Saad CRP-08/18235
Any Jacqueline Juercievcz Araujo CRP-08/18236
Luciane Mazutti Santin CRP-08/18258
Lucileia Silveira dos Santos Godoi CRP-08/18259
Bruna Karoline Recheleto Couto CRP-08/18260
Jaquelini Mônica Gallina Silva CRP-08/18261
Tatiane Cardoso Ferreira CRP-08/18262
Penelope Cristina da Silva Berto Vieira CRP-08/18263
Caroline Fernanda Cardoso do Amaral CRP-08/18264
Jonas Angelo Martins Ferreira CRP-08/18269
Giovane Barbosa de Lima CRP-08/18265
Sebastião Pontes Maciel Junior CRP-08/18266
Hallana Andreia Zollet CRP-08/18267
Marcia Hreciuk CRP-08/18268
Tiago Morales Calve CRP-08/18270
Gracielle da Silva dos Santos Machado CRP-08/18271
Eliane Zanoni de Andrade CRP-08/18272
Maria Joana Dias CRP-08/18273
Shyane Liz Lopes Santanna Patricio CRP-08/18274
Gisele Franzoni Maria CRP-08/18275
Mariana Tortola Ambos CRP-08/18276
Mirna Kluppel CRP-08/18277
Giorgia Gracia Bakhos Chemouni CRP-08/18278
Patricia de Nazare Oliveira Correa Ruijssenaars CRP-08/18279
Gabriela Marcinichen Ribeiro Fernandes CRP-08/18280
Angela Maria de Morais Andreatta CRP-08/18281
Eduardo Seiei Nassu Higa CRP-08/18282
Renata do Rocio Rosa Pedrozo CRP-08/18283
Carolina Francisca Batista CRP-08/18294
Thais Cardoso CRP-08/18295
Patricia Silva Casagrande CRP-08/18296
Isabela Zacharini Furuchi CRP-08/CRP-08/18297
Vamir Batista da Silva CRP-08/18298
Emanuelly Jackeliny Pissinati Martins CRP-08/18303
Raquel Regina Pacheco Fagundes dos Santos CRP-08/18299
Dariane Benetti CRP-08/18300, Queni Dave CRP-08/18301
Daniele Nogueira CRP-08/18302
Gabriela Oliveira dos Santos CRP-08/18304
Nilza Ney Costa CRP-08/18305
Marianita Truch Klamas CRP-08/18306
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Monika Pedroso de Oliveira CRP-08/09973
Jessica Awersari Guedes Fauth CRP-08/11180
Luiz Fernando Stacechen CRP-08/12018
Franciele Schmitz CRP-08/11470

Paulinele Alcará CRP-08/15221
Ana Carolina Abdala Goya CRP-08/12740
Marina Gasino Jacobs CRP-08/16132

reativaçãotransferência

Clinica de Psicologia Nicia Bespalez Ltda ME CRP-08/PJ-00740
Hilgemberg & Sonsin Serviços em Psicologia Clínica e Organizacional Ltda 
CRP-08/PJ-00739
Montini & Pegoraro Clínica de Psicologia e Fonoaudiologia Ltda - ME CRP-08/
PJ-00742
Medicina e Psicologia para Condutores MPC Ltda CRP-08/PJ-00743
Clínica de Avaliação Psicomedica P&P Sociedade Simples Ltda CRP-08/PJ-00744

MPTRAN - Medicina e Psicologia no Transito Ltda CRP-08/PJ-00745, Gerusa Nascimento 
do Amaral Clinica Medica e Psicologia - EIRELI CRP-08/PJ-00746
Bandeira & Pegoraro Clinica de Psicologia e Fonoaudiologia Ltda CRP-08/PJ-00747
Clipetran - Clínica de Avaliação Médica e Psicológica no Transito Ltda CRP-08/PJ-00748
LS Gestão e Serviços Administrativos Ltda CRP-08/PJ-00749, Minowa & Pereira Ltda ME 
CRP-08/PJ-00753
Medeiros, Maciel & Silva Ltda CRP-08/PJ-00663-F1

registro

pessoajurídica (cadastro)

inscriçãoportransferência
Moises Aparecido Silva Pires CRP-08/18256
Milene Vieira Lunes CRP-08/18257
Teresinha Rosangela Pereira Zola CRP-08/18284
Ana Claudia Pinheiro CRP-08/18285
Nilda Roggia CRP-08/18286
Priscila Pontes Carvalho Moraes Gomes CRP-08/18287
Michele Regina Portal Nunes CRP-08/18288

Adriane Regina Diehl Krob CRP-08/18194
Erika de Oliveira Lemos CRP-08/18195
Mariza Bertoldo CRP-08/18196
Aline Salbego Rodrigues Gondim CRP-08/18197
Beatriz Schmidt CRP-08/18198
Bruna Bittencourt Lipert CRP-08/18254
Elenara Masotti CRP-08/18255

Ilana Barbosa de Lima CRP-08/18289
Ligia Mercedes de Oliveira Lima Silveira CRP-08/18290
Karine Bebber CRP-08/18291
Larissa Introvini Mroginski CRP-08/18292
Naiane Carvalho Wendt Schultz CRP-08/18293

reativação
Marcia Cristina Lebiedziejewski Sabbag CRP-08/06194
Danielle Capristo Romanoski CRP-08/06222
Dori Luiz Tibre Santos CRP-08/06749
Flavia Cristina Romero Braga Sachet CRP-08/06826
Edneia Aparecida Peres Hayashi CRP-08/07231
Vanessa Boaretto Brognin Kaminski CRP-08/08418
Cristiellen Morosini Testa Rezende CRP-08/08620
Juliana Leoncio Bordin CRP-08/09501
Priscila Al Farah CRP-08/09688
Claremilia Piffer CRP-08/10389
Daniel Marques e Silva CRP-08/10405
Fernando Calo Silva CRP-08/11585

Guilherme Soares Abreu CRP-08/10324
Rita de Cassia Souza Bruneli Lopes CRP-08/13214
Elizabeth de Fatima Szczygel CRP-08/01039
Elizabeth Gurginski Loures CRP-08/01962
Monica de Melo Viana Concianci CRP-08/04589
Indiaoara de Marco Silva Kozak CRP-08/08351
Paula Fernandes Guerra Medina CRP-08/09678
Sandra Mara Ihlenfeldt CRP-08/11469
Ana Maria Cassins CRP-08/03472
Leonardo Stachelski CRP-08/03561
Marli Salete Rama CRP-08/05720
Magda de Oliveira Branco CRP-08/05911

Roberta Francielly Carvalho Pereira Silva CRP-08/12074
Indiara Diele Pereira CRP-08/12420
Franciane Chicora Gomes CRP-08/13753
Grasielli Moreira Guapo CRP-08/13964
Iracema Ayalla dos Santos CRP-08/14682
Maria Goretti Fernandes Martins Morgado Riback CRP-
08/08457
Celia Ratusniak CRP-08/10428
Keity Christiane Pereira de Oliveira Novais CRP-08/13926
Lygia Maria Portugal de Oliveira CRP-08/16553

inscriçãosecundária
Denize Lunardello Macete CRP-08/IS-313
Maria Angela Favero Nunes CRP-08/IS-314
Susiane Canuto da Rocha CRP-08/IS-315

Renata Oliveira Viana CRP-08/IS-310
Maria Emilia Balarim CRP-08/IS-311
Dayara da Silva Cardoso CRP-08/IS-312

Neusa Maria Pedro Bolorino CRP-08/IS-316
Fernanda dos Santos CRP-08/IS-317
Gustavo Zambenedetti CRP-08/IS-318

Missão Laços de Amor CRP-08/PJ-00741
Angela Gisele Cardin Damin CRP-08/PJ-00750

Comunidade Terapêutica Getsemani CRP-08/PJ-00751
Centro do Ser Psicólogos e Fisioterapeutas Associados S/S Ltda CRP-08/PJ-00752
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