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cartadoeditor

F

alar sobre as questões inerentes ao trabalho do Psicólogo é também uma
forma de refletir sobre
elas, encontrar novas possibilidades de atuação. Na matéria de capa desta edição,
abordamos os entraves da lei
no tocante à institucionalização das crianças. Essas, que foram retiradas do convívio familiar, por vezes são privadas da oportunidade
de vivenciar a experiência de um novo lar – o lar adotivo. De que
forma o Psicólogo pode se inserir nesse contexto a fim de colaborar

para que esse tempo de permanência nas instituições de acolhimento
seja cada vez menor?
Família também é assunto para a Matéria Contato. Terri S. Watson,
Psy. D e Iara Monteiro de Castro (CRP 08/02255) falam sobre como
trabalhar com famílias nos casos de abuso sexual e violência doméstica.
A edição 81 também traz informações que são discutidas no Plenário,
orientações da COF para a Psicologia Organizacional e do Trabalho,
as novas portarias de Saúde Mental do Ministério da Saúde,
entre outros temas.

Boa leitura!

contatoeditorial

A Psicologia e o Fundamentalismo

O

psicanalista francês Jacques Lacan, durante uma conferência
em Milão, na Itália, no ano de 1972, formalizou em seus
matemas o discurso do capitalista, envolvido pelo espírito
dos acontecimentos de maio de 1968, por suas pesquisas
e, porque não, pelas mudanças que se mostrariam no modo de produção do próprio sistema.
A formalização desse discurso nos mostra de que maneira e quais as consequências nos laços sociais do arranjo fundamentalista. Arranjo que podemos sentir no egoísmo exacerbado em que “seu” lucro, “seu” pensamento
e “sua” crença alçam os ares de que o que importa é o que “eu ganho” com
isso, independentemente de como o outro possa ser afetado com “minha”
posição. Uma ciência que preze a ética não pode partilhar dessa homilia,
de forma que possa interrogar e ser interrogada em sua prática.

A Psicologia deve ser uma ciência em que os vários discursos possam
ser interrogados por ela e ser ela interrogada por eles, de maneira que
ninguém seja calado pelo fundamentalismo – inclusive político. Nesse
sentido, Psicologia e Religião podem conviver num campo de ideias
– tenso muitas vezes – mas não de práticas, pois epistemologicamente são muito distintas, inclusive na compreensão de fenômenos que
envolvem comida, sexo, família, entre outros.
A posição do CRP-PR é de luta constante para que o espaço de divergência (campo das ideias) não se transforme em mera luta pelo poder
(campo das práticas), pois como alguém pode dar valor ao poder das
palavras, se de antemão se vale da palavra do poder?

expedientecontato
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Psicologia organizacional
e do trabalho
Interfaces entre Psicologia e Administração

D

evido ao fato de as atividades do Psicólogo Organizacional e do Trabalho muitas vezes serem de interface com atividades do âmbito da Administração, surgiram alguns entendimentos equivocados
quanto às atribuições pertinentes ao Psicólogo nesse contexto de atuação.

Já no que tange as atribuições do Administrador, é previsto
por lei, entre as atividades desse profissional, a administração
e seleção de pessoal. Ou seja, tal atividade é de competência tanto do Psicólogo quanto do Administrador, sendo que
cada um desempenha a mesma dentro de suas competências
técnicas específicas.

Vale lembrar que as atribuições de orientação e seleção
profissional, por meio de métodos e técnicas psicológicas,
constituem atividade privativa do Psicólogo prevista por
lei, bem como a Psicologia Organizacional e do Trabalho
consta entre as especialidades reconhecidas pelo Conselho
Federal de Psicologia (CFP) - Resolução 013/2007. Esta
apresenta como atividades, além daquelas de orientação
e seleção profissional, as seguintes:

Outro fator que gera dúvida é a questão do nome do cargo versus as atividades desenvolvidas. Há diversos casos no
qual o profissional não está registrado como Psicólogo e possui outra denominação para seu cargo, tal como: Analista
de RH; Analista de Gestão de Pessoas, Consultor Interno,
Analista de Treinamento, etc. Nessas situações, não é a nomenclatura do cargo que definirá se o profissional atua como
Psicólogo ou não e sim suas funções desempenhadas.

“Atua em atividades relacionadas à análise e desenvolvimento organizacional, ação humana nas organizações, desenvolvimento de equipes, consultoria organizacional, seleção,
acompanhamento e desenvolvimento de pessoal, estudo e
planejamento de condições de trabalho, estudo e intervenção
dirigidos à saúde do trabalhador. [...] Participa da elaboração,
implementação e acompanhamento das políticas de recursos
humanos. [...] Utiliza métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho, como entrevistas, testes, provas, dinâmicas de
grupo, etc. para subsidiar as decisões na área de recursos humanos como: promoção, movimentação de pessoal, incentivo,
remuneração de carreira, capacitação e integração funcional
e promover, em consequência, a autorrealização no trabalho.”

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO), são de competência do Psicólogo do Trabalho (código 0-74.15) as seguintes atribuições:
“Exerce atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho, como recrutamento, seleção, orientação, aconselhamento
e treinamento profissional, realizando a identificação e análise de
funções, tarefas e operações típicas das ocupações, organizando
e aplicando testes e provas, realizando entrevistas, sondagem de
aptidões e de capacidade profissional e no acompanhamento
e avaliação de desempenho de pessoal, para assegurar às empresas ou onde quer que se deem as relações laborais a aquisição de
pessoal dotado das habilidades necessárias, e ao indivíduo maior
satisfação no trabalho, etc.”.

Cancelamentos do
registro profissional
As orientações apresentadas acima implicam diretamente
nas análises realizadas pela Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) dos pedidos de cancelamento de registro
profissional no Conselho Regional de Psicologia do Paraná
(CRP-PR). Visto que o direito ao cancelamento da inscrição
está intimamente atrelado ao fato do profissional não estar
exercendo a profissão de Psicólogo, tal como previsto na Resolução CFP 003/2007, Art. 11.
Além disso, de acordo com posicionamento do CFP, o entendimento é de que, mesmo que algumas atribuições não
sejam exclusivas do Psicólogo, tais como atividades de interface com outras áreas, mas que envolvam atividades técnicas
relacionadas à Psicologia, a manutenção do registro ativo no
CRP-PR é obrigatória, visto que a Lei 5.766 de 1971, em seu
Art. 10, prevê que “todo profissional de Psicologia, para exercer a profissão, deverá inscrever-se no Conselho Regional de
sua área de ação”.
Profissional, caso tenha interesse em solicitar
o cancelamento de seu registro junto ao CRP-PR
e tenha dúvidas sobre suas atividades desempenhadas, procure orientação da COF.
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Mudanças para
a Saúde Mental

Conheça as novas portarias de Saúde Mental
do Ministério da Saúde

E

ntre dezembro do ano passado e janeiro deste ano,
o Ministério da Saúde (MS) lançou dez portarias
com novas regulamentações e orientações à Política
Nacional de Saúde Mental, em especial, à atenção
aos usuários de álcool, crack e outras drogas. Essas portarias são lançadas num momento de grande debate nacional
e dão uma resposta à sociedade sobre o tema. Faz-se necessário relembrar, cronologicamente, os últimos acontecimentos envolvendo a questão:

Junho de 2011 – Mudança na regulamentação das CTs.

Maio de 2010 – É lançado, por decreto, o Plano Inte-

em São Paulo combatem os usuários em suas “cracolândias”.
A forma dessa ação é questionada e a internação compulsória
é amplamente debatida.

grado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas pelo
Presidente Lula.
Julho de 2010 – O Conselho Regional de Psicologia do

Paraná (CRP-PR) lança uma série de reportagens sobre
saúde mental na revista Contato, terminando em dezembro do ano seguinte. Faz um levantamento da rede de
atenção no Estado e avalia a reforma psiquiátrica, dez
anos após o lançamento da lei 10216/2001.
Agosto de 2010 – A prefeitura de Curitiba anuncia

ampliação de convênio com Comunidades Terapêuticas
(CTs) para acolhimento de usuários de drogas. A parceria
é viabilizada pela Secretaria Antidrogas e Fundação de
Ação Social (FAS) e prevê que o usuário da vaga esteja
vinculado a um tratamento em Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD).
Setembro de 2010 – o Ministério da Saúde (MS) lança

edital de convênio com CTs, com duração de 12 meses,
renováveis.
Janeiro de 2011 – Mudança na coordenação da Saúde

Mental do MS. Roberto Tykanori substitui Pedro Gabriel Delgado. Em agosto, Tykanori revela, em entrevista
por twitcam, que a Política de Saúde Mental priorizou o
tratamento hospitalar, deixando a atenção à usuários de
drogas em segundo plano.
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Revoga-se a RDC 101 de 2001 e publica-se da RDC 29/2011
que regulamenta CTs.
Novembro de 2011 – O Conselho Regional de Psicologia

(CFP) se posiciona contrário ao repasse de verbas públicas
para financiamento das CTs e lança um relatório de inspeção de condições de direitos humanos nas CTs.
Janeiro de 2012 – Operações policiais no Rio de Janeiro e

Apresentamos aqui os principais conteúdos dessas portarias,
de forma que não nos ateremos às minúcias orçamentárias. A
primeira delas (3088/2011) define a rede de atenção psicossocial. Ressaltamos a atenção residencial de caráter transitório, entre as quais há Comunidades Terapêuticas e Unidades
de Acolhimento. É possível notar que essa portaria coloca as
CTs dentro da rede de atenção psicossocial. Enquanto prevê
internação hospitalar de curta ou curtíssima duração, e acolhimento noturno nos CAPS de no máximo 14 noites/mês,
dispõe que o tempo máximo de permanência nas CTs é de
nove meses.
As portarias 121 e 122 de 2012 instituem, respectivamente,
as unidades de acolhimento, os serviços para adultos e crianças, sua estruturação física, equipe mínima e a sua organização e equipe dos Consultórios na Rua.
Ressaltamos a importância dessa última ação... Os

Consultórios começaram com projeto piloto em SalvadorBA e depois foram expandidos para algumas capitais (incluindo Curitiba). Prever esse equipamento na política nacional é um grande avanço, pois aproxima o Sistema Único
de Saúde (SUS) de quem já perdeu vínculos familiares ou
está em situação de rua. Oferece, além da atenção psicossocial, tratamento odontológico e de clínico geral.

As portarias 130, 131 e 132 de janeiro de 2012 definem o
custeio dos equipamentos. Atenção aos CAPS III AD: todos
os CAPS tipo II das capitais serão transformados em CAPS
III AD. Ou seja, haverá uma grande mudança na oferta de
atenção e na forma de acolhimento. Essa nova modalidade de
CAPS funcionará 24h por dia, incluindo feriados.
Essa é uma resposta positiva à sociedade, pois indica o local
no qual a procura por ajuda deverá ser feita. Para isso, reforça-se a necessidade do CAPS ser porta aberta, receber usuários
mesmo que não tenham hora marcada, prévio agendamento ou já forem vinculados. Uma das maiores dificuldades da
atenção aos usuários de drogas é a efemeridade de seus pedidos
de ajuda. Quando existe a procura, é necessário acolhê-la, sob
o risco de não haver uma nova oportunidade. O CAPS sendo
porta de entrada para o SUS, não será necessário, por exemplo, passar por uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para ser
encaminhado.
A portaria 131 institui os Serviços de Atenção em Regime
Residencial, nos quais estão incluídas as Comunidades Terapêuticas. A construção dessa regulamentação amarra o repasse
financeiro as CTs à disponibilização de CAPS III AD, retaguarda de SAMU e internação hospitalar de referência e uma
unidade de acolhimento pela regional de Saúde.
Algumas das preocupações dos convênios com as CTs estão
ligadas às condições de alojamento e rotina impostas aos seus
moradores. Pensamos que é por essas preocupações que a portaria define o funcionamento desse equipamento, com assembleias ou reuniões semanais, o direito ao contato com familiares
e visitas desde o primeiro dia. O CAPS e a CT deverão entrar
em contato com as famílias, no mínimo a cada quinze dias e o
ingresso de novos residentes depende da avaliação do CAPS.
Muito se discute sobre essa parceria do Estado com as Comunidades Terapêuticas, principalmente quanto ao repasse
de verbas públicas a instituições que receberam o rótulo de
religiosas e fundamentalistas. Cabe, entretanto, analisarmos
como as CTs ganharam espaço: a) na nossa cultura popular,
o uso abusivo de álcool e drogas está vinculado a fraqueza e

falta de caráter; b) a conotação de doença mental, pela saúde,
já foi substituída por transtorno ou sofrimento mental; c) não
há um tratamento efetivo para o transtorno decorrente do uso
de drogas, o percentual de sucesso dos serviços invariavelmente é baixo; d) as ações estatais para a atenção aos usuários de
drogas foram escassas. Nesse vazio foram oferecidos espaços
de acolhimento, não raro religiosos, e que supriram uma demanda social. Hoje o governo fecha convênios com entidades
que deram uma resposta para o problema.
Não se pode fechar os olhos para as denúncias, de trabalho
forçado, de indução religiosa, de direitos humanos aviltados.
Não é possível também que usuários que estejam sob risco de
vida ou sem lugar para ir fiquem sem a assistência necessária.
É sob um momento de desconfiança e incertezas que esses
convênios são fechados. Precisamos acompanhar esse processo
com critério e posicionarmo-nos a favor da implantação de
uma rede pública de atenção à Saúde.
Não podemos deixar de fazer notar as nomenclaturas utilizadas: parece haver um cuidado ao não chamar de internamento
o acolhimento noturno em CAPS III AD. O enfrentamento
ao crack é destaque, afinal esta droga é ressaltada em relação
às outras. Ainda vale destacar que o texto trata a rede por
Rede de Atenção Psicossocial, e já não se usa mais o termo
rede substitutiva.
Houve uma grande reformulação política, mudanças nas formas e quantias de repasse financeiro aos equipamentos, em
especial ao Hospital Geral. Já o Hospital Psiquiátrico tem um
papel cada vez menor, e o governo não parece priorizar essa
forma de atenção, afinal, a crise aguda deve ser atendida em
curta ou curtíssima duração. Além de que os equipamentos
como as CTs tem caráter residencial e não de tratamento.
O Psicólogo pode ter um papel fundamental nessa política,
uma vez que é prevista a participação do profissional da Psicologia em todas as equipes voltadas a atenção dos usuários.
As outras profissões previstas demonstram uma direção para
o chamado modelo biopsicossocial. Em tempos de ato médico,
o esforço em criar uma rede com esse caráter é uma boa notícia.
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TÉCNICAS E RECURSOS NA PSICOTERAPIA

Seus pacientes o consideram um terapeuta criativo?

Você usa toda a sua capacidade terapêutica
ou vai sempre pelo mesmo caminho?

Experimente tornar-se um
terapeuta criativo!

Início: 24 de agosto de 2012.
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inquietações
Nelson Fernandes Junior (CRP-08/07298)
Mariita Bertassoni da Silva (CRP-08/00101)
Melody Lynn Falco Raby (CRP-08/12336)

Por que educar para
a coletividade?
A educação só será realmente de qualidade quando for pensada
e elaborada para atender às necessidades da coletividade

A

Educação para a Coletividade é um movimento de mudança, interna e externa, da escola,
que envolve seu currículo, suas práticas e suas
relações, pretendendo uma educação significativa, construída a partir da realidade, na interface
com a sua comunidade. É também um movimento de
mudança do entorno da escola, já que articula o sujeito
e a sociedade.
No Brasil, o artigo 6º da Constituição reconhece a
educação como um direito fundamental de natureza
social, que pertence à comunidade e representa uma
forma de inserção do indivíduo no mundo da cultura.
Esse reconhecimento e proposta surgiram no contexto
da transição democrática e na contestação das práticas
de gestão escolar dominantes sob o regime militar, culminando na luta pela construção de uma nova escola.
Isso é, de uma escola aberta à participação popular e
comprometida com seus interesses históricos, com vistas a mudanças sociais duradouras e significativas para
esse segmento.
Para que a comunidade participe efetivamente desse
processo, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nos artigos
14 e 15, determina que “...os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público
na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades...”, enfatizando a participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
Implantar os conselhos escolares nas escolas é, então,
promover a democracia e reconhecer que a educação
só será realmente de qualidade quando for pensada e
elaborada para atender às necessidades da coletividade.
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No Paraná, a Lei 15.075 aprovada em 2006, prevê também a implantação de um Programa de Atendimento
Psicopedagógico e Social e que cada escola estadual tenha pelo menos um Psicólogo (grifo dos autores), um pedagogo e um assistente social. O Psicólogo insere-se no
contexto de educação para a coletividade tecendo redes
de falas e de registros, ações e intervenções, atuando em
prol do surgimento de novos movimentos de participação
ativa e cidadã.
De acordo com a Resolução CFP 13/2007, cabe ao Psicólogo especialista em Psicologia Escolar/Educacional,
envolver, em sua análise e intervenção, todos os segmentos do sistema educacional que participam do processo
de ensino-aprendizagem. Em conjunto com a equipe,
colaborar com o corpo docente e técnico na elaboração,
implantação, avaliação e reformulação de currículos, de
projetos pedagógicos, de políticas educacionais e no desenvolvimento de novos procedimentos educacionais.
O objeto de estudo da Psicologia Escolar/Educacional
é o encontro entre o sujeito humano e a educação, não
focando nem o sujeito psicológico e nem o contexto educacional isoladamente, mas procurando compreender as
relações que se estabelecem entre esses processos.
Na prática efetiva desse cenário de atuações, a Psicologia
Escolar/Educacional colabora para que a escola passe a se
conectar às redes sociais do entorno e do espaço urbano,
saindo do isolamento para buscar uma nova construção
na qual professores, alunos, pais, mães e membros da comunidade tomem parte ativa nas decisões que afetam a
todos, praticando uma educação que é ao mesmo tempo
oportunidade condicionante e possibilidade de reconstrução de novas cidadanias.

colunaética

A utilização de registros
na prestação de serviços
psicológicos
A interação em equipes multidisciplinares

A

produção de registros documentais que relatem a assistência prestada, a evolução do processo e o conjunto de técnicas adotadas no exercício da profissão de Psicólogo, é uma obrigação
conhecida por todos, mas ao estarem inseridas em um
contexto multidisciplinar, dúvidas naturais surgem quanto ao conteúdo, e até mesmo à obrigatoriedade destes registros.
Inicialmente, é importante salientar que o fato do Psicólogo estar atuando em equipe multidisciplinar não
o exime da responsabilidade de registrar as informações
pertinentes à prestação dos seus serviços. Mas como fazê-lo sem que, dessa forma, viole o sigilo profissional, uma
vez que o prontuário é de acesso aos demais profissionais?
Atuar de forma multidisciplinar requer, não só do Psicólogo, mas de toda a equipe, um entendimento que permita a síntese das diferenças, e que a partir desta, surjam
possibilidades de abordagens mais efetivas e adequadas ao
sujeito em intervenção, sem que com isso o profissional
perca a singularidade de sua atuação. Para isso, o respeito
ao conjunto de normas que rege cada uma das profissões
que compõem uma equipe multidisciplinar faz com que os
demais possam atuar de forma livre, autônoma e responsável, e tenham acolhidas suas necessidades processuais.
O artigo 6 da resolução CFP nº 001/2009 é claro ao estabelecer que:
Art. 6º. Quando em serviço multiprofissional, o registro

deve ser realizado em prontuário único.

Parágrafo único. Devem ser registradas apenas as informa-

ções necessárias ao cumprimento dos objetivos do trabalho.

Por outro lado, é importante salientar que todo usuário
dos serviços prestados por um Psicólogo, ou seu representante legal, tem o direito assegurado de acesso integral às

informações registradas em seu prontuário, sendo assim,
o registro de informações, deve ser completo e útil, tanto
para o atendimento, bem como para possíveis contribuições com a ciência psicológica.
Todo registro acerca do trabalho prestado, da descrição e
evolução do caso e das técnicas utilizadas, tem caráter sigiloso e deve ser mantido permanentemente atualizado e
organizado pelo Psicólogo, sendo de sua responsabilidade
a guarda por cinco anos, ou prazo maior quando estabelecido por lei, ou por determinação judicial, em local
apropriado e seguro, que garanta o sigilo.
A estrutura adequada dos tópicos que irão compor
o documento pode ser encontrada na resolução CFP
nº 001/2009.
A prática psicológica, quando em serviços escolares
e campos de estágio, também é regulamentada e deve
atender ao que determina a resolução supracitada, devendo o registro dos serviços conter a assinatura do responsável técnico ou professor que responderá pelo serviço
prestado, pelo aluno ou estagiário.
No intuito de contribuir com uma prática de qualidade
dos serviços psicológicos, o Conselho Regional de Psicologia (CRP-PR), através da Resolução nº 005/20, esclarece detalhadamente cada um dos tópicos que devem
compor o prontuário de atendimento, tanto sob o ponto
de vista da estrutura, como do conteúdo a ser registrado nos casos onde o Psicólogo está inserido em contexto
multiprofissional, a Resolução também contribui para o
devido esclarecimento.
Ambas as Resoluções citadas nessa coluna encontram-se
disponíveis no site do CRP-PR (Legislação).
O CRP-PR ainda oferece o serviço de orientação através
da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF).
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Plenárias de
fevereiro e março
Reunião plenária realizada em Curitiba no dia 25 de fevereiro de 2012.

ATA 604

No dia 10 de fevereiro, foi realizada a 604ª reunião
plenária, em Curitiba, dedicada aos assuntos da COE.

ATA 605

No dia 24 de fevereiro, foi realizada a 605ª reunião
plenária, em Curitiba. Foram discutidos assuntos da
COE, entre outros:
Novo cargo. A diretoria propõe a criação do cargo de

Coordenador de Comissões, com jornada de 40 horas semanais e gratificação de função, considerando tratar-se de
cargo de confiança. Propõe que seja convidado o já funcionário do CRP-PR, Ângelo Horst (CRP-08/17007). O
plenário aprova a proposta por unanimidade.

ATA 606

No dia 25 de fevereiro, foi realizada a 606ª reunião
plenária em Curitiba. Foram discutidos, entre outros,
os seguintes assuntos:
Mobilização dos Psicólogos da Saúde da Prefeitura
Municipal de Curitiba. Psicólogos da Prefeitura Munici-

pal de Curitiba, envolvidos com o movimento dos excluídos, trazem informações sobre a suspensão da greve. Os
Psicólogos agradecem a participação e apoio do CRP-PR.
O plenário convida os Psicólogos para participarem das
comissões temáticas.
Convite CRF. A Diretoria recebeu um ofício do Con-

selho Regional de Farmácia (CRF), propondo parceria
para revisarem um projeto de prevenção ao uso de drogas a ser implantado em Escolas com maior índice de
afastamento dos professores por depressão. Participarão
de uma primeira reunião de análise um representante
da Comissão Escolar/Educacional e um membro da Comissão de Saúde.
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Participação no FNTSUAS. Feita uma contextualização

sobre o FNTSUAS, é informado que durante a reunião
em Brasília, que contou com a participação das entidades
nacionais e dos fóruns estaduais de Santa Catarina e Paraná, foi fechada a proposta da carta de princípios, com
alterações, e do regimento. Informa sobre conquistas
e deliberações da reunião. O Fórum está se reconfigurando
e na reunião do FNTSUAS a proposta é que a composição seja realizada não por eleição, mas por adesão daquelas
entidades, com comprovação de efetiva relevância na área,
o que será decidido na plenária de abril.
CES. No dia 29 de fevereiro, o CRP-PR assumiu

a vaga reconquistada como titular no Conselho
Estadual de Saúde do Paraná. O CRP-PR foi representado
pelo Cons. Guilherme Bertassoni da Silva. Para compor
a Comissão de Saúde Mental do CES/PR, foram indicadas
a Cons. Anaídes Pimentel da Silva Orth (CRP-08/01175)
e a Psic. Aline Pinto Guedes (CRP-08/10219) para continuar em Comissão de Saúde da Mulher do CES/PR.
Minuta de Resolução sobre Grupo de Estudos. Após

discussões e alterações da proposta, o plenário vota e delibera por unanimidade pela aprovação da Resolução CRP08/01-2012. Disponível no site do CRP-PR.

CREPOP. Foi contratada a nova técnica do CREPOP,

a socióloga Ana Inês Souza, substituindo a também socióloga Carmem Lucia Ribeiro.

Credenciamento de site. O plenário aprovou o credenciamento do site http://animaclinicapsicologica.blogspot.com/ por unanimidade.
Denúncias do DETRAN. Cons. Carolina de Souza Wal-

ter (CRP-08/11381) apresenta como são os procedimentos
referentes às denúncias encaminhadas pela Divisão Médica e Psicológica (DIMP) do DETRAN. O plenário acata,
por unanimidade, o encaminhamento proposto pela COF.

XIV EPP e I CITF. As comissões informam sobre a orga-

nização do XIV Encontro Paranaense de Psicologia e I
Congresso Internacional da Tríplice Fronteira. Estão previstos quatro Fóruns dentro do Encontro: Serviço-Escola;
Professores de Ética; Coordenadores de Curso e Políticas
Públicas. Há previsão de 16 minicursos.

ATA 607

No dia 09 de março, foi realizada a 607ª reunião
plenária em Curitiba. Foram discutidos, entre outros,
os seguintes assuntos:
Comissão de Orientação e Fiscalização. A COF in-

forma que, juntamente com a Comissão de Psicologia
do Trabalho e Organizacional, vão elaborar orientações aos profissionais sobre a atuação dos mesmos
nesta área.
Comissão de Orientação e Ética (COE). Pedido de

agendamento de reunião plenária extraordinária para
deliberar assuntos da COE. O Plenário delibera pelo
dia 04 de maio, com início às 15 horas para apresentação de relatórios preliminares e de reconsideração.
Comunicação de afastamento da COE. O Conselhei-

ro Guilherme Bertassoni da Silva justifica sua saída da
COE devido à realização de mestrado. A Cons. Amarílis de Fátima Wozniack Falat (CRP-08/06610) coloca
que é importante a substituição dos colaboradores, devido à demanda de trabalho.

ATA 608

No dia 24 de março, foi realizada a 608ª reunião
plenária em Maringá. Foram discutidos, entre outros,
os seguintes assuntos:
GT Ato Médico. A Diretoria coordenará este GT. O

Psic. Dionísio Banaszewski (CRP-08/04735) representará o CRP-PR na audiência, em Brasília.
XIV EPP e I CIPTF. O conferencista Rubem Alves não

participará dos eventos, devido a problemas de saúde. O plenário discute propostas para o evento. O
gerente Maurício esclarece a forma de encaminhar as
sugestões e que a pessoa contratada é Carolina Montenegro, responsável para gerenciar os patrocínios
e espaços locados.

Reunião com CRF. Cons. Bruno informa ao plenário que

foi realizada reunião com Conselho Regional de Farmácia
(CRF). Houve proposta da Secretaria Municipal de Educação (SME) ao CRF para trabalhar as questões relacionadas à medicação de professores em sala de aula. O CRF
propôs parceria ao CRP-PR para atender essa demanda.
O CRP-PR questionou a viabilização do projeto e haverá
nova reunião com CRF, CRP e SME. Cons. Nelson esclarece que a possibilidade de participação da Psicologia
seria no sentido de esclarecer sobre psicopatologias.
Processo seletivo público do Hospital do Idoso Zilda
Arns (HIZA). Foi proposto que seja realizada apresenta-

ção à Secretaria Municipal de Saúde sobre o trabalho
desenvolvido pelos Psicólogos no âmbito hospitalar.

Apresentação de colaboradores. Cons. José Antonio

Baltazar assume a coordenação da Comissão de Psicologia Escolar/Educacional (CEE), de Londrina. A
Psic. Flávia Consolin de Lima (CRP-08/16345) assume
como Representante Setorial efetiva do Norte pioneiro.
GT Nacional de COFs. O GT trabalha nas alterações

da política de orientação e fiscalização. O foco das
alterações vem no sentido de contemplar os Direitos
Humanos na política de fiscalização e orientações.
Abordaram também as dificuldades quanto ao trabalho voltado às práticas não convencionais na Psicologia. Haverá uma reunião presencial nacional do
Grupo de Trabalho (GT) e a Comissão de Orientação
e Fiscalização (COF) solicita a participação da representante titular Cons. Anaídes Orth e da Suplente
Cons. Fernanda Rossetto (CRP-08/ 12857). As ações
da COF são pautadas pelo MUORF (Manual Unificado de Orientação e Fiscalização) e este será revisado
e atualizado. No dia 27 de março foi realizada outra
telereunião. Na reunião presencial, se for liberado pelo
GT Nacional, o plenário delibera, por unanimidade,
pela indicação das duas Conselheiras deste CRP para
participação no GT nacional.
Comissão de Psicologia Social e Comunitária.

Informa que no dia 18 de abril, em Curitiba,
houve uma reunião com os Psicólogos do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) para construção
de um documento norteador para os profissionais que
atuam na área no Estado do Paraná.
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Paula Matoski Butture (CRP-08/12879)

A Psicologia na Assistência Social
Questões éticas e técnicas

O

processo gerado a partir da Constituição Federal
de 1988 coloca a Assistência Social articulada com
a Saúde e a Previdência Social. Constituiu-se assim o Sistema Brasileiro de Seguridade Social, a
partir do qual, desde 1993, com a vigência da Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS), passa a ser reconhecida como
política pública e de proteção social, devendo garantir direitos
e promover a cidadania de amplos segmentos da população,
que amargam a ocupação do lugar de “excluídos”, seja por
viverem em situação de vulnerabilidade social ou por estarem
em situação de violação de direitos.
A partir de 2004, com o início da implantação do Sistema
Único da Assistência Social (SUAS), tem-se o processo de institucionalização da Psicologia nos serviços de proteção social,
uma vez que o Psicólogo é chamado a compor as equipes de
referência. Em 2011, com a Resolução nº17 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), o Psicólogo é colocado,
juntamente com o profissional de Serviço Social, a compor
obrigatoriamente as equipes de referências de proteção social
básica e especial.
Considerado, assim, como um profissional imprescindível para atender a demanda de atendimento da população
que necessita da política de Assistência Social, o Psicólogo,
em consonância com a política, irá atuar com compromisso
social e na perspectiva de garantia de direitos. Isso implica
em lançar mão do saber da Psicologia para contribuir com os
objetivos da PNAS, no sentido de construir estratégias que
efetivem o acesso do cidadão aos direitos socioassistenciais.
Dada à complexidade desses objetivos se faz necessário lançar
mão dos saberes da Ciência Psicológica de modo aliado às
demais áreas envolvidas, através de uma atuação interdisciplinar, integrada e articulada em rede.
Posto isto, o compromisso do Psicólogo na Assistência Social sempre estará voltado à garantia de direitos dos usuários, sendo que os atendimentos realizados devem estar
pautados nos preceitos do Código de Ética Profissional, os
quais garantem o respeito e a promoção da liberdade, da
dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, a
prestação de serviços psicológicos de qualidade, o respeito
ao sigilo profissional e o compromisso com o usuário.
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O público alvo da Assistência Social deverá ser compreendido
para além de suas demandas imediatas, levando-se em conta
o contexto familiar, comunitário e social no qual está inserido. Sendo assim, o usuário tem o direito de ser atendido por
uma equipe interdisciplinar, que possa contemplar a amplitude e a complexidade de suas demandas.
Uma atuação interdisciplinar é aquela que possibilita a interlocução horizontal entre os diversos fazeres e práticas, sem
desconsiderar as particularidades de cada profissão. Trabalhar em uma equipe interdisciplinar implica em compreender
exatamente em que consiste o objeto de intervenção de cada
profissional integrante.
Nesse contexto, a especificidade do trabalho do Psicólogo
estará em atuar com a dimensão subjetiva das demandas
trazidas pelo usuário, não através do atendimento psicoterapêutico, mas através de uma leitura contextualizada da
dimensão subjetiva que está envolvida na situação de vulnerabilidade e violação de direitos vivenciada.
É importante ressaltar a diferença da atuação na esfera da
proteção social básica (através dos Centros de Referência
de Assistência Social - CRAS) e na proteção social especial
de média e alta complexidade (através dos Centros de Referências Especializados em Assistência Social - CREAS,
Unidades de Acolhimento Institucional, dentre outros). Na
esfera dos CRAS se observa a necessidade de um trabalho
predominantemente comunitário voltado à potencialização e prevenção. Já nos CREAS a abordagem é direcionada
a situações de desgaste e rompimento de vínculos familiares e comunitários, o que coloca a demanda de uma maior
especialização.
Na inserção do Psicólogo na Política de Assistência Social
surgem diversos questionamentos referentes ao manejo técnico e ético profissional. Observam-se, na esfera do Conselho Regional de Psicologia (CRP), demandas no sentido
do esclarecimento das possibilidades e limites da atuação
profissional, como a questão da atuação clínica e da utilização de técnicas psicoterápicas, da avaliação socioeconômica, concessão de benefícios e do atendimento às demandas
do judiciário.

O acúmulo de discussões e debates da Comissão de Psicologia Social e Comunitária do CRP-PR frente aos questionamentos postos permite apontar que, no que tange o questionamento da atuação clínica na esfera da Assistência Social,
não é indicado que os profissionais adotem o atendimento
clínico nos CRAS e CREAS, mas que intervenham de forma
a utilizar seus recursos técnicos e teóricos de modo a: compreender os processos subjetivos que possam gerar ou contribuir
para a incidência de vulnerabilidade e risco social de famílias
e indivíduos; b) contribuir para a prevenção de situações que
possam gerar a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, etc., c) favorecer o desenvolvimento da autonomia dos
usuários da Assistência Social (BRASIL, 2009).
Isso significa que, no contexto da Assistência Social, para
considerar a singularidade e a experiência subjetiva de cada
indivíduo, deve-se fazer a leitura da realidade de forma contextualizada, numa perspectiva psicossocial.
É comum que se confunda a abordagem psicossocial com
a psicoterapia, mas o que se observa é que, embora esse atendimento possa e deva gerar efeitos terapêuticos, distingue-se
da psicoterapia pela forma de intervenção e pelos objetivos
(CFP, 2009). É preciso se ter sempre muito claro quais os
objetivos da atuação na Assistência Social e assim balizar as
técnicas próprias da Psicologia que serão utilizadas.
Quanto à avaliação socioeconômica voltada à concessão de
benefícios observa-se que, sendo esta ação articulada a um
trabalho interdisciplinar, o Psicólogo pode contribuir na avaliação do aspecto subjetivo envolvido na demanda de forma
a avaliar qual a validade daquele benefício para a família
acompanhada. O que se ressalta aqui é a importância de um
trabalho interdisciplinar efetivo e de um acompanhamento
integral à família, onde o benefício é colocado como parte
desse cenário mais amplo onde a família se insere. Afinal,
é o equipamento que realiza o atendimento da demanda,
e esse equipamento exige a atuação de uma equipe interdisciplinar. O que se deve atentar é à entrega de benefícios realizada de forma imprudente ou descontextualizada, que na verdade é contrária aos próprios objetivos da Assistência Social.
Quanto ao atendimento às demandas do judiciário, observa-se uma confusão de alguns setores jurídicos, no sentido de
utilizar sua autoridade para determinar prazos pré-estabelecidos, para as ações dos profissionais da Assistência Social dos
municípios, para que assumam demandas judiciais. Embora essa questão envolva fatores próprios do Poder Judiciário,
o que se observa é que existem conflitos éticos quando do
surgimento dessa demanda, seja por incorporar trabalhos
além das obrigações para as quais os profissionais foram contratados, seja por atuar em situações nas quais seus vínculos
pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar

a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos
resultados da avaliação (Código de Ética Profissional do Psicólogo – Art.2º, alínea “k”), ou mesmo pelo fato de estarem
assumindo responsabilidades profissionais por atividades
para as quais não estejam capacitados pessoal, teórica e tecnicamente (Art.1º, alínea “b” do Código de Ética Profissional
do Psicólogo).
A Lei Federal nº 5.869/73, que instituiu o Código de Processo Civil, tem sido usada para legitimar a requisição, com
citação do Art. 139, que coloca como auxiliares do juiz a figura do “perito”. Porém, no texto da lei também é esclarecido
que “o perito pode escusar-se do encargo, alegando motivo
legítimo (questões éticas, orientação da política, conflito de
interesses). O perito também pode ser substituído quando carecer de conhecimento técnico ou científico”.
De tais questionamentos se infere que, embora o profissional
tenha obrigação de prestar informações, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo e sob pena de obstrução de
justiça, devem-se observar sempre quais as competências do
profissional que é demandado e qual o vínculo com o usuário
do qual se solicitam informações.
Observa-se, por fim, que esta discussão, bem como as demais
que foram aqui delineadas, não estão finalizadas. Pelo contrário, necessitam de um debate mais amplo e minucioso entre
os profissionais que atuam nesses locais de prática ou em áreas afins. Dessa forma, pretende-se articular o conhecimento
prático e teórico e construir um referencial que auxilie e seja
condizente com a realidade dos profissionais do Paraná.
Assim, convidamos todos os interessados a participarem da
Comissão de Psicologia Social e Comunitária do CRP-PR
e contribuírem com o aprofundamento desse estudo.
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Visita às instituições de ensino superior
Confira as atividades da Comissão de Estudantes

A

Comissão de Estudantes do Conselho Regional de
Psicologia do Paraná (CRP-PR) reiniciou suas atividades no segundo semestre de 2011 sob a coordenação da Conselheira Vice-Presidente Rosangela
Lopes de Camargo Cardoso (CRP-08/01520).
Criada a partir da necessidade de aproximar os acadêmicos do curso de Psicologia com o CRP-PR, devido à
ideia de que o Conselho tão somente serviria como órgão fiscalizador e de punição, a Comissão de Estudantes
tem como seu principal objetivo aproximar o CRP-PR e
as Instituições de Ensino Superior. Dessa forma, os estudantes, futuros profissionais, poderão colaborar com a
categoria desde o momento de sua formação acadêmica
e disseminar as finalidades e sistema de funcionamento
deste órgão de classe, de maneira que isso contribua para
o desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão.
Assim, nos meses de março e abril, visando atender aos
objetivos acima descritos, inicialmente os acadêmicos colaboradores da Comissão visitaram algumas Instituições
de Ensino Superior da cidade de Curitiba. Segue, abaixo,
relato das visitas que ocorreram de forma intercambial:
Universidade Tuiuti do Paraná: a visita foi realizada pe-

los acadêmicos da FACEL. De forma bastante produtiva,
a Comissão foi cordialmente recebida pela Coordenação
do Curso, que deu o aval para a divulgação das atividades do Conselho e Comissão de Estudantes na Instituição
de Ensino (IE). Os alunos receberam com otimismo a
notícia da existência de uma Comissão de Estudantes de
Psicologia junto ao CRP-PR.
PUC/PR: a Coordenação do Curso foi bastante receptiva.

Durante a visita, os próprios representantes da IE na Comissão puderam expor sobre seu funcionamento e, também, sobre as “Quartas-feiras no CRP” (que são eventos
promovidos pelo CRP-PR, abertos à comunidade e que
podem ser acompanhados presencialmente e virtualmente
pelo site do Conselho). As visitas serão agendadas previamente em cada turma.

Faculdade Evangélica do Paraná: devido às normas da

própria instituição, não foi permitida a entrada em salas de aula de outros acadêmicos que não façam parte do
corpo discente da Faculdade. Em contrapartida, a Coordenação do Curso assumiu o compromisso de repassar
as informações para os emails das turmas, o que de certa
forma já deu resultado, visto que, hoje, a Comissão de
Estudantes já conta uma representante colaboradora da
Faculdade supracitada.
Faculdades Pequeno Príncipe: mediada pelos próprios

acadêmicos da Instituição, a apresentação da Comissão
foi realizada para a Coordenação do Curso e em duas turmas noturnas de 1° e 3° período. Tanto a Coordenação
quanto os alunos demonstraram receptividade e interesse
de participação. Porém, manifestaram também, dificuldade em fazerem-se presentes nas reuniões da Comissão
devido à incompatibilidade de horários.
Uniandrade: inicialmente a Comissão (por intermédio

dos representantes da UTP) teve dificuldades em fazer
contato presencial com a Coordenação do Curso. Mas,
após contato virtual, notou-se a efetividade da comunicação interna da Instituição, já que a Instituição fez-se
representada por dois acadêmicos nas reuniões seguintes.
Cabe ressaltar que hoje, em Curitiba, existem 11 Instituições de Ensino Superior que possuem curso de Psicologia,
sendo a Comissão formada por acadêmicos da UTP, FEPAR, FACEL, PUCPR, FAE, Faculdades Pequeno Príncipe, Uniandrade e Universidade Positivo. Como é ponto
comum entre os acadêmicos colaboradores a necessidade
de afinar o diálogo entre as Instituições de Ensino Superior e o CRP-PR, as demais IEs estão em fase de agendamento de visitas.
A Comissão de Estudantes do CRP-PR agradece a receptividade de todas as IEs e reforça o convite às Coordenações de Curso para fazerem-se representadas na Comissão, nas quartas-feiras (quinzenalmente), às 16h na sede
do CRP-PR.

Mais informações podem ser conferidas no novo blog da Comissão:
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www.estudantes.crppr.org.br.

III ENCONTRO DA ADOÇÃO CONSCIENTE
No dia 19 de maio será realizado o III Encontro da
Adoção Consciente promovido pela GAACO (Grupo
de Apoio Adoção Consciente) em Curitiba. O evento
abordará o tema através de palestras e debates, contando com a presença da equipe técnica da Vara de Infância e Juventude de Curitiba, entre outros profissionais.
Inscrições e mais informações podem ser obtidas através do e-mail carla@confirmare.com.br ou pelo telefone
(41) 9676-7474.

CONGRESSO PARANAENSE DE CARDIOLOGIA
E VIII JORNADA PARANAENSE DE PSICOLOGIA EM CARDIOLOGIA
O Congresso Paranaense de Cardiologia 2012 acontecerá
em Curitiba nos dias 25 e 26 de maio. O encontro reúne
profissionais de diversas áreas da saúde promovendo palestras e conferências sobre temas relevantes da atualidade.

No sábado, dia 26, será realizada também a VIII Jornada Paranaense de Psicologia em Cardiologia das 8h
às 18h. Confira a programação completa e inscreva-se
no site www.abev.com.br/paranaense2012.

CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PATO
BRANCO
Nos dias 28 de março e 04 de abril foi realizada a Conferência Regional da Criança e Adolescente nas cidades
de Francisco Beltrão e Pato Branco, respectivamente.
O evento promoveu debates, palestras e apresentações
culturais, além de contar com a participação do Promotor de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público de Pato Branco, Dr. Raphael de Almeida
Soares.
O CRP-PR foi representado pela Psicóloga Maria
Cecilia M. L. Fantin (CRP-08/00480).

ERRATA: Nesta editoria da edição 80 da Revista Contato, a notícia sobre a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com

Deficiência citou os nomes dos representantes do CRP-PR que foram sugeridos na plenária. No entanto, aqueles que realmente representaram o Conselho no evento foram: Luciana Maísa da Silva Sydor (CRP-08/10317) e Fernanda Pereira Zantedeschi (CRP-08/09409).

matériacapa

Crianças
institucionalizadas
A visão e a atuação do Psicólogo pela garantia do melhor
interesse das crianças e adolescentes abrigados

D

e um lado, milhares de crianças crescem sob os cuidados do Estado nas instituições de abrigamento; de outro, pessoas aguardam para realizar o sonho de ter um
filho. E no meio está o Poder Judiciário, que embora traga mudanças significativas no processo de encaminhamento
e adoção, por vezes surge como uma muralha entre as partes,
afastando-as de um fim ideal. Mas o que seria esse fim ideal?
A Psicanalista Adriana Kosdra Rotta (CRP-08/05994), membro
da Associação Psicanalítica de Curitiba, que atuou como Psicóloga da Vara da Infância e Família da Comarca de São José dos
Pinhais no período de 1996 a 2011, lembra que existem diversos
pontos de vista, mas que o profissional deve ter como prioridade o bem-estar único e exclusivo da criança. Por exemplo,
segundo a Lei Nacional da Adoção (nº 12.010 de agosto de 2009),
deverão ser esgotadas as tentativas de reintegrar a criança
à família extensa – ou seja, além do pai e da mãe, são considerados os vínculos de afeto e convivência da criança com avós,
tios, primos e demais parentes consanguíneos. A lei define
exatamente isso, mas deixa uma brecha para a interpretação
necessária em cada situação.
O Psicólogo, enquanto integrante da equipe técnica do Judiciário, deve atentar para o grau de afinidade existente entre
a criança e o familiar. Há, acima de tudo, que se considerar sensivelmente o envolvimento do parente com a questão – existe
nele o desejo de adotar aquela criança? É percebida a intenção clara de receber um novo membro em sua família tendo-o
como verdadeiro filho? E como declara a Psicóloga Adriana,
essa subjetividade não se revela através de documentos e procedimentos burocráticos. “É na entrevista presencial que podemos captar esses sinais que ajudarão a realizar um parecer
realmente favorável à criança”.
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Mas se apenas a intervenção do Psicólogo fosse suficiente para
solucionar a situação de cada criança, talvez os números pelo
menos parassem de crescer. Atualmente há em torno de 4.500
crianças e adolescentes nas instituições de acolhimento do estado
do Paraná, contra cerca de 2 mil pessoas habilitadas para adotar.
A Psicóloga Adriana revela que existem centenas de casos, cada
qual com sua peculiaridade, que necessitam, além da avaliação da equipe técnica, respeitar os trâmites da lei. A criança,
para ser adotada, deve ter o processo de destituição do poder
familiar concluso, lembrando que este só será feito quando realmente não houver qualquer chance de manter o vínculo entre
a criança e a família biológica. Cabe, novamente, ao Psicólogo,
a análise das partes a fim de se preservar o bem-estar da criança ou adolescente.
Mas como ele fará isso? A lei prevê que sejam esgotadas todas
as tentativas e que todas as partes sejam ouvidas. Se a criança tem acima de 12 anos, também será necessário considerar
sua intenção. A Psicologia enquanto ciência oferece subsídios
para que essa etapa do processo obtenha resultados satisfatórios, no entanto cabe ao profissional em questão desenvolver a habilidade e a sensibilidade de ouvir e avaliar cada caso.

Destituição do
poder familiar
Como o nome já diz, esse é o processo em que se destitui
o poder da família biológica sobre a criança. Para que ele ocorra, a investigação e a análise dos fatos e laços de afinidade
e afetividade são encaminhadas pela equipe técnica da Vara
da Infância e Adolescência. Como a adoção só pode acontecer

com o processo concluído, e este é realizado na decorrência de,
no mínimo, um ano – salvo exceções –, não é raro a criança passar anos nos abrigos aguardando sua situação se definir.
Sob esse aspecto, o alerta de Adriana é para que se busquem
maneiras de reduzir esse tempo. Marinho acredita que poderiam ser efetivadas parcerias entre as faculdades e o Judiciário,
uma proposta de trabalho conjunto entre os estudantes e profissionais das comarcas para tornar o processo mais rápido – seja
pelo encaminhamento à adoção, seja para reintegração familiar.
Essa é uma das maiores polêmicas da lei, uma vez que ela cria
subsídios para atender a uma generalidade que, na verdade,

não existe nos abrigos. São inúmeras as razões que levam um
juiz a determinar a retirada de uma criança do meio em que
ela vive, seja a morte de familiares, casos de violência, abandono, uso de drogas e qualquer outro fator sob o qual a criança
não deva ser exposta. Assim, partimos do pressuposto de que
cada situação deveria receber um tratamento adequado, ao
invés de generalizar que essa criança estará melhor com a família biológica do que em um lar adotivo.
De acordo com Marinho, existe uma insistência do legislador
na reintegração familiar, quando é de notório conhecimento
de que não podemos condenar uma criança em razão dos eternos problemas dos adultos. Essa insistência muitas vezes leva

Atualmente há em torno de
4.500 crianças e adolescentes nas
instituições de acolhimento do
estado do Paraná, contra cerca de 2
mil pessoas habilitadas para adotar.
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a criança a sair do perfil de adoção. Para ele, se a tentativa de reintegração familiar for rápida e se a família tiver suporte para receber estas crianças, a decisão é bastante positiva.
A psicoterapeuta Vera Regina Miranda (CRP-08/01386)* também acredita que a tentativa de reintegrar a criança à família biológica seja necessária. Ela alega que retirar uma
criança do seu meio sem que seja dada à sua família a oportunidade de se adequar, de aprender melhores formas de interação
e de competência é injusto com os pais e pode ser danoso para
a criança. “Mas se facilmente verifica-se a existência de uma família desestruturada, não se pode castigar a criança em face da insistente determinação da lei, sob pena de condenar este menor e viver
toda a sua infância e juventude em um abrigo”, afirma o advogado.
Os únicos casos em que a destituição do poder familiar ocorre de
maneira mais rápida, possibilitando à criança um convívio direto
com a família adotiva são aqueles em que a mãe biológica informa
ao Judiciário, seja durante o período de gestação ou quando nasce o
bebê, sua pretensão em entregar a criança para a adoção.
Algumas comarcas realizam um trabalho de orientação e conscientização nesse sentido, porém esta é uma condição delicada. Supõe-se que, para tal, exista um foco, um público a ser trabalhado, mas
na verdade esse público não é facilmente identificável. São meninas e mulheres gestantes que se encontram nas mais variadas condições, sob pressão social, ou muitas vezes escondendo a gravidez
da família, usuárias de drogas, em situação de miséria, etc.
Segundo Adriana, o que determina se uma mãe deve ou não ter
a guarda do seu filho, além das condições já citadas, é seu desejo
íntimo. “Nem mesmo as razões da mãe podem ser questionadas,
quando ela demonstra claramente que deseja que seu filho seja
encaminhado para um lar adotivo. A entrega para a adoção nem
sempre é um ato de rejeição, e essa percepção quem deve ter é o
Psicólogo no momento da análise”, exemplifica.

Quem leva a culpa?
A demora na conclusão dos processos e o crescente número de
crianças abrigadas nas instituições brasileiras nos impõem a necessidade de encontrar um culpado. No entanto, para a Psicoterapeuta Vera Regina não é possível pensar em um culpado, mas sim
em diversos possíveis fatores intervenientes:
 As políticas públicas nem sempre conseguem atender às demandas existentes, sendo muitos sujeitos a serem atendidos em múltiplas necessidades e poucos profissionais, grandes filas de espera,
locais nem sempre próximos das famílias;
 O Judiciário recebe grande quantidade de casos com muitas
variáveis a serem analisadas, o que nem sempre pode acontecer em um curto período de tempo. Já as famílias biológicas precisam se reestruturar para acolher de volta a criança
e é muito comum encontrarmos problemas como a dependência química, inadequadas práticas disciplinares, desemprego
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e pobreza, violência e/ou negligência que precisarão ser superados em dois anos;
 A própria busca dos adotantes também é um aspecto que contribui grandemente para a morosidade dos processos de adoção no
Brasil, pois ainda há muitos candidatos a pais adotivos que esperam por uma criança que preencha os moldes do seu desejo: um
bebê de poucos meses, de pele clara e de um determinado sexo.
Essas exigências acarretam em lentidão, além de não oportunizar
que um número expressivo de crianças com mais de 2 anos, negras
ou pardas venha a ter suas famílias adotivas.

Uma geração
transformadora
O Psicólogo tem um papel fundamental nesse cenário. Como parte integrante da equipe técnica, que tem por função esclarecer,
informar, conscientizar, desmistificar estereótipos, detectar motivações e orientar, é de seu interesse e desejo a possibilidade de
suprir as brechas da lei. Adriana acredita que uma nova geração de
profissionais chega ao mercado inquieta e disposta a questionar os
procedimentos, os rumos tomados em cada processo. Segundo ela,
o Psicólogo que opta por essa área, como em qualquer outra, precisa ser motivado por um desejo íntimo de fazer a diferença. “A
Psicologia ainda é uma área pouco explorada no Judiciário, então
cabe ao profissional tomar partido de suas capacidades e apurar
sua visão para uma demanda que já existe, mas que ainda não
é atendida plenamente”, comenta Adriana.
Vera reforça que o Psicólogo pode contribuir como parte do sistema de atendimento e proteção, implicando-se com crianças, jovens
e seus familiares, principalmente auxiliando as famílias a fim de
que estas construam relações que lhes propiciem melhorar suas
competências. Além disso, o Psicólogo precisa ser capaz de atuações multidisciplinares, aprendendo a trocar informações com
assistentes sociais, juízes, advogados, etc., objetivando uma visão
ampliada e apurada dos fatos.

O impasse e suas
possíveis soluções
O período de permanência nas instituições de acolhimento, quando
prolongado, gera insegurança nas crianças e adolescentes. Dessa forma, é impreterível que se busquem meios para reduzir o tempo de
abrigamento. Adriana explica que uma criança no abrigo fica acolhida
no aspecto físico, mas não psíquico, uma vez que não há um lugar
singular como haveria numa família. “Os significantes do abrigo são
os institucionais, por isso uma criança muito tempo abrigada fica ‘parecida’ com todas as outras e isso às vezes se mostra através de uma
docilidade confundida com adaptação”, frisa.
Algumas das propostas de Marinho são: formar equipes técnicas especializadas com uma equipe de apoio, otimizar a análise da reintegração
familiar direta ou da extensa e acelerar a destituição do poder familiar
dos casos em que não é possível reintegrar a criança à família.

Sobre a destituição do poder familiar, Vera explora: “quando estamos diante de uma criança oriunda de uma família com sinais
de dificuldades acentuadas, precisamos refletir se ela terá maiores
chances de ser adotada por uma família mais apta a oferecer os
cuidados indispensáveis a um desenvolvimento saudável. Se esse
for o caso, deve-se proceder com agilidade, de modo a romper com
o poder familiar para oferecer a essa criança melhores condições”.
A Psicoterapeuta, no entanto, lembra que há crianças cujas chances de adoção, devido à idade, doenças, etc., são menores. Segundo
ela, nesses casos deve haver maior investimento na família de origem, no sentido de ajudar o sistema familiar em sua reorganização para que possa vir a acolher essa criança em um futuro breve.

A Lei da Adoção
Para entender melhor o que compreende a Lei da Adoção, entre as
principais mudanças provocadas por ela estão, resumidamente:

1.

A legitimação da prática de dar preferência à família
extensa no caso de adoção;
O estabelecimento do prazo máximo de dois anos

2. de permanência da criança em uma instituição;
3.

Apoio à gestante que deseja encaminhar
o bebê para adoção;

4.

Maior ênfase na preparação dos adotantes,
principalmente no caso de adoções internacionais;

5.

Nova legislação da adoção, que facilita o processo
e protege a criança abrigada;

6.

Preparo de casais para a adoção,
maior incentivo à adoção tardia;

7.

Maiores espaços na mídia para a abordagem do tema;
Possibilidade de adoção também por casais

8. homoafetivos que possuam união estável.

O segundo ponto, de acordo com o advogado José Carlos Marinho,
foi uma das conquistas mais comemoradas, mas que hoje ainda não
apresenta bases para uma avaliação precisa de seu cumprimento.
Ele é presidente do Projeto Romã, um grupo de apoio formado por voluntários que atua junto à comarca de São José dos
Pinhais. O objetivo do projeto, assim como acontece em outras comarcas, é o de oportunizar encontros de reflexão sobre
a adoção entre os pretendentes a pais e mães. Nesses encontros,
fala-se sobre os aspectos legais e psicológicos da adoção, além
de oferecer o espaço de troca de experiências, bastante válido
para o amadurecimento da formação de novas famílias. Como
o Romã, centenas de outros grupos atualmente cumprem o papel de acompanhamento e orientação de casais pretendentes
à adoção no Brasil seguindo as determinações impostas pela Lei:

§ 3º

A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um
período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe
técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente
com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.
Para conhecer a lei na íntegra, acesse o canal www.lexml.gov.br
e digite no campo de busca “Lei Nacional da Adoção”.

XVII ENAPA
Entre os dias 07 e 09 de junho de 2012 acontece, em Brasília,
o XVII Encontro Nacional de Apoio à Adoção (ENAPA). Trata-se
de um movimento, do qual fazem parte especialistas, ministros, deputados, desembargadores, senadores, coordenadores
de grupos de apoio de todo o país, voluntários e profissionais ligados à causa.
O objetivo do encontro é preservar a discussão e trazer sempre
novas propostas sobre o tema. Serão realizadas palestras, debates
e oficinas interativas. As inscrições vão até o dia 30 de maio
e podem ser feitas através do site www.aconchegodf.org.br/
enapa2012, onde também consta toda a programação.

Algumas referências
BALLIANA, Marina Bonilauri, MENEGATTI, Claudia e MIRANDA,
Vera Regina. As expectativas dos adultos, adolescentes e crianças
envolvidos no programa de apadrinhamento afetivo de Curitiba.
Artigo produzido como conclusão do Curso de Graduação em
Psicologia na Universidade Positivo. Curitiba: 2011.
CARVALHO. Maria Cristina Neiva de; MIRANDA, Vera Regina
(Orgs.). Psicologia Jurídica: temas de aplicação. vol. I. Curitiba: Ed.
Juruá, 2007.
CARVALHO. Maria Cristina Neiva de; FONTOURA. Telma; MIRANDA. Vera Regina (Orgs.). Psicologia Jurídica: temas de aplicação.
vol. II. Curitiba: Ed.Juruá, 2009.
MELO, Eloíse Pereira de. O princípio do melhor interesse da criança:
a adoção por pares homoafetivos. TCC apresentado no Curso de
Especialização em Psicologia Jurídica: PUCPR, 2010.
MIRANDA, Vera Regina; FERNANDES JUNIOR, Nelson: SOUZA,
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(*) Vera Regina Miranda é conselheira do CRP-PR, psicoterapeuta, mestre
em Psicologia da Infância e da Adolescência, professora universitária e
autora do livro Adoção – uma história de espera e de amor (Ed. Juruá).
Para essa entrevista, contou com a colaboração de Marina Bonilauri
Balliana, recém-formada no curso de Psicologia da Universidade Positivo,
cujo trabalho de conclusão contemplou o tema.
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matériacontato

A atuação da Psicologia
com vítimas de abuso
sexual
A Psicóloga americana Terri S. Watson* fala sobre como
abordar e tratar famílias em situação de abuso

A

ntes de ser um crime perante a Lei, o abuso sexual
é uma das maiores agressões que se pode cometer contra
uma pessoa. Em geral, as maiores vítimas do abuso são
crianças e mulheres, consideradas “alvo fácil”. Segundo
dados da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco em Curitiba e do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia), mais de 1,5 mil crianças são vítimas
de abuso sexual por ano no Paraná, sendo que em 87% dos casos
o agressor é da família ou muito próximo.
Para a Psicóloga Lara Monteiro de Castro (CRP 08/02255), coordenadora do curso de pós-graduação Instituto da Família – FTSA
(Faculdade Teológica Sul Americana), o olhar do Psicólogo para a
família em situação de abuso deve ser dotado de sensibilidade.
Ela frisa que, mesmo que o tratamento seja realizado apenas com
uma das partes, deve ser desenvolvido no intuito de abordar todo
o sistema familiar.
A Psicóloga americana Terri S. Watson (*) veio ao Brasil para ministrar um workshop sobre como avaliar e tratar a família em situação de abuso e nós aproveitamos para realizar uma entrevista
exclusiva para a Revista Contato. Confira.

Pode-se descobrir uma relação entre a situação
do abuso e demais problemas psíquicos na vítima?
Como se apresentam esses sinais?
O impacto do abuso sexual infantil depende de uma série de fatores: tipo de abuso, a idade da vítima, o início e a duração do
abuso, a relação da vítima com o autor, a percepção de culpa,
a saúde psicológica e a resiliência da vítima, a natureza do término do abuso e o apoio social recebido.
O abuso sexual, ou a agressão, aumenta o risco dos problemas
psicológicos tornarem-se permanentes, entre os quais se destacam os transtornos alimentares, a dependência química, os comportamentos autodestrutivos e suicidas, os transtornos dissociativos, a disfunção sexual e os transtornos de ansiedade. Outros
problemas que podem atingir os sobreviventes adultos incluem:
acessos de raiva, problemas de controle emocional, sentimento
de culpa, retraimento social, somatização e perda de confiança.
Algumas pessoas são capazes até de prosperar na sequência do
abuso, um fenômeno descrito na literatura como "crescimento
pós-traumático". No entanto, cerca de 2/3 dos adultos sobreviventes ao abuso na infância terão sintomas de transtorno de estresse
pós-traumático em algum momento de suas vidas.

Por que o abuso sexual é tão traumático?
É especialmente traumático quando o abuso físico ou sexual
é cometido dentro da família – o santuário que deveria prover
segurança, amor e atenção. Para as crianças, a experiência do
trauma sexual durante os estágios de formação e desenvolvimento da infância, muitas vezes, resulta em perda da confiança básica, na autopercepção e no funcionamento emocional. Os
efeitos podem ser duradores e conduzir a problemas de saúde
mental na idade adulta.
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Quais são os principais desafios do Psicólogo
ao lidar com a condição de abuso em uma família?
A violência doméstica é um problema social de extrema relevância e ocorre em todas as culturas, grupos de pessoas, classes sociais e religiões. Infelizmente, muitos casos de violência
doméstica não são diagnosticados. Uma intervenção eficaz
requer que os profissionais de saúde mental sejam, em pri-

meiro lugar, proficientes na avaliação precisa do abuso físico
e sexual. Em segundo lugar, os Psicólogos devem intervir junto
à família provendo segurança aos mais vulneráveis ao abuso;
nos casos de violência doméstica, quase sempre são mulheres
e crianças. Os Psicólogos devem, também, ser competentes nas
intervenções biopsicossociais durante o tratamento, visando à
cicatrização e a recuperação na sequência do abuso.

pa do tratamento, os clientes integram suas novas percepções
e comportamentos em seu funcionamento do dia a dia,
enquanto se propõem a resolver o impacto do trauma em
diversas áreas de suas vidas e relacionamentos.

Em sua opinião, os Psicólogos atualmente estão
preparados para lidar em situações de abuso?

Como é trabalhado o convívio

Quais são os caminhos que o profissional pode

do agressor que retorna à família?

seguir para se especializar nessa área?

Em raros os casos, o agressor apenas poderá ser autorizado
a retornar ao convívio familiar após haver se submetido a um
tratamento com êxito, que envolve assumir total responsabilidade por seus atos e comprometendo-se a não mais se envolver
em comportamentos abusivos. Ainda assim, a reintegração do
agressor à família deve acontecer em etapas. Terapia conjugal
e familiar pode fornecer a oportunidade para que o agressor
se reconcilie com os membros da família e, para que possa
demonstrar mudanças comportamentais. Os Psicólogos podem
ajudar os familiares a desenvolver um plano de segurança que
será posto em prática caso qualquer abuso volte a acontecer. O
plano inclui medidas para buscar ajuda, a responsabilização do
agressor e um acordo estabelecendo que a violência ou o abuso
não voltem a acontecer.

Eu acredito que os Psicólogos possuam as habilidades e as
competências para lidar eficazmente com o abuso na família,
porém, essas competências e habilidades podem ser aprimoradas, especialmente na área de avaliação e identificação do abuso. Muitas vezes, o abuso não é diagnosticado. Como profissionais, é nossa responsabilidade ética avaliar, com competência,
todos os casos de violência doméstica que possam ocorrer com
os nossos clientes.

E no caso de perceber que uma criança ou adulto

(*) Psy. D. (Doutora em Psicologia). M.A.
(Master of Arts). B.A. (Bachelor of Arts). Psicóloga Clínica.

sofreu abuso sexual na família, qual deve ser
a postura do Psicólogo?
Quando uma criança ou adulto revela o abuso sexual, é muito
importante que o Psicólogo dê credibilidade a esses indivíduos
visando apoiar a revelação e garantir a segurança das vítimas.
No caso de crianças, isso envolve relatar o abuso às autoridades competentes e, ter certeza que a criança está protegida
contra novos abusos. Os Psicólogos devem fornecer um ambiente seguro, competente e terapêutico à criança ou ao adulto
para que, a recuperação e a cicatrização possam ocorrer.

É também muito importante que, os profissionais atuando em
questões de violência doméstica, visem à atualização e ao treinamento contínuo em intervenções baseadas em evidências de
trauma para, assim, reduzir o impacto nocivo de sintomas de
estresse pós-traumático em crianças e adultos.

Supervisora Aprovada pela Associação Americana
de Terapia de Casal e Família (AAMFT).
Coordenadora dos Programas de Mestrado do Departamento
de Psicologia do Wheaton College Graduate School
Ex-Coordenadora da Clínica do Doutorado em
Psicologiado Wheaton College Graduate School.
Membro da Associação Americana de
Terapia de Casal e Família (AAMFT).
Membro do Conselho Americano de Psicologia Profissional

A maioria dos especialistas em traumas recomenda uma abordagem de tratamento composta de três etapas. A primeira etapa envolve o estabelecimento de segurança e a construção de
uma boa relação terapêutica. Uma avaliação completa deverá
ser feita visando identificar sintomas, problemas e sinais de
estresse pós-traumático. Ainda nessa etapa, os Psicólogos devem utilizar a psicoeducação e a capacitação para promover
a estabilidade. A segunda etapa atua no reprocessamento e na
resolução de experiências traumáticas utilizando o comportamento cognitivo e, afeta as habilidades de regulação durante
a exposição graduada a memórias traumáticas. Na última eta-

Membro da Associação Americana de Psicologia
Membro da Associação Cristã de Estudos da Psicologia
Professora e consultora internacional em países
como Ucrânia, Singapura, Malásia, Honduras
Autora e co-autora de vários livros, tais como:
• A Christian response to domestic abuse (no prelo)
• Domestic Violence and Abuse: Intervening before it is too late
(2008). Rape: Supporting women after a sexual assault (2008).
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Os ciclos da vida na
vivência transexual
Introdução

O

DSM-IV-TR 2000 (Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Psiquiátrica Americana) se
refere à transexualidade como um distúrbio que
se caracteriza por identificação forte e persistente
com o sexo oposto, acompanhada por desconforto persistente com o próprio sexo atribuído.
Segundo Menin (2005), o homem, por influências sociorreligiosas, concretiza vários conceitos, entre eles
o sexo, desta forma passa-se a crer que o homem só pode
ser denominado se possuir um pênis, e a mulher uma
vagina, adotando com isso critérios morfológicos para
a divisão da espécie humana. Porém, a questão do sexo
é muito mais complexa, e não pode ser reduzida a características sexuais primárias. A medicina acredita que
o sexo é uma junção de vários elementos tais como biológico, psicológico e comportamental e estes devem estar sempre em harmonia.
Para Klabin citado por Menin (2005), o transexual
é um individuo que tem um determinado sexo anatômico, mas que acredita pertencer a outro sexo. Essa crença
é tão forte que o transexual deseja mudar o seu corpo
para que esse se adéque ao seu sexo psicológico.
Winck (2007) traz o conceito de que a transexualidade
pode ser compreendida como uma autopercepção convicta de pertencer não somente ao sexo oposto, como
também ao gênero. Esse sentimento ultrapassa a barreira
do corpo e passa por todo um sistema subjetivo, através
do qual a pessoa sente-se de fato pertencer ao sexo oposto. Seus pensamentos e atitudes vão de encontro a sua
crença, o que nos leva a imaginar a importância dada
à cirurgia de troca de sexo.
Segundo Pinto e Bruns (2003) os transexuais têm consciência do seu sexo biológico seja sua genitália masculina
ou feminina, no entanto tem uma persistente sensação de
pertencer ao sexo oposto, motivo pelo qual não aceitam
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seu órgão genital. Trata-se de uma certeza que ocupa
de maneira quase permanente a consciência, e deve ser
diferenciada de um delírio.
O sofrimento psíquico do transexual está no fato de se
sentir inadequado quanto a sua anatomia e sua identidade sexual, tal sofrimento é tão grande que alguns
chegam a atitudes psicopatológicas reacionais como,
por exemplo, a automutilação e tentativas de suicídio.
Sentem vergonha dos seus genitais e por vezes excluem
durante o coito. O fato de se transvestirem é uma forma
encontrada para diminuir o conflito vivido, no entanto,
para que isso se dê de forma definitiva é necessário realizar a cirurgia. Ainda de acordo com as autoras, existe
o transexual primário ou puro, aqueles que, por volta
dos dois anos de idade, sentem que sua identidade toma
um rumo contrário ao seu corpo biológico; ou então
o transexual secundário ou periférico, aqueles que,
por pressões familiares ou sociais, somente na vida adulta explicitarão sua identidade de gênero.
A partir das concepções citadas com relação à transexualidade, esta pesquisa busca compreender como o transexual vivencia os diferentes ciclos da vida: infância,
adolescência, fase adulta e velhice, como é seu convívio
com a família e seu dia a dia.
De acordo com Pinto e Bruns (2003), quando uma
criança nasce, mesmo com os caracteres sexuais bem definidos, esta ainda não possui uma identidade de gênero,
os fatores psicossociais aprendidos durante o desenvolvimento infantil é o que irão determinar tal identidade. O
surgimento de atitudes e comportamentos imitativos de
pertencer ao sexo oposto é muito prematuro – por volta
dos dois anos de idade a criança transexual já se sente do
sexo oposto, o que causa uma sensação de estar vestida
de maneira errada. Nessa mesma fase, a identidade sexual é estabelecida e a criança percebe-se como menina ou
menino, desenvolvendo a consciência sobre o seu corpo.

No que diz respeito à adolescência, Pratta e Santos (2007)
apontam que é um período de transição da infância para
a vida adulta passando de um estado de dependência para
uma condição de autonomia, marcada por mudanças
biológicas, psicológicas e sociais. Esta fase do desenvolvimento do individuo coincide com a aquisição da imagem
corporal, a estruturação da personalidade, a descoberta
dos próprios limites, e os questionamentos quanto aos valores e normas familiares, além de ser caracterizada pela
busca da autoafirmação, independência e definição da
identidade sexual.

Segundo Camarano (2002) o envelhecimento é um fenômeno mundial, e dois processos são responsáveis pelo
aumento dessa longevidade, a redução da mortalidade infantil e os avanços em políticas públicas promovidas pelo
Estado, sociedade e do progresso tecnológico. No entanto,
no Brasil essa questão foi estudada recentemente, com foco
no impacto que a população causa nos financiamentos da
previdência social e utilização dos serviços de saúde. Ou
seja, com o custo que isso trará, tais estudos têm a mesma
perspectiva de que o aumento da longevidade representa
consumo para o estado.

Pinto e Bruns (2003) apontam que a adolescência é uma
fase de profundas transformações. Soma-se a isso a crise
transexual, que é marcada por períodos de depressão,
sentimento de solidão e angústia, pois os hormônios sexuais acentuados nessa época intensificam ainda mais
a diferença entre homens e mulheres. Surge então outra
fase, que é a de conflitos e descobertas, levando a uma
sensação de inadequação e sofrimento. O período da
adolescência é tido como o período de maior sofrimento
para o (a) transexual.

Outro elemento importante é a feminilização da velhice,
que por sua vez exige novas políticas públicas devido ao
fato de que as mulheres estão mais suscetíveis a doenças
físicas e mentais, sem contar o fato de que muitas são viúvas, vivem sós, são menos educadas e não tem experiência
de trabalho.

No que se refere à velhice pode-se dizer que envelhecer
bem depende das oportunidades que os indivíduos tiveram durante seu curso de vida, essas oportunidades dizem
respeito às condições de educação, moradia, urbanização
entre outros. É se adaptar às modificações que a passagem
do tempo traz. O idoso tem medo de se tornar dependente comportamental e de ser rotulado como incompetente,
Monteiro et al (2006, p.339) apontam que:
Pessoas sadias tendem a manter um padrão de comportamento que tinham em períodos anteriores de suas vidas,
se o ambiente lhes permitir; por isso, o conceito de velhice
associado apenas a decrepitude é o que mais marginaliza
os idosos. Não podemos negar a existência inexorável do
envelhecimento biológico. A diferença é que existe um
envelhecimento bem sucedido que depende diretamente
da saúde mental do individuo.
Para Ferreira e Falcão (2006), envelhecer é uma condição própria dos humanos e devido à passagem do tempo
ocorrem mudanças psíquicas, biológicas, sociais e culturais. Existem vários termos utilizados pela sociedade
para designar a velhice, tais como, idoso, melhor idade,
maior idade, terceira idade. Sociedade capitalista, teóricos
e pesquisadores na busca de eternizar a juventude criaram
uma imagem negativa da velhice sempre associada a uma
debilidade social e física, o que na realidade é somente
mais um mito, pois são vários os idosos que mantém suas
capacidades cognitivas e físicas de forma saudável.

De acordo com Camarano (2002), o número de idosos
morando sozinho vem aumentando gradativamente nos
últimos 30 anos. Tais mudanças se devem a diversos fatores, entre eles a melhoria na saúde, a universalização da
seguridade social e os avanços tecnológicos. Esse aumento
tem uma proporção maior entre as mulheres, onde estas na
maioria das vezes são viúvas desquitadas ou divorciadas.
O diferencial por sexo entre idosos que moram sozinhos
deve-se ao fato de uma maior longevidade feminina e também a normas culturais, onde as mulheres idosas não têm
oportunidade de um novo casamento. Para ambos os sexos
essa nova condição pode estar sugerindo outras formas de
envelhecimento saudável, em que é preferível morar só a ser
abandonado ou descartado.

Método
Essa pesquisa é de natureza qualitativa não experimental,
e faz uma análise sobre como o transexual vivencia os diferentes ciclos de vida.
O instrumento utilizado para coleta de dados foi uma
entrevista semiaberta com base em um questionário composto por oito questões. Esta técnica nos permitiu ter
maior profundidade e flexibilidade com relação ao tema
e assim a possibilidade analisar atitudes, condutas e comportamentos das entrevistadas.
Colaboraram com a entrevista quatro transexuais moradores
da cidade de Curitiba que frequentam a ONG Transgrupo
Marcela Prado, com idades aproximadas entre 19 a 39 anos.
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A entrevista foi realizada individualmente, dando total
liberdade a expressões, dúvidas e opiniões.

Análise e discussão
dos resultados
Quando foi questionado sobre a infância, o que se pôde
constatar foi que apesar das meninas não saberem de
fato quem elas eram não houve angustia, pois as mesmas
achavam que era normal aquela situação de gostar de coisas de meninas e não de meninos. Isso pode ser observado
nas falas:
“Eu sempre me vi não diferente, porque achava que era normal
gostar de coisas de menina e não de meninos. Eu não achava que
eu era menina, mas travesti transexual era uma coisa muito longe
que eu não conhecia...”. (F)
“Não posso dizer que minha infância foi triste, apesar dos problemas. Eu vivia bem, imagina né... Brincava de casinha, etc.”. (S)

B diz ainda: “Foi uma infância bem tranquila...”, “sempre
senti desejo de estar fazendo coisas de menina, não de
menino. Aí meu irmão mais velho, minha mãe e meu pai
sempre pegavam no meu pé para eu brincar com coisas de
homem, e eu não queria brincar com coisas de homem,
sempre quis coisas de mulher".
As falas das entrevistadas confirmam o que as autoras
Pinto e Bruns (2003) relatam, que a transexualidade se
manifesta por meio de comportamentos estereotipados
desde a infância, em geral apresentam sensações e sentimentos de serem diferentes do seu sexo biológico. As
autoras ainda citam Costa (1994), que diz que por volta
dos dois anos e meio a criança estabelece sua identidade
sexual e amplia a consciência sobre o seu próprio corpo,
percebendo – se como menina ou menino. E por volta de
quatro a cinco anos é que sua orientação afetiva sexual se
propaga, e é nessa fase que o transexual percebe se a sua
orientação afetiva sexual está voltada para as pessoas do
mesmo sexo biológico.
Com relação à adolescência o que foi possível observar foi um
conflito com relação a sua identidade e preconceito por parte
de pessoas, também de ser uma fase de angustia e descobrimento de si mesmo. Como pode ser observado nas falas:
“E por tanto eu não sabia o que eu era, meu Deus, quem eu sou,
entende? Eu sei que eu não sou um menino...” (B) e a fala de F
que diz: “aí eu vi quem eu era, que eu não ia ser o gay. Aí eu vi
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que teria que buscar minha outra identidade, e que não ia ser tão
fácil quanto imaginava, tão do jeito que imaginava”.
“A idade das trevas foi a adolescência, era a sombra,
nunca gostei de me expor devido minha orientação sexual,
sempre preferi ficar na minha”. (S)

Pinto e Bruns (2003) apontam que a adolescência
é uma fase de profundas transformações e soma-se
a isso a crise transexual marcada por períodos de depressão, sentimento de solidão e angústia, pois os hormônios sexuais acentuados nessa época intensificam
ainda mais a diferença entre homens e mulheres. Surge
outra fase que é de conflitos e descobertas, levando a
uma sensação de inadequação e sofrimento. O período
da adolescência é tido como o período de maior sofrimento para o (a) transexual.
No que diz respeito à velhice, as colaboradoras tem perspectivas bem diferentes umas das outras, no entanto a
preocupação com a aparência e com uma suposta dependência física e financeira foi algo que apareceu nas falas
das meninas de forma preocupante.
Envelhecer bem depende das oportunidades que os indivíduos tiveram durante seu curso de vida, essas oportunidades dizem respeito às condições de educação,
moradia, urbanização entre outros. É se adaptar as modificações que a passagem do tempo trás. O idoso tem
medo de se tornar dependente comportamental e de ser
rotulado como incompetente (Monteiro, et al, 2006),
tal teoria vem corroborar com a fala das entrevistadas:
“Eu tenho medo na velhice em relação ao aspecto econômico,
de não estar bem”. “Sim, medo de ficar doente de depender
das outras pessoas, isso é preocupante, por mais que você tenha
amigos, mais eles não vivem 24 horas com você”. (B)
“Isso eu acho bem contraditório, pretendo viver essa velhice ficar
velhinha com meu marido isso e aquilo, só que eu queria estar
numa velhice como eu estou hoje, ai quando eu imagino estar na
velhice e não ter mais beleza isso me incomoda, acho que eu não
vou conseguir lidar, quando olhar minhas fotos e falar: ah eu já fui
assim e olha como eu estou hoje!” (B)

A velhice não chega da mesma forma para todas as
pessoas e é preciso começar a pensar nela enquanto ainda
se é jovem.
Nas relações familiares o que foi possível observar a partir
das entrevistas é que existe uma divergência de sentimentos, algumas transexuais apresentam uma relação positi-

va com sua família e outras uma relação negativa. Outro
fato, é que a família por vezes reage diante da revelação
como se não percebessem o diferente, como se não pudessem ou não quisessem ver algo que já é explicito e isto isso
pôde ser percebido na fala:
“(...) só que eles fingem que nada aconteceu, eles vieram aqui,
foi tempo sem ver eles, dois anos, não um ano sem ver eles,
não que eles não aceitavam, eles faziam vista grossa, era cômodo
manter eu aqui, a gente só falando por telefone eles lá e eu aqui,
e agora em maio eles vieram pra cá, só que ainda não me trata
de F., não falam filha é como se nada tivesse acontecido, se antes
não falava por causa de uma briguinha. Imagine ele vendo que
tenho uma imagem diferente”.
“(...) Minha relação com ambos é tranquila, me assumi
no ano passado. Mas na verdade todos sabiam devido
meu comportamento”.

Para Aquino e Cabral (2002) o termo família designa
instituições e agrupamentos sociais diferenciados e as
estruturas e funções variam de uma para a outra, falam
ainda que as mudanças sociais associadas à modernização
fizeram com que a família também sofresse importantes
mudanças, a participação da mulher no mercado de trabalho, novos papéis de gênero, uma maior perspectiva de
vida para as pessoas e a redução no número de filhos foram algumas dessas mudanças, desta forma a família teve
que se adaptar às novas realidades.
Quando questionadas a respeito do dia a dia, as respostas
foram muito parecidas, o cotidiano delas não se difere em
nenhum aspecto do cotidiano de qualquer outra pessoa
que não faça parte do grupo ao qual elas estão inseridas.
Buscam sempre estar bem arrumadas, pois existe uma
preocupação muito grande com a aparência, trabalham,
estudam, fazem parte da ONG como colaboradoras e
têm seus afazeres domésticos como o de qualquer mulher,
tanto as solteiras quanto as que têm algum compromisso
afetivo. Em nem um momento as meninas relataram sentir que a discriminação atrapalhe o seu cotidiano.
“(...) meu dia a dia é corrido, vou para o cursinho de manhã,
à tarde vou para a ONG, aos sábados também quando preciso.
Também pode ser visto na fala de F: “Há muitas brigas com
o namorado, faculdade, trabalho, projeto. “Há ciúmes, muito
ciúmes da parte dele”. (F)
“(...) eu tenho uma vida bem normal, eu trabalho durante o dia
e a noite eu estou em casa cuidando de casa, cuidando das minhas cachorras, hoje eu me tornei uma pessoa bem dedicada
à minha casa(...), e procuro me cuidar ainda, porque depois que

a gente casa, como se diz a gente deixa de fazer certas coisas
e realmente isso é verdade”. (B)

Segundo Pinto e Bruns (2003), no que diz respeito às relações sociais existe uma busca pela expressão da sua transexualidade no decorrer de sua existência, e que apesar dos
preconceitos sofridos, ora se sentem estigmatizados pela
sociedade e ora não. E é através da identificação com seus
pares que se dá sua identidade social.

Considerações finais
Neste trabalho foi possível perceber que as transexuais
entrevistadas relatam sua história com tristeza, alegria,
sonhos e decepções. No decorrer do ciclo de vida seus
sentimentos são ambivalentes e causam um grande
sofrimento psíquico, pelo fato de se sentirem inadequadas quanto ao seu sexo anatômico e sua identidade
sexual.
O apoio social recebido, seja pela família, amigos ou o grupo que frequentam, as tornam mais
esperançosas com relação à velhice, no entanto,
o medo da dependência física, financeira e psíquica ficou bem claro em suas falas. Como são pessoas que
prezam muito pela aparência, pelo fato desta as colocar
em sintonia com seu sexo biológico, a ideia de envelhecer e quem sabe perder essa beleza as assusta, e este foi
um fato preocupante que relataram.
O que pesa mais na vida dessas mulheres é a discriminação com a qual elas convivem e/ou conviveram durante boa parte de suas vidas, tornando-as
muitas vezes descrentes com relação ao seu lugar
na sociedade. Tudo o que difere de uma “normalidade” socialmente imposta, provoca discriminação:
os negros, as pessoas de classe popular, os doentes
mentais, os deficientes físicos, enfim tudo aquilo
que não é igual.
Há que se analisar estes pré conceitos na forma com
que a sociedade acolhe tais grupos, buscando formas
de inclusão dos que estão à margem de uma sociedade
criada por todos nós. Oferecer a possibilidade destas
pessoas de se apropriarem dos seus direitos de cidadãos a fim de que sejam respeitadas e compreendidas
em sua individualidade.
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Eventos voltados
à categoria
Seminários e Encontros fazem parte da
programação do Sindicato dos Psicólogos
nesse primeiro semestre de 2012

N

o dia 13 de abril realizamos o "Seminário Como Empreender na Psicologia?!$". Evento gratuito e com o
objetivo principal de esclarecer aos profissionais como
criar, organizar e manter suas clínicas empresas, voltando-se assim à questão do desenvolvimento e expansão da Psicologia no Paraná. Os profissionais foram informados ainda sobre
os reais desafios da escolha de uma vida profissional autônoma,
bem como, alertados sobre as responsabilidades contábeis, jurídicas e práticas corretas para uma gestão eficiente.
Realizamos também, no dia 31 de março, o Encontro
Estadual de Valorização Profissional d@s Psicólog@s, para
avaliação dos seguintes temas propostos pela Federação
Nacional dos Psicólogos (FENAPSI):





Avaliação de Conjuntura;
Condições e Relações de Trabalho;
Piso Salarial;
Valorização Profissional.

Através desses temas e em conjunto com todos os profissionais presentes, elaboramos uma tese, sobre as condições trabalhistas dos Psicólogos no Paraná, para discussão no Encontro Nacional da FENAPSI, que aconteceu no dia 20 de
abril, no Sindicato dos Psicólogos de São Paulo (SindyPsi/SP),
com a participação de dirigentes sindicais de todo o Brasil.
Através de nossa Presidente, Assessora Jurídica e representantes
colaboradores, podemos garantir presença ainda em reuniões
para análise de propostas para assinatura de Acordos Coletivos
de Trabalho (ACT), avaliação de novos convênios aos associados
do Sindicato dos Psicólogos do Paraná (SindyPsi/PR) - os quais
em breve serão divulgados em nosso site-, ação conjunta com o
CRP-PR para implementação do Projeto Piloto - Psicólogos nas
Escolas e participação no Fórum Nacional dos Trabalhadores do
SUAS (FNTSUAS).
Nosso site está de cara nova, confira! E fique atento para participar de nossos eventos. Associados têm desconto garantido para
eventos com custo para inscrição.
Mande sugestões sobre temas que você gostaria de ver
nesta página ou em um próximo evento através do e-mail:
sindypsipr@sindypsipr.com.br

Aviso
No mês de julho teremos o período de arrecadação
da Contribuição Confederativa 2012, a única forma
de ser associado ao SindyPsi e garantir descontos
em eventos e também sua adesão aos convênios firmados pela Entidade.
Ressaltamos que a Contribuição Confederativa é receita
sindical prevista no artigo 8º, inciso IV da Constituição
Federal, cujo valor é instituído por meio de Assembleia
Geral Sindical.
Sua finalidade é custear a estrutura confederativa sindical pátria. Logo, os recursos arrecadados a este título
não se destinam apenas ao sindicato, sendo partilhados, também com a Federação Nacional dos Psicólogos
e Confederação Nacional dos Profissionais Liberais.

Presidente
Rogéria Sinimbu Aguiar • CRP-08/05128

Secretário tesoureiro
Sérgio Luis Ferraz Spinato • CRP-08/04902

Suplente
Salete Coelho Martins • CRP-08/04667

Conselho Fiscal (Efetivo)
Mauro Cesar Carsten • CRP-08/04001
Telmara Carsten Vieira • CRP-08/10228
Deolindo Dorta de Oliveira • CRP-08/04031

Conselho Fiscal (Suplente)
Ceciana Ames Schallenberger • CRP-08/12508

Delegados Representantes (Efetivos)
Marly Terezinha Perreli • CRP-08/04561
Mara Julci Baran • CRP-08/02832

Delegados Representantes (Suplentes)
César de Marchi Gonçalves • CRP-08/09034
Cristiane Maria Dierka • CRP-08/10891

Assessoria Jurídica
Daniele Esmanhotto Duarte • OAB-22408/PR

Sindicato dos Psicólogos
no Estado do Paraná
Rua Dr. Muricy, 390 – Conj. 201 – Centro
Curitiba/PR - 80.010-120
Fone: (41) 3224-4658 - Fax: (41) 3224-4658
E-mail: sindypsipr@sindypsipr.com.br
www.sindypsipr.com.br
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Curitiba
CURSO PRÁTICO DE DINÂMICAS DE GRUPO
Promovido por: PSICCOM Saúde Integral (CRP-PJ-08/467)
Data: 26/05/2012 das 8h30 às 17h30
Local: Avenida República Argentina, 665- Sala 504 - Água Verde
Inscrições e mais informações: www.psiccom.com

(41) 3319-4200 / (41) 3243-8654 / (41) 3387-8654

XI CONGRESSO BRASILEIRO
DE PSICOTERAPIAS CORPORAIS
Promovido por: Centro Reichiano		
Data: 07 a 09/06/2012 das 8h às 20h
Local: Hotel Pestana – Rua: Comendador Araújo, 499 – Batel
Inscrições e mais informações: www.centroreichiano.com.br

centroreichiano@centroreichiano.com.br / (41) 3263-4895
Evento interdisciplinar aberto a todos os interessados,
profissionais e estudantes de todas as áreas.

PSICOTERAPIA INFANTIL
Promovido por: Psic. Célia Regina N. Rolzmann (CRP-08/01204)

e Priscila Foggiatto Andriguetto (CRP-08/07862)
Data: 15 e 16/06/2012
Local: Av. Cândido Hartmann 570, 33º andar
Inscrições e mais informações: germinarcursos@hotmail.com

CURSO INTRODUTÓRIO À DOENÇA DE ALZHEIMER
E OUTRAS DEMÊNCIAS; RELAÇÕES DE CUIDADO
NA DOENÇA
Promovido por: Psic. Marília Da Nova Cruz (CRP-08/12214)
Data: 16/06/2012
Local: Av. Cândido Hartmann, 570, 33º andar
Inscrições e mais informações: até 11/06/2012

luciane_rv@hotmail.com / germinarcursos@hotmail.com

2ª JORNADA PARANAENSE DE PSICO-ONCOLOGIA
Promovido por: SBPO – Diretoria do PR (CRP-08/07684)
Local: UniBrasil - Rua Konrad Adenauer, 442 - Tarumã
Data: 10 e 11/08/2012
Contato e inscrições: sbpodiretoriapr@yahoo.com.br

CURSO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
PARA CIRURGIA BARIÁTRICA
Promovido por: Instituto do Comportamento (IC)
Data: 22 e 23/06/2012
Local: Curitiba
Inscrições e mais informações: http://rosangelaarrudapsicologia.blogs-

pot.com/p/curso-de-avaliacao-psicologica-para.html
morbidaobesidade@gmail.com / www.inbio.org.br /
(41) 3042-7745 / (41) 9985-2350 - Rosangela Arruda

CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA
RELACIONAL SISTÊMICA
Promovido por: Instituto Relacional Sistêmico

Coordenação Psic. Rafaela Senff Ribeiro (CRP-08/08713)
Data: 11/08/2012 das 8h30 às 17h30
Local: Av. Sete de setembro, 4881/145 - Batel
Inscrições: até 01/08/2012
Informações: www.relacionalsistemica.com.br / cursos@relacionalsistemica.com.br
www.psicologarafaelasenff.com.br / contato@psicologarafaelasenff.com.br
(41) 3342-8621 / (41) 9996-1278
Professores convidados: Solange Rosset (CRP-08/0204);
Martha Geronasso (CRP-08/08231); Luciana Abreu (CRP-12/08231)
e Ricardo Bom Maria (CRP-12/03428).

Demais Localidades
MASTER EM DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Promovido por: Instituto de Ensino e Fomento (IEF)
Data: 01/07/2012 a 01/05/2014
Local: Sede IEF - Av. Marechal Deodoro, 503, cj 306, Centro – Curitiba (PR)
Período de inscrição: 01/12/2011 a 01/07/2012
Inscrições: IEF- Instituto de Ensino e Fomento. Av. Marechal Deodoro,

503, cj 306, Centro. Universidade Estadual de Ponta Grossa - Secretaria
da PROPESP "LATO SENSU"
Mais informações: (41) 3233-5676 /www.ief.org.br / ief@ief.org.br
(42) 3220-3282 / www.uepg.br / propespsecretaria@uepg.br

PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Promovido por: Fundação Universidade do Contestado -

FUnC Porto União (CRP-08/12483)
Data: Quinzenal - sexta-feira das 19h às 22h30
e Sábado das 8h às 12h e das 13h às 17h
Local: FUnC - Rua Joaquim Nabuco, 314 - Porto União (SC)
Inscrições e mais informações: até 30/03/12 - www.unc.br /
pos.cni@unc.br / pos.pu@unc.br / (42) 3523-2328 / (47) 3622-9935
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O prazo de envio de anúncios para a próxima
edição da Revista Conato encerra em 04/06/2012.
A solicitação de anúncios deve ser feita pelo site
www.crppr.org.br no link Oportunidades –
Divulgações via CRP-PR.

Maringá
I JORNADA DE PSICANÁLISE DO PARLÊTRE
Promovido por: Parlêtre - Espaço de Psicanálise (CRP-08/12917)
Data: 24 e 25/05/2012 das 14h às 22h e 26/05/2012 das 9h às 12h
Local: Universidade Estadual de Maringá

Av. Colombo, 5.790 - Blocos C67 e C56
Inscrições e mais informações: www.parletre.com
parletre.psicanalise@gmail.com / (44) 3265- 1011 / (44) 9914-2196
(44) 9131-6991 / (44) 9929-7778 / (44) 9128-1964 / (44) 9946-2236
Prof. André Luís Scapin, na Faculdade Ingá.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA
DO ESPORTE E DO EXERCÍCIO
Promovido por: Universidade Estadual de Maringá / Universidade Estadual

de Londrina (CRP-08/15877)
Data: 21 a 23/06/2012/ das 8h as 18h30
Local: Hotel Deville – Avenida Herval, 26 – Maringá (PR)
Inscrições e mais informações: www.cinpe.com.br
cinpe2012@gmail.com / (44) 3011-4470

classificados

Sublocações
Sublocação de salas - Curitiba/PR

Sublocação de salas - Curitiba/PR

Sala para atendimento individual, grupos, casal e família.
Mobiliada e com banheiro.
Endereço: Rua Capitão Souza Franco, 848, cj 45 - Champagnat.
Contato: beatriz.thiago@gmail.com / (41) 3336-9232

Sala em clínica odontológica, para área da saúde, preferência por Psicologia.
Valor: R$ 810,00, mais rateio de despesas comuns.
Endereço: Rua dos Palotinos, 129 – Cristo Rei, próximo ao CRP-PR.
Contato: (41) 3071-0129 / (41) 9622-0579 / francisco@clivie.com.br
Dr. Luis Francisco Reis

Sublocação de salas - Mercês-Champagnat, Curitiba/PR
Salas para profissionais da área de saúde em clínica com excelente infraestrutura e localização, fácil estacionamento. Hora a partir de 15,00 e período
a partir de 60,00.
Endereço: Rua Des. Isaias Beviláqua, 878 próximo ao Positivo Jr.
Contato: clin_saude@terra.com.br / (41) 3336-6406 / (41) 9686-6389
falar com ISIS

Locação de salas – Ahú, Curitiba/PR
Toda a infraestrutura necessária para o seu funcionamento: agendamento
de consultas com recepcionista, internet wireless e 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
Andrea Sternadt (CRP-08/05093)

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, 1.276
Contato: (41) 3233-7364

Sublocação de salas - Curitiba/PR – Instituto Clarear
Temos disponíveis duas salas amplas de 20 metros quadrados cada.
Ambas são iluminadas, climatizadas, bem decoradas e silenciosas.
Ficamos numa casa aconchegante, em um ambiente refinado e agradável.
Ótima localização, de fácil acesso de carro e ônibus.
Endereço: Al. Julia da Costa, 779
Divisa dos bairros centro, Mercês e Bigorrilho.
Pontos de referência: Praça Espanha, Sesc da Esquina
e Praça 29 de Março.
Contato: (41) 3018-5008 / (41) 9944-6666
contato@clarear.net / www.clarear.net

Sublocação de salas - Bigorrilho, Curitiba/PR
Sublocamos salas decoradas em Clínica Interdisciplinar,
com completa estrutura, incluindo computador e internet.
Ótima localização, secretárias e estacionamento em anexo.
Rua: Fernando Simas, 221 - Bigorrilho. Também oferecemos
salas para cursos de pequeno porte.
Contato: rosane.almeida@clinicacontato.com.br
(41) 3234-1616
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Tonio Luna

Adoção e Amor

F

az muito tempo entrou pelo meu
consultório uma pessoa encapuzada, um tanto nervosa, querendo saber como funciona uma
terapia. Isso não acontece com frequência, pois normalmente as pessoas
nos procuram por indicação. Ela estava insegura, envergonhada, achava-se inadequada tal como se sentem as
pessoas vítimas da pobreza. Tinha ido
consultar um médico na sala ao lado
e, na saída, sabendo que precisava de
ajuda, quase por desespero, entrou no
primeiro consultório de Psicologia que
viu. Conversamos por alguns minutos
e ela se foi. Apareceu dois anos depois,

com as mesmas coisas que a fizeram
vir pela primeira vez. Não tinha pai,
tinha vários irmãos de pais diferentes
e morava em uma invasão na periferia
de Curitiba. Prometida como eterna
cuidadora de sua mãe, envolvia-se em
relações amorosas das mais confusas.
Era definitivamente uma situação sem
saída. Ainda assim procurou ajuda e
começamos um processo terapêutico.
Alguns anos depois, já formada e organizando a vida de uma maneira
muito mais saudável, encerramos o
processo. Claro que as marcas da pobreza jamais a abandonaram e nunca

deixaram de me tocar. Nos tempos
seguintes conversamos várias vezes.
Ela fez outros processos terapêuticos
por conta de sua ansiedade e baixa estima, resultados das tais marcas. Mais
recentemente procurou-me para apresentar seu namorado, dizendo-me que
fazia isto por eu ser seu “paisicólogo”.
Foi uma adoção imediata, que me encheu de alegria. É claro que eu fiz cara
de mau para ele!
Hoje, ao pedir autorização a ela para
publicar esta história de amor, ficamos
profundamente emocionados e preenchidos de sentido.

Dedicado à C.M., que agora já entende um pouco mais o quanto ela é importante para mim.
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O CRP-PR dá boas-vindas aos novos inscritos
dos meses de Fevereiro e Março de 2012

inscrição CRP-PR

novosinscritos
Ana Maria Mateus da Silva Rego Aranha CRP-08/17319
Otavio Cappelletti Posnik CRP-08/17320
Fabiana Knapik Calixto CRP-08/17321
Edina Fatima Agner CRP-08/17322
Ana Paula de Carvalho CRP-08/17323
Debora Nering CRP-08/17324
Natalia Cesar de Brito CRP 08/17325
Karine Angleri CRP-08/17326
Bruno Cordeiro CRP-08/17327
Nathaly Lamas Garcez CRP-08/17328
Michelle Cristina Norberto CRP-08/17329
Sonia Maria Santiago CRP-08/17330
Leticia de Bortoli CRP-08/17331
Letícia Keren Dziuba CRP-08/17332
Germano Rosa Figueiredo CRP-08/17333
Beatriz Carolina Gertz CRP-08/17334
Flavia Louise Assis Padilha CRP-08/17335
Fernanda Chaves Pacheco CRP-08/17336
Mariana Bassan CRP-08/17337
Willian Henrique Correa CRP-08/17338
Juliane Ferreira Kerkhoven CRP-08/17339
Florival de Almeida Barros Neto CRP-08/17340
Cintia Medeiros Cherem CRP-08/17341
Ana Carolina Mainetti CRP-08/17342
Susana de Oliveira Pimenta CRP-08/17343
Rosana Zeni Miessa CRP-08/17344
Andressa Janaina Mendes Messias CRP-08/17345
Gerson Avena da Silva CRP-08/17346
Daniel Barreto Mainardi CRP-08/17347
Ana Carolina de Carvalho Pacheco Bittencourt CRP-08/17348
Karina Fabris CRP-08/17349
Jesse Luiz Cunha CRP-08/17350
Leandro Carvalho de Bitencourt CRP-08/17351
Larissa Bispo Garcia CRP-08/17352
Ana Claudia Arruda de Mattos CRP-08/17408
Nathalie Baril CRP-08/17409
Cilmara de Lima CRP-08/17410
Maria Fernanda Ribas Batista CRP-08/17411
Márcia Baranek da Silva CRP-08/17412
Leidi Ane Barboza CRP-08/17413
Rodrigo Brandalise Precoma CRP-08/17415
Ludimila Carvalho CRP-08/17416
Luana Liça CRP-08/17417
Jean Carlos de Godoi CRP-08/17418
Helenita Regina Tulchanski de Oliveira Barbosa CRP-08/17419
Eliane Jansson Kissula CRP-08/17421
Adair Antonio Zorzetto Aitta CRP-08/17422
Maria Luiza Karman de Bueno Gizzi CRP-08/17423
Silmara Antonio CRP-08/17425
Ivan Carlos Cicarello Junior CRP-08/17426
Devair Foroni CRP-08/17427
Gabriela Amelia Daloma CRP-08/17428
Gislene Portes de Souza CRP-08/17429
Luana Cristine Pereira Domingues Horchuliki CRP-08/17430
Aldo Galicioli Junior CRP-08/17431
Francine Oliveira Mendes CRP-08/17432
Paula Beatriz Mitter de Carvalho CRP-08/17433
Marcella Fernanda de Barros e Silva CRP-08/17434
Rebeca Valerio Rosenstock CRP 08/17435
Bruno Braga Carneiro CRP-08/17436
Marcos Schiavan CRP-08/17437
Bruna Rodrigues Seibert CRP-08/17438
Ralf Barbosa Hara CRP-08/17440
Caroline Henrichsen CRP-08/17353
Paula Renata Cordeiro de Lima CRP-08/17354
Tamires Pereira Carvalho CRP-08/17355
Érica Maria Marciano Soares CRP-08/17356
Fernanda Favarão CRP-08/17357
Francisco Ferreira de Camargo Fernandes CRP-08/17358
Aline Paula Rocha CRP-08/17359
Martina Daolio de Oliveira CRP-08/17360
Thaissa Rodrigues de Carvalho CRP-08/17361
Priscila Bernardo CRP-08/17362
Silvia Maris Amaral Galli CRP-08/17363
Taciele Caetano Lucas CRP-08/17364
Alessandra Cristina da Silva Grande CRP-08/17365
Laiane Oliveira Jonas CRP-08/17366
Renata Carolina Silva Santos CRP-08/17367
Mariana Aparecida Sacco CRP-08/17368

Everton Willian Ventura CRP-08/17369
Halana Carla Pineda CRP-08/17370
Thais Bianchini CRP-08/17371
Aniele Ferragini de Lima CRP-08/17372
Gesielene Oliveira de Carvalho CRP-08/17373
Thamires de Fatima Miranda CRP-08/17374
Kenya Rayza de Morais Lima CRP-08/17375
Ceci Vala Buniowski CRP-08/17376
Luciane Cristina de Oliveira Carvauba CRP-08/17377
Carina Honório Tiago CRP-08/17378
Ireté Pamplina Simões Luz CRP-08/17379
Rachelina Prato de Assis CRP-08/17380
Julio César de Camargo CRP-08/17381
Natália Batista Rosa CRP-08/17382
Danielle Aline Lacerda de Lima CRP-08/17383
Ruth Tainá Aparecida Piveta CRP-08/17384
Patricia Helena Hernandes Tinoco CRP-08/17385
Amanda Camilotti Siqueira CRP-08/17386
Tamiris Sassaki de Oliveira CRP-08/17387
Yuri Bruniera Padula CRP-08/17388
Dairana Silva Guasti CRP-08/17389
Silvia Aparecida Mingotti Cezar CRP-08/17390
Andréia de Aguiar Sampaio CRP-08/17391
Ana Paula da Silva Pereira CRP-08/17392
Glisiane Zolim Canali CRP-08/17393
Keren Ferreira Justus CRP-08/17394
Jessica de Oliveira Cabrera CRP-08/17395
Layanne Zanelatto Cassanha Pereira CRP-08/17396
Maria Eli Rodrigues Bueno Mendes CRP-08/17397
Elizangela de Freitas Silva CRP-08/17398
Luciana Alonso CRP-08/17399
Larissa Beatriz Andreatta CRP-08/17400
Bárbara Cardoso Fernandes CRP-08/17401
Thaísa Mara de Carvalho CRP-08/17402
José Aparecido da Costa CRP-08/17443
Luciana Isono Pereira CRP-08/17465
Jessica Fanelli Meneguite CRP-08/17480
Mariane Zanella Ferreira CRP-08/17481
Elida de Azevedo Pereira CRP-08/17482
Georgia Kravchychyn Nunes CRP-08/17483
Miriam dos Santos Franco CRP-08/17484
Everton dos Santos CRP-08/17485
Gislaine Aparecida Marquesone CRP-08/17486
Nayara Korchak de Lima CRP-08/17487
Bruna Rossi Camilo CRP-08/17488
Tamires Mezalera Concentini CRP-08/17489
Vanessa Elena Sanseverino CRP-08/17490
Tatiana Mariani Lemos CRP-08/17403
Ayslan Atalanda da Silva CRP-08/17404
Sandro Luiz Gessi Cortes CRP-08/17405
Andressa Cristina Pintro Portes CRP-08/17406
Dioneia Aparecida Scheneider dos Santos CRP-08/17407
Talita Belize Bueno de Souza CRP-08/17212
Chaiany Colpo Spricigo CRP-08/17444
Sonia Silmara Meredyk Kozakiewicz CRP-08/17445
Marcia Aparecida Barboza CRP-08/17446
João Paulo Santos CRP-08/17447
Graciely Spinardi CRP-08/17448
Joelmir Alex Wiest CRP-08/17449
Aline Tonus CRP-08/17450
Jessica Aline Ramos CRP-08/17451
Braz Trajano da Silva Junior CRP-08/17452
Shelley Christina Gois de Oliveira CRP-08/17453
Judson Abelardo Sanches Filho CRP-08/17454
Lindsay Ribeiro dos Santos CRP-08/17455
Adriana Machado Gomes CRP-08/17456
Anne Michelly dos Reis Pereira CRP-08/17464
Thais Distefano Wiltenburg CRP-08/17414
Lais Pabriça Santos CRP-08/17420
Fernando Cesar de Castro Schreiber CRP-08/17424
Bruno Braga Carneiro CRP-08/17436
Jucilene Rocha Dal'Negro CRP-08/17439
Paulo Sergio Pereira Ricci CRP-08/17457
Pamela Chiroli Maroneze CRP-08/17458
Ronise Schiavoni CRP-08/17459
Carolina Zanco Reis Neves CRP-08/17460
Carlem Tatiane Missel Gonçalves CRP-08/17461
Monalyse Andressa Novinski CRP-08/17462
Regina de Carneiro Moreira CRP-08/17463

Caroline Nicolau dos Santos CRP-08/17466
Iramaia Ranai Gallerani CRP-08/17467
Ayla Bartmann Eidam CRP-08/17468
Aline Vida CRP-08/17469
Carla Raphaella Marek CRP-08/17470
Fernanda Marçal CRP-08/17471
Lygia Martins Degani CRP-08/17472
Renata Rodrigues Penha de Souza CRP-08/17473
Thais Franco Pereira CRP-08/17474
Debora Barbosa de Deus CRP-08/17475
Jaqueline Cristine Bordin CRP-08/17476
Aline Andressa Martinez Mello CRP-08/17477
Mariana Santos da Silva CRP-08/17478
Beatriz Singh Galles CRP-08/17479
Kaetlyn Galis de Azevedo CRP-08/17491
Camila Emiliana Pereira dos Reis CRP-08/17514
Juliana Nascimento da Silva CRP-08/17516
Vera Lucia Cabral CRP-08/17517
Fabiana Sabatovicz CRP-08/17518
Bianca Oliveira Garcia da Silva CRP-08/17519
Anna Keila Heche Polak CRP-08/17520
Simone Maiorki CRP-08/17521
Mariana Cardoso Puchivailo CRP-08/17522
Carla Martins de Freitas CRP-08/17523
James Henry da Silva Porto Filho CRP-08/17524
Mauricio Alexandre Maas CRP-08/17525
Luiz Antonio Mariotto Neto CRP-08/17526
Aline Estefania Silva de Moura CRP-08/17527
Ana Denilva Schueda Rosa CRP-08/17528
Ariana Peressute CRP-08/17529
Ana Carolina Marsal Bassouto CRP-08/17530
Ester Redekop Goosen CRP-08/17531
Daniela Cristina Bellio Santos CRP-08/17532
Leticia Carolina Gomes Junqueira CRP-08/17533
Cintia Zillig Koyama CRP-08/17574
Carine Mega Metring CRP-08/17575
Flavia Ferrer Pachiega CRP-08/17576
Giovana Luz Martins Araujo CRP-08/17577
Gustavo Tonatto CRP-08/17578
Suellen de Oliveira Pereira CRP-08/17579
Rhayane Lourenço da Silva CRP-08/17580
Caprice Camargo Jacewicz CRP-08/17581
João Paulo Borgonhoni CRP-08/17582
Priscila de Araujo Rodrigues CRP-08/17583
Sergio Trida Alves CRP-08/17604
Wanderly Aparecida Bonito Pereira CRP-08/17605
Suellen Mara de Oliveira Tomaz CRP-08/17606
Cibely Francine Pacifico CRP-08/17607
Raquel Sabino Viani CRP-08/17608
Carolina Martins Rizardi CRP-08/17609
Aline Dias dos Santos CRP-08/17610
Luana Cristina Ganzert CRP-08/17611
Marília Querino Fernandes CRP-08/17612
Jessica Daniele Moreira Martins CRP-08/17613
Thalita Carla Antonioli CRP-08/17614
Mariana Andreo Colofatti Rea CRP-08/17615
Manuela Campos Pergola CRP-08/17616
Iria Stain Siena CRP-08/17617
Thiago Benzon CRP-08/17618
Evelynes Graziella Belasque Beltani CRP-08/17619
Mariana Borges Alves da Silva CRP-08/17620
Tamiris Tachini Barbosa CRP-08/17534
Mariana de Oliveira Angioletto CRP-08/17535
Wanessa Pavani CRP-08/17536
Andressa Daniele Mareze CRP-08/17537
Janaina Priscila Bariani CRP-08/17538
Vivian Rafaella Prestes CRP-08/17539
Isabela Cristina Bonadia Veroneze CRP-08/17540
Nivaldo Donizeti Mossato CRP-08/17541
Deise Dayane Evangelista Vernillo CRP-08/17542
Adila Mara Estevam CRP-08/17543
Lilian Peres Bannwart CRP-08/17544
Ana Celia Camillo Silva CRP-08/17545
Angela Dileta Daros Cossa CRP-08/17546
Francielly Carrilho do Prado CRP-08/17547
Jerry Silvio Tristoni CRP-08/17496
Carla Fabiola Carvalho CRP-08/17497
Grazielle Dias Andrade CRP-08/17498
Carolinne Rio Branco Secco CRP-08/17499
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Aline Mara do Nascimento Casa CRP-08/17500
Janaina Mazutti dos Santos CRP-08/17501
Sandra Zeni Facioni CRP-08/17502
Franciely Peratelli Vitor CRP-08/17503
Ines Aparecida Mello Sobutka CRP-08/17504
Edinara Lazzarin Galvan CRP-08/17505
Elisangela Luiza dos Santos CRP-08/17506
Arlete Aparecida Cremonez Motherle CRP-08/17507
Marcele Andressa Marangoni CRP-08/17492
Juliana Cristina Viecheneski Cordeiro CRP-08/17508
Julianne Aparecida Lima CRP-08/17509
Fabiane Fermiano dos Santos CRP-08/17510
Claudiele Maria Mariano CRP-08/17512
Sionara Karina Alves de Brito Gressler CRP-08/17513
Luana Yamila Bento Bittancourt CRP-08/17549
Evellyn Lopes Barbosa CRP-08/17550
Karoline Pereira CRP-08/17584
Sheila Cristina Chemeres de Lima CRP-08/17585
Tomaz Puchalski Neto CRP-08/17586
Karyn Juliane Kruk CRP-08/17587
Amauri Teixeira de Carvalho CRP-08/17622
Tassia Gutzlaff CRP-08/17623
Mariana Schroeder Iglesias CRP-08/17624
Marcele Andressa Marangoni CRP-08/17492
Juliana Cristina Viecheneski Cordeiro CRP-08/17508
Julianne Aparecida Lima CRP-08/17509
Fabiane Fermiano dos Santos CRP-08/17510
Claudiele Maria Mariano CRP-08/17512
Sionara Karina Alves de Brito Gressler CRP-08/17513
Luana Yamila Bento Bittancourt CRP-08/17549
Evellyn Lopes Barbosa CRP-08/17550
Karoline Pereira CRP-08/17584
Sheila Cristina Chemeres de Lima CRP-08/17585
Tomaz Puchalski Neto CRP-08/17586
Fernanda Paula Razini CRP-08/17511
Nasser Jamil Saheli CRP-08/17515
Paulo Nogueira Real CRP-08/17548
Hellen Cristiane Siqueira Domingues CRP-08/17551
Nadia Karizi Favretto CRP-08/17552
Caroline Moreira Back CRP-08/17553
Sonia de Lemos Torres CRP-08/17554
Helida Sabrini Pontes Vaz CRP-08/17555
Luciana Justo Loureiro CRP-08/17556
Fernanda Soares Possebon CRP-08/17557
Mariana Neves Mauricio CRP-08/17558
Vivian Vilela Silva CRP-08/17559
Francielli Kochinski Kroetz CRP-08/17560
Talita Cristiane Rodacki CRP-08/17561
Marina Guebert CRP-08/17562
Amanda Zen Karan CRP-08/17563
Regiane Angelina Ferreira de Souza CRP-08/17564
Maike Bruinje CRP-08/17565
Nicolle Roman Ferreira CRP-08/17566
Aline Rogeria de Lima CRP-08/17567
Rafaela Spezia CRP-08/17568
Maira de Souza Zanchetta CRP-08/17569
Keila Silva Mota CRP-08/17570
Maria Tereza Rosa CRP-08/17571
Vanessa Tauscheck CRP-08/17572
Cristiana Silva Lustoza de Almeida CRP-08/17573
Caroline Pelegrini Dambros CRP-08/17588
Lívia Yatsuda Brescansin CRP-08/17589
Lalume Raio Sereno CRP-08/17590
Ronaldo Adriano Alves dos Santos CRP-08/17591
Helom da Silva de Miranda CRP-08/17592
Renata Dechechi CRP-08/17593
Bruna Etchebery CRP-08/17594
Lucas Paulo Guesser CRP-08/17595
Deisiane Orben Lopes CRP-08/17596
Nayara Caroline Milharesi CRP-08/17597
Wesley Polini CRP-08/17598
Amalia Andreu Silva CRP-08/17599
Luana Caroline Scarparo CRP-08/17600
Anna Paula dos Santos Rodrigues CRP-08/17601
Noelle Pozzer Salles CRP-08/17602
Juliana Alves de Souza CRP-08/17603
Larissa Paula Santos Pereira CRP-08/17621
Poliana Vidal Guerra CRP-08/17760
Kalley Kozilk de Almeida CRP-08/17761
Davi Sidnei de Lima CRP-08/17762
Mariana Lada Salata CRP-08/17763
Cairu Vieira Correa CRP-08/17764
Fernanda Fonseca Vieira CRP-08/17765
Marta Gois da Penha Treska CRP-08/17766
Daiane de Souza Boscarioli CRP-08/17767
Joubert Dennys Ramalho CRP-08/17768
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Simone Rattani Beltrami CRP-08/17769
Luciane de Cassia Guenzen CRP-08/17770
Michel Mansur Biscaro Reis CRP-08/17771
Luiz Eduardo Simioni Ditzel CRP-08/17772
Karen Priscila Moreira de Godoy Sessi CRP-08/17773
Katheriny Bressan Molgori CRP-08/17774
Sonia Aparecida Tavares CRP-08/17725
Adriana Vieira Mendes CRP-08/17731
Patricia Guimarães Duarte Botazzolli CRP-08/17732
Bruno Aurelio da Silva Finoto CRP-08/17733
Mariana Postiço Canezin CRP-08/17734
Roseli Rodrigues da Silva Neto CRP-08/17735
Franceline Gabeline de Arruda CRP-08/17736
Kely Mariana Graciano de Souza CRP-08/17737
Simone Godoi Audi CRP-08/17738
Leticia Pires Kuster CRP-08/17739
Giselle Denise Ferreira Baggio CRP-08/17740
Ana Paula Correa Pereira Okubo CRP-08/17741
Ana Carolina Barreto Braga CRP-08/17742
Camila Pavezi do Amaral CRP-08/17726
Francielli Karine de Paula CRP-08/17727
Ariana Paula Krause CRP-08/17743
Erica Macario Coimbra CRP-08/17744
Regina Silvana Batista CRP-08/17745
Francislaine Caroline Gesualdo CRP-08/17746
Josemara Nunes da Silva CRP-08/17747
Patricia Buaretto CRP-08/17748
Larissa Jaqueline Cirico CRP-08/17728
Elisangela Pasqualetto Soligo CRP-08/17729
Graciele Aparecida Manica CRP-08/17749
Roberto Lazie Carvalho Schneider CRP-08/17750
Suelen Cristina Becker CRP-08/17751
Isabella Fernanda do Prado Lima CRP-08/17752
Laerte Bach de Souza CRP-08/17753
Patricia Graff CRP-08/17754
Anderson Alves da Silva das Neves CRP-08/17628
Franciele Vanessa Macari CRP-08/17629
Kleberson Buenos Aires CRP-08/17630
Ana Paula de Oliveira CRP-08/17631
Karina Helena Schwab CRP-08/17632
Dayana de Jesus Pawak Mesquita CRP-08/17633
Tamires Gomes Bruno CRP-08/17634
Tamiris Aparecida de Freitas CRP-08/17635
Zeni de Lima Lopes CRP-08/17636
Daniella Alessi Zevenez CRP-08/17637
Samara Peruzzo CRP-08/17638
Ana Carolina Nunes CRP-08/17639
Daniela Haag Coelho CRP-08/17640
Makariana Michele da Silva Pinheiro CRP-08/17641
Lais Crissiane Rodrigues da Luz CRP-08/17642
Priscila Lopes Ferreira CRP-08/17643
Bruna Alves CRP-08/17644
Marilia Lopes Gonçalves CRP-08/17645
Jaqueline Felix de Souza CRP-08/17646
Cristiane Aparecida Dalposso CRP-08/17647
Larissa Moretto CRP-08/17648
Eligiane Tino Binotto CRP-08/17649
Jaci Bobalo CRP-08/17650
Amanda de Assis Luiz CRP-08/17651
Rafaela Witzke da Costa CRP-08/17652
Talita de Souza Lima CRP-08/17653
Celina Cabral Laurindo CRP-08/17654
Juliana de Souza Medeiros CRP-08/17655
Indiamara Prado Santos CRP-08/17656
Patricia de Freitas Kwiatkoski CRP-08/17657
Joilson Jose Dias de Oliveira CRP-08/17658
Marcia Antunes Rigolin CRP-08/17659
Priscila Alves da Silva CRP-08/17660
Ubiraci Silva Botelho Pauliv CRP-08/17661
Ana Paula de Souza Pereira CRP-08/17662
Samantha Maria Pedroso CRP-08/17663
Marina Campos Bacon CRP-08/17664
Marisa Aparecida Cavalari Bocamino CRP-08/17665
Aryane de Fátima Wosniak Ribeiro de Mello da Silva CRP-08/17666
Francine Cristina Marchetto CRP-08/17667
Priscila Borges Dalzotto CRP-08/17668
Larissa Sabatovicz CRP-08/17669
Wesley Kozlik Silva CRP-08/17670
Juliana Caldeira Amorim da Silva Delgado CRP-08/17671
Silvia Gonzalez Muradas CRP-08/17672
Suelen Carla Dalpiaz CRP-08/17673
Cirlene Felde CRP-08/17674
Ivan Henrique Seguro CRP-08/17675
Mariana Silva Guimarães CRP-08/17676
Nagila Lovo CRP-08/17677
Vanda Milena Siqueira CRP-08/17678

Francielli Aparecida dos Santos Baldini CRP-08/17679
Marcos Vinicius Barszcz CRP-08/17680
Millene Banach Bueno CRP-08/17681
Angélica Daniele de Souza CRP-08/17682
Larissa Silva Fonteque CRP-08/17683
Sergio Dias Cezar CRP-08/17684
Maria Clara de Oliveira Silva CRP-08/17685
Clicia Vieira Lauriano CRP-08/17686
Karline Fernanda Dias CRP-08/17687
Sueli Behrens CRP-08/17688
Edenise Correia CRP-08/17689
Alyne Cavallari Eidt CRP-08/17690
Debora Cristina Sanches CRP-08/17691
Patricia Fabiana de França Ferreira CRP-08/17692
Denise Aparecida Ribas CRP-08/17693
Viviane Nardi CRP-08/17694
Raquel Kubitz Correa Silva CRP-08/17695
Paula Assis Farago CRP-08/17696
Fabíola Aparecida Giebiluka CRP-08/17697
Cyntia Beatriz Nunes de Solis CRP-08/17698
Daniele Lara da Silva CRP-08/17699
Aline Jane Marconi Santos CRP-08/17700
Carla Henka CRP-08/17701
Moysés Martins Tosta Storti CRP-08/17702
Katia Teixeira da Costa CRP-08/17703
Katia Franciele Gabardo CRP-08/17704
Aline Regina Gorris CRP-08/17705
Janina Celant Miranda da Silva CRP-08/17706
Grasiella Leticia Lopes Matteazzi Vital CRP-08/17707
Isabelle Maurutto Schoffen CRP-08/17708
Michely Baladeli Borges Fransozio CRP-08/17709
Andressa Karine Genz CRP-08/17710
Andreia Straube Araujo CRP-08/17711
Elis Bertozzi Aita CRP-08/17712
Aryane Lenine Oliveira Matioli CRP-08/17713
Marcos de Aguiar Estrela CRP-08/17714
Claudia Yaisa Gonçalves da Silva CRP-08/17715
Renata da Silva Rodrigues CRP-08/17716
Gislaine Oliveira Redivo CRP-08/17717
Dyane Dias Dalpont CRP-08/17718
Rafaela Pastore CRP-08/17719
Regina Aparecida da Silva dos Santos CRP-08/17720
Herinne Vitoria Arguello CRP-08/17721
Mariane Ranzani Ciscon Evangelista CRP-08/17722
Vanessa Pereira Mendonça CRP-08/17723
Julia Carolina Garcia de Oliveira CRP-08/17724
Maria Aparecida da Silva Rodrigues CRP-08/17755
Ligiane Paes Brepohl CRP-08/17775
Luana Silvy de Lorenzi Tezza Magnin CRP-08/17776
Fidelis Libero Grando Filho CRP-08/17777
Ana Maria de Abreu Guimarães CRP-08/17778
Amanda Francisco Rodrigues CRP-08/17779
Alissandra Ferreira de Lima CRP-08/17780
Luciana Chiochetta CRP-08/17781
Vanessa dos Santos Rosa CRP-08/17782
Alexandre Chaves Silveira CRP-08/17783
Débora Calomeno da Silva CRP-08/17784
Alexandre Santos Domingues CRP-08/17785
Gumercindo Carlos CRP-08/17786
Carla Daiane Julião CRP-08/17787
Márcia Cristina Lobo CRP-08/17788
Airton Conceição de Almeida CRP-08/17789
Camila Dias Pereira CRP-08/17792
Ana Carolina Muller Pereira CRP-08/17793
Paulo Cesar Bondezan CRP-08/17794
Ana Samylla Rosa CRP-08/17795
Luciana Mara da Silva CRP-08/17796
Giulianna Victoria Yoshie Kume CRP-08/17797
Fernanda Ferreira Elias CRP-08/17798
Pedro Gonçalves de Lima CRP-08/17799
Rebeca Firmino CRP-08/17800
Ana Regina de Sá do Rosário CRP-08/17801
Singra Mara Nadal CRP-08/17802
Douglas de Souza CRP-08/17803
Andreia Migliorini Luizão Padial CRP-08/17804
Priscilla Gonçalves Teixeira CRP-08/17805
Camila Akemi Suzuki CRP-08/17806
Gabriela Cuani de Souza CRP-08/17807
Evelyn Ávila Paschoal CRP-08/17808
Juliana Velani Melo CRP-08/17809
Guilherme Machado Borges CRP-08/17810
Natalia Favaretto Battel CRP-08/17811
Raquel Borges de Lemos CRP-08/17812
Adriana Reis de Almeida CRP-08/17813
Vania Rita Ferreira CRP-08/17815
Rafaela Caroline Schon CRP-08/17816

Carolina Junes Camargo CRP-08/17822
Luciane Cristina Slompo CRP-08/17823
Susany Karine Mandrick CRP-08/17824
Keren Regina da Silva Alves CRP-08/17825
Dayane Aparecida Martini CRP-08/17826
Emilia Carolina Nery de Lima Vicente CRP-08/17827
Fabiana Barbosa Barreto CRP-08/17828
Silvio Araujo Vailões CRP-08/17829
Patsy Adriane Pinheiro Bernardo CRP-08/17831
Angelica Barzotto Chemin CRP-08/17832
Angelita de Souza CRP-08/17817
Maira Regina Fingstag Kodama CRP-08/17818
Paula Morena Souto Derenusson Silveira CRP-08/17819

Marcia de Assis Ferreira dos Santos CRP-08/17821
Joseane de Andrade CRP-08/17814
Ellen Caroline Fulber CRP-08/17820
Camila Argente Galvão CRP-08/17830
Jaqueline Caparroz Garcia CRP-08/17833
Fernanda Brunkow CRP-08/17834
Jacqueline Rosa CRP-08/17835
Lucas de Lima CRP-08/17836
Talyta Myrhia dos Santos Santiago CRP-08/17837
Angelina Vasconcellos de Chazarreta CRP-08/17838
Cleusa Souza de Sampaio CRP-08/17839
Diandra Camila Ritzdorf Winckler CRP-08/17840
Alcimeri Savoldi Miranda CRP-08/17841

Irina Weiss Ribas Rosa CRP-08/ 17842
Camila Curioni do Carmo CRP-08/17843
Eliane Pastor de Lima Catharin CRP-08/17844
Mayara de Almeida Bergamo CRP-08/17845
Juliana Mayumi Okubo CRP-08/17846
Frank de Souza Oliveira CRP-08/17847
Graciele de Paula CRP-08/17848
Vanessa Matsuoka Rovi CRP-08/ 17849
Rosane Aparecida Prolo Perini CRP-08/17850
Juliana Pedri Moraes CRP-08/17851
Mayara Andressa Imme CRP-08/17852
Leandro Stonoga Vieira da Silva CRP-08/17853

reativação
Maria Eloisa Vonsowaki da Costa Bispo CRP-08/02584

Luciana Mussini CRP-08/07621

Thais Fernanda Gimenez CRP-08/13581

Darci Soares de Camargo CRP-08/03955

Vyvian Crystiane Sentechem CRP-08/07714

Maria Lucia Juk Bileski CRP-08/13664

Ana Maria Carneiro Licheski CRP-08/04020

Telma Cristine Cabral CRP-08/08693

Luise Beatriz Lenz CRP-08/13860

Josiani Nassar Cortiano CRP-08/04271

Renisa Bender Ferreira CRP-08/08808

Jaqueline Milani CRP-08/14097

Ivone Cristina Bulla CRP-08/05106

Rosa Maria Sartori Guerra CRP-08/08889

Suzana Henrique Dias CRP-08/14457

Ana Lucia da Paz Zarutzki CRP-08/05682

Franciele Giacomel CRP-08/09862

Thaise Cristina Nogueira dos Santos CRP-08/14551

Alessandra dos Santos Moura CRP-08/05826

Lilian Duarte Kantor CRP-08/10064

Fabielli Granemann CRP-08/14618

Nei Ricardo de Souza CRP-08/06699

Patricia Thiem Bessa Bastos Gonçalves CRP-08/10211

Andreia Alves Consoli Pere CRP-08/14839

Cristiane Dias Dabul CRP-08/06944

Lenice Pereira CRP-08/10258

Maria Olinda Maia da Silva CRP-08/15013

Yeda Cristina Diesel Schoenfelder CRP-08/07052

Dyone Paula Fantoni dos Santos CRP-08/11815

Rafaela Mezzomo CRP-08/15360

Luciane Zoldan CRP-08/07130

Sandra Pasqual CRP-08/12442

inscriçãoportransferência
Ariane Santos Bernardino CRP-08/17441
Mariana Maroca de Castro CRP-08/17442
Bianca Diniz Guerra CRP-08/17493
Meriete Mendes Pantoja Cardoso CRP-08/17494
Daniele Hegouet de Souza CRP-08/17495
Simone Monteiro Godinho CRP-08/17756

Sinara Angela dos Reis Frigo CRP-08/17757
Andrea Martins Coelho Mossinato CRP-08/17758
Gessemir de Souza Dantas CRP-08/17759
Samayra Kelly Higa CRP-08/17790
Mirielle Talita Rosa Batista CRP-08/ 17791

inscriçãosecundária
Eduardo Ilha Bagolin CRP-08/IS-286
Adriana Inague CRP-08/IS-287

Aline Carla da Rocha Soares Bento CRP-08/IS-288
Nelson de Souza Junior CRP-08/IS-289

reativaçãotransferência
Tamires Toneti de Brito CRP-08/16467

Vanderli Ferreira CRP-08/10261

Letícia Passos de Melo Sarzedas CRP-08/07703

pessoajurídica (cadastro)
Mariana Harmatiuk – ME CRP-08/PJ-00716

Auditran Clinica de Psic. e Medicina LTDA CRP-08/PJ-00719

Centro de Avaliação de Condutores Spak LTDA CRP-08/PJ-00717

Instituto Essência do Saber Ltda CRP-08/PJ00720

Bernet Psicologia SS CRP-08/PJ-00718

Serpeloni, Carvalho, Camargo & Nove Psicologia Clinica e Cons. Ltda CRP-08/PJ00721

cancelamentofalecimento
Sueli Piekarski CRP-08/04089
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on-line

Informação e debate na internet
Todas as quartas-feiras o CRP-PR
promove encontros com discussões
sobre assuntos relacionados à Psicologia, que são destaque na atualidade.
Você pode dar sua contribuição acompanhando as reuniões pela internet
em tempo real ou diretamente na sede
do CRP-PR em Curitiba. A transmissão
é feita na seção Destaques do site
www.crppr.org.br, sempre às 19h.

Confira os temas relacionados
à Campanha do Psicólogo 20112012 que serão abordados nos
próximos encontros:

Maio: Conviver com as diferenças,
promoção do respeito e do entendimento coletivo

Junho: Sustentabilidade
Para fazer sugestões ou perguntas
sobre o tema em debate, envie um
e-mail para eventos@crppr.org.br.

