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4 EDITORIAL

Com a proximidade do fim do ano – 
período que marca a abertura para o 
novo e registra um término –, precisamos 
avaliar o que passou. É momento de olhar 

o nosso caminhar e retirar dele aqueles saberes que 
só se constituem a posteriori, e que são valiosos na 
orientação dos próximos passos. 

A Gestão É Tempo de Diálogo terminou em 
setembro seu primeiro ano na direção do Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná. Por isso renova, 
sob novo sentido, os votos de que essa instituição 
seja um espaço que cumpra sua função perante a 
sociedade, garantindo a qualidade da Psicologia, 
mas seja também a casa da Psicóloga e do Psicólogo. 
A intenção é ser um local acolhedor das questões 
que os profissionais têm com o campo e a ciência, e 
que sirva de apoio para que se constituam avanços 
a partir disso. As ações pautaram-se nesta direção.

Da obrigação de fiscalizar e penalizar o 
profissional que age em desacordo com o Código 
de Ética Profissional do Psicólogo avançamos no 
entendimento de nossas Comissões de Orientação 
e Ética e de Orientação e Fiscalização, colocando 
ênfase na Orientação. Isto é, na ideia de que o 
modelo que melhor responde à função atribuída 
de “proteger a sociedade do mal profissional” é o 
de um Conselho orientador, em detrimento de um 
Conselho punitivo. Orientação esta que, para ser 
eficaz e ampla, deve ser voltada à(o) Psicóloga(o), à 
sociedade e aos gestores, antecipando e prevenindo 
o processo ético e o prejuízo por parte das pessoas 
que por ventura sintam-se lesadas. 

Foi nessa ampliação da função orientadora 
e tendo como foco o diálogo, ou a expansão deste, 
sustentando um Conselho de Psicologia que vai para 
além dos seus muros, que se deu a interiorização. 
Por meio do “Dialogando no Paraná” partimos pelo 
Estado provocando falas e laços, ora sob a égide de 
um tema específico – como o SUAS, a Socioeducação 
e a Metodologia Freireana – ora promovendo o ato 

EDITORIAL
simples e significativo de “escutar”, buscando mapear 
as necessidade das(os) Psicólogas(os) e das regiões. 

As Comissões Temáticas deixaram de ser 
grupos municipais, com discussões restritas, para se 
entenderem como parte de um processo que perpassa 
todo o Estado. Houve a ampliação de grupos em 
diversas cidades e aumento do intercâmbio entre as 
Comissões, sendo frequentes reuniões possibilitadas 
pelo uso da tecnologia, encurtando os espaços e 
aumentando o diálogo.

É ainda importante mencionar a reformulação 
das “Quartas-feiras”, através da criação de dois 
eventos, a “Jornada de Psicologia” – a primeira com o 
tema de Avaliação Psicológica – e o “Dialogando com 
Psicólogas, Psicólogos e Estudantes de Psicologia”. 
Ambos tiveram como resposta a ampla participação 
da categoria, com aumento significativo do número 
de pessoas que acompanharam os eventos – em 
comparação com o antigo modelo das “Quartas-
Feiras no CRP”.

Por fim, a Gestão É Tempo de Diálogo não 
se restringiu apenas em manter a anuidade para o 
exercício de 2015, tendo aprovado uma anuidade 
diferenciada, mais reduzida, para Psicólogas(os) 
recém-formadas(os), Diminuímos consideravelmente 
as  anuidades de Pessoa Jurídica, como forma de 
incentivar a(o) Psicóloga(o) empreendedora. Ações 
que foram avaliadas sempre de maneira transparente 
e responsável.

Em suma, finalizamos dizendo que 
qualquer um que proponha o Diálogo certamente 
sentirá a sombra das dificuldades que se impõem, 
especialmente quando o interlocutor é uma classe 
heterogênea e numerosa. Entretanto, seguiremos no 
caminho de propiciar novas ferramentas de orientação 
e troca com a categoria, sem receio de ajustar o passo 
durante a caminhada e com a clareza de que cada 
Psicóloga(o) estabelece um tipo de relação com seu 
Conselho de Classe, cabendo a este acolher e manter 
as portas abertas às diversas formas de diálogo. 
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A Comissão de Orientação e Fiscalização 
(COF) tem recebido constantemente 
dúvidas da(o) Psicóloga(o) que atuam 
com atendimento clínico e recebem 

solicitações de emissão de documentos. Para 
falarmos do tema, vamos apresentar um caso que 
ilustra uma situação de dúvidas de Psicólogas(os), 
bem como uma reflexão sobre as questões éticas 
implicadas. 

"Há um ano, a Psicóloga Maria atende Pedro, 
de sete anos, em seu consultório particular. Os pais 
de Pedro procuraram atendimento psicológico devido 
à dificuldade de adaptação à nova escola. Após um 
ano de atendimento, os pais de Pedro se separaram 
e estão em disputa judicial pela sua guarda. A mãe é 
responsável por levá-lo aos atendimentos e, na última 
sessão, informou à Psicóloga Maria que seu advogado 
entraria em contato para que ela elaborasse um parecer 
referente à guarda da criança. O documento deveria 
incluir que é a mãe a responsável por levar Pedro aos 
atendimentos". 

COF ORIENTA

COF ORIENTA: 

Inicialmente, vamos retomar o previsto no 
Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP): 

Art. 1º - São deveres fundamentais dos Psicólogos:

f) Fornecer, a quem de direito, na prestação de 
serviços psicológicos, informações concernentes 
ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 
profissional; 

g) Informar, a quem de direito, os resultados 
decorrentes da prestação de serviços psicológicos, 
transmitindo somente o que for necessário para 
a tomada de decisões que afetem o usuário ou 
beneficiário;

h) Orientar, a quem de direito, sobre os 
encaminhamentos apropriados, a partir da 
prestação de serviços psicológicos, e fornecer, 
sempre que solicitado, os documentos pertinentes 
ao bom termo do trabalho;

COF ORIENTA
PSICÓLOGA(O) CLÍNICO(A) E A EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Milena L. Poletto (CRP-08/13828)
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O termo “a quem de direito” citado no CEPP 
refere-se a quem contratou o serviço de Psicologia. 
No caso citado, como o pai e a mãe detêm o poder 
familiar, ambos têm direito a informações sobre 
o atendimento do filho e podem solicitá-las por 
via documental. Portanto, a Psicóloga Maria tem 
o dever de elaborar documentos relacionados ao 
atendimento de Pedro sempre que solicitados 
pelo pai ou pela mãe. No entanto, os documentos 
elaborados devem estar de acordo com a Resolução 
CFP 07/2003, que institui o Manual de Elaboração 
de Documentos Escritos produzidos pela(o) 
Psicóloga(o), decorrentes de avaliação psicológica 
(disponível em http://site.cfp.org.br/wp-content/
uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf). Além de 
verificar os documentos possíveis de emissão pelo 
Psicólogo, o profissional deve se atentar ao objetivo 
do seu trabalho e à demanda do documento, ou 
seja, para que ele será utilizado. 

Nos casos de atendimento clínico em 
consultório particular, sem configurar atendimento 
em equipe multidisciplinar, não existe um prontuário 
do paciente (verificar resoluções: CFP 01/2009 - 
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2009/04/
resolucao2009_01.pdf; CRP 05/2007 - http://crppr.
org.br/editor/file/legislacao/resolucao_crp_2007_005.
pdf), mas sim a obrigatoriedade da realização do 
registro documental para uso da(o) Psicóloga(o). 
Neste registro, o profissional pode inserir hipóteses 
diagnósticas ou suas impressões sobre o atendimento, 
pois este documento é de uso exclusivo da(o) 
Psicóloga(o). Como o paciente não tem acesso ao 
registro documental realizado pela(o) Psicóloga(o), 
ele e o responsável podem solicitar informações sobre 
o atendimento psicológico e o profissional deverá 
elaborar um laudo referente aos atendimentos. 

Na situação do atendimento realizado ao 
Pedro pela Psicóloga Maria, esta deve elaborar 
um laudo (conforme Resolução CFP 07/2003: 
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/
resolucao2003_7.pdf) sobre o atendimento. No 
entanto, o conteúdo do laudo deve se restringir 
as questões relacionadas ao atendimento, sem 
adentrar a questões específicas relacionadas ao 
processo judicial de disputa de guarda, uma vez que 
a Psicóloga foi contratada para realizar atendimento 
clínico e não uma avaliação psicológica relacionada 
a guarda da criança. É importante salientar o 
cuidado com o sigilo profissional também nos 

COF ORIENTA

documentos escritos (CEPP: Art. 9º - É dever 
do Psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim 
de proteger, por meio da confidencialidade, a 
intimidade das pessoas, grupos ou organizações, 
a que tenha acesso no exercício profissional.)

Ao receber a solicitação da mãe de Pedro 
para elaborar um documento referente à guarda e 
conversar com seu advogado, a Psicóloga Maria 
deve orientar para a mãe que o objetivo do trabalho 
para o qual foi contratada é realizar intervenções 
clínicas devido à queixa de dificuldade de adaptação 
à escola. Durante o decorrer do processo terapêutico 
podem surgir novas queixas a(o) e Psicóloga(o) 
poderá considerar a possibilidade de intervenção, 
desde que habilitado para realizá-la (Art. 1º - São 
deveres fundamentais dos Psicólogos: b) Assumir 
responsabilidades profissionais somente por 
atividades para as quais esteja capacitado pessoal, 
teórica e tecnicamente;). Dessa forma,  Maria pode 
trabalhar terapeuticamente com Pedro a questão da 
separação dos pais, desde que se sinta competente 
pessoal, teórica e tecnicamente para atender a esta 
demanda. No entanto, diante das solicitações da 
mãe, a Psicóloga deve esclarecer que precisa adotar 
uma postura neutra, sem se posicionar sobre a 
questão da guarda, pois esta é uma decisão do juiz 
e não do terapeuta da criança. 

A Psicóloga também deve “reforçar” à 
mãe que o mesmo documento elaborado por ela 
poderá ser entregue também ao pai da criança. 
Com relação ao contato com o advogado, este 
se refere ao interesse da mãe relacionado ao 
processo de guarda e não à necessidade relacionada 
à psicoterapia de Pedro. 
Portanto, Maria deve se 
posicionar ressaltando 
sua neutralidade, mantendo 
contato com os responsáveis 
por Pedro ou com terceiros que 
tenham vínculo com a criança, 
como professores, avós, 
entre outros, se necessário, 
sempre com a autorização dos 
responsáveis. 

 Psicóloga(o) clínico, se você 
receber solicitação de emissão de 
documento e tiver alguma dúvida, 
entre em contato com a Comissão de 
Orientação e Fiscalização! 
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Em julho de 2014, o CRP-PR deu início 
às atividades do projeto Dialogando 
com Psicólogas, Psicólogos e estudantes 
de Psicologia, cujo objetivo é debater 

temas relacionados aos aspectos legais, éticos e da 
práxis profissional. A Comissão de Orientação e 
Ética (COE) participa do projeto e, em setembro, 
realizou a oficina “Que regras, quais leis, o que 
sigo?”, coordenada pela Conselheira Presidente 
da COE, a Psicóloga Paula Matoski Butture 
(CRP-08/12879). Estavam presentes estudantes 
e profissionais interessados em conhecer o tema, 
atualizar-se e, principalmente, dialogar.

Como temos tratado aqui, ao longo deste 
primeiro ano de Gestão É Tempo de Diálogo, uma 
Comissão de Orientação e Ética de um Conselho 
de Classe é uma das estruturas fundamentais da 
Autarquia. Considerando sua função essencial 
de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 
profissão e zelar pela fiel observância dos princípios 
de ética e disciplina, que visa sobremaneira à 
garantia da qualidade dos serviços prestados por 
profissionais Psicólogas e Psicólogos. 

Por meio das representações que chegam 
à COE, em conjunto com as solicitações 
de orientação e fiscalização à Comissão de 
Orientação e Fiscalização (COF), o CRP-PR 
toma conhecimento das demandas atuais tanto 
da categoria como da sociedade, no sentido 
de se aproximar das áreas que necessitam de 
orientação, regulamentação ou atualização. 
Afinal, o Sistema Conselhos de Psicologia conta 
com um bom número de Resoluções e a Psicologia, 
com uma grande diversidade de teorias e práticas. 
Especialmente no período da formação inicial e 
dos primeiros anos do exercício profissional, é 
importante investir em orientação e proporcionar 
espaço de diálogo acerca das leis e regras que 
regulamentam nossa profissão, como também de 
reflexão sobre os princípios e valores éticos que 
as fundamentam.

COLUNA ÉTICA
Que regras? Quais leis? O que sigo?

Luciana de Almeida Moraes (CRP-08/14417)

QUAIS LEIS?

A Psicóloga Paula Butture apresentou os documentos 
legais que marcaram a história da Psicologia, que não é alheia 
à história da sociedade como um todo, portanto, totalmente 
sensível aos movimentos políticos e sociais. São marcos legais 
da profissão:

• Portaria 272, referente ao Decreto-Lei 9092 de 1946 – 
Institucionalizou o Curso de Formação de Psicólogo como 
especialização.

• Lei 4.119 de 1962 – Regulamenta a profissão de Psicólogo.

• Decreto 53.464 de 1964 – Estabelece as funções do Psicólogo.

• Lei 5.766 de 1971 – Cria os Conselhos Federal e Regionais 
de Psicologia.

Lembra ainda a Presidente da COE que o contexto 
autoritário e controlador proporcionado pela Ditadura Militar, 
época em que os três últimos marcos legais foram publicados, 
“criou condições propícias para a psicoterapia, privilegiando 
questões íntimas e privadas em detrimento de questões sociais”, 
sendo que a inserção em outros campos foi acontecendo à medida 
em que avançávamos à abertura política. A criação do Sistema 
Conselhos de Psicologia é a expressão do Estado permitindo à 
Psicologia ser autônoma, ao criar Autarquias e a elas delegar a 
função de regulamentar, orientar e fiscalizar a profissão, através 
de um Plenário composto por Psicólogos (as) eleitos pela categoria.
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Errata: “Na edição 93 da Revista Contato, na Coluna Ética, página 8, foi publicado que a Psicologia Transpessoal era uma das 
práticas listadas como não permitida para uso por falta de comprovação científica, na Resolução publicada em 1994 pelo Con-
selho Federal de Psicologia. Na realidade, a Psicologia Transpessoal nunca esteve nas listagens de práticas proibidas, mas sim 
técnicas e abordagens de cunho transpessoal, utilizadas à época, especialmente nos EUA e México e mais timidamente no Brasil 
(como é o caso da Psicoterapia Xamânica). Lamentamos pela confusão”.

Apesar da lei que cria os Conselhos Federal e 
Regionais de Psicologia no Brasil promover tal autonomia 
à profissão, o domínio militar ainda exercia forte controle 
sobre os princípios éticos que balizavam a profissão. Foram 
três as versões do Código de Ética Profissional do Psicólogo 
(CEPP) anteriores à Resolução CFP nº 010 de 2005, em 
vigência atualmente. De uma a outra se observam alterações 
importantes, como as destacadas a seguir:

• Resolução CFP nº 008/1975 – basear-se no respeito 
e na dignidade da pessoa; promover desenvolvimento 
profissional pelo aprimoramento de vivências; 
complementar as definições das responsabilidades nas 
disposições legais vigentes.

• Resolução CFP nº 029/1979 – manteve os princípios da 
Resolução anterior.

• Resolução CFP nº 002/1987 – basear-se na dignidade e 
na integridade do ser humano; trabalhar visando o bem-
estar do indivíduo e da comunidade; promover uma análise 
crítica da realidade; colaborar na criação de condições que 
visem eliminar a opressão; complementar as definições 

das responsabilidades na Declaração Universal de Direitos 
Humanos.

• Resolução CFP nº 010/2005 – basear-se no respeito e 
na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e 
da integridade do ser humano, pautadas na Declaração 
Universal de Direitos Humanos; promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuir para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão; atuar com responsabilidade social, analisando 
crítica e historicamente a realidade política, econômica, 
social e cultural. 

  Como destacou Paula Butture, “o Código de Ética 
não é neutro, está sempre alinhado a questões políticas”. 
Vemos representados, na história da Psicologia no Brasil, 
os desdobramentos da abertura democrática e também da 
incorporação de doutrinas pautadas em Direitos Humanos 
nas leis brasileiras. O Código de Ética Profissional do 
Psicólogo sofreu significativas transformações de seus 
princípios fundamentais ao longo dos últimos 50 anos. 
Não quaisquer transformações, não em qualquer tempo. 

QUE REGRAS?

“A missão primordial de um Código de Ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e, sim, a de 
assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o 
reconhecimento social daquela categoria” (CEPP, CFP, 2005).

 Trata-se, sobretudo, de ver além da técnica e da ciência, bases do exercício profissional, assim como a ética. É um 
constante escutar, interpretar, analisar e posicionar-se. Trata-se de viver a Ética. A(o) Psicóloga(o) deve pautar-se no CEPP, pois 
o seu cumprimento garante uma postura ética comum a todos, que não prioriza valores ou crenças pessoais. A(O)  Psicóloga(o) 
deve agir, ainda, com base em suas convicções e qualificações construídas ao longo de sua formação pessoal e profissional. Nem 
sempre o que é bom para mim é bom para o outro e, na nossa prática, o que é bom para o outro vem em primeiro lugar.

 Convidamos novamente a participarem do Dialogando com Psicólogas, Psicólogos e estudantes de Psicologia, encontros 
mensais de informação e debate sobre questões fundamentais ao exercício profissional das(os) Psicólogas(os). Informações atualizadas 
podem ser obtidas no site www.crppr.org.br e no Facebook www.facebook.com/crppr. 

O QUE SIGO?
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N as últimas edições, a Coluna CPOT tem trabalhado no sentido 
de ilustrar diferentes atuações da(o) Psicóloga(o) organizacional 
e do trabalho, para além da conhecida atuação em recrutamento 
e seleção. Contudo, sabe-se que essa é uma atuação comum 

ao profissional, o que torna importante algumas discussões.

Nos dias 26 e 27 de setembro foi realizada, na sede do Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná, a Jornada de Avaliação Psicológica, na 
qual discutiu-se, dentre outros temas, a elaboração de documentos oficiais 
decorrentes de Avaliação Psicológica na prática de Recrutamento e Seleção.

Inicialmente, cabe polemizar que a Avaliação Psicológica para fins 
de processo seletivo é uma das atividades realizadas pela(o) Psicóloga(o) 
neste contexto, mas a atuação não se resume a isso. Alguns profissionais 
apresentam uma visão distorcida, entendendo que é apenas e exclusivamente 
esse o papel da(o) Psicóloga(o) no contexto organizacional. Vale lembrar 
que essa á uma atividade de extrema importância, porém não é a única.

Ao optar por realizar esse trabalho, o profissional deve estar atento a 
alguns pontos, como: quem é o seu cliente? Qual é o objetivo da avaliação? 
Quais documentos podem ser elaborados? Assim, vamos refletir sobre 
esses tópicos. 

Os processos de recrutamento e seleção levam a(o) Psicóloga(o) a 
trabalhar com o que se pode chamar de dois clientes. De um lado a empresa 
contratante é o cliente, que contrata os serviços do Psicólogo e espera receber 
os candidatos para uma vaga, dentro das expectativas apresentadas. Por 
outro lado, tem-se o usuário, o sujeito que irá se submeter ao processo, o 
qual também figura como um cliente do profissional. Esta situação exige 
da(o) Psicóloga(o) cuidado quanto as informações que irá prestar, evitando 
incorrer em falta ética. Buscando embasamento no Código de Ética do 
Profissional Psicólogo, tem-se que:

Art. 1º - São deveres fundamentais das(o) Psicólogas(o):

f. Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado 
e ao seu objetivo profissional;

g. Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da 
prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que 
for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou 
beneficiário;

h. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos 
apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, e fornecer, 
sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo 
do trabalho;

COLUNA POT
Carolina de Souza Walger de Almeida (CRP-08/11381)



10 COLUNA POT

Assim, entende-se que à empresa 
contratante deve-se esclarecimentos acerca 
do trabalho que será realizado e as informações 
decorrentes do processo de avaliação, 
restringindo-se a(o) Psicóloga(o) a transmitir 
apenas o que for necessário para a tomada de 
decisão quanto a contratação ou não daquela 
pessoa. Assim, evita-se transmitir possíveis 
informações que tenham sido levantadas, mas 
que não tenham relação direta com a atuação 
profissional daquele indivíduo. Já para a pessoa 
que se submeteu ao processo, cabe informações 
detalhadas, não só sobre o trabalho que será 
realizado, mas sobre o resultado do processo, 
indicando a necessidade de realização de 
devolutiva com esses candidatos. 

Quando refletimos sobre o objetivo 
do trabalho da(o) Psicóloga(o) nesse tipo de 
atuação, podemos buscar embasamento na 
Resolução CFP nº 001/2002, que regulamenta 
a avaliação psicológica em concurso público e 
processos seletivos da mesma natureza:

Art. 1º - A avaliação psicológica 
para fins de seleção de candidatos é um 
processo, realizado mediante o emprego 
de um conjunto de procedimentos 
objetivos e científicos, que permite 
identificar aspectos psicológicos do 
candidato para fins de prognóstico do 
desempenho das atividades relativas ao 
cargo pretendido.

Art. 2º - Para alcançar os 
objetivos referidos no artigo anterior, 
a(o) Psicóloga(o) deverá:

I - utilizar testes definidos com 
base no perfil profissiográfico do cargo 
pretendido.

Portanto, ao planejar o processo de 
avaliação é preciso levar em conta o perfil do 
cargo e fazer a análise do sujeito frente a esse 
perfil, ou seja, informações levantadas durante a 
avaliação, que não tenham relação com o perfil 
profissiográfico devem ser mantidas em sigilo.

Quanto aos documentos que podem ser 
elaborados decorrentes da avaliação psicológica 

para fins de processo seletivo, precisamos buscar 
embasamento na Resolução CFP nº 007/2003, a 
qual institui o manual de elaboração de documentos 
escritos produzidos pela(o) Psicóloga(o), decorrentes 
de avaliação psicológica. A resolução apresenta como 
documentos possíveis: declaração, atestado, relatório 
psicológico e parecer psicológico. O entendimento 
é que, dentre estas alternativas, os documentos 
produzidos pela(o) Psicóloga(o) em Recrutamento 
e Seleção são atestados ou relatório psicológico, 
explicados pela resolução:

ATESTADO PSICOLÓGICO: é um 
documento expedido pela(o) Psicóloga(o)  que 
certifica uma determinada situação ou estado 
psicológico, tendo como finalidade afirmar 
sobre as condições psicológicas de quem, por 
requerimento, o solicita, com fins de: 

b) Justificar estar apto ou não para 
atividades específicas, após realização de um 
processo de avaliação psicológica, dentro do rigor 
técnico e ético que subscreve esta Resolução; 

RELATÓRIO PSICOLÓGICO: a 
finalidade do relatório psicológico será a de 
apresentar os procedimentos e conclusões 
gerados pelo processo da avaliação 
psicológica, relatar sobre o encaminhamento, 
as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico 
e evolução do caso, orientar e sugerir 
um projeto terapêutico, bem como, caso 
necessário, solicitar acompanhamento 
psicológico, limitando-se a fornecer somente 
as informações necessárias relacionadas à 
demanda, solicitação ou petição. 

Assim, tem-se o atestado como um documento 
mais resumido, apresentando os itens obrigatórios e 
indicando a aptidão ou não para o cargo. No relatório 
psicológico, apresenta-se os itens obrigatórios, 
detalhando mais dados a respeito da avaliação, que 
tenham relação direta com o objetivo apresentado que 
é a análise do sujeito frente ao perfil profissiográfico 
do cargo pretendido. 
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SUPER 
SIMPLES E A  
PSICOLOGIA

P rofissionais que trabalham em 
consultórios próprios ou são donos 
de empresas de Psicologia poderão 
se beneficiar do regime de tributação 

Supersimples – em vigor no país desde 2007 para 
outras categorias – a partir do próximo ano. Isto 
porque a presidente Dilma Rousseff sancionou, 
no dia 7 de agosto deste ano, a Lei Complementar 
147/2014 (PLC 60/14), originada do Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 221/12, que torna o 
Supersimples ou Simples Nacional – processo 
simplificado de pagamento de impostos voltado 
às micros e pequenas empresas – acessível a 140 
novas categorias profissionais.

Cerca de 450 mil empresas em todo o Brasil 
com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões – 
teto para adesão ao Supersimples – poderão ser 
beneficiadas. As novas atividades contempladas 
incluem a Psicologia, além de medicina, 
enfermagem, odontologia, entre outras. Todos os 
profissionais que possuem consultório próprio, 
clínica ou alguma outra empresa na área podem se 
beneficiar. No Paraná, há cerca de 800 empresas 
inscritas no Conselho Regional de Psicologia. 

SUPERSIMPLES OU LUCRO PRESUMIDO?

O nome Simples Nacional vem da unificação 
de oito impostos em um só:  Imposto de Renda 
(IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), 
Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS), Programa de Integração Social 
(PIS/Pasep), Imposto sobre Mercadorias e Serviços 
(ICMS), Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) e Contribuição Patronal Previdenciária (CPP). No 
caso das(os) Psicólogas(os), não existem dois tributos: 
IPI e ICMS. Mas, de acordo com a Receita Federal, é 
possível que haja incidência de outros tributos além 
destes, sendo que a adesão apenas garante que as oito 
alíquotas serão cobradas em um só boleto.   

Outra vantagem é a diminuição da burocracia 
para abertura e fechamento de empresas. Com isso, 
a previsão é reduzir para cinco dias o tempo de 
abertura – hoje uma empresa pode levar mais de três 
meses para entrar em atividade. Com o menor tempo 
de espera também para fechamento, a expectativa 
é diminuir o número de CNPJs inativos.
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RECEITA BRUTA EM 
12 MESES (EM R$)              ALÍQUOTA

Até 180.000,00                                                 16,93%

De 180.000,01 a 360.000,00                            17,72%

De 360.000,01 a 540.000,00 18,43%

De 540.000,01 a 720.000,00 18,77%

De 720.000,01 a 900.000,00 19,04%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 19,94%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 20,34%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 20,66%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 21,17%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 21,38%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 21,86%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 21,97%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 22,06%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 22,14%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 22,21%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 22,21%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 22,32%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,37%

DESVANTAGENS

No entanto, o contador do CRP-PR, Leandro 
Carlos Bonierski, ressalta que, para alguns casos, o 
Supersimples pode ser desvantajoso. “É preciso avaliar 
se aderir ao regime não acarretará em aumento de 
impostos”, declara. Ele cita o exemplo de uma empresa 
tributada pelo sistema de lucro presumido. Se ela pagar 
impostos sobre o percentual presumido de lucro e não 
sobre o total do faturamento, a alíquota de imposto 
pode ser mais baixa em relação à receita bruta que a 
do Simples Nacional.

Para entender melhor, podemos tomar 
como exemplo uma empresa com faturamento de  
R$ 100.000,00, que se encaixa na primeira faixa, de 
até R$ 180.000,00. 

A outra forma de declarar os impostos é 
através do método chamado Lucro Presumido. Nesta 
modalidade, incidem sobre a empresa quatro tributos: 
PIS/Pasep, COFINS – sendo estes dois primeiros 
aplicados sobre o faturamento bruto da empresa –, 
CSLL e IRRF. 

A expressão Lucro Presumido refere-se ao 
método de cálculo dos outros dois tributos – CSLL e 
IRRF. Consiste em presumir que, de todo o faturamento 
da empresa, 68% são despesas e 32% representa o 
lucro obtido na exploração da atividade. Partindo 
deste pressuposto, aplica-se o percentual de 32% 
sobre o faturamento para obter a base de cálculo, que 
é de 9% de CSLL e 15% de IRRF. Por exemplo: se 
o faturamento for de R$ 100,00, presume-se que R$ 
32,00 são lucro. Sobre este valor, cobra-se R$ 2,88 de 
CSLL e R$ 4,80 de IRRF.  

    O valor que cada empresa vai pagar de imposto 
em qualquer das duas modalidades vai variar de acordo 
com sua faixa de faturamento. Na nova lei do Simples 
Nacional, o comércio tem taxas que vão de 4% a 
11,61%; a indústria, de 4,5% a 12,11%. Já no setor de 
serviços, existem diversas tabelas e as alíquotas vão 
de 4,5% a 17,42%. A área de Psicologia se encaixa nas 
faixas de acordo com a tabela ao lado.
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LUCRO PRESUMIDO VALOR DO IMPOSTO SUPERSIMPLES VALOR DO IMPOSTO

Presunção 32%

Base de cálculo R$ 32.000,00

Alíquota 16,93% R$ 16.930,00

CSLL 9% R$ 2.880,00

IRPJ 15% R$ 4.800,00

Pis/PASEP 0,65% R$ 650,00

CONFINS 3% R$ 3000,00

FUNCIONÁRIO

Salário R$ 18.000,00

INSS 20% R$ 3.600,00

INSS Terceiros 5,8% R$ 1.044,00

RAT 1% R$ 180,00

FGTS 8% R$ 1.440,00 8% R$ 1.440,00

Total R$ 17.594,00 R$ 18.370,00

Neste caso, o Supersimples não é vantajoso, pois o valor final é de R$ 18.370,00 
contra R$ 17.594,00 do Lucro Presumido. “Por isso, é importante que a empresa 
consulte o contador para saber se o sistema tributário simplificado é vantajoso”, 
conclui Bonierski. Ele lembra que, em qualquer caso, o microempreendedor 
precisa ter um profissional de contabilidade, que saberá optar pelo melhor regime.

PROCEDIMENTOS PARA ENTRAR NO SUPERSIMPLES

Se depois de uma análise com o contador for constatado que o Supersimples 
é a melhor opção, aderir ao regime é fácil. O agendamento deve ser feito entre o 
primeiro dia útil de novembro e o penúltimo dia útil de dezembro de 2014 pela 
Internet, no site da Receita Federal (www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional). 
Lembrando que a tributação pelo Supersimples só valerá a partir de 1º de janeiro 
de 2015. Na página, é necessário ter o CNPJ e CPF do responsável da empresa e 
preencher um formulário. 

Alterar o regime é gratuito e quem já tem uma empresa não precisa mudar 
nome, razão social ou CNPJ. Também é possível usar o mesmo bloco de notas 
fiscais.

Bonierski observa que, apesar de ser um processo simplificado, é interessante 
deixar o cadastro ao encargo do contador. “O profissional tem mais expertise no 
assunto”, comenta. 

Para quem quer saber 
mais sobre o assunto, 

pode acessar o site  
do Sebrae:

Ficou com alguma dúvida? Envie para nós pelo e-mail  
comunicacao08@crppr.org.br ou por nossa página no Facebook!
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JORNADA DE AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA REÚNE 

PROFISSIONAIS DE DIVERSAS 
ÁREAS EM CURITIBA

N o mês de setembro, mais de 200 profissionais 
acompanharam, presencialmente ou 
pela internet, a Jornada de Avaliação 
Psicológica. O evento, promovido pelo 

Conselho Regional de Psicologia (CRP-PR), reuniu 
diversos palestrantes especialistas em áreas distintas 
da Avaliação Psicológica, como Neuropsicologia, 
altas habilidades/superdotação, infertilidade e 
transexualidade. 

Com o auditório da sede em Curitiba lotado, 
a conselheira presidente Cleia Oliveira Cunha 
(CRP-08/00477) deu início ao evento com algumas 
palavras sobre a Jornada. Ela destacou que um dos 
objetivos da gestão É tempo de Diálogo é levar aos 
profissionais mais eventos de capacitação como as 
Jornadas, as palestras do “Dialogando com Psicólogas, 
Psicólogos e estudantes de Psicologia” e as “Oficinas 
Freireanas” (que já estão acontecendo e seguem com 
a programação até o fim do ano). “Poderíamos ter 
promovido um evento sobre qualquer outro pensador 
clássico, mas escolhemos Paulo Freire porque sua 
premissa básica era a escuta e o respeito à origem 
de cada um, que acreditamos ser fundamental no 
trabalho de Psicologia” disse.  

Na sequência, a Psicóloga Denise Ribas Jamus 
(CRP-08/11462), conselheira suplente do CRP-PR, 

apresentou dados de um levantamento realizado 
pelas Comissões de Avaliação Psicológica do Paraná. 
“Infelizmente, o retorno deste projeto experimental foi 
pequeno, suscitando-nos a pensar sobre os motivos desta 
baixa adesão à pesquisa”, disse ela. Mesmo com poucos 
questionários respondidos (17 apenas), Denise mostrou 
ao público alguns resultados, tais como os tópicos e testes 
relacionados à avaliação psicológica mais ensinados 
pelos professores e os serviços-escola presentes nas 
universidades. “O que podemos dizer é que precisamos de 
uma maior integração entre os professores da disciplina 
e também com outros professores”, concluiu. “Vamos 
dar continuidade aos questionários para ampliar nosso 
conhecimento sobre o tema”. 

Na mesma mesa, as professoras Mari Ângela 
Calderari Oliveira (CRP-08/01374) e Vera Regina 
Miranda (CRP-08/01386) tiveram a oportunidade 
de mostrar aos expectadores o processo de avaliação 
psicológica e a formação da(o) Psicóloga(o) nesta área. “O 
processo de avaliação psicológica é a essência da atuação 
do profissional, que busca entender qual fenômeno 
psicológico o paciente apresenta”, explanou Mari Ângela. 

Ela destacou a importância da formação continuada 
e da atualização de conhecimentos. Vera trouxe para o 
auditório os instrumentos da avaliação psicológica, como 
a entrevista – que pode ser estruturada, semiestruturada 
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A Psicóloga Rachel Meleipe Machado Tardin 
(CRP-08/11274), que trabalha em uma clínica de 
fertilização, comentou sobre a ansiedade que geralmente 
acomete pacientes inférteis – problema enfrentado por 
11% da população mundial. “Algumas mulheres passam 
por inúmeras tentativas de fertilização in vitro, e este 
processo acaba gerando frustação”, conta. Rachel destaca 
que ainda há muito preconceito com relação ao trabalho 
da(o) Psicóloga(o) na avaliação psicológica de pacientes 
inférteis. “Há algum tempo, a maior parte dos médicos 
atribuía a infertilidade a causas psicológicas, como 
estresse”, explica a Psicóloga. “Desta forma, criou-se 
um tabu de que o profissional de Psicologia pode até 
mesmo atrapalhar o processo”. 

Em curso há alguns anos, a maior aceitação 
da transexualidade pela sociedade fez com que o 
profissional de Psicologia fosse mais requisitado na 
avaliação psicológica destas pessoas. “É preciso que o 
candidato à cirurgia de mudança de sexo passe por uma 
avaliação durante seis meses antes de iniciar o tratamento 
hormonal”, destaca a Psicóloga Karlesy Stamm Batista 
(CRP-08/16133). Além disso, quem quiser mudar o 
nome legalmente deve apresentar laudos psicológicos e 
esperar dois anos, pois esta é uma forma de garantir que 
a decisão foi tomada com segurança e certeza. 

Ao contrário do caso da transexualidade, que 
exige um tempo longo de preparação, quem trabalha 
em hospitais pode encarar situações mais urgentes. É 
o caso de avaliações psicológicas pré-cirúrgicas. “É 
preciso avaliar caso a caso”, explica Bruno Jardini Mäder 

MATÉRIA

ou livre, dependendo do caso –, a observação e o registro 
(ela lembra que é interessante tomar notas, mas sem 
perder o contato visual com o paciente e sempre 
alertando-o de que está anotando). Falou ainda sobre 
os testes psicológicos e os instrumentos complementares 
– tais como colagens, jogos, fotografias, linhas da vida, 
desenhos, questionários e análise da mala e da agenda 
escolar da criança. “Por meio destes instrumentos 
podemos capturar informações importantes, como a 
relação da criança com os pais e a escola”, explicou 
Vera. “Uma mala desorganizada, por exemplo, pode dar 
indícios sobre um determinado tipo de personalidade”.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
EM CONCURSO PÚBLICO

A Psicóloga Adriane Picchetto Machado (CRP-
08/02571) abordou um tema bastante conhecido para 
aqueles que já prestaram alguma prova de concurso 
público. Segundo ela, os editais publicados contêm, 
na maioria das vezes, erros como ausência do perfil 
profissiográfico – características, competências e 
habilidades desejadas – pedidos e critérios de avaliação 
mal estabelecidos. “Alguns editais pedem para a(o) 
Psicóloga(o) avaliar características como honestidade, 
difíceis de mensurar”, explica Adriane. “Além disso, 
já houve casos em que laudos mal feitos causaram 
danos psicológicos ao candidato”. A Psicóloga esclarece 
que o candidato que se sentir prejudicado pelo laudo 
da avaliação psicológica pode recorrer com a ajuda 
técnica de um profissional. “Há ainda muitas coisas 
que precisariam melhorar nos editais, na aplicação dos 
testes e na devolutiva ao candidato”, conclui. 

NOVAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

A última mesa da sexta-feira tratou de quatro 
áreas recentes de atuação da(o) Psicóloga(o): fertilização, 
pré-cirurgia, transexualidade e diabetes. 

Adriane Picchetto Machado
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(CRP-08/13323), que trabalha no Hospital Pequeno 
Príncipe. “Um paciente que vai fazer uma cirurgia 
emergencial não pode perder tempo respondendo 
sobre suas condições de moradia, por exemplo”. No 
entanto, segundo Mäder, no caso de cirurgias mais 
complexas, como transplantes de rim, é preciso fazer um 
acompanhamento das condições de vida do paciente e de 
sua família, bem como das possibilidades de cuidado pós-
operatório. “Os transplantes renais incluem dificuldades 
como internação prolongada, além de atenção de um 
responsável”, diz. Ele cita o exemplo de uma família em 
que a mãe doa o órgão para o filho. “É preciso um bom 
planejamento para que esta família possa cuidar tanto 
da mãe, quanto do filho”. Ele salienta que a função da(o) 
Psicóloga(o) neste caso não é resolver todos os problemas 
de relacionamento de uma família, mas trabalhar para 
garantir as condições adequadas para o cuidado. 

E, se a cirurgia exige cuidados por alguns meses, 
há uma doença que exige tratamento por toda a vida: a 
diabetes. A Psicóloga Ana Lúcia Teixeira Fedalto (CRP-
08/07831) explica que a diabetes, quando não cuidada de 
forma correta, pode acarretar em sérios danos à saúde. 
“A carga de culpa que uma pessoa que teve um membro 
amputado carrega é muito grande”, exemplifica. Por isso, 
é importante que alguém diagnosticado com a doença 
tenha completa ciência dos cuidados que precisa tomar 
ao longo da vida e das consequências de cada ato. “O 
acompanhamento psicológico é fundamental neste caso”.

MATÉRIA

 Muitas são as áreas de atuação do Psicólogo 
em avaliação psicológica. Nesta mesa, reuniram-se 
quatro profissionais especialistas em áreas distintas para 
falar sobre o tema. Na área do trânsito, o Psicólogo e 
professor Roberto Moraes Cruz (CRP-12/01418) explicou 
as características do processo de avaliação psicológica. 
Ainda que este seja o nome oficial, a realidade é outra. “Na 
avaliação psicológica aplicada em clínicas credenciadas ao 
Detran, a(o) Psicóloga(o) não avalia, mas apenas examina”, 
detectou Cruz.

Ele explica que o tempo de que dispõe o profissional 
não é adequado ao processo de avaliação psicológica, visto 
que os testes são aplicados coletivamente e em apenas 
um dia. “Segundo o direcionamento do Detran, é preciso 
avaliar muitos aspectos do candidato, mas o modelo 
utilizado é muito restrito”, avalia. O objetivo dos testes do 
Detran é investigar qual será o possível comportamento 
do candidato e quais são suas competências e habilidades. 
“Mas não é possível dizer que o profissional emite um 
laudo, pois este necessitaria uma real avaliação, mais 
aprofundada, para ser emitido”, completa.  

Já na área organizacional, há muita confusão 
na aplicação dos testes psicológicos e no trato com os 
candidatos. A empresa contratante busca na avaliação 
psicológica um respaldo para saber se o candidato tem 
as características do perfil profissiográfico requerido 
para a vaga. Mas, como lembra a Psicóloga Carolina de 
Souza Walger de Almeida (CRP-08/11381), é preciso ver 

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS

Roberto Moraes Cruz
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altas habilidades/superdotação, o conceito de inteligência 
relaciona ao alto QI (quociente de inteligência) não é mais 
condizente com a realidade. “O nosso cérebro não é único, 
mas composto por várias partes”, explica. “A superdotação 
está relacionada não apenas com inteligência acadêmica, 
mas pode ser musical, linguística, espacial, entre outras”. 

A professora destacou a importância de identificar 
as altas habilidades para melhor lidar com crianças, jovens 
e adultos superdotados. “Um rapaz de 24 anos que passou 
a vida sem entender suas relações com familiares e amigos 
acabou por se descobrir superdotado, e a partir disso pode 
dar um melhor direcionamento a esta característica”, contou 
Elizabeth. “É importante frisar que uma criança com QI 
abaixo do corte estabelecido para definir superdotação 
(130) pode, ainda sim, ter altas habilidades, pois o teste 
de inteligência não é a única forma de detectá-la.” 

PERÍCIA

 Para fechar o evento, Roberto Moraes Cruz 
abordou o tema da perícia psicológica. “As(os) Psicólogas(os) 
atuam na esfera judicial emitindo laudos que subsidiam o 
juiz em sua tomada de decisão”, explica. Ele lembra que 
a(o) Psicóloga(o) que deseja atuar nesta área precisa ter 
formação acadêmica e registro no CRP. “Além disso, ao 
atuar na esfera judicial, espera-se da(o) Psicóloga(o) amplo 
conhecimento sobre avaliação psicológica e também das 
áreas do direito, como trabalhista e criminal”, explica. Para 
saber mais sobre este tema, confira a entrevista exclusiva 
de Cruz nesta edição da Contato.  

o candidato como cliente também. “Respeitá-lo ao dar 
informações detalhadas de sua entrevista e também ao 
omitir da empresa informações não concernentes à vaga 
em questão”, frisa.

A Psicóloga Adriane Picchetto trouxe ao auditório 
um tema que vem ganhando importância ao longo do 
tempo: a avaliação psicológica de pacientes candidatos à 
cirurgia bariátrica. Segundo ela, a(o) Psicóloga(o) trabalha 
em conjunto com o médico, conhecendo a história do 
paciente para auxiliar na decisão de fazer ou não a cirurgia. 
“Este procedimento envolve riscos e há contraindicações”, 
explica. “Além disso, não é todo mundo que está disposto 
a abrir mão de um estilo de vida para passar a comer 
menos e mastigar mais vezes, por exemplo”. Ela destaca 
que a cirurgia não resolve todos os problemas da pessoa, 
e que é preciso acompanhamento psicológico para que 
ela não volte a engordar.

Outra área que requer um trabalho conjunto com 
a medicina é a Neuropsicologia – área de atuação que 
estuda as relações entre o cérebro e o comportamento, 
as funções cognitivas, bem como as disfunções que 
podem ocorrer. Segundo Maria Joana Mader-Joaquim 
(CRP-08/01899), especialista em Neuropsicologia no 
Hospital de Clínicas na área de epilepsia, os pacientes 
comumente apresentam alterações cognitivas. “O 
trabalho da(o) Neuropsicóloga(o) é de identificar 
perdas cognitivas, como memória, e relacionar 
com possíveis diagnósticos” explica. “Para tanto, é 
importante avaliar a história de cada paciente, pois 
os danos devem ser avaliados diante do histórico 
pessoal”.

MATÉRIA

Quando se pensa em altas habilidades, logo vem 
à mente aquele estereótipo do nerd, usando roupas fora 
de moda, óculos de grau pesados e trancafiado em uma 
biblioteca? Esqueça este perfil. Para a Psicóloga Elizabeth 
Carvalho da Veiga (CRP-08/01120), especialista em 

ALTAS HABILIDADES
Você acompanhou a Jornada e ficou com 

alguma dúvida?

Encaminhe para o e-mail 
comunicacao08@crppr.org.br. 

Encaminharemos ao autor para que sua 
dúvida seja respondida.
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A sede do CRP-PR realizou, nos dias 26 e 
27 de setembro, a Jornada de Avaliação 
Psicológica. Os participantes tiveram a 
oportunidade de ouvir as palavras de 

Roberto Moraes Cruz (CRP-12/01418), professor da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ele 
falou sobre a elaboração de documentos oficiais no 
trânsito e sobre a Avaliação Psicológica na área judicial. 

Cruz graduou-se em Psicologia pela Universidade 
Federal da Bahia em 1989, é especialista em Avaliação 
Psicológica, ergonomia e gestão de recursos humanos e 
mestre em educação e trabalho. Além disso, concluiu o 
doutorado em Engenharia de Produção e o pós-doutorado 
em Métodos e Diagnóstico. 

Atua como professor e pesquisador do 
Departamento e do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da UFSC, com ênfase em avaliação de processos 
psicológicos em saúde, trabalho e desenvolvimento 
humano. O foco é a investigação da relação entre aspectos 
clínicos e epidemiológicos na pesquisa em Psicologia, 
avaliação e prevenção em saúde e trabalho e avaliação 
de programas de treinamento e desenvolvimento. 

Nesta edição, conversamos com o professor sobre 
a atuação da(o) Psicóloga(o) como perito na área jurídica. 

Contato: Qual a origem da perícia? A que ela 
se destina em um processo judicial?

Roberto Cruz: A origem da perícia é latina, peritia, 
que significa destreza e habilidade. Profissionalmente, 
a perícia significa saber realizar um trabalho com 
conhecimento técnico especializado e de forma hábil. No 
âmbito judicial, a perícia é considerada um meio de prova, 
dos vários possíveis, capaz de influenciar a convicção 
pessoal do magistrado para a tomada de decisão nos casos 
concretos. Nesse sentido, realizar perícia é dotar o processo 
de elementos instrutores acerca de alguma situação que 
enseja conhecimentos técnicos-científicos especiais.

Contato: Os primeiros peritos a atuar na área 
jurídica eram médicos. Como ocorreu o processo de 
inserção da(o) Psicóloga(o) em atividades de perícia, 
já que, por muito tempo, áreas como psiquiatria 
tiveram mais espaço na justiça?

Roberto Cruz: As origens das perícias estão 
vinculadas à instauração do saber científico ante a 
necessidade de responder a demandas do Estado e do 
Direito Modernos. O Direito Processual pós-Revolução 
Francesa incorporou efetivamente a verificação de indícios 
materiais por meio de laudos de especialistas, notadamente 
de médicos e, nas situações em que configurava presunção 
de incapacidade mental, de psiquiatras. Ao longo do século 
XX, com os avanços científicos e o crescimento das 
especialidades, outros profissionais passaram a contribuir 
no processo judicial com base em laudos especializados. 
As(Os) Psicólogas(os) brasileiras(os) passaram efetivamente 
a contribuir no meio judicial e partir do marco legal (art. 4º 
da lei 4.112 de 27 de agosto de 1962), que define, entre outras 
atribuições do exercício profissional da(o) Psicóloga(o) 
“realizar perícias e emitir pareceres sobre a matéria de 
Psicologia”. A partir de então, houve um crescimento 
lento, mas regular, da participação de Psicólogas(os) no 
meio judicial. Especificamente, a partir da década de 1980, 
com a contratação de Psicólogas(os) no Poder Judiciário, os 
laudos emitidos por Psicóloga(os) oficiais e ad hoc passaram 
a ser reconhecidos como provas importantes na instrução 
processual e na decisão judicial.

Contato: Quais as principais áreas de atuação 
da(o) perita(o) Psicóloga(o), hoje?

Roberto Cruz: Psicólogas(os) peritas(os) atuam na 
esfera extrajudicial (em instituições do Estado) e judicial 
(especificamente no Poder Judiciário). Na primeira, 
também denominada de perícia administrativa, é atribuição 
da(o) Psicóloga(o) verificar, por exemplo, a presunção 

CRP-PR 
CONVERSA 
COM ROBERTO 
MORAES CRUZ 
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do direito de afastamento do trabalho por problemas de 
saúde. No âmbito judicial, a perícia psicológica encontra 
guarida nos âmbitos Cível, Penal e Trabalhista, com 
contribuições efetivas das(os) Psicólogas(os) na formação 
da convicção dos juízes para a elaboração de sentenças. 
As(Os) Psicólogas(os) tornaram-se conhecidos no meio 
jurídico, sobretudo pelo trabalho em perícias Psicológicas 
decorrentes de disputas no Direito de Família (pela guarda 
e visitação dos filhos menores), bem como por avaliações 
Psicológicas realizadas no âmbito penal (imputabilidade 
e periculosidade). Mais recentemente, Psicólogas(os) têm 
sido nomeadas(os) peritas(os) em outros tipos de demandas, 
como em perícias judiciais de lides trabalhistas, nas quais 
os trabalhadores acionam a justiça solicitando indenização 
diante de adoecimento psicológico relacionado ao trabalho.

Contato: Como se dá a atuação do profissional, 
da leitura do processo à emissão do laudo? O contato 
acontece apenas com a vítima, ou também com o 
agressor? Quanto tempo dura o processo de perícia?

Roberto Cruz: Genericamente, o trabalho da(o) 
Psicóloga(o) perito inclui: o reconhecimento da ação 
judicial, o que exige a aceitação da tarefa (se for ad hoc), a 
leitura do processo, a definição do trabalho pericial (objeto 
da perícia, quem serão os participantes do trabalho pericial, 
quais procedimentos serão utilizados – exames e vistoria, 
se for o caso –, onde e quando será realizado) e a emissão 
do laudo psicológico (que inclui a respostas aos quesitos 
do juízo e/ou das partes). Serão ativados no trabalho 
pericial todos aqueles que a(o) Psicóloga(o) julgar que 
são importantes participar, em havendo a concordância 
do juízo. As perícias psicológicas são realizadas em um 
conjunto de sessões e vistorias (se for o caso). Por isso, o 
tempo de realização pode ser relativamente breve (duas ou 
três semanas) ou dilatado (três a quatro meses). Concorre 
para isso a complexidade do caso, o acesso às pessoas 
e documentos, a celeridade processual, a quantidade de 
quesitos, dentre outros.

Contato: A função do perito se encerra ao 
emitir o laudo? Se, por exemplo, a vítima apresenta 
danos psicológicos, cabe ao perito encaminhá-la ao 
tratamento?

Roberto Cruz: A função do perito se encerra 
juridicamente ao terminar o trabalho pericial (que 
inclui respostas a novos quesitos). Contudo, a perícia 
tem repercussões jurídicas e sociais. No caso da 
perícia psicológica, identificar nexo de causalidade ou 
concausalidade entre eventos passados ou concorrentes e 
possíveis comprometimentos à saúde mental implica não 

somente um diagnóstico, mas um prognóstico. Ou seja, é 
importante considerar o curso dos eventos ou a provável 
extensão dos efeitos daquilo que foi evidenciado. Em 
muitas situações, o perito pode indicar encaminhamentos 
devidos, considerando a gravidade das decorrências.

Contato: Na sua opinião, quais as principais 
falhas no sistema judicial no que concerne à perícia 
Psicológica? O que poderia melhorar e como?

Roberto Cruz: Há necessidade de que o poder 
Judiciário incorpore, em todas as instâncias, a perícia 
psicológica como um instrumento legal e legítimo de 
auxílio à Justiça. A contratação de Psicólogas(os) no poder 
Judiciário ainda é tímida e não representa a magnitude da 
contribuição de que pode ser oferecida. Mas, é fundamental 
que a formação da(o) Psicóloga(o) oportunize, em suas 
bases curriculares, processos de ensino-aprendizagem 
voltadas ao campo da perícia psicológica, o que inclui, 
necessariamente, a melhoria da formação em avaliação 
psicológica, diagnóstico psicológico e Psicologia Jurídica.

Contato: Como um(a) Psicólogo(a) pode se 
preparar para se tornar perito? Há cursos específicos?

Roberto Cruz: A formação da(o) perito (a)
Psicóloga(o), por incrível que possa parecer, é a formação 
de um(a) Psicólogo(a) instruído em Psicologia, associado 
a conhecimento técnico-científico no âmbito do Direito. 
Isso significa dizer que é importante que a(o) Psicólogo(a) 
demonstre habilidades para lidar com processos psicológicos 
básicos, conhecimentos em Psicologia jurídica e aqueles 
específicos à demanda jurídica. Opções de curso de 
formação de peritos ainda são incipientes no Brasil. O 
futuro próximo certamente indicará o surgimento de curso 
de especialização ou de formação especializada em peritos, 
em geral, ou em áreas especializadas da perícia (cível, penal 
e trabalhista), como ocorre em outras profissões.

 Contato: O que poderia dizer às (aos) 
Psicóloga(os) que tem interesse em se tornar peritas(os)?

Roberto Cruz: Estudem e se dediquem a realizar 
processos de avaliação e diagnóstico psicológico, 
procurem se aperfeiçoar em campos da Psicologia 
(teóricos e metodológicos) que instruem o trabalho pericial, 
participem de eventos científicos sobre esses assuntos, 
ampliem seus conhecimentos de Direito, especialmente 
aqueles que dizem respeito diretamente ao trabalho 
pericial e, obviamente, procurem ter a experiência de 
leitura de processos judiciais em que a perícia psicológica 
é um elemento instrutor. 
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“Não estamos aqui só para atender ao serviço 
acadêmico, mas para atender à demanda da sociedade”, 
declara a Psicóloga Maria Clementina Menghini (CRP-
08/01441), diretora do Centro de Psicologia Aplicada 
(CPA) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), ao 
falar sobre o Serviço-Escola. Esta, que é apenas uma 
das questões discutidas no Grupo de Trabalho (GT) que 
trata sobre o tema, foi uma das molas propulsoras para 
a elaboração do Manual de Orientação aos Serviços-
Escolas de Psicologia do Estado do Paraná.

O documento tem como objetivo apresentar 
orientações acerca do conceito, da organização e do 
funcionamento da atividade. Elaborado pelo GT formado 
por equipes responsáveis por Serviços-Escolas de 
diferentes cursos de Psicologia do Estado, juntamente 
com o Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-
PR), o material é a conclusão do trabalho que começou 
há aproximadamente quatro anos.

A Psicóloga relata que, em um primeiro momento, 
o objetivo do GT era se inteirar sobre o assunto. Agora, 
com a elaboração do Manual, é mobilizar a classe para 
dar o devido valor ao tema. “A gente percebe que o 
Serviço-Escola não tem gestão. Para a maioria das 
pessoas, ele é o espaço físico onde os alunos têm que 
obrigatoriamente fazer estágio”, constata a Psicóloga. 
“Não se percebe a importância dessa atividade, que é o 
crivo de onde o aluno sai. Por isso, temos que dar essa 
clareza que o Serviço-Escola não apenas é um espaço 
físico, mas tudo que é feito para a formação prática”. 

O aluno de Psicologia, para se formar, precisa 
cumprir uma determinada carga-horária em Serviço-
Escola, ou seja, é um estágio obrigatório. Ele pode optar 
por quatro áreas da Psicologia: Clínica tradicional, Clínica 
institucional, Escolar e do Trabalho (organizacional). Além 
de atender ao processo de formação da(o) Psicóloga(o), 
a prática tem o papel de possibilitar a comunidade 
economicamente desfavorecida o acesso a serviços 
psicológicos gratuitos ou de baixo custo financeiro. 

A conclusão a que o GT chegou é que as Instituições 
de Ensino Superior (IES) devem ir além da atuação na 

clínica da faculdade e formar profissionais com a 
prática para atender a realidade social do momento. 
“Não podemos ter a mesma visão de 30 anos atrás, as 
coisas mudam e temos que acompanhar”, argumenta 
Maria Clementina. 

O documento aborda a questão do serviço 
de Psicologia caracterizado, por muito tempo, pelo 
atendimento clínico em Psicoterapia. Porém, com o 
passar dos anos, a atuação da(o) Psicóloga(o) alcançou 
diferentes contextos, pois a demanda da realidade 
humana, foco da atuação da(o) Psicóloga(o), não se 
restringe a apenas alguns segmentos. 

Por isso, a intenção é mostrar que os gestores 
educacionais, baseados nos projetos pedagógicos, 
devem utilizar o Serviço-Escola para ampliar e mudar 
a forma de atuação. A proposta é oferecer serviços 
junto à comunidade por meio da atuação de estagiários 
em escolas, unidades de saúde, empresas, igrejas, 
bibliotecas, centros comunitários, associações, entre 
outros. “Esta concepção alinha-se a uma formação 
que congregue o ensino, a pesquisa e a extensão, 
tornando mais significativa a prática profissional, a 
partir da construção, pelo aluno de Psicologia, de um 
quadro de referências amplo da atuação do profissional 
Psicólogo”, descreve o Manual.

Maria Clementina cita alguns casos que entram 
nesse contexto e fogem das práticas clássicas, como 
dos atendimentos realizados a pacientes da síndrome 
pós-pólio, na UFPR, e aos que farão a cirurgia 
bariátrica, na Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR). “São projetos que visam suprir a 
demanda atual. O papel de Serviço-Escola não é só 
atender ao aluno, mas à comunidade”, afirma.

Entre os problemas elencados nas discussões 
do GT estão a falta de padronização das ações e 
diretrizes, assim como a falta de um consenso 
sobre uma conceituação consistente. Para as IES, 
isso é resultado das dificuldades diárias e da falta 
de informação sobre as legislações que permeiam 
o tema.

ATUAÇÃO DO SERVIÇO-ESCOLA  
É ORIENTADA EM MANUAL
Material produzido por grupo de trabalho no CRP-PR mostra a importância 
da prática para a formação da(o) Psicóloga(o) e o auxílio à comunidade
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Dentro disso, o Manual traz um apanhado geral 
de informações para embasar as instituições, estudantes 
e profissionais, apresentando desde a conceituação, 
legislação e descrição das funções até possibilidades 
de atuação e documentação pertinente à área. 
“Formalizamos as nossas discussões para deixar todos 
inteirados sobre os documentos, normas, instrumentos 
que baseiam o Serviço-Escola. Mostramos que ele está 
respaldado e que é possível abrir o campo de atuação”, 
esclarece a Psicóloga.

O lançamento do material está previsto para 
este ano e a ideia é que todos os envolvidos no assunto 
tenham acesso a ele. “Tivemos um propósito e estamos 
fechando com chave de ouro. O Manual foi feito com 
muito envolvimento e comprometimento. Se ele chegar 
às mãos dos responsáveis pelo Serviço-Escola nas 
instituições, já atingimos o nosso objetivo”, afirma.

HISTÓRIA DO GT

De acordo com Maria Clementina, a necessidade 
de discussão sobre o tema surgiu quando ela ingressou na 
UFPR, em 2008. “Atualmente estou formada há 33 anos”, 
conta. “Quando assumi o CPA, não tinha experiência 
nessa área e fui em busca de informações”. Segundo 
ela, foi em São Paulo que descobriu uma estrutura mais 
organizada sobre o assunto. “Eles já estavam no 18º 
encontro sobre o tema, quando voltei me propus a discutir 
o assunto no Paraná”.

A Psicóloga pediu o apoio CRP-PR e reuniu os 
responsáveis do Serviço-Escola de 12 faculdades de 
Psicologia de Curitiba. “Começamos a nos reunir uma 
vez por mês para falar dos serviços. Não dos sucessos, 
mas das dificuldades”, explica. “Era um grupo aberto, 
transparente e muito honesto. A ideia não era contar 
vantagens, mas aprender, unificar e se inteirar no que 
acontece no Serviço-Escola de Curitiba”, comenta.

  Além dela, participaram do GT Claudia 
Cibele Bitdinger Cobalchini (CRP-08/07915), da 
Universidade Positivo, Mari Angela Calderari 
Oliveira (CRP-08/01374), professora na PUC-
PR, Sônia Maria Roncaglio (CRP-08/03648) e 
Angela Sanson Zewe (CRP-08/06216)). Também 
estavam representantes das faculdades Dom 
Bosco, FACEL, FEPAR e FAE. Para que as IES 
do restante do Estado não ficassem de fora, eram 
realizadas reuniões on-line.

Nos encontros mensais foram planejados três 
Fóruns de Serviços-Escola de Psicologia do Paraná. 
Eles aconteceram em 2011, 2012 e 2013, nas cidades de 
Curitiba, Foz do Iguaçu e Cascavel, respectivamente. 
Foram reunidos profissionais e estudantes de 
Psicologia. A elaboração de um material instrutivo já 
era debatida, mas, após o terceiro Fórum, firmou-se o 
compromisso de colocar no papel as discussões para 
dar mais embasamento às instituições de ensino. 

SERVIÇO-ESCOLA

Os Serviços-Escola foram instalados desde o 
surgimento da profissão de Psicóloga(o), em 1962. 
Segundo a lei n°4.119, cada curso deveria organizar 
“[...] serviços clínicos e de aplicação à educação e ao 
trabalho [...]”. É o estágio para o aluno de graduação, 
sob a orientação de um professor. Além disso, o local 
é um espaço de prestação de serviços de atendimento 
psicológico à comunidade.

Porém, anteriormente a atividade era 
denominada como “clínica escola”. A alteração da 
nomenclatura vem ao encontro da demanda atual, 
na qual as atividades não devem ser restritas a um 
espaço físico específico, como consultórios, mas 
precisam acompanhar o perfil da(o) Psicóloga(o) 
que atua nos mais diversos campos. 
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A  Comissão de Direitos Humanos (CDH) 
teve seu caráter renovado na Gestão É 
tempo de Diálogo do Conselho Regional 
de Psicologia (CRP-PR), abrindo-se 

para a participação de profissionais de outras áreas, 
em função da complexidade dos temas em dicussão. 

Apresentamos a seguir uma síntese da 
construção coletiva até este momento, nos cinco 
encontros quinzenais já realizados.

Na 1ª reunião (18 de julho de 2014) foi feita 
uma discussão coletiva sobre a importância de 
uma Comissão Interdisciplinar ligada ao CRP-
PR – um desejo de diálogo desta nova gestão e 
a compreensão de que Psicólogas(os) não atuam 
sozinhas(os).  Fez-se um resgate da história desta 
Comissão no CRP-PR e apresentou-se um vídeo 
da ANDHEP (Associação Nacional de Direitos 
Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação) sobre as 
diversas gerações de DH na história da humanidade. 
Levantaram-se diversas questões sobre o caráter da 
CDH, atribuindo-se ao CPR-PR, como anfitrião, 
uma explicitação maior a ser apresentada na reunião 

seguinte (inclusive sobre relação com regimento 
interno do Conselho).

Na 2ª reunião (15 de agosto de 2014) deu-se 
a socialização sobre as ações em DH realizadas 
por parte das(os) participantes e pelas instituições 
a que estão ligadas(os). Em seguida, foi explicada 
a possibilidade de uma Comissão com tal caráter 
a partir do regimento do CRP-PR, podendo ser 
composta por um núcleo de Psicólogas(os) que 
responderiam questões específicas e outros(as) 
profissionais, que funcionariam como consultores 
das demais áreas de conhecimento. Os objetivos 
da CDH é “compor juntos uma contribuição 
coletiva à sociedade, a partir dos diferentes 
conhecimentos, cujo objetivo é produzir subsídios 
à área e apoiar segmentos específicos da sociedade 
em diferentes lutas, sem confundir-se com um 
centro de atendimento”. A partir disso, fez-se uma 
dinâmica para construir e discutir coletivamente 
uma compreensão comum sobre direitos humanos.

Na 3ª reunião (1º de setembro de 2014), foi 
apresentado um mapeamento sobre as instituições 

COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS 
SE RENOVA E ABORDA 
TEMAS ATUAIS
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(públicas e da sociedade civil) que desenvolvem 
ações em DH. Em seguida, fez-se uma conversa 
em grupos para levantar temas urgentes a 
serem contemplados pela CDH, com a seguinte 
priorização: 

1. Imigrantes e refugiados; 
2. Populações em situação de rua; 
3. Saúde mental; 
4. Sistema prisional; 
5. Violência contra a mulher; 
6. Atendimento em saúde  
     (universalização e humanização); 
7. Criminalização dos movimentos sociais. 

A ideia é realizar sessões temáticas para 
conhecer a realidade de cada um dos temas 
elencados e aprofundar a compreensão, para 
só então encaminhar questões concretas, como 
produção de subsídios, apoio e qualificação à 
atuação dos profissionais na área, construção de 
posicionamentos, etc. Daí a proposta da roda de 
conversa sobre imigrantes e refugiados para a 
reunião seguinte.

Então, na 4ª reunião (16 de setembro de 2014), 
foi realizada a Roda de Conversa sobre Imigrantes 
e Refugiados com as pessoas indicadas pelos 
integrantes da Comissão. Importantes depoimentos 
foram dados sobre os desafios enfrentados e as 

ações já em andamento. Falou-se da importância 
de fortalecimento de uma rede de apoio aos 
imigrantes e refugiados e do compartilhamento 
de subsídios relativos ao tema para que a CDH 
se aproprie do conhecimento já sistematizado e, 
se necessário, encaminhe elaboração de novos 
subsídios de orientação. 

Na 5ª reunião (1º de outubro de 2014), deu-
se continuidade à discussão do tema, fazendo-se 
um resgate coletivo sobre as ideias e momentos 
fortes da reunião anterior. O destaque foi para 
o depoimento do médico Feras Al-Lahham, 
siriano, refugiado com sua família no Brasil há 
oito meses, cuja situação explicita a burocracia e 
o desrespeito aos Direitos Humanos de pessoas 
que são obrigadas a deixar seus países de 
origem para buscarem possibilidade de vida em 
outros lugares. Relatos de imigrantes de outras 
nacionalidades foram lembrados, mostrando 
que o preconceito, a exploração no trabalho, o 
não reconhecimento profissional fazem parte 
do cotidiano dessas pessoas, ainda que o Brasil 
seja um país “legalmente” acolhedor. Por conta 
disso, a CDH decidiu chamar para a próxima 
reunião outras organizações da sociedade civil 
– sindicatos, ONGs, movimentos sociais – para 
discutir ações conjuntas que contribuam com 
a quebra de preconceito, discriminação e maus 
tratos e avance para a construção da solidariedade 
e da visibilidade deste segmento populacional que 
cresce a cada dia em nosso país.  

Os encontros da Comissão são às 18h30, quinzenalmente, e têm o dia da semana 
móvel, para facilitar a participação de todas e todos. Participe! Envie seu contato para 

direitoshumanos@crppr.org.br afirmando seu desejo de participar da Comissão. 
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N os últimos anos, a área de saúde tem 
avançado com a grande disseminação de 
práticas de gestão da qualidade, influenciada 
principalmente pela detecção das falhas na 

assistência hospitalar relatadas ao redor do mundo.

De acordo com Silveira (2010), o movimento da 
gestão da qualidade iniciou-se nos Estados Unidos, onde 
foram criados, na década de 50, os primeiros padrões para 
organização de uma instituição hospitalar. No Brasil, o 
Ministério da Saúde passou a usar, na década de 70, a 
temática Qualidade e Avaliação Hospitalar a partir das 
publicações de normas e portarias que auxiliaram na 
regulamentação das atividades assistenciais.

Este movimento ganhou destaque, no entanto, 
apenas no final da década de 90, após o lançamento 
do Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar e da 
criação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), 
época em que foram emitidas as primeiras certificações 
aos hospitais (SILVEIRA, 2010).

Os processos de Acreditação Hospitalar, segundo 
Ismael (2013), vieram como um instrumento para 
avaliar a qualidade dos serviços de saúde prestados pela 
instituição, além de visar a humanização e um cuidado 
focado no paciente. As instituições são voluntárias neste 
processo, o que mostra um compromisso visível em 
melhorar a qualidade do cuidado, além de garantir um 
ambiente seguro com redução dos riscos para pacientes e 

profissionais. Assim, este cenário das práticas de gestão 
da qualidade está cada vez mais presente, tanto em 
hospitais públicos quanto privados, e influencia a atuação 
da Psicologia nas instituições hospitalares.

A(O) Psicóloga(o) Hospitalar desenvolve sua 
prática voltada para atuação com pacientes, familiares 
e equipes. No entanto, tem seu trabalho permeado 
por uma instituição e, ao mesmo tempo em que está 
submetido à gestão institucional, também tem a função 
de gerir a própria atuação do serviço de Psicologia. Neste 
sentido, faz-se relevante a sistematização dos serviços 
de Psicologia nos hospitais. De acordo com Silveira 
(2010, p. 45), “a sistematização da assistência diz respeito 
ao planejamento, organização e gerenciamento das 
rotinas, ou seja, a forma como se realizam as atividades”. 
Certamente, esta sistematização do trabalho propicia a 
garantia do modo como ele é realizado, sua avaliação 
e a identificação de eventos adversos que podem gerar 
riscos aos pacientes, famílias ou equipes.

Além da exigência da sistematização do 
trabalho, devem ser definidos indicadores e medidas 
que possibilitem a avaliação da assistência e possam 
comunicar dados com a proposição de intervenções 
de melhoria. Para a Organização Pan-Americana da 
Saúde (2008, p. 13 ), “os indicadores são medidas-síntese 
que contêm informação relevante sobre determinados 
atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do 
desempenho do sistema de saúde”. O indicador também 

A PSICOLOGIA 
HOSPITALAR E O 
AMADURECIMENTO 
NA CONSTRUÇÃO 
DE INDICADORES
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é conceituado pela Joint Commission (1989) como “uma 
unidade de medida de uma atividade, com a qual se está 
relacionado ou, ainda, uma medida quantitativa que 
pode ser usada como um guia para monitorar e avaliar a 
qualidade de importantes cuidados providos ao paciente 
e as atividades dos serviços de suporte”.

Para a Psicologia Hospitalar, a construção de 
metas e indicadores é vista como um desafio, devido a 
inexistência de parâmetros que possam ser considerados 
como referências nesta área e pela própria peculiaridade 
do trabalho da(o) Psicóloga(o). Atualmente, no entanto, 
há vários esforços para aprimorar o desenvolvimento 
de indicadores no âmbito da abordagem qualitativa 
(MINAYO apud FERRARI et al, 2013). 

Um importante questionamento que se faz é: 
como padronizar o que é da ordem do subjetivo? Como 
transformar em dados objetivos o que é singular em 
cada paciente?

Para a construção de indicadores, percebe-se 
inicialmente a necessidade de uma sistematização do 
trabalho da(o) Psicóloga(o) Hospitalar. A descrição do 
trabalho por meio de Procedimentos Operacionais Padrão 
(POPs), a elaboração de protocolos de atendimentos e 
a sistematização dos registros de atendimento são os 
primeiros passos para a definição dos indicadores. 

Não se trata de abandonar o que é próprio da 
Psicologia. É possível, por exemplo, ter dados objetivos 
de quantos pacientes em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) apresentaram delirium ou desorganização 
psíquica. Ou ainda, quantos familiares foram acolhidos 
pelo Serviço de Psicologia durante as visitas. Estas 
práticas podem estar previstas em protocolos, porém 
cada intervenção será única. 

O estabelecimento de indicadores favorece a 
comunicação da Psicologia com as outras especialidades 
dentro do hospital. Torna mais claro para o gestor por 
onde a Psicologia está atuando e clarifica, inclusive, o 
dimensionamento do trabalho. Por exemplo, se temos 
um indicador em que apenas 50% dos pacientes de 
cirurgia eletiva passam por uma preparação psicológica 
para o procedimento, é possível levantar quais são os 
motivos para esse número. Os pacientes não estão sendo 
devidamente encaminhados pela equipe multiprofissional 
para essa avaliação? Ou, a equipe é reduzida e não 
consegue atender a demanda de pacientes atendidos 
pelo hospital? Os próprios pacientes não demonstram 
interesse por esse preparo ou o desconhecem? A partir do 

rastreamento dessas causas, pode-se, por exemplo, buscar 
a melhoria do serviço, aumentar a divulgação sobre o 
trabalho e demonstrar a necessidade de um aumento 
do quadro de profissionais para conseguir atender a 
demanda. Deste modo, pensar em indicadores sugere 
olhar para os processos de trabalho, em que os números 
possam revelar a realidade de cada instituição.

Diante dos apontamentos, observa-se a importância 
da(o) Psicóloga(o), enquanto membro de equipe 
multiprofissional, refletir e discutir sobre indicadores. 
Porém, ressalta-se a necessidade de estar atento para não 
criar padronizações que engessem o trabalho e limitem a 
sua atuação, deixando de lado a subjetividade. 

Giovana Cristina Angioletti (CRP-08/09620) Psicóloga 
especialista em Psicologia Hospitalar pelo CFP, coordenadora do 
Serviço de Psicologia do Hospital do Trabalhador, membro da 
Comissão de Psicologia Hospitalar do CRP-PR.

Juliane Gequelin Rosa (CRP-08/10744) Psicóloga especialista 
em Psicologia Hospitalar, coordenadora do Serviço de Psicologia 
do Hospital Infantil Waldemar Monastier e coordenadora da 
Comissão de Psicologia Hospitalar do CRP-PR.

Raphaella Ropelato (CRP-08/10276) Psicóloga Hospitalar, 
Coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Vita BR, membro 
da equipe Psicosaúde, membro da Comissão de Psicologia Hospitalar 
do CRP-PR.
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DIALOGANDO NA 
SOCIOEDUCAÇÃO

MATÉRIA

O diálogo entre profissionais ligados aos 
sistemas de restrição e privação de 
liberdade ganhou importância quando, em 
2013, agentes profissionais que trabalham 

nestas unidades do Estado procuraram o Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) para 
receber orientações quanto ao trabalho realizado. A 
Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) do 
CRP-PR, em parceria com o Conselho Regional de 
Serviço Social (CRESS), realizou visitas e reuniões 
a estes centros, gerando orientações quanto aos locais 
de atendimento e preenchimento de prontuários em 
atendimentos multiprofissionais. Além disso, foi 
constituído um espaço de reflexão sobre questões éticas 
pertinentes a atuação profissional neste contexto. 

Algumas questões relativas à produção de 
documentos decorrentes de avaliação psicológica, 
indicação de Medida Socioeducativa em relatórios 
técnicos e participação dos profissionais em Conselho 
Disciplinar foram encaminhadas à Comissão de 
Psicologia Jurídica com o objetivo subsidiar as 
orientações da COF deste conselho. 

No início deste ano foram realizadas novas 
consultas a COF, ampliando os debates internos e 
reiterando a necessidade de ouvir e refletir junto aos 
profissionais da área sobre as implicações éticas e legais 
envolvidas no trabalho da(o) Psicóloga(o). 
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A indignação em face de documento 
de orientação à CMS, produzido 
pelo Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias da Criança e do 
Adolescente (CAOPCA) do Ministério 
Público do Paraná indicando a baixa 
qualidade de alguns documentos 
técnicos e ressaltando a importância 
de indicação de Medida Socioeducativa 
na conclusão do referido documento; 

A diferença de atuação e objetivos 
do trabalho na Internação Provisória 
e no acompanhamento de Medida 
Socioeducativa de Internação e 
Semiliberdade, bem como a produção 
de documentos (relatórios técnicos) 
nestes contextos;

A falta de recursos humanos e de 
espaços em condições técnicas de 
atendimento;

O desconforto em face da participação 
em Conselho Disciplinar, quando este 
apresenta apenas práticas punitivas sem 
orientação pedagógica, bem como os 
conflitos frequentes entre setor técnico e 
de segurança durante os procedimentos 
do Conselho Disciplinar; 

A ausência de capacitação para os 
profissionais que ingressaram nos 
últimos anos; 

O aumento no número de adolescentes 
com transtornos psiquiátricos e a 
dificuldade de encaminhamento para 
a rede de saúde mental; 

As diferenças entre a estrutura e 
funcionamento do Conselho Disciplinar 
entre os Centros de Socioeducação.

MATÉRIA

As questões foram também encaminhadas 
ao Conselho Federal de Psicologia (CFP), que 
produziu uma orientação com base na Resolução 
CFP n° 012/2011, que regulamenta a atuação 
da(o) Psicóloga(o) no sistema prisional. A referida 
orientação indica a possibilidade de falta ética quando 
da participação da(o) Psicóloga(o) em Conselho 
Disciplinar e indicação de Medida Socioeducativa 
(compreendendo tal sugestão como avaliação de 
periculosidade). Ainda em abril de 2014, foi inserido 
como tema de pauta para a Assembleia das Políticas, 
da Administração e das Finanças (APAF) do Sistema 
Conselhos de Psicologia a proposta de discussão 
de uma resolução do CFP para regulamentação da 
atuação do Psicólogo no Sistema Socioeducativo. 

Com base no histórico de demandas associadas 
ao tema e na resposta apresentada pelo CFP, o plenário 
do CRP-PR aprovou o projeto “Dialogando na 
Socioeducação”, que reuniu Psicólogas(os) de todo o 
Estado. Foram realizados quatro encontros: Londrina, 
Cascavel, Curitiba e Maringá, com a participação 
total de 41 profissionais (onze em Cascavel, onze 
em Londrina, onze em Curitiba e oito em Maringá) 
iniciando as discussões que devem embasar o Conselho 
na produção de documentos e posicionamento técnicos, 
para discussão estadual e nacional. 

A realização deste trabalho contou com o apoio 
da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 
Social (SEDS), com o compromisso deste conselho 
em informar e alimentar a Coordenação de Medidas 
Socioeducativas (CMS) quanto às orientações éticas, 
necessidades acerca de capacitação profissional e 
reflexões sobre as práticas socioeducativas.

O projeto teve como proposta inicial garantir a 
escuta aos profissionais sobre suas práticas e conflitos 
recorrentes, incentivando o debate, a exposição das 
contradições e a construção de um posicionamento 
crítico acerca da atuação profissional. As reuniões foram 
conduzidas por dois membros da Comissão de Psicologia 
Jurídica e um(a) Orientador(a) Fiscal do CRP-PR em 
cada localidade e organizadas com a contextualização 
dos fatos que motivaram a ação do Conselho, reforçando 
o apoio da SEDS ao projeto. 

Foram apresentados os argumentos do CFP e 
aberta a discussão com foco em duas questões: Avaliação 
Psicológica no contexto da Medida Socioeducativa: 
possibilidades e limites e Conselho Disciplinar: questões 
éticas envolvendo a participação da(o) Psicóloga(o). 
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AS PRINCIPAIS QUESTÕES LEVANTADAS 
PELAS(OS) PSICÓLOGAS(OS) DURANTE AS 
REUNIÕES FORAM:
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PRINCIPAIS DISCUSSÕES

As reuniões geraram algumas conclusões acerca 
dos temas mais recorrentes. Foi entendido que, na fase 
preliminar do processo, qualquer menção à Medida 
Socioeducativa, enquanto conclusão, seria inadequada 
e estaria desconsiderando os direitos do adolescente, 
que ainda é presumidamente inocente. A indicação em 
relatório técnico, de acordo com o entendimento dos 
grupos, poderia assumir o caráter de condenação antes 
da própria sentença. Além disso, as condições de trabalho 
devido à falta de profissionais e número reduzido de 
atendimentos (problemas atribuídos à estrutura física 
composta de poucas salas de atendimento e imprópria 
para tal), dificultam a elaboração de documentos 
conclusivos em muitos casos.

O documento apresentado deve, então, focar na 
avaliação das funções psíquicas, na história familiar e de 
desenvolvimento e nas relações sociais e institucionais. 
Sua conclusão deve conter apenas sugestões de 
intervenções psicológicas e medidas protetivas que 
visem garantir os direitos do adolescente. A sugestão de 
Medida Socioeducativa, neste momento, além de ferir 
os princípios processuais também feriria o Código de 
Ética Profissional do Psicólogo (CEPP).

A previsão legal do trabalho e seu caráter 
compulsório são acordados já no início do atendimento, 
não havendo, portanto, quebra de sigilo profissional. 
É resguardado ao adolescente o sigilo em relação 
a qualquer informação que não esteja diretamente 
relacionada ao processo. Desde o início, o adolescente 
é informado sobre o relatório técnico e avaliação 
da Medida Socioeducativa. Há sim, um conflito 
inerente entre o adolescente e o trabalho realizado pela 
instituição, em razão da própria condição de privação 
de liberdade imposta pela medida judicial. Porém, 
o fato de serem os responsáveis pela elaboração do 
relatório avaliativo não se configura como impeditivo 
à realização do trabalho da(o) Psicóloga(o), cujo 
objetivo é facilitar a reflexão acerca da relação entre 
a conduta infracional e suas consequências.  

Nos casos em que se configure necessidade 
ou interesse por acompanhamento clínico, este deve 
ser encaminhado a outro profissional ou à rede de 
saúde municipal. Quanto a participação no Conselho 
Disciplinar, há uma série de dificuldades encontradas 

CONFLITOS

na aplicação deste instrumento pedagógico, indicando 
que seu atual formato possui características muito 
mais punitivas do que pedagógicas – as sanções 
disciplinares se restringem, muitas vezes, ao 
afastamento das atividades. Neste sentido, há a 
necessidade de desenvolver medidas alternativas com 
caráter restaurativo e pedagógico que levem em conta 
as necessidades do adolescente. 

Em relação às avaliações do adolescente em 
cumprimento de Medida Socioeducativa, a sugestão não 
é exclusiva da(o) Psicóloga(o), mas definida em reunião 
de Estudo de Caso, que envolve profissionais das áreas 
de saúde, pedagogia, segurança, além do serviço social 
e Psicologia. O resultado deve produzir consenso, 
e, se este não ocorre, pode-se acatar a indicação da 
Direção do Programa, que muitas vezes desqualifica o 
parecer técnico, gerando, assim, um conflito ético para 
o profissional que discorda da referida decisão. Neste 
sentido, os profissionais são orientados a apresentar as 
conclusões do setor de Psicologia no corpo do relatório e 
na conclusão, ainda que o resultado final seja divergente. 
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AUMENTO DE CASOS

Em relação ao aumento no número de 
adolescentes com transtornos psiquiátricos, 
a preocupação é quanto aos critérios de 
encaminhamento para cumprimento de 
Medida Socioeducativa, posto que muitos 
possuem dificuldades de compreensão dos 
objetivos da medida e surgem conflitos 
institucionais em face das condutas 
manifestas por eles.  Muitos adolescentes 
recebem várias sanções disciplinares e 
seu comportamento acaba resultando em 
relatórios de permanência, mesmo quando 
são decorrentes do transtorno apresentado.

Assim, existe a necessidade de 
maior articulação com os serviços de 
saúde mental e com o judiciário. A equipe 
precisa estar capacitada para o manejo e 
entendimento das situações que envolvem 
os referidos adolescentes e que resultem 
em sensibilização para as condutas a serem 
adotadas.

CONCLUSÕES

 É importante que sejam discutidos 
alguns pontos com relação à atuação dos 
profissionais no contexto de unidades 
de restrição de liberdade. O primeiro é a 
capacitação permanente dos profissionais 
que atuam nestas situações, além da 
padronização de procedimentos, seguindo 
as legislações vigentes das categorias 
profissionais (relatórios, Conselho 
Disciplinar, Estudos de Caso). Outro ponto 
é a realização de ações de integração da 
equipe, com vistas a melhorar o trabalho 
de todos. O fortalecimento da equipe 
técnica e dos posicionamentos por esta 
produzidos, o fomento à discussão acerca 
das medidas disciplinares ora impostas e 
o trabalho de sensibilização do judiciário 
em relação aos objetivos e limites éticos 
na produção de documentos de avaliação 
da Medida Socioeducativa também foram 
apontados pelos participantes das reuniões 
como essenciais na melhoria do atendimento 
aos adolescentes. Enfim, é preciso discutir 
e refletir sobre a participação da(o) 
Psicóloga(o) em um Conselho Disciplinar. 

Outro ponto discutido é o conflito com a 
equipe de segurança, que se apresenta como fonte 
de estresse e questionamento acerca da participação 
técnica no referido conselho. Alguns entendem que 
seus posicionamentos são desconsiderados, e este passa 
a ser visto apenas como quem defende o adolescente. 
Sendo este o principal compromisso da(o) Psicóloga(o) 
em face deste instrumento, o da garantia de direitos, 
sua atuação não apenas está em acordo com a previsão 
do CEPP, como também busca facilitar ao adolescente 
a reflexão e compreensão sobre as consequências 
de seus comportamentos, argumentam alguns dos 
profissionais que participaram dos encontros.

No que se refere a orientação do CFP embasada 
na resolução 012/2011, que regulamenta a atuação da(o) 
Psicóloga(o) no âmbito do sistema prisional, o CRP-
PR entende a necessidade de ampliar as discussões 
especificamente da atuação da(o) Psicóloga(o) em Medidas 
Socioeducativas, tendo em vista que deve ser levado em 
consideração o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
e o Sistema de Atendimento Socioeducativo (SINASE).
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EDITAL DE CENSURA PÚBLICA calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefício pessoal;

j) Ter, para com o trabalho dos Psicólogos e dos outros 
profissionais, respeito, consideração e solidariedade, 
e, quando solicitado, colaborara com estes, salvo 
impedimento por motivo relevante. 

Art. 2º - Ao Psicólogo é vedado:

a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que 
caracterizem negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade ou opressão;

g) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade 
técnico-cientifica. 

Art. 6º - O Psicólogo, no relacionamento com 
profissionais não Psicólogos:

b) Compartilhará somente informações relevantes 
para qualificar o serviço prestado, resguardando o 
caráter confidencial das comunicações, assinalando 
a responsabilidades, de quem as receber, de 
preservar o sigilo.

Curitiba, 22 de setembro de 2014.

Psic. Cleia Oliveira Cunha CRP-08/00477  
Conselheira Presidente do CRP-08

O Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região, 
em obediência ao disposto na Lei no 5.766/71, Decreto 
no 79.822/77 e Código de Processamento Disciplinar, 
pelo presente Edital, torna pública a decisão do Conselho 
Regional de Psicologia, no Processo Ético Disciplinar no 
007/2011, em aplicar a pena de CENSURA PÚBLICA a 
Psicóloga Lucia Raquel Egg, CRP-08/02386 por infração 
aos artigos do Código de Ética Profissional dos Psicólogos: 

Princípios Fundamentais

II - O Psicólogo trabalhará visando promover a saúde 
e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades 
e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.  

Art. 1º - São deveres fundamentais dos Psicólogos:

c) Prestar serviço psicológico de qualidade, em 
condições de trabalho digna e apropriadas à natureza 
desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e 
técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência 
psicológica, na ética e na legislação profissional; 

d) Prestar serviço profissional em situações de 

NOTA
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Entre em contato
com o Sindypsi-PR

30 horas para trabalhadores(as) da 
saúde de Curitiba
O Sindypsi-PR acompanhou a tramitação do Projeto de Lei proposto 
pela Prefeitura de Curitiba para reduzir a jornada de trabalho de 11 
categorias de servidores municipais da Saúde para 30 horas 
semanais. O projeto foi aprovado e certamente garante um avanço 
para esses pro�ssionais. No entanto, o Sindypsi-PR formalizou uma 
proposta de emenda ao projeto, insistindo em alertar que os 
trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Estatal de Atenção 
Especializada em Saúde (Feaes) não eram contemplados pelo PL. 
Infelizmente a emenda foi derrubada pelos vereadores, não 
estendendo direitos plenos a todos os trabalhadores da Saúde de 
Curitiba. O Sindypsi-PR segue atento às reivindicações destes 
trabalhadores. Ninguém �ca pra trás! 

Psicologia e Ditadura Militar no Brasil
Em memória dos 50 anos do golpe militar no Brasil, o Sindypsi-PR 
promoveu, no dia 16 abril, a palestra “Ditadura e Psicologia: a atuação 
de psicólogos brasileiros na manutenção e na resistência à ditadura 
civil-militar”. O debate contou com a presença da professora de 
Psicologia da Universidade Federal Fluminense, Cecília Coimbra, que 
viveu de perto as mazelas do regime militar. Cecília abordou a 
importância do papel de psicólogos que militaram naquele momen-
to histórico, além das contribuições atuais da Psicologia para a luta 
contra a tortura e a militarização da vida.

Prêmio do Grupo Dignidade pela atua-
ção na luta LGBT
O Sindypsi-PR foi uma das 14 organizações que receberam, em 
março de 2014, o Prêmio Aliad@s pela Cidadania LGBT do Grupo 
Dignidade, ONG de promoção e defesa dos direitos lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais. O sindicato foi reconhecido pela 
atuação com psicólogos e psicólogas na promoção da cidadania 
LGBT. Rea�rmamos nosso posicionamento pela construção de uma 
prática pro�ssional livre de qualquer tipo de opressão. 

Mobilização dos trabalhadores do 
Centro Hospitalar de Reabilitação de 
Curitiba
Em fevereiro, os trabalhadores do Centro Hospitalar de Reabilitação 
(CHR) realizaram uma série de mobilizações por melhores condições 
de trabalho e acerto dos salários. Eles denunciavam constantes 
atrasos no pagamento desde 2012. O Sindypsi-PR compôs a luta dos 
psicólogos, das psicólogas e demais trabalhadores(as) do CHR, que 
depois de dois dias de mobilização intensa tiveram suas pautas 
atendidas. 

Luta contra a privatização da Secreta-
ria Estadual de Saúde do Paraná
O �nal de 2013 foi marcado pela tramitação do Projeto de Lei nº 
726/2013, proposto pelo governador Beto Richa (PSDB), que previa a 
privatização da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. O Sindypsi-
-PR organizou e participou dos movimentos de resistência a mais 
esse desrespeito aos trabalhadores e cidadãos paranaenses. As 
manifestações realizadas na Assembleia Legislativa do Paraná 
garantiram que a votação do PL fosse adiada. Permanecemos em 
estado de alerta para barrar qualquer tentativa de privaltização da 
saúde no estado do Paraná. 

Janeiro Lilás
A visibilidade da população trans* ganhou ainda mais destaque no 
mês de janeiro de 2014. O Sindypsi-PR é aliado das reivindicações de 
travestis e transexuais e foi às ruas defender a despatologização da 
transexualidade, que segue compreendida como transtorno mental 
nos manuais técnicos. Nosso sindicato promoveu debates entre 
psicólogos e ativistas de movimentos trans*, além de ter construído 
um grande evento, o Janeiro Lilás, mês da Visibilidade Trans* que, no 
Brasil, tem como data comemorativa o dia 29 de janeiro

Controle Social e Defesa do SUS
A privatização da saúde e a criação de fundações estatais de direito 
privado foram debatidas na formação “Controle Social e Defesa do 
SUS”, organizada por trabalhadores e entidades, dentre elas o 
Sindypsi-PR. A concessão dos equipamentos de saúde a essas 
fundações tem se revertido em retorcessos trabalhistas e queda na 
qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. O 
Sindypsi-PR continua na luta por melhores condições de trabalho 
para essas categorias.  

PL das 30 horas para psicólogos 
do Brasil
O Sindypsi-PR organizou, também, uma campanha pela aprovação 
do PL das 30 horas para os psicólogos do Brasil. Até o fechamento 
desta edição da revista Contato, o PL ainda não havia sido encami-
nhado à sanção presidencial. Foram realizados debates nas universi-
dades e locais de trabalho, manifestações e uma intensa agitação 
online para que nossa mobilização chegasse ao maior número de 
pessoas. Reforçamos a importância da aprovação do PL das 30 horas 
na efetivação de condições de trabalho dignas para os psicólogos e 
de melhorias no serviço prestado à população. 

Acessa a página da campanha: facebook.com/psicologia30h

30 horas para trabalhadores(as) da 
saúde de Curitiba

O ano de 2014 mobilizou os psicólogos 
e psicólogas do Paraná. 

Em 2015, participe conosco da luta por 
mais direitos!
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