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cartadoeditor

cartadoleitor

Esta edição de novembro e dezembro de 2013 vem marca-
da por mudanças. A nova gestão do Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná – É tempo de diálogo – toma posse 
e apresenta suas propostas frente aos desafios dessa nova 
jornada que se inicia agora e nos acompanha até 2016. 
Nas páginas seguintes, você confere toda a cobertura 
da posse da nova gestão e uma prévia do planejamento 
estratégico para os próximos anos. 

Também nesta edição, você conhecerá o trabalho da Psi-
cologia na reprodução assistida, os caminhos dessa atuação 
e suas referências. Outro tema amplamente abordado nas 
páginas a seguir é o combate à violência contra a mulher, 
sobre o qual dissertam profissionais atuantes na causa pela 
SMEM – Secretaria Municipal Extraordinária da Mulher 
de Curitiba e pela OAB PR – Ordem dos Advogados do 
Brasil do Paraná. 

Os espaços COF Orienta e Coluna Ética trazem orienta-
ções e esclarecimentos pertinentes à atuação do profissional 
da Psicologia.  Já as páginas do Acontece no Paraná, tem 
notícias e informações sobre eventos que aconteceram e 
que ainda irão acontecer no estado.

Se você acompanha os trabalhos realizados pelo CRP-PR 
e quer fazer parte dessa nova etapa, queremos ouvir sua 

opinião. A Revista Contato passará por uma reformula-
ção visual e de conteúdo e gostaríamos de contar com a 
sua ajuda. 

Envie sugestões pelo e-mail cartadoleitor@crppr.org.br ou 
por meio de nossa página no Facebook e contribua para 
a construção de uma nova revista.

Boa leitura!

Um Novo Começo

“ Gostaria de realizar uma sugestão sobre as revis-
tas mensais recebidas. Tenho contato com a revista do 
Conselho de Administração, na qual considero ótima 
no ponto de vista de informações, atualizações, formato 
e, principalmente, por ser possível que os profissionais 
desta área exponham suas opiniões a respeito de assuntos. 
Nisto, pensei sobre a questão de que nossa revista poderia 
seguir mais um formato de conhecimentos, que possibilite 

visualizarmos procedimentos e históricos profissionais 
que possam aperfeiçoar nossas práticas e críticas, em 
suporte ético, é claro, que nos rege. Se for possível e de 
interesse de vós, que nossa revista possa assumir algum 
aspecto diferenciado da atual, deixo presente minhas 
indicações. ”Psicóloga Sabrina Forosteski
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As eleições para os Conselhos Regionais e Federal 
de Psicologia, realizadas no dia 27 de agosto de 
2013, nos trouxeram uma certeza: a vontade 
dos Psicólogos pela mudança.

No Paraná, 5.509 Psicólogos participaram da eleição, 
um aumento de 77% no número de votantes em re-
lação à eleição passada, realizada em 2010. O voto é 
obrigatório, mas mesmo assim nem todos os Psicólogos 
exercem este direito de votar. Apesar da ausência de 
52% dos profissionais, este aumento no número de 
votantes é uma notícia muito bem-vinda: aponta para 
uma participação maior da categoria.

Uma hipótese para este crescimento da participação é a 
disputa eleitoral. Uma novidade em relação às eleições 
anteriores, quando era apresentada apenas chapa única. 
Com nossa candidatura, a categoria acompanhou o 
embate de ideias, a apresentação de projetos, e pudemos 
levar a público as necessidades da categoria e ações do 
Conselho. Um saudável exercício democrático.

O recado está dado: é preciso realizar mudanças na 
forma de condução da profissão. Não podemos desviar 
deste caminho. Em nossa campanha, apontamos a 
distância entre os Psicólogos e a gestão do CRP, nos 
opusemos ao isolamento do CRP-08 das discussões 
nacionais e propusemos uma aproximação. Esta mu-
dança vai depender de nossa competência para ouvir 
os Psicólogos e transformar nossas práticas. Fazer o 
diálogo acontecer.

Empossados há menos de um mês, estamos traba-
lhando nos veículos de comunicação deste CRP, dos 
quais esta revista faz parte. A comunicação social é 
um dos principais caminhos da nossa gestão. Nosso 
esforço é para fazer a informação circular, para que os 

Psicólogos conheçam as ações do seu Conselho. Uma 
comunicação efetiva permite a entrada e participação 
da categoria em suas falas e em suas notícias.

Utilizaremos nossos veículos de comunicação também 
para as ações de orientação. Como frisamos na campa-
nha eleitoral, a orientação deve ser feita aos Psicólogos 
no que se refere a legislações, regulamentações e temas 
de interesse. Além disso, vamos orientar os gestores 
sobre o trabalho dos Psicólogos, nos posicionando 
ao lado deles em suas dificuldades rotineiras seja no 
campo público, seja no campo privado.

Informar a sociedade e as pessoas quem é o Psicólogo, 
quando procurá-lo e como ele pode ajudar também 
em uma ação de orientação. Com uma comunicação 
inovadora,  poderemos dar publicidade à profissão e 
fazer a Psicologia ser conhecida, procurada e desejada.

Queremos chegar ao interior do estado, ouvir o que se 
tem para dizer e, a partir da reflexão e crítica, nos deixar 
transformar. Desta forma, conhecendo as realidades 
e necessidades locais, queremos promover autonomia 
nas ações do interior e desenvolver a Psicologia.

Promover o diálogo e conhecer a profissão no estado 
fortalece o rigor necessário para a fiscalização. Pretende-
mos, neste trilho, desenvolver uma ação de fiscalização 
e ética que priorize atos de orientação e mediação.

É com o vigor de um novo começo que assumimos 
esta gestão. Estamos reconhecendo o território para 
promover mudanças seguras e duradouras. Convi-
damos a todos, desde já, ao diálogo e à participação, 
para conhecer este território com a gente. Afinal, serão 
três anos de trabalho e transformação. As portas estão 
abertas.

Uma opção
pela mudança
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Desde a publicação da Resolução CFP N.º 001/2009, o Psicó-
logo ficou obrigado a registrar por escrito todas as atividades 
prestadas durante a execução dos seus serviços profissionais. 
No entanto, percebe-se que ainda não é hábito da categoria 
cumprir o que dispõe a Resolução. O que talvez esteja contri-
buindo para essa situação é o Psicólogo não saber exatamente 
como fazer esse registro. Dessa forma, serão comentados 
alguns pontos da referida Resolução. Primeiramente a Res. 
CFP N.º 001/2009 dispõe que toda informação que não 
puder ser registrada em prontuário, em virtude do caráter 
sigiloso das mesmas e por não ser possível compartilhar tais 
informações com o usuário do serviço (ou com o cliente/
paciente), deve então ser registrada à parte pelo psicólogo 
em um documento próprio (em papel ou informatizado), 
que evidencie a evolução das atividades e dos procedimentos 
técnico-científicos utilizados. Tal registro deve conter as 
seguintes informações:

1. A identificação do usuário/instituição;

2. A avaliação da demanda e definição dos objetivos do 
trabalho;

3. O registro da evolução do trabalho, de modo a permitir o 
conhecimento do mesmo e seu acompanhamento, bem como 
os procedimentos técnico-científicos adotados;

4. O registro de Encaminhamento ou Encerramento;

5. As cópias de outros documentos produzidos pelo psicólogo 
para o usuário/instituição do serviço de Psicologia prestado, 
deverão ser arquivadas, além do registro da data de emissão, 
finalidade e destinatário;

6. Os documentos resultantes da aplicação de instrumentos 
de avaliação psicológica, caso tenham sido realizados.

Esse registro é de acesso exclusivo do Psicólogo. Em caso de 
ausência do mesmo ou da extinção do serviço de Psicologia 
na instituição, tais arquivos deverão ser lacrados. Caso o 
registro documental seja realizado em forma de prontuário, 
as informações nele contidas são de acesso integral do(a) 
usuário(a) do serviço psicológico ou de seu representante legal 
e deve conter  informações relevantes e necessárias, contem-
plando as já citadas acima, exceto os documentos resultantes 
da aplicação de instrumentos de avaliação psicológica, que 
deverão ser arquivados em pasta exclusiva do Psicólogo. 

É importante frisar que o prontuário pertence à instituição 
e pode inclusive ser acessado pela equipe técnica. Em caso 
de serviço multiprofissional, o registro deve ser realizado em 
prontuário único, somente com informações necessárias ao 
cumprimento dos objetivos do trabalho.

Assim sendo, o registro documental deve fazer parte da 
rotina diária de trabalho do Psicólogo em qualquer local de 
atuação: na clínica particular, na escola, nas organizações, 
nos serviços-escola e em instituições diversas. O registro 
documental é valioso, pois serve de proteção para o próprio 
Psicólogo, caso seja acionado eticamente, ou para quaisquer 
outros fins de comprovação do trabalho realizado que se 
façam necessários.

Caso o Psicólogo tenha dúvida sobre esse assunto e queira 
obter mais informações, entre em contato com Comissão de 
Orientação e Fiscalização (COF) do CRP-PR na Sede em 
Curitiba ou nas Subsedes em Londrina e Cascavel.

Psicólogo, você tem 
registrado o seu trabalho?

coforienta
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A função do Conselho Regional de Psicologia é orien-
tar, fiscalizar e disciplinar a profissão de Psicólogo, 
zelar pela fiel observância dos princípios éticos e 
contribuir para o desenvolvimento da Psicologia 

como ciência e profissão. Como alicerce para a consecução 
desta função está a ética. Termo de complexa conceituação, 
está ligado ao sentido da conduta do profissional, baliza-
da no intuito de servir a sociedade, promovendo saúde e 
qualidade de vida a todos os sujeitos, conforme colocado 
no Juramento do Psicólogo. 

O Código de Ética Profissional do Psicólogo normatiza a 
conduta profissional e fortalece o reconhecimento social 
da categoria. Infrações a este Código serão apuradas pelo 
CRP, mediante representação de qualquer interessado ou 
de ofício.

O recebimento da denúncia é feito pela presidente do CRP. 
Dada a ciência, a denúncia é encaminhada para a Comissão 
de Orientação e Ética (COE), que fará um relatório para 
apreciação do plenário (conjunto de conselheiros efetivos). 
Para a confecção deste relatório é facultada à COE, em 
caso de dúvidas preliminares, o esclarecimento prévio, por 
escrito ou presencial, a qualquer das partes (denunciante 
ou denunciada). O relatório preliminar da COE indica a 
abertura de processo disciplinar ético (PDE) ou o arqui-
vamento, de acordo com avaliação conforme a pertinência 
da denúncia. Este relatório é apresentado ao plenário em 
reunião, quando se decide sobre a instauração do PDE ou 
sua exclusão.

No caso de instauração, cabe à parte denunciada (é faculta-
tivo) o pedido de reconsideração sobre a decisão da plenária 
e, à parte denunciante, a apresentação de contrarrazões 
frente a este pedido. Neste caso, é indicado o relator entre os 
conselheiros, que dá seu parecer, o qual é novamente apre-
ciado pelo plenário, podendo ser instaurado ou arquivado.

Se o PDE é instaurado, passa-se à instrução do processo, 
na qual são chamadas as partes e testemunhas para serem 

ouvidas por uma comissão de instrução do processo. É 
também o momento de produção de provas (além das 
testemunhais, pode haver provas periciais ou documentais).

Vencida a etapa de instrução, o processo vai a julgamento, 
para o qual é designado um conselheiro relator. É função 
deste produzir relatório e sugerir aplicação (ou não) de uma 
das penalidades: advertência, censura pública, suspensão 
temporária do exercício profissional ou cassação. No caso 
das duas últimas, é necessário o referendo do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP). O relatório de julgamento é 
novamente levado ao escrutínio do plenário, o qual deve 
considerar a gravidade da falta, a especial gravidade da falta 
relacionada ao exercício profissional, a individualidade da 
pena e o caráter primário ou não do infrator. Para qualquer 
resultado cabe pedido de recurso ao CFP. 

A instauração do PDE e suas fases subsequentes não im-
plicam em punição. É apenas na fase do julgamento que 
se pode falar na aplicação de medida disciplinar. As fases 
processuais são para dirimir eventuais dúvidas que possam 
surgir sobre o cabimento da suspeita levantada, no intento 
de tornar o processo idôneo e rigoroso. No entanto, sabe-se 
que a simples instalação de uma dúvida sobre o rigor ético 
adotado pelo profissional traz em si um teor constrangedor, 
que o coloca à prova. Neste sentido o profissional precisa 
ter claro para si quais os deveres éticos de seu exercício 
como Psicólogo, e o CRP tem o papel fundamental de 
fazer o conhecimento e a reflexão sobre implicações éticas 
chegarem à categoria. Deste modo, a tônica da orientação 
por parte do CRP deve ser fortalecida já como prevenção 
à falta ética.

A reflexão sobre a conduta ética, embora não seja matéria 
a ser vencida no presente artigo, deve balizar qualquer 
aplicação de medida disciplinar. É neste sentido que a 
orientação sobre a prática pode ser uma das medidas gera-
das pelo processo, isto é: o PDE não precisa gerar medida 
disciplinar quando o diálogo orientador couber como 
encaminhamento efetivo. •

O que é processo ético?

colunaética
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Homenagem ao Dia do Psicólogo

No dia 27 de agosto, foi realizado, na sede do CRP-PR, um 
evento de comemoração do Dia do Psicólogo. A data foi 
marcada por uma homenagem à primeira turma de Psicologia 
do Paraná e também pela inauguração da sala de eventos no-
meada Maria Julia Trevisan – a primeira Psicóloga do Paraná.

No dia estiveram presentes todos os formandos da primeira 
turma, além dos conselheiros do CRP-PR, colaboradores, 
deputados e senadores. Após a cerimônia inicial, o momento 
também oportunizou o lançamento do livro que conta a 
história da Psicologia do Paraná. 

5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena 

Entre os dias 26 e 30 de novembro, acontecerá em Brasília a 
5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, que tem como 
tema central “Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e o 
SUS: Direito, Acesso, Diversidade e Atenção Diferenciada”. O 
objetivo deste evento é avaliar a Política Nacional de Atenção 
à Saúde dos povos Indígenas, aprovada em 2002 e em vigor, 
bem como manter ou redefinir as diretrizes que a integram 
para sua atualização ou modificação.

IX Encontro Nacional da ABEP 

Entre os dias 05 e 07 de setembro, Curitiba recebeu o IX 
Encontro Nacional da ABEP (Associação Brasileira de Ensino 
de Psicologia) e contou com a participação de representantes 
do CRP-PR. O evento foi sediado no Instituto Federal do 
Paraná e buscou debater sobre os principais desafios contem-
porâneos para a formação em Psicologia. 

A programação incluiu mesas-redondas sobre as Perspec-
tivas Latino-Americanas sobre a Formação em Psicologia, 
os Desafios da Formação para Políticas Públicas, Reflexões 
sobre a licenciatura em Psicologia e Avaliação dos cursos de 
Psicologia; além de conferência sobre a Formação em Psico-
logia na Pós-graduação, entre outras. O encontro também foi 
espaço para debates sobre Psicologia e Profissão, Movimentos 
estudantis e sindicais, Pesquisa e Ética na Graduação, entre 
outros assuntos de relevância para a categoria.

II Seminário da Psicologia – Novos Rumos e Perspectivas

Dando continuidade ao tema proposto de discussão sobre os 
novos rumos e perspectivas da Psicologia, o evento realizou 
sua segunda edição no dia 14 de setembro, às 14h, na sede 
do CRP, sendo que o primeiro encontro aconteceu na Uni-
versidade Positivo no dia 06 de abril.

Participaram da mesa de diálogo os seguintes profissionais:

- Raphael Di Lascio (CRP-08/00967)

- Ana Jacó (CRP-05/00661)

- Maria da Graça Jacques (CRP-07/00023)

- Mariza Borges (CRP-01/00083)

- Roberto Cruz (CRP 12/1418)

- Rogerio Oliveira da Silva (CRP-04/14209)

- Nélio Pereira da Silva (CRP-08/0016)

- Wadson Gama (CRP-09/1523)

Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental

Nos dias 10 e 11 de outubro, foi realizada uma série de eventos 
em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental. Como 
foco central, a busca pela promoção do debate e atualização 
de medidas que garantam o melhor atendimento aos usuários 
dos serviços de saúde mental. 

No dia 10, o Conselho Municipal de Saúde de Curitiba pro-
moveu a palestra “Protagonismo de usuários, familiares e as 
possibilidades de cuidado... Em liberdade!”. Nesse mesmo dia 
o Hospital Bom Retiro, em Curitiba, realizou a I Caminhada 
pela Saúde Mental de Curitiba com concentração no Parque 
Barigui, a partir das 19h30.

No dia 11, o Hospital Colônia Adauto Botelho, de Pinhais, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde local, 
comemorou a data com um evento especialmente voltado 
para a Saúde Mental. Toda a programação esteve voltada 
para discutir os principais desafios da área de saúde mental, 
destacando a importância de se combater o estigma e o pre-
conceito para com os pacientes com transtornos mentais ou 
em dependência química.

Educação e Pacificação do Trânsito de Curitiba

No dia 20 de agosto, a Câmara Municipal de Vereadores de 
Curitiba realizou uma Audiência Pública, contando com a 
participação de representantes do CRP-PR, que na oportu-
nidade expuseram o trabalho da Comissão de Orientação e 
Fiscalização junto ao Detran durante os dois últimos anos.

Ao acompanhar os retornos trazidos para o Plenário do CRP, 
foi questionado se os órgãos responsáveis estão incluindo nas 
obras dos estádios reformas de acessibilidade para deficientes 
físicos e idosos. Como encaminhamento, o Plenário orienta 
para que a Comissão de Psicologia do Esporte faça um le-
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vantamento de dados sobre acessibilidade nos estádios e, a 
partir disso, o plenário do CRP se posicione.

Escuta, no âmbito jurídico, de crianças e adolescentes 
vítimas de violência

O tema foi abordado em dois momentos em Curitiba, com 
a realização de um Fórum e uma audiência pública. Esta 
última objetivando sensibilizar os atores que atuam no âm-
bito jurídico com a escuta de crianças e adolescentes vítimas 
de violência.

A audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa 
do Paraná no dia 06 de agosto, com organização do CRP-
-PR por meio de sua Comissão de Psicologia Jurídica e pela 
Assembleia, por meio da Comissão de Direitos Humanos. 
A mesa foi presidida pelo Deputado Estadual Tadeu Veneri 
e contou com a participação de representantes das seguintes 
instituições: Maria Tavares Santos - presidente do CEDCA, 
Maria Chritina Santos - Presidente da Comissão da Crian-
ça e Adolescente da OAB, Claudia Cruz - Coordenadora 
da Comissão de Direitos Humanos e Psicologia e Justiça 
do CRF, Juliana Petrolli - Representante da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidente da República, Daraci Rosa 
Santos - Diretora da Proteção Especial - FAS (Representando 
a Marcia Fruet), Murillo Diacone - representante do Minis-
tério Público e Dra. Edina Maria Silva de Paula - presidente 
atual do CEDCA.

O Fórum, realizado nos dias 03, 04 e 05 de setembro em 
parceria do CRP-PR com a OAB, contou com palestras do 
Psicólogo Sérgio Artur Morgenstern Ferreira Filho (CRP-
08/09308) e do Desembargador do Tribunal de Justiça Rio 
Grande do Sul, Dr. José Antonio Daltoé Cezar. Também 
foram realizadas mesas-redondas e debates com representantes 
do CRESS – Conselho Regional de Serviço Social, Conselho 
Tutelar, CRP-PR e Nucria – Núcleo de Proteção à Criança 
e ao Adolescente.

Assembleia Orçamentária

No dia 10 de agosto de 2013, foi realizada a Assembleia 
Orçamentária do CRP-PR em sua sede, em Curitiba, para 
a prestação de contas do exercício de 2013 e definição da 
anuidade de pessoa física, multas e taxas para o ano-exercício 
de 2014. Confira propostas aprovadas na Assembleia:

Anuidade de Pessoa Física: R$ 411,40, mais R$ 4,85 referente 
ao fundo de seção, totalizando R$ 416,25 para o pagamento 
até 31 de março de 2014 sem desconto.

Proposta de descontos para o pagamento antecipado em janei-
ro e fevereiro de 2014: 10% para o pagamento à vista em janeiro 
de 2014 e 5% para o pagamento à vista em fevereiro de 2014.

Parcelamento sem descontos: 5 parcelas, sendo a 1ª para 
31 de janeiro de 2014 no valor de R$ 87,13 e as demais no 
valor de R$ 82,28 para 28 de fevereiro, 31 de março, 30 
de abril e 31 de maio de 2014.

Anuidade de Pessoa Jurídica: 

- capital social até R$ 50 mil: R$ 540,67; 

- capital social de R$ 50 mil até R$ 200 mil: R$ 1.076,48; 

- capital social de R$ 200 mil até R$ 500 mil: R$ 1.612,30; 

- capital social de R$ 500 mil até R$ 1 milhão: R$ 2.148,12;

- capital social de R$ 1 milhão até R$ 2 milhões:

R$ 2.683,94; 

- capital social de R$ 2 milhões até R$ 10 milhões:

R$ 3.219,75; 

- acima de R$ 10 milhões: R$ 4.291,39. 

Parcelamento: 5 parcelas, sendo a 1ª com vencimento para 
31 de janeiro de 2014 e as demais para 28 de fevereiro, 
31 de março, 30 de abril e 31 de maio de 2014.

Debate 30 horas

No dia 07 de outubro de 2013, ocorreu um importante de-
bate na sede do CRP-PR apoiado pelo mesmo e promovido 
pelo Sindicato de Psicólogos do Paraná e pela Federação 
Nacional dos Psicólogos. 

O PL das 30 horas (3338/2008) está com o relator na Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), 
o deputado paranaense Eduardo Sciarra, do PSD, mesmo 
partido do deputado Eleuses Paiva, parceiro na tramitação 
do PL na Câmara Federal. A escolha do relator se deu após 
articulação de Eleuses Paiva junto à vice-presidente da 
Federação Nacional dos Psicólogos (FenaPSI), Shirlene de 
Lima, que considera a escolha apropriada e eficaz.

Em 07 de agosto, foi aprovado por unanimidade na Co-
missão de Finanças e tributação (CFT). Após passar pela 
CCJC, última comissão da Câmara dos Deputados, o PL 
segue para a sanção presidencial, caso não seja solicitada 
análise pela Plenária da Câmara.

No debate, o deputado avaliou as estratégias para dar anda-
mento à proposta e foram ressaltados os vetos da presidência 
em relação aos PLs similares ao nosso.

contato 10



A Coluna POT nasceu na edição de n° 86, por iniciativa 
da Comissão de Psicologia Organizacional e do Traba-
lho e com o incentivo do XI Plenário, com o objetivo 
de estimular a discussão sobre esse campo de atuação e 
aproximar a categoria das ações do CRP. Desde então, 
Psicólogos de diferentes gerações e com diferentes tempos 
de atuação na Psicologia Organizacional puderam expor 
aqui as suas ideias.

De forma geral, pode-se identificar que ao longo dos 
anos essa área passou por uma significativa ampliação, 
com aumento no número de atividades destinadas ao 
Psicólogo, bem como atuações mais profundas e mais 
estratégicas desse profissional, o que permitiu mais “voz” 
ao Psicólogo dentro das organizações. 

Percebe-se que as empresas ainda são carentes de profis-
sionais que possam atuar como parceiros e, nesse sentido, 
o Psicólogo precisa abrir espaços e mostrar o impacto do 
seu trabalho nos resultados organizacionais. É preciso 
que o profissional da Psicologia se capacite e valorize a 
aplicação dos conhecimentos dessa ciência no âmbito 
organizacional. 

A expectativa é de que mais mudanças aconteçam e que 
tragam consigo o aumento da demanda de trabalho, o 
aumento da valorização do profissional e a necessidade de 
que o Psicólogo possa adaptar e remodelar as suas práticas 
para um novo cenário.

Assim, com o objetivo de gerar informações, favorecer 
a preparação dos profissionais, estimular a reflexão e 
fortalecer a identidade dos Psicólogos organizacionais e 
do trabalho, você está convidado para o diálogo. Se você 
atua nesse campo da Psicologia e possui práticas inovado-
ras, venha compartilhar. A sua experiência poderá estar 
retratada na próxima edição.  

Panorama sobre a 
atuação da Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho

Venha fazer parte da Comissão de Psicologia 
Organizacional e do Trabalho. Envie um 
e-mail para comissoes08@crppr.org.br. 

colunaCPOT
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O Conselho Regional de Psicologia - 8ª 
Região, em obediência ao disposto na 
Lei no 5.766/71, Decreto no 79.822/77 
e Código de Processamento Discipli-
nar, pelo presente Edital, torna pública 
a decisão deste Conselho Regional de 
Psicologia - 8ª Região, no Processo Éti-
co Disciplinar no 026/2010, em aplicar 
a pena de CENSURA PÚBLICA à 
Psicóloga Katia Regina Pedroso de Mo-
raes (CRP-08/03748) por infração aos 
seguintes artigos do Código de Ética 
Profissional dos Psicólogos:
 
Princípios Fundamentais
I - O psicólogo baseará o seu trabalho no 
respeito e na promoção da liberdade, da 
dignidade, da igualdade e da integridade 
do ser humano, apoiado nos valores que 
embasam a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.

Art. 1º - São deveres fundamentais 
dos psicólogos:
a) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer 
cumprir este Código;
b) Assumir responsabilidades profis-
sionais somente por atividades para as 
quais esteja capacitado pessoal, teórica e 
tecnicamente;
c) Prestar serviços psicológicos de quali-
dade, em condições de trabalho dignas e 
apropriadas à natureza desses serviços, 
utilizando princípios, conhecimentos e 
técnicas reconhecidamente fundamen-
tados na ciência psicológica, na ética e 
na legislação profissional;
e) Estabelecer acordos de prestação de ser-
viços que respeitem os direitos do usuário 
ou beneficiário de serviços de Psicologia;
g) Informar, a quem de direito, os resul-
tados decorrentes da prestação de serviços 
psicológicos, transmitindo somente o que 

for necessário para a tomada de decisões 
que afetem o usuário ou beneficiário;
h) Orientar a quem de direito sobre os 
encaminhamentos apropriados, a partir 
da prestação de serviços psicológicos, e 
fornecer, sempre que solicitado, os do-
cumentos pertinentes ao bom termo do 
trabalho;

Art. 2º - Ao psicólogo é vedado:
a) Praticar ou ser conivente com quais-
quer atos que caracterizem negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade ou opressão.

Curitiba, 03 de outubro de 2013.
Psic. Cleia Oliveira Cunha (CRP-
08/00477)
Conselheira Presidente do CRP-08

Edital de censura pública
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A Psicóloga Katia Maria Straube, mestre em Sociologia com o 
tema Reprodução Assistida (RA), coordenadora do 1º Consenso 
Brasileiro de Psicologia em RA e Professora de Pós-Graduação 
nas áreas de Saúde e Educação, concedeu uma entrevista à Re-
vista Contato para compartilhar experiências do seu trabalho 
em Psicologia voltada à área da Reprodução Assistida. 

Acompanhe a seguir:

Revista Contato: A reprodução assistida é um campo não muito 
conhecido no Brasil. Há quanto tempo a Psicologia atua nessa área?

Katia Straube: A Reprodução Assistida (RA) existe desde 
1978, quando Steptoe e Edwards conseguiram a 1ª fertilização 
in vitro (FIV), que culminou com o nascimento de Louise 
Brown na Inglaterra. No Brasil, a 1ª FIV bem sucedida ocorreu 
em 1984, com o nascimento de Ana Paula Caldeira, em São 
José dos Pinhais (PR). Já a atuação psicológica nesta área tem 
aproximadamente 20 anos em nosso país. Temos um grupo 
de pioneiras, ainda hoje atuantes, com as Psicólogas Rose 
Marie Melamed, Julieta Quayle, Maria Yolanda Makuch, 
entre outras, que desbravaram um campo difícil, de domínio 
da Medicina, que ainda apresenta dificuldades para se firmar, 
ser reconhecido e valorizado, embora a presença do profis-
sional Psicólogo nas equipes de RA seja recomendada pelas 
sociedades europeia e americana de Medicina Reprodutiva. 
Esse grupo, sem dúvida, contribuiu para que a Psicologia 
se consolidasse no campo da RA como uma nova área na 
Psicologia da Saúde, tanto para os profissionais Psicólogos e 
de outras especialidades envolvidas (médicos, enfermeiros, 
biomédicos) quanto para os próprios pacientes que buscam 
a RA.

RC: Conte um pouco sobre sua experiência e por que optou por 
essa área.

KS: Minha experiência nesta área iniciou em 2005 quando 
recebi um convite para atender em uma clínica de Reprodução 
Humana. Na época cursava o mestrado e resolvi mudar o 
tema de minha pesquisa, aproveitando a oportunidade para 
me aprofundar no que se apresentava naquele momento como 
uma nova oportunidade profissional e acadêmica. Até então, 
havia tido pouco contato com os problemas da fertilidade 
e posso afirmar que foi muito gratificante conhecer mais 
e trabalhar nesta nova área da Psicologia da Saúde. Assim, 
venho atuando em duas clínicas de Reprodução Humana 
onde atendo casais, indivíduos e famílias, quando necessário. 

Costumo dizer que a ansiedade e o estresse são grandes vilões 
da fertilidade e meu trabalho está focado na qualidade de 
vida daqueles que se submetem a tratamentos reprodutivos, 
o que é mundialmente recomendado hoje. O diagnóstico 
da infertilidade, por si só, os casos que envolvem doação e 
recepção de gametas e até mesmo a gestação de substituição 
necessitam de acompanhamento psicológico pela comple-
xidade que apresentam e por serem ainda novos, em nosso 
contexto, embora saibamos que milhares de procedimentos já 
tenham sido realizados, no Brasil e no mundo. Mesmo assim 
costumam gerar algumas dúvidas e é importante que sejam 
levantadas questões antes do início dos procedimentos. O 
Conselho Federal de Medicina é o órgão regulador do uso e 
aplicação das tecnologias reprodutivas e suas resoluções podem 
trazer situações desafiantes a pacientes e profissionais, como 
é o caso da recente limitação de idade da mulher até 50 anos 
para submissão às técnicas reprodutivas. Assim, o trabalho 
de reflexão sobre as técnicas que estão disponíveis, resultado 
dos avanços biotecnológicos contemporâneos, bem como 
sobre as determinações do Conselho, faz parte da atenção 
psicológica na RA. 

RC: Como é sua abordagem?

KS: Minha formação está fundamentada na abordagem 
sistêmica e no mestrado que fiz na área da Sociologia, de 
forma que busquei correlacionar o tema da RA ao estudo de 
famílias. Na minha pesquisa de mestrado, estudei as famílias 
que se constituíram pela RA e os possíveis efeitos do estigma 
da infertilidade sobre elas, mesmo após terem obtido sucesso 
com as técnicas reprodutivas. Essa experiência veio reforçar 
minha visão psicossocial da problemática da infertilidade, que 
é hoje o foco de meu trabalho nas duas clínicas de reprodução 
em que atuo e também a concepção atualmente indicada para 
a atenção psicológica nesta área. A premissa é a de que os casais 
acreditam que são férteis e podem conceber quando quiserem. 
Assim, ao se depararem com a dificuldade de engravidar, 
origina-se uma crise vital para a qual muitos não dispõem 
de recursos adequados ao seu enfrentamento. Olhar, ouvir, 
acolher o casal infértil e compreender o contexto em que se 
inserem, para além das causas físicas, masculinas ou femininas 
que justificam seu quadro, é a função desta abordagem que 
deve compor o atendimento multiprofissional à RA. Minha 
atuação visa avaliar, investigar, aconselhar, acompanhar, antes, 
durante e depois dos procedimentos, assim como dar suporte 
à equipe envolvida no tratamento reprodutivo. Costumo dizer 
que embora a RA já esteja entre nós há aproximadamente 35 
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anos, representa ainda uma experiência nova para quem dela 
necessita e, por conseguinte, pode originar uma intensa gama 
de emoções pelo impacto que é capaz de produzir.    

RC: Quais são suas referências profissionais para atuação nessa área?

KS: A evolução da Psicologia na infertilidade parte de 1930 
com as Teorias Psicogênicas (Benedek, 1951) que viam os 
problemas da fertilidade como defesa somática, como cau-
sa, e adaptavam seus princípios teóricos à compreensão da 
infertilidade. Isso perdurou até aproximadamente a década 
de 1960 e, a partir dos anos 70, surgiu a Teoria das Sequelas 
Psicológicas que via a infertilidade não como consequência, 
não mais como causa. Aqui, abriu-se a visão para a interrela-
ção entre os indivíduos, família, casal, sociedade e Medicina 
Reprodutiva. A partir dos anos 2000, desenvolveram-se 
enfoques teóricos específicos que buscavam identificar o 
fenômeno psicossocial da infertilidade, os temas relevantes, 
modalidades de tratamento e intervenções benéficas para 
minimizar estresse e trauma. Hoje predomina o enfoque 
holístico que entende a infertilidade como um processo dentro 
de um contexto social (casamento, família, comunidade) e 
um contexto cultural (cultura, religião). Para tanto foram 
fundamentais as contribuições da Escola Psicanalítica, das 
Teorias Cognitivas, do Pensamento Sistêmico, do Counseling, 
da Psicologia Positiva, do Pensamento Rogeriano, além das 
contribuições da Sociologia, Antropologia, Bioética, dentre 
outros. Destaco ainda: o trabalho da Dra. Alice Domar 
(Boston,USA), importante referência atual, por ser pioneira 
na aplicação da Medicina Mente-Corpo à infertilidade e que 
fornece parâmetros para o trabalho do Grupo Gerando Vida 
que realizo com mulheres que não estão obtendo a gravidez 
desejada e o grupo Psicosociales, da Almer – Associação 
Latino-Americana de Medicina Reprodutiva (sede em Bue-
nos Aires) do qual faço parte, que congrega profissionais da 
América Latina para discussão, divulgação e orientação de 
temas relevantes à área.

RC: Existem estudos no campo da Psicologia para a RA?

KS: Atualmente dispomos de muitos estudos vindos de di-
versas partes do mundo – EUA, Espanha, Austrália, Japão, 
entre outros. Temos estudos abordando questões importantes 
como a doação e recepção de gametas, as repercussões da RA 
sobre o desenvolvimento das crianças e sobre a qualidade das 
relações familiares, o papel da ansiedade e do estresse sobre a 
infertilidade, o papel do fator emocional sobre a infertilidade, 
a parentalidade solitária e a RA, casais homoafetivos e a RA, 
criopreservação e suas consequências, perdas gestacionais, 
gravidez múltipla, gestação de substituição, maternidade e 
paternidade no contexto da RA, etc. Nos últimos anos os 
estudos vêm crescendo, o que indica que a tecnologia da 

RA vem se expandindo e estimulando um interesse cada 
vez maior pela área. Contamos com estudos longitudinais, 
vindos principalmente da Europa, que mostram dados re-
presentativos sobre os efeitos da RA sobre as famílias que se 
constituem através dela. 

Além disso, em 2012 tivemos o 1º Consenso Brasileiro de 
Psicologia em RA, um marco para a história da Psicologia no 
Brasil, sob auspícios da Sociedade Brasileira de Reprodução 
Assistida. Foi constituído um grupo que passou a se chamar 
Grupo do Consenso, composto por Psicólogos e Psicólogas 
de várias regiões do país, cuja principal tarefa foi a de indicar 
parâmetros para a atuação do Psicólogo em RA. Esse grupo 
vem pesquisando e estudando os vários subtemas relaciona-
dos à Psicologia na RA e já apresentou trabalhos e algumas 
pesquisas no 17º Congresso Brasileiro de RA realizado em 
2013, em Bonito (MT).  

RC: Fale um pouco sobre essa demanda e o perfil desse trabalho.

KS: A atuação psicológica em RA privilegia o sujeito em sua 
integralidade partindo da concepção de que os processos físi-
cos estão intimamente relacionados aos aspectos psicológicos 
e sociais. Reconhece-se, hoje, que a infertilidade possui causas 
multideterminadas e, dentre estas, as causas emocionais detêm 
papel significativo no quadro dos problemas da fertilidade, 
consideradas dentro do contexto ambiental em que se inserem. 
Além das causas, é preciso considerar que os tratamentos re-
produtivos geram consequências emocionais importantes aos 
pacientes e que demandam intervenção específica. Assim, o 
papel do Psicólogo na atenção à RA deve abranger avaliação, 
investigação, tratamento, aconselhamento, encaminhamentos 
necessários, educação, além de pesquisa na área. As interven-
ções psicológicas supõem, fundamentalmente, oferecer um 
espaço de escuta e acolhimento às dificuldades vivenciadas 
antes, durante e depois dos tratamentos. 

Os pacientes que se submetem aos tratamentos reprodutivos 
atravessam uma crise vital importante ao se defrontarem 
com os problemas da fertilidade, o que demanda intervenção 
de uma equipe multiprofissional, pelas consequências que 
podem gerar aos indivíduos e casais. Daí a importância da 
presença do Psicólogo nessas equipes, visto a amplitude que 
a crise pode alcançar e significar, em especial às mulheres, 
frequentemente, as mais atingidas pelas contingências dos 
tratamentos e pelo significado que a infertilidade assume em 
seu processo identitário pessoal. Também os homens sofrem 
repercussões emocionais importantes e o Psicólogo, então, 
precisa estar atento às mudanças trazidas às subjetividades e 
conjugalidades inférteis, que podem interferir nas diversas 
dimensões da vida – profissional, conjugal, social e pessoal, 
comprometendo a qualidade do viver.
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RC: Você tem livros publicados sobre o assunto. Conte um pouco 
sobre esse trabalho.

KS: No Brasil, já temos várias obras dedicadas ao assunto. O 
trabalho realizado pelo Grupo de Consenso no 1º Consenso 
de Psicologia em Reprodução Assistida originou um livro-guia 
de mesmo nome (Ed. Livre Expressão), do qual sou uma das 
organizadoras, que tem por objetivo pontuar os parâmetros 
da atenção psicológica em RA.  Este livro foi recém lançado 
no 17º Congresso Brasileiro de RA, que aconteceu em agosto, 
em Bonito, MT. Na mesma oportunidade, lançamos o livro 
Temas Contemporâneos de Psicologia em Reprodução Assis-
tida (Ed. Livre Expressão), do qual também sou organizadora 
e que traz temas de interesse atual neste campo específico. 

Além disso, tendo percebido que não havia literatura em por-
tuguês que falasse em RA para crianças lancei: LAB, o planeta 
que fabricava bebês (2010, Ed. Gráf. Expoente), que explica 
as técnicas reprodutivas em linguagem acessível às crianças; 
e também o livro Muitas famílias em LAB (2013, Ed. Gráf. 
Expoente), que aborda as diferentes famílias possíveis de se 
constituir com a ajuda da tecnologia reprodutiva. O objetivo 
destes livrinhos é auxiliar os pais e professores a falar sobre a 
RA com a criança, favorecendo a desmistificação do assunto e 
a compreensão do processo de concepção de muitas crianças, 
o que tende a facilitar seu processo de identidade.  

RC: Em sua opinião, existem cursos de formação adequados para 
Psicólogos que buscam especialização nessa área?

KS: Infelizmente, no Brasil há carência de formação especí-
fica para essa área. Há um curso em São Paulo, cujo enfoque 
não é específico para a Psicologia mas aborda o tema para as 
diversas áreas envolvidas na RA. 

RC: Em sua opinião, o que é necessário para melhor qualificar os 
profissionais que atuam com RA?

KS: Creio que para aqueles que se interessam pela área é 
essencial que busquem inicialmente os conhecimentos da Psi-
cologia da Saúde e da Hospitalar, em nível de pós-graduação, e 
também da Psicologia Clínica, que fornece um embasamento 
teórico importante, para quem quer ingressar nos serviços 
de Reprodução Assistida, públicos ou particulares. A dispo-
sição para o olhar psicossocial das inúmeras situações que 
determinam o viver humano, é de fundamental importância 
para esta opção, assim como a disposição para trabalhar em 
equipes multiprofissionais, que é a tendência atual. Embora 
hoje tenhamos poucas opções no Brasil de uma formação 
especializada para Psicólogos nesta área, dispomos de certa va-
riedade de cursos de pós-graduação (especialização, mestrado, 
doutorado) em diversas áreas do conhecimento, que podem 

oferecer a oportunidade de se estudar o tema da Reprodução 
Assistida sob diferentes enfoques, contribuindo para ampliar 
os conhecimentos nesta área.  

RC: E como é o mercado?

KS: O mercado de trabalho ainda é tímido, embora haja 
uma tendência que os serviços de RA venham a constituir 
equipes multiprofissionais com a presença do Psicólogo. Os 
serviços públicos são muito escassos e o mercado que pode 
abarcar melhor este trabalho está nas clínicas particulares. 
Porém, nem todas dispõem da atenção psicológica em suas 
equipes. Isso acontece em Curitiba que conta com sete clí-
nicas e somente três dispõem do atendimento psicológico. 
Todavia, há também a possibilidade de atender pacientes 
de RA em consultórios particulares, como acontece muitas 
vezes.  Aos que se interessam em ingressar na área, costumo 
dizer que a persistência e a determinação serão características 
relevantes.

RC: Os pacientes que buscam tratamento em reprodução assisti-
da costumam carregar uma bagagem de frustrações em relação à 
realização da maternidade/paternidade. O acompanhamento psi-
cológico durante os tratamentos tende a contribuir para a redução 
da ansiedade/sofrimento do paciente?

KS: Hoje dispomos de estudos que comprovam que a atenção 
psicológica pode contribuir na redução da ansiedade e do es-
tresse antes, durante ou depois dos tratamentos reprodutivos 
porque a carga emocional que frequentemente está presente 
nestes momentos de vida que envolvem o diagnóstico da 
infertilidade costuma ser elevada. Descobrir que o desejo 
intencionado da maternidade/paternidade se vê frustrado 
por causas biológicas, conhecidas ou não, e que a resolução 
requer a intervenção de terceiros, os profissionais da saúde, 
frequentemente desencadeia uma crise vital que confirma o 
despreparo para o enfrentamento da infertilidade. Sabemos 
que é comum os casais acreditarem que podem engravidar 
quando quiserem e quando isso não ocorre, a crise emo-
cional se instala e os expõe. É importante assinalar que o 
impacto desses processos emocionais corresponde à reação 
natural diante de qualquer mudança na vida das pessoas e 
não necessariamente se enquadra na epígrafe da patologia. 
Todavia, alterações psicopatológicas podem se derivar daí e 
a intervenção do profissional de saúde mental é fundamen-
tal, inclusive para a prevenção de transtornos, o que é uma 
tendência nos dias de hoje. Moreno-Sanchez (2012) diz que, 
com base nos dados que se conhece hoje em dia, uma inter-
venção psicológica eficaz nesta área deve ter dois objetivos 
fundamentais: reduzir o estresse associado à infertilidade e 
seu tratamento e colaborar para que a gestação ocorra nas 
melhores condições emocionais possíveis. •
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“Propomos a construção de uma nova perspectiva nos pro-
cessos éticos, passando de um termo a outro”, é assim que 
inicia a nova gestão do Conselho.

Em ano de eleições, o CRP-PR inicia nova etapa com a 
posse da nova chapa É Tempo de Diálogo. O evento de 
posse ocorreu no auditório Nélio Pereira da Silva, na sede 
do CRP, no dia 27 de setembro de 2013, com transmissão 
via internet ao vivo. Com o auditório lotado, os membros da 
chapa ocuparam seus cargos frente ao público formado por 
Psicólogos e Psicólogas, ex-conselheiros, amigos, familiares e 
representantes de importantes entidades nacionais e regionais. 

A chapa vencedora, que desde o princípio da campanha se 
colocou como chapa de oposição, tem como objetivo, nesses 
três anos seguintes, ampliar a representatividade do CRP-PR 
e oferecer ao Psicólogo e à Psicóloga a segurança necessária 
para sua prática profissional. Além disso, buscam colocar 
em prática sua missão de defender a integração e o diálogo 
com Psicólogas e Psicólogos em prol dos interesses dos pro-
fissionais e da ciência, destacando que a aproximação com os 
profissionais é de grande interesse da gestão, que tem como 
base a força do coletivo. “Nossa ideia é valorizar o debate, 
manter uma postura participativa e orientadora”, explica a 
Conselheira Presidente Cleia Oliveira Cunha. 

E uma das propostas de inovação já foi divulgada no ato da 
posse: segundo regimento, será promovido o rodízio entre 
os membros que ocuparão os cargos da diretoria. Assim, o 
quadro atual, que conta com Cleia Oliveira Cunha na pre-

sidência, Guilherme Bertassoni da Silva como vice, Liliane 
Ocalxuk como secretária e Maria Stella Aguiar Ribeiro como 
Tesoureira será colocado em votação ao completar um ano 
de gestão – o plenário votará pela permanência ou alteração 
dos membros da diretoria.

Bertassoni reforça que essa proposta visa ter a maior parti-
cipação de conselheiros nos cargos de referência, mantendo 
o princípio democrático de grupo gestor. “Acreditamos que 
todos os conselheiros efetivos dispõem da capacidade de 
ocupar os cargos de diretoria, bem como a presidência de 
comissões permanentes (Fiscalização e Ética)”, frisa. 

Já Cleia explica que o objetivo é deixar transparecer o pensa-
mento da categoria, que entende que uma gestão é atribuição 
de colegiado (plenário) e que todos os conselheiros titulares 
e suplentes se comprometem com a gestão de forma igua-
litária, e possuindo a autoridade de um pleito eleitoral que 
lhes atribuiu a responsabilidade pela gestão da profissão. 
“Trabalhamos sob a premissa da descentralização, autonomia 
nas ações, ampla divulgação e publicização dos atos”, finaliza.

Por que mudar? 

A chapa É Tempo de Diálogo surgiu da necessidade de se 
oferecer uma alternativa ao modelo de gestão das últimas 
décadas do CRP-PR. Segundo o conselheiro Bruno Jardini 
Mäder, há uma necessidade de se coordenar as ações de de-
bates do Conselho, colocando-se em um papel ativo frente às 
necessidades dos Psicólogos e Psicólogas, não deixando para 

“Uma gestão baseada no 
saber e na experiência do 
coletivo”

matériacapa

(Cons. Presidente Cleia Oliveira Cunha)

CRP-PR inicia nova fase com a gestão
É Tempo de Diálogo
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se posicionar apenas quando surgem denúncias e solicitações 
específicas. Ele explica que a nova gestão será arrojada ao 
promover esse diálogo de aproximação com a categoria, 
valorizando a orientação de gestores sobre a atuação do Psi-
cólogo nas políticas públicas e da sociedade como um todo.

Não há, portanto, a intenção de cancelar e retirar o apoio do 
Conselho aos projetos e ações já em andamento pela gestão 
anterior. O objetivo crucial é de, nos próximos três anos, 
fugir da fórmula de representação policialesca e punitiva, 
construindo um Conselho que dialoga com a categoria e 
com a sociedade.

De acordo com o conselheiro vice-presidente Guilherme 
Bertassoni da Silva, a chapa pretende estabelecer uma comu-
nicação clara diretamente com instituições das mais diversas 
áreas de atuação da Psicologia e, por meio de conversas e tro-
cas de informações, delinear as novas ações que constituirão 
parte da gestão atual.

O que esperar?

O trabalho não espera ninguém. A chapa atual já começou 
a trabalhar, reunindo-se com os conselheiros em plenárias e 
assumindo suas funções junto à administração do Conselho 
enquanto se organiza para a construção do planejamento 
estratégico para os próximos anos.

Bertassoni ainda ressalta algumas das estratégias que com-
porão o plano da gestão:

- Implementar parcerias do Conselho com as instituições 
formadoras;

- Criar espaços para qualificar a atuação da(o) Psicóloga(o) 
no controle social; 

- Criar espaços para qualificar a atuação da(o) Psicóloga(o) 
em políticas públicas; 

- Estimular o empreendedorismo da(o) Psicóloga(o) paranaense;

- Priorizar ações de orientação que favoreçam a qualificação 
profissional, tanto das perspectivas ética quanto técnica;

- Promover ações e espaços que facilitem a interação da gestão 
do Conselho com a categoria;

- Construir referências de qualificação para o exercício pro-
fissional e o diálogo com a sociedade e com o Estado;

- Viabilizar a aproximação entre Psicólogas(os) recém-
-formadas(os) e experientes; 

- Reestruturar estratégias de ação no que se refere à orientação 
e fiscalização.

Ainda destaca-se que a gestão da chapa É Tempo de Diálogo 
pretende reorganizar as estratégias de comunicação, mudando 
o foco para ações que contribuam para a melhoria do diálogo 
entre o Conselho, os Psicólogos e a sociedade.
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De olho nas propostas!

As diretrizes que orientaram a chapa durante a 
campanha e que contribuíram para a escolha dos 
Psicólogos e Psicólogas foram definidas a seguir:

- Foco na Orientação, não só ao Psicólogo, mas tam-
bém ao gestor e à sociedade;

- Iremos ao encontro da categoria: acreditamos na 
construção coletiva e, por isso, levaremos a discussão 
para onde o Psicólogo está;

- Política Financeira Transparente: radicalizando a 
transparência, sem gastos expressivos com ações 
de pouco impacto. Você saberá como está sendo 
aplicada sua anuidade;

- Discutiremos a atuação em Políticas Públicas. Nossa 
gestão chamará à construção de referenciais e se 
posicionará em relação aos gestores sempre a favor 
da Psicologia;

- Por um CRP com contato: promoveremos e cultivare-
mos a Interdisciplinaridade. Conselheiros não podem 
confundir CRESS (Conselho Regional de Serviço Social) 
com CREAS (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social). Nós propomos uma aproximação 
com os outros Conselhos de classe, chamando-os 
para debater;

- Possuímos 11 conselheiros do interior e por isso 
construiremos em conjunto, sem pacotes prontos;

- Da Punição à Mediação: propomos a construção de 
uma nova perspectiva nos processos éticos, passando 
de um termo a outro. Sai a punição por si só e entra 
o desenvolvimento da categoria;

- Novo Modelo de Gestão: funcionamos como um 
colegiado, formado por conselheiros, apoiadores 
e colaboradores. O CRP não deve ser plataforma 
política;

- Ao invés de mal gastar, vamos informatizar: não 
temos medo de ousar. Não nos prenderemos a ve-
lhos modelos, pois mudar é saudável e cristalizar é 
retroceder;

- Precisamos rejuvenescer: não estamos contra o 
velho, mas contra o desgaste que implica um modo 
cristalizado de gestão. Precisamos criar novas fórmu-
las para os novos desafios que se colocam à nossa 
categoria;

- Por um CRP que represente: publicizaremos a Pro-
fissão com posicionamentos técnicos e políticos, sem 
escapar das lutas e temas polêmicos.

Cons. Vice-Presidente Guilherme Bertassoni da Silva.

Cons. Presidente Cleia Oliveira Cunha.
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A cada balanço de final de semana no noticiário local, 
somos bombardeados com o relato de casos de vio-
lência contra a mulher e assassinatos praticados, na 
maioria das vezes, dentro de casa, ambiente que de-

veria ser sinônimo de segurança e de proteção, por maridos, 
namorados, companheiros e conhecidos das vítimas e que 
gozam de sua confiança ou por ex-maridos, ex-namorados 
e ex-companheiros, revoltados com o término do relacio-
namento. Não é raro as autoridades policiais concederem 
entrevistas, apoiadas no número de atendimentos nas de-
legacias especializadas, que apontam os finais de semana, 
finais de mês, feriados prolongados e festas de fim de ano 
como as épocas em que esses registros crescem de forma as-
sustadora, muitas vezes associados ao consumo de álcool e 
drogas ilícitas.

Estamos às vésperas de uma virada de ano. Ao mesmo tempo 
em que muitas famílias aguardam ansiosamente esse período 
para curtir férias, descansar, fazer reformas, entre outras ações, 
nos lares em que a violência doméstica e familiar habita e con-
corre com esses planos, com as responsabilidades cotidianas 
e com o bem estar das pessoas, a perspectiva das festas de 
fim de ano ganha uma sombra de temor e de preocupação. 

Mudança cultural urgente

Ao criar a Secretaria da Mulher de Curitiba, organismo 
gestor de políticas públicas para as mulheres na cidade, em 
janeiro deste ano, a administração do prefeito Gustavo Fruet 

não apenas atendeu a um compromisso assumido com os 
movimentos e organizações de mulheres da Capital, como 
sinalizou para um olhar todo atencioso às maiores usuárias 
dos serviços públicos municipais.

São elas que levam familiares aos postos de saúde, acompa-
nham o dia a dia dos filhos nas escolas, reivindicam vagas nas 
creches públicas para poderem trabalhar fora ou continuar 
os estudos e são elas, na maior parte das vezes, as vítimas 
silenciosas de uma sociedade machista, preconceituosa, re-
fletida nos indicadores da violência doméstica e familiar. A 
igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica; a 
educação para igualdade e cidadania; saúde integral, direitos 
sexuais e reprodutivos; o enfrentamento a todas as formas de 
violência contra as mulheres; o fortalecimento e a participação 
das mulheres nos espaços de poder, cultura e esportes são 
algumas das diretrizes em políticas públicas que justificam 
e demandam a criação de uma Secretaria da Mulher.

Mas de acordo com o Mapa da Violência 20121, Curitiba é 
a quarta capital do País em assassinatos de mulheres, com 
taxa de 10,4 mortes a cada população de 100 mil mulheres. 
O Paraná é o terceiro estado brasileiro no ranking de homi-
cídios femininos (6,4) e a cidade de Piraquara, na Região 
Metropolitana, a segunda do País que mais mata mulheres, 
entre aquelas com população acima de 26 mil mulheres (com 
taxa de 24,4 mortes). Outro dado alarmante é que dos cem 
municípios desta lista, onze são paranaenses e, destes, sete 
estão situados na Grande Curitiba, com taxas de violência 

Violência doméstica:

unir forças e meter a colher!

Média de mortes a cada 
100 mil mulheres

Posição no ranking da violência 
contra a mulher

BRASIL   4,6      7º no mundo

PARANÁ   6,4      3º no país

CURITIBA   10,4    4ª capital

PIRAQUARA   24,4    
2ª cidade do país entre as que 
tem mais de 26 mil mulheres

Média de mortes a cada 
100 mil mulheres

Posição no ranking da violência 
contra a mulher

PIRAQUARA   24,4    
2ª cidade do país entre as que 
tem mais de 26 mil mulheres

ARAUCÁRIA 13,4 23ª

FAZENDA
RIO GRANDE

12,2 31ª

CURITIBA 10,4 60ª

PINHAIS 10 68ª

SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS

9,7 75ª

COLOMBO 9,3 81ª

1Mapa da Violência 2012 – Atualização: Homicídios de Mulheres no Brasil: a publicação do 
Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (Cebela) e da Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais (Flacso) atualiza o relatório do Instituto Sangari, incluindo novos dados de 
homicídios e de atendimentos no SUS, divulgados pelo Ministério da Saúde. Para consulta: 
http://mapadaviolencia.org.br/mapa2012_mulheres.php. A base de dados desse estudo é o 
Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) 
do Ministério da Saúde (MS). 
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na cidade ocorrem em ambiente doméstico e familiar. 
Mais da metade das vítimas são casadas (56,2) e foram 
agredidas pelo marido ou companheiro (48%). As formas 
de violência que lideram o ranking desses registros são: 
violência física (33,9%), psicológica (28,1%) e moral 
(26,4%). Seguidas de violência sexual (5,4%), patrimo-
nial (3,4%) e de negligência (2,8%). Em cerca de 66% 
das notificações de agressão, as curitibanas que mais 
sofrem violência se encontram na faixa dos 18 aos 39 
anos de idade.

Apesar desse retrato e de a Secretaria de Políticas para 
Mulheres (SPM) da Presidência da República ter traçado 
um caminho de avanços ao longo da última década, 
desde a sua criação em 2003, que define e torna mais 
claro o trabalho a ser feito, Curitiba foi a última capital 
brasileira a criar um organismo gestor de políticas para 
mulheres e somente a partir desse instrumento é que se 
propôs a pactuar o enfrentamento da violência contra a 
mulher. Quando assumimos a Secretaria, fomos imedia-
tamente pautados pelo noticiário e pelos crimes bárbaros 

muito superiores às da realidade nacional.

A mudança cultural é urgente. A violência contra a mulher 
de um modo geral não escolhe idade, grau de escolarização 
ou faixa de renda e os casos de agressão se espalham por toda 
a cidade com taxas similares entre as regionais da cidade, 
quando comparados os números de ocorrências com a po-
pulação (veja a primeira tabela da página anterior). Sabemos 
que a vergonha e o medo camuflam a realidade e escondem 
os números da violência, mas os distritos sanitários regionais 
que registraram as maiores taxas de notificação de violência 
contra a mulher em 2012 foram Pinheirinho (2,4 casos a cada 
mil mulheres), Cajuru (1,9), CIC (1,8) e Bairro Novo (1,7).

Nem tão doce lar

As mulheres estão morrendo, na grande maioria dos 
casos, com idades entre 15 e 29 anos e, em 41% deles, 
dentro de suas residências. Os homicídios masculinos 
dentro de casa ocorrem em 14,3% dos casos de mortes de 
homens. As armas de fogo são utilizadas como os prin-
cipais instrumentos para tirar vidas no Brasil. Enquanto 
cerca de 72,4% dos homens são mortos violentamente 
por armas de fogo, pouco menos da metade das mulheres 
(49,2%) morre assim, mas o que mais chama a atenção 
nos assassinatos de mulheres é a expressiva utilização 
de outras armas como objetos cortantes ou penetrantes 
(25,8%), contundentes (8,5%), sufocações e estrangula-
mentos (5,7), o que denota que os homicídios femininos 
são praticados com maior carga passional.

A cada 24 segundos, uma mulher é espancada no Brasil, 
de acordo com estudos da Fundação Perseu Abramo2. 
São cinco espancamentos a cada dois minutos. Já as no-
tificações de agressão física registradas por atendimento 
no SUS, com base nos dados do SINAN/SVS/MS3 e 
compiladas no Mapa da Violência, dão conta de que 
71,8% da violência contra a mulher, em uma média 
de todas as faixas etárias, acontece dentro de casa. Os 
maiores registros de agressão contra as mulheres em 
vias públicas, no entanto, ocorrem com jovens de 15 
a 19 anos (23%) e com idade entre 20 e 29 aos (20%). 
Embora esses indicadores sejam extraídos de estudo com 
foco nacional e que sistematizam informações coletadas 
em 2010 e divulgadas no ano seguinte, os números não 
diferem das notificações de violência registradas pelos 
atendimentos do SUS em Curitiba neste ano de 2013. 
De acordo com o Centro de Epidemiologia da Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS) de Curitiba, 72,3% dos 
casos de violência contra a mulher notificados neste ano 

Tipos de Violência Doméstica e Familiar 
– Lei Maria da Penha, nº 11.340/2006

Física: Agressão física que pode ou não deixar marcas 
no corpo. Exemplos: empurrão, chute, tapas, socos, 
puxão de cabelos etc.

Psicológica: A vítima é emocionalmente afetada, 
prejudicando sua autoestima e o direito de fazer suas 
próprias escolhas. Exemplos: ameaça, manipulação, 
perseguição, chantagem etc.

Sexual: Manifesta-se por meio de condutas que le-
vam a vítima a presenciar, participar ou manter relação 
sexual não desejada, por meio de intimidação, ame-
aça, uso da força ou estupro, além do impedimento 
do uso de método contraceptivo etc.

Patrimonial: Relacionada aos bens materiais ou 
objetos pessoais da vítima. Exemplos: reter, danificar 
ou destruir documentos, roupas, instrumentos de 
trabalho etc.

Moral: O(a) agressor(a) deprecia a imagem e a honra 
da vítima por meio de calúnia, difamação e injúria. 
Exemplos: tratar como idiota, afirmar que a vítima é 
mentirosa, vagabunda, entre outras.
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contra a mulher que ocorreram em Curitiba e na região 
metropolitana e que ganharam repercussão mundial. 

Ódio e machismo: a cultura 

da violência

Somente do início do ano para cá, chamaram atenção o 
caso do estupro coletivo, o assassinato da dona de uma 
panificadora no bairro das Mercês, em crime também 
forjado pelo ex-marido da empresária, e, só para citar 
alguns episódios mais violentos, uma sequência maca-
bra de homicídios no município vizinho de Colombo, 
cujo caso mais emblemático é o da adolescente Tayná 
Adriane da Silva, de apenas 14 anos, que gerou toda 
uma dança das cadeiras no comando da Polícia e entre 
as autoridades envolvidas. Esses crimes trazem à tona o 
debate do chamado feminicídio4 , que é “a forma extrema 
de violência de gênero que resulta na morte da mulher”, 
acompanhada de uma carga de ódio, de demonstração 
de controle ou de imposição de poder que envolvem a 
mutilação ou desfiguração da vítima antes ou após a sua 
morte. Expressões que denotam possessividade do tipo 

“se não pode ser minha, não será de mais ninguém” e 
vinganças, retaliações pela não aceitação do fim do re-
lacionamento caracterizam esses assassinatos cada vez 
mais brutais pela forma como as mulheres são agredidas 
e mortas. E isso, muitas vezes e infelizmente, acontece 
depois de a vítima já ter feito toda uma peregrinação 
pela cidade em busca do socorro, denunciado a violência, 
reivindicado seus direitos e sua proteção junto aos serviços 
que existem para lhe prestar atendimento.

Por tudo isso é que o eixo do enfrentamento da violência 
contra a mulher foi incorporado à agenda da nova secre-
taria municipal em regime de prioridade de ação. Nossos 
trabalhos, alinhados com a política nacional da SPM, 
visam prevenir a violência, diminuir esses indicadores, 
articular e mobilizar as diversas secretarias e organismos 
para o enfrentamento no âmbito de responsabilidades 
dos serviços municipais, bem como estabelecer parcerias 
e ações conjuntas com instituições da Rede de Atenção à 
Mulher em Situação de Violência, que envolve órgãos do 
governo estadual, do Judiciário, que prestam os serviços 
na esfera policial, da medicina legal e na esfera jurídica, 
entre outros. 
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* Roseli Isidoro é secretária 
da Mulher de Curitiba e 
servidora pública federal 
de carreira da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) 
desde 1983. Foi Pró-Reitora 
de Recursos Humanos e 
Assuntos Estudantis da UFPR. 

É hora de meter a colher!

Para além da formação continuada dos servidores mu-
nicipais com foco na especialização e na humanização 
do atendimento às mulheres em situação de violência, 
que é um dos principais deveres de casa do município, a 
Secretaria da Mulher de Curitiba vem movendo esforços 
para sensibilizar e chamar a atenção da sociedade para 
a temática da violência contra a mulher, por meio de 
campanhas de conscientização e por palestras em es-
colas, com lideranças comunitárias nas administrações 
regionais (Ruas da Cidadania), nos bairros, em hospitais 
e empresas. Um verdadeiro mutirão de esforços e de 
reflexão que incentivam a mudança de comportamento 
na sociedade. 

No dia 26 de julho de 2013, no Pleno do Tribunal de 
Justiça do Paraná, diante da ministra Eleonora Menicucci 
da Secretaria de Políticas Para Mulheres da Presidência 
da República (SPM), a Prefeitura de Curitiba, o governo 
do estado, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública 
e o Ministério Público do Paraná formalizaram adesão 
ao programa do governo federal “Mulher, Viver Sem 
Violência”. Temos no horizonte de ações a construção 
na cidade de Curitiba de um dos primeiros de 27 centros 
integrados, a Casa da Mulher Brasileira, que irá concen-

trar em um único local os serviços de atendimento à 
mulher vitima de violência, e que é uma das ações desse 
programa lançado pela Presidenta Dilma Rousseff no dia 
13 de março deste ano. Do atendimento de Psicólogos 
e assistentes sociais, ao de advogados, policiais, juízes, 
educadores, gestores do empreendedorismo, enfim, todas 
as portas precisarão estar abertas em um único imóvel 
na cidade para acolher a mulher e promover ações que 
visem a apontar caminhos para livrá-la da violência.

A Casa da Mulher Brasileira pretende diminuir a dis-
tância e o sofrimento dessa mulher que procura a ajuda 
do poder público. Nossa expectativa, enquanto gestores 
públicos, e a de inúmeros profissionais do atendimento 
psicossocial, em especial, que há anos acompanham o 
drama das mulheres e das famílias em situação de violên-
cia doméstica, é um misto de esperança e empenho no su-
cesso dessa política pública. A obra é uma demonstração 
da maturidade institucional na forma como municípios, 
estado e União tratam a problemática da violência contra 
a mulher, fruto do acúmulo de uma década de políticas 
públicas específicas e do acompanhamento permanente 
dos instrumentos legais de defesa dos direitos da mulher, 
como a Lei Maria da Penha, a central de atendimento à 
mulher “Ligue 180” e os juizados e varas especializados 
em violência doméstica e familiar.

2 SINAN/SVS/MS: A notificação da Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências foi 
implantada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério 
da Saúde em 2009, devendo ser realizada de forma universal, contínua e compulsória nas 
situações de suspeita de violências envolvendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos.

3 Pesquisa da Fundação Perseu Abramo: A pesquisa foi realizada em agosto de 2010 e ouviu 
a opinião de 2.365 mulheres e 1.181 homens, com mais de 15 anos de idade, de 25 unidades 
da federação, cobrindo as áreas urbanas e rurais de todas as macrorregiões do país. Consulte 
aqui: http://www.fpa.org.br/sites/default/files/cap5.pdf . Íntegra do documento: http://novo.
fpabramo.org.br/sites/default/files/pesquisaintegra_0.pdf.

4 Feminicídio: “Forma extrema de violência de gênero que resulta na morte da mulher”, cuja 
pena proposta é de reclusão de 12 a 30 anos. A tipificação especial para o delito foi recomen-
dada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Violência contra a Mulher e 
está prevista no projeto de lei do Senado (PLS 292/2013), proposto no relatório final da CPI.

Fale com a Secretaria da Mulher 
de Curitiba

Endereço: Praça Garibaldi, 7 – Bairro São Francisco. 
Telefones: 3323-7884 / 3323-7731. 
E-mail: secretariadamulher@smem.curitiba.pr.gov.br 
Twitter: @mulher_pmc 
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Por muito tempo, ser mulher era (ou ainda é?) ser sensível, 
frágil, recatada, casta, honesta e subserviente, ser mãe, cuidar 
dos filhos, gostar da cor rosa, chorar por qualquer motivo, 
brincar de boneca, cuidar da casa, ser sustentada pelo marido. 
Enfim, eram “coisas de mulher”. Em contrapartida, ser homem 
era ser completamente o oposto. Definiram-se, assim, cultural 
e historicamente, os papéis do macho e da fêmea humanos e 
estabeleceram-se as regras de convivência social.

Contrariar esta lógica implica em submissão a um rigoroso 
julgamento moral pela sociedade. As próprias leis, como 
produto do homem social, impunham – e ainda impõem -, 
especialmente às mulheres um comportamento “conforme 
os costumes”. 

A esta “ordem estabelecida” se contrapôs o feminismo1, que 
floresceu no final do século XVIII, com as teorias iluminis-
tas que afirmavam ser cada indivíduo possuidor de direitos 
inalienáveis. 

A diferença entre os sexos é uma realidade, mas não predes-
tina aos papéis e às funções. A não diferenciação dos papéis 
não equivale a das identidades. Ao contrário, é condição da 
multiplicidade delas e de nossa liberdadei.

Historicamente, os papéis destinados à mulher exerceram 
e ainda exercem importante fator de desigualdade jurídica, 
retirando o poder das mãos da mulher e desabilitou-a à 
emancipação. Não lhe permitiu perceber que “o ser feminino” 
não é causa da “função social feminina” e de que tal função 
foi construída a partir de ideias masculinas, inseridas numa 
estrutura que representa os valores consagrados por uma 
sociedade patriarcalii.

Avanços e retrocessos históricos ainda não garantiram a 
concretização dos direitos humanos e o pleno exercício da 
cidadania pelas mulheres. O poder sempre esteve e ainda 
está concentrado nas mãos dos homens, e tem permitido a 
construção de um sistema normativo elaborado pela óptica 
masculina, mantenedor dele mesmo e ontologicamente pouco 
comprometido com a realização da dignidade da pessoa hu-
mana das mulheres, as quais, paradoxalmente, representam 
o maior contingente sobre o qual o tal sistema irá incidiriii.

Apesar de uma mulher chefiar o Estado brasileiro, de atual-
mente encontrarmos mulheres ocupando posições estratégi-
cas no executivo e no judiciário, o Brasil tem a terceira pior 

desigualdade no mundoiv, ocupando a 7ª posição no ranking 
mundial de mulheres assassinadas, com 4,6 mortes a cada 
100 mil habitantes.

Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) apontam que o percentual de mulheres que são 
agredidas física ou sexualmente pelo parceiro varia entre 5% 
(Geórgia) e 70,9% (Etiópia). No Brasil este índice é de 34%, 
mesmo com os avanços introduzidos pela Lei 11.340/2006 
– Lei Maria da Penha.

O tema da violência é primordial quando se trata de direitos 
de cidadania, na medida em que a democracia é incompatível 
com todas as formas de violência que atingem a integridade 
física, moral e psicológica de uma pessoav. E, não há como 
tratar a violência geral (urbana) sem antes extirpar suas causas, 
que vão desde as desigualdades sociais, a fome, o desemprego, 
até a violência doméstica, pois quem vive a violência no seio 
familiar geralmente a repete nos espaços públicos.

A partir do entendimento da violência doméstica como um 
problema social e como causa da violência geral, que diz res-
peito a todos os indivíduos, será possível enfrentar e coibir a 
violência que assola o Brasil.

Cidadania

A intransigência na construção de novos relacionamentos 
entre os gêneros, fundados em valores de igualdade efeti-
va e de liberdade, se constitui em mecanismo de negação 
da cidadania para as mulheres. Os extraordinários ganhos 
internacionais, constitucionais e legais não implicaram auto-
maticamente a sensível mudança cultural, que, muitas vezes, 
adota como referência os valores da normatividade pré-1988 
e não os valores da normatividade introduzida a partir da 
Carta democrática de 1988, reforçados e revigorados pelos 
parâmetros protetivos internacionaisvi.

Cidadania é uma lenta construção que vem se fazendo a 
partir da Revolução Inglesa, no século XVII, passando pelas 
Revoluções Americana e Francesa e, muito especialmente, 
pela Revolução Industrial. 

Desde a conquista do voto feminino, em 1932, até os tempos 
atuais, o Brasil ostenta um elevado grau de desigualdade 
social. Ao mesmo tempo em que apresenta situação econô-
mica com resultados semelhantes aos encontrados em países 
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desenvolvidos, convive com condição de extrema pobreza 
e exclusão da maior parte da população. 

Dados apresentados na quarta edição do “Retrato das De-
sigualdades de Gênero e Raça”, estudo elaborado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ONU 
Mulheres, Secretaria de Política para as Mulheres – SPM 
e Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial 
– SEPPIR, lançada em 2011vii, apontam que 49,1% dos ho-
mens com mais de 10 anos declararam cuidar dos afazeres 
domésticos, em face de 88,2% das mulheres. A partir dos 
5 anos de idade 24,3% das meninas recebem atribuições 
de cuidar da casa, em contraposição a 14,6% dos meninos. 
Entre 10 e 15 anos, as garotas dedicam a essa atividade 
cerca de 25,1 horas semanais, enquanto os meninos, 10,2. 
Quanto maior o número de filhos nos domicílios, menos os 
homens se responsabilizam pelos afazeres domésticos. Em 
famílias sem filhos, 54,6% dos homens e 94% das mulheres 
se dedicam a cuidar da casa. Já nos casos de cinco filhos 
ou mais, são somente 38,8% dos homens para 95,7% das 
mulheres.

E mais, sobre violência física, apesar de uma pequena parcela 
das pessoas ter relatado ter sido vítima de agressão física 
(apenas 1,6% do total), 80% dos homens sofreram a violência 
em local público e apenas 12,2% em suas casas. No caso 
das mulheres, 43,1% das vítimas de agressão estavam em 
suas residências, ao passo que 49% estavam em lugares pú-
blicos. Os agressores dos homens são pessoas desconhecidas 
(46,4%), cônjuges ou ex-cônjuges (2%) e parentes (5,7%). 
Para 26% das mulheres, a violência foi perpetrada por seus 
próprios companheiros ou ex-companheiros, e para 11,3% 
por algum parente.

Lei Maria da Penha

Violência de gêneroviii é a faceta mais primitiva das rela-
ções de poder, de dominação do homem e de submissão 
da mulher e se constitui uma das formas de violação dos 
direitos humanos.

A violência doméstica, uma das faces da violência de gênero, 
é dos mais graves problemas a serem enfrentados pela socie-
dade contemporânea. Não obedece a fronteiras, princípios ou 
leis. Ocorre diariamente no Brasil e em outros países, apesar 
da existência de mecanismos constitucionais de proteção 
aos direitos humanosix. No dizer de Rose Marie Muraro2, 
violência doméstica “é a primeira violência que a criança 
vê. É a raiz de todas as outras violências, das guerras etc.”.

A repressão e o controle de crimes ou atos de violência não 
podem ser medidas isoladas, pois não produzem os efeitos 
desejados. O enfrentamento da violência requer a abordagem 
por uma perspectiva de prevenção ampla, multissetorial, 
considerando sua complexidade e a multiplicidade de causas 
e fatores que a desencadeiam.

No passado, o sistema penal se mostrou não só ineficaz na 
proteção dos direitos das mulheres, como intensificou a 
violência exercida contra elas, legitimando exclusões e mar-
ginalizações. Era necessário interferir nos padrões machistas 
da sociedade, para assegurar o atendimento qualificado e 
humanizado às mulheres em situação de violência e garantir 
o acesso de todas elas a seus direitos.

Com o objetivo de romper com esta cultura, surge a Lei nº 
11.340/2006:

A denominação de Lei Maria da Penha é uma reparação sim-
bólica em homenagem à cearense Maria da Penha Fernandes, 
que foi vítima de violência doméstica por parte de seu marido 
ao tentar matá-la duas vezes – uma com um tiro e a outra com 
choque elétrico. Maria da Penha sobreviveu ao atentado, porém 
ficou paraplégica. A sua luta por justiça chegou à Corte de Justiça 
da Organização dos Estados Americanos, que condenou o Brasil 
por omissão. A Lei é oriunda da iniciativa de seis organizações 
do movimento feminista (CFEMEA, ADVOCACI, CEPIA, 
AGENDE, THEMIS e CLADEM) e juristas feministas que em 
2002 formaram o Consórcio de ONGs feministas para elaboração 
de uma lei integral de combate à violência doméstica e familiar 
contra as mulheres. O Consórcio elegeu para si a missão de estudar 
e elaborar uma minuta de projeto de lei para estabelecer medidas 
de prevenção, punição e erradicação da violência doméstica e 
familiar contra as mulheres. A minuta também propôs a criação 
de diretrizes para a política nacional para o enfrentamento da 
violência doméstica e familiar, novos procedimentos policiais 
e processuais e a criação de Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher”x.

A Lei Maria da Penha foi um avanço na configuração de novos 
procedimentos democráticos de acesso à Justiça:

Modifica a resposta que o Estado dá à violência doméstica e 
familiar contra as mulheres, incorporando a perspectiva de 
gênero e direitos humanos da Convenção sobre a Elimina-
ção de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
(CEDAW) e da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção 
de Belém do Pará); rompe com paradigmas tradicionais do 
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Ao reconhecer que as políticas públicas destinadas ao 
combate da violência contra a mulher devem atender as 
dimensões da prevenção, assistência e garantia dos direi-
tos humanos, a lei impôs novos e grandes desafios para o 
sistema de justiça.

A violência, como parte das ações humanas, é um fenô-
meno socialmente construído. Logo, qualquer estratégia 
que pretenda combatê-la deve trilhar o caminho da cons-
trução de uma nova história. Como fenômeno gerado 
nos processos sociais, históricos e culturais, a segurança 
pública e a repressão policial não são as únicas esferas em 
que deve ocorrer o combate e a prevenção da violência. 
Ao contrário, antes de tudo, a violência contra a mulher é 
violação do direito à cidadania e dos direitos humanos e, 
como tal, afronta todos os demais direitos consagrados na 
Constituição Federal e na legislação ordinária.

O Conselho Federal de Psicologia com o compromisso com 
a qualificação da atuação das/os Psicólogas/os em todos 
os espaços de atuação publicou o documento Referências 
Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em Programas de 
Atenção à Mulher em Situação de Violência (2012), que 
aborda com propriedade a problemática, sua complexidade 
e multidimensionalidade. Dele se extrai:

(...) o profissional de Psicologia exerce um papel muito 
importante na rede de serviços de atenção à mulher em 
situação de violência. Seja para identificar os sinais de que 
uma mulher está em situação de violência ou para avaliar 
as possibilidades de que a violência possa vir a ocorrer, a(o) 
Psicóloga(o) deve sempre intervir no sentido de auxiliar a 
mulher a desenvolver condições para evitar ou superar a 
situação de violência, a partir do momento em que favorece 
o seu processo de tomada de consciência (fl. 64).

O trabalho da(o) Psicóloga(o) nesses serviços também é 
oferecer informações sobre a rede de atendimento para 
construir juntamente com a mulher um plano de enfren-
tamento à violência. Além de potencializar a crítica social 
sobre o papel da mulher na sociedade e sobre as formas 
que esta sociedade cria para enfrentar a violência. Dentre o 
trabalho também está a função de fortalecer a subjetividade 
para entender, criticar e enfrentar a sociedade, assim como 
apresentar a esta mulher os dispositivos (institucionais, 
egóicos e comunicacionais) que permitam a produção de 
mudança, de transformação da sua vida e da sociedade, 
retratando o aspecto político do fazer dessa(e) Psicóloga(o). 
(fls. 64/65)xiii 

Direito; dá maior ênfase à prevenção, assistência e proteção 
às mulheres e seus dependentes em situação de violência, ao 
mesmo tempo em que fortalece a ótica repressiva, na medida 
necessária; e trata a questão na perspectiva da integralidade, 
multidisciplinaridade, complexidade e especificidade, como 
se demanda que seja abordado o problemaxi.

A nova lei definiu violência doméstica e familiar, sem guardar 
correspondência a quaisquer tipos penais, concentrando es-
pecial atenção na prevenção dos delitos e tem gerado grande 
discussão em todos os meios sociais. 

A pesquisa do Sistema de Indicadores de Percepção Social 
(SIPS), divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA (2010), sobre Igualdade de Gêneroxii re-
tratada esta “popularidade” da lei, demonstra que 81,9% da 
população, entre homens e mulheres, consideram a violência 
doméstica um grande problema da sociedade. Mais de 95% 
dos entrevistados conhecem ou já ouviram falar da Lei Maria 
da Penha, sem que tenha havido variações em decorrência 
da região ou da escolaridade do entrevistado, o que revela 
ao menos um bom ponto de partida na informação sobre os 
mecanismos estatais de combate à violência doméstica. Há 
uma crença nos efeitos da Lei Maria da Penha, pois 78,6% 
consideram que a lei pode evitar ou diminuir muito (42,6%) 
ou ao menos um pouco (36%) a violência contra as mulheres. 

Apesar disso, sua utilização continua restrita, vez que pouco 
mais de 30% afirmou conhecer alguma mulher que tenha 
usado um serviço de atendimento à mulher. Segundo o 
relatório, pode-se dizer que as mulheres procuram pouco os 
serviços de atendimento ou falam pouco sobre essa procura, 
mesmo para outras mulheres. Eis aí um grande desafio, não 
só para o Estado, mas para todos os serviços inseridos na 
rede de atenção.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Ante à magnitude do problema, o enfrentamento pres-
supõe a atuação em rede de saberes e serviços. Dada sua 
importância, a Lei Maria da Penha, dedica o seu Título V, 
à equipe de atendimento multidisciplinar. É neste processo 
o profissional de Psicologia exerce relevante papel no aco-
lhimento, avaliação, elaboração de laudos e pareceres, nos 
atendimentos individuais e grupais e no encaminhamento 
da mulher aos demais serviços da rede, possibilitando a 
compreensão do contexto judiciário e da dinâmica jurídica 
ao qual o conflito é levado, favorecendo sua intervenção no 
apoio emocional à mulher.
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Se a atividade jurisdicional carrega as marcas da sociedade 
em que se insere, inclusive os preconceitos e discriminações 
advindos da concepção de gênero predominante na socieda-
dexiv, o mesmo pode se dizer em relação aos/às profissionais 
que integram a equipe multidisciplinar. Neste sentido, é 
interessante mencionar a publicação do Conselho Federal de 
Psicologia, Uma Profissão de Muitas e Diferentes Mulheres  
xv segundo a qual 27% das Psicólogas afirmaram ter sofrido 
uma violência em algum momento de suas vidas, das quais 
22% apontaram como autores da violência sofrida parentes 
ou familiares (excetuando-se o cônjuge). Em segundo lugar 
(13%), vêm os superiores hierárquicos e logo em seguida os 
“ex” (12%). Entre as formas de violência sofridas por Psicó-
logas, predominam a agressão verbal (56%), agressão física 
(31%) e assédio moral (26%), violência sexual (11%).

Há necessidade premente de articulação dos diversos serviços 
em rede para atendimento às mulheres em situação de violên-
cia. A questão judicial evita a prática da violência, mas não 
é tudo. É imprescindível a atuação conjunta da psicologia, 
assistência social, habitação, enfim de todos os setores da 
sociedade, nos termos da própria Lei Maria da Penha.

A violência contra as mulheres não é coisa apenas de mulher. 
Constitui-se em problema social grave, de caráter multidi-
mensional, cujos impactos negativos refletem na sua vida, de 
sua família e de toda a sociedade.
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Uma lembrança trará consigo um emaranhado de 
outras lembranças e tudo que cada uma delas 
significou. No cotidiano, pequenas distorções 
são comuns e não farão muita diferença se não 

forem recordados de maneira fidedigna, contudo se nos 
referirmos a um evento em que precisaremos lembrar para 
um relato judicial, por exemplo, essas distorções poderão 
trazer consequências indesejáveis. Boa parte dos indivíduos 
não está acostumada a resgatar suas vivências de maneira 
detalhada como informam Feix e Pergher (2010), para os 
autores o momento de inquirir uma testemunha ou vítima 
pode ser equiparado a um teste de memória.  

Neufeld, Brust e Stein (2010) contam a história de assalto 
a um taxista que acarretou sua hospitalização. Durante sua 
convalescência ele foi interrogado ainda no hospital, onde 
lhe foi mostrada duas fotografias de suspeitos e possíveis 
autores do delito. Nenhum deles foi reconhecido. Após 
alguns dias a vítima foi à delegacia para realizar o reconhe-
cimento de alguns suspeitos e reconheceu dois deles que, 
“por ventura”, eram os dois homens mostrados nas fotos 
ao taxista no hospital. Os suspeitos foram então acusados 
pelo crime. No julgamento o taxista relata que “eu tenho 
mais certeza que foram eles, do que meus filhos são meus 
filhos” (p.22). Passado mais um tempo dois outros homens 
foram presos em uma localidade próxima em decorrência 
de um assalto e, interrogados, confessaram vários delitos 
incluindo o assalto ao taxista. 

Esse exemplo nos instrui que alguns fatos; primeiro, nossa 
memória não é infalível e precisa, segundo, uma lembrança 
continua sendo influenciada por outros eventos que viven-
ciamos mesmo após um determinado fato e, por último, 
juntamos situações, pessoas e localidades distintas, algumas 

vezes, em uma só recordação. O taxista lembrava-se do fato, 
mas foi influenciado pelo investigador que o interrogou 
no hospital ao mostrar-lhe fotografias de duas pessoas. Ao 
passar pelo reconhecimento o motorista de taxi lembra-se 
dos homens vistos nas fotografias mostradas no hospital e 
os associa ao evento traumático.  

Esse evento é descrito como ERRO DE MONITORA-
MENTO DA FONTE. Neufeld & colaboradores (2010) 
esclarecem que a teoria intitulada de Monitoramento da 
Fonte se deve ao local pessoa ou situação onde determinada 
informação é originária e o resgate dessas informações 
implica em processos de monitoramento de uma realidade 
vivenciada. A base dessa teoria concentra-se no julgamento 
da diferença entre a origem verdadeira da memória recupe-
rada e outras fontes distintas. Tais fontes podem ser tanto 
internas ao sujeito quanto externas; as internas se referem a 
imagens, sentimentos e pensamentos, enquanto que as exter-
nas referem-se a qualquer outro evento vivenciado. Pergher 
(2010) complementa essa ideia e afirma que ao passarmos 
por um determinado evento nossa memória não codifica 
apenas os dados em si, mas também informações acerca 
das circunstâncias em que essa informação foi adquirida.

Assim, a construção dessa nova realidade distorcida, dife-
rente do que realmente foi vivenciado, é o que chamamos 
de FALSAS MEMÓRIAS. Esse processo de “falsificação de 
memória” (Stein & Neufeld, 2001) é descrito como a lem-
brança de fatos que não ocorreram e é objeto de estudos há 
muito tempo principalmente no contexto clínico e forense, 
como vítima ou testemunha de um determinado evento. 

Stein & Neufeld (2001) esclarecem que as falsas memórias 
podem se originar de duas formas, espontaneamente ou 
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por sugestão. As falsas memórias espontâneas se dão por 
autossugestão, por meio de processos internos do indivíduo 
enquanto que as sugeridas se originam de uma informação 
externa ao indivíduo de maneira intencional ou não. Os 
autores ressaltam que o fenômeno das falsas memórias é 
uma distorção mnemônica natural do processo de armaze-
namento de informações que não se originam de mentiras, 
manipulações ou por pressão social. 

Para entender a gênese das distorções mnemônicas é im-
portante salientar uma das teorias que propõem o arma-
zenamento de informações em nosso cérebro. A TEORIA 
DO TRAÇO DIFUSO nos diz que a memória é não em 
um sistema unitário e, sim, dois sistemas independentes.  
Stein e Neufeld (2001) informam que um sistema armazena 
o conteúdo geral das informações, chamado MEMÓRIA 
DE ESSÊNCIA, enquanto que a MEMÓRIA LITERAL 
guarda os conteúdos referentes aos detalhes específicos de 
um fato ou evento. Neufeld, Brust & Stein, 2010 escla-
recem que a explicação do funcionamento da memória a 
partir desses múltiplos traços trouxe novos contornos ao 
conhecimento do armazenamento de informações e duas 
variáveis foram importantes para isso. Uma delas se refere 
à relação semântica e a outra se deve à evolução do estudo 
sobre raciocínio e as diferenças nas habilidades de memó-
ria. Para os autores, nosso processamento de informações 
busca o que é mais fácil para agilizar a compreensão e se 
tem a preferência de trabalhar com o que é essencial numa 
experiência em contrapartida com o armazenamento dos 
detalhes desta. Nesse sentido, segundo a Teoria do Traço 
Difuso, as pessoas armazenarão de diferentes formas o 
conteúdo de um mesmo evento, sendo que a memória de 
essência tende a ser mais estável que a memória literal. 

Em outras palavras, será mais fácil recordar o sentido geral 
de um acontecimento que os detalhes nele envolvidos já 
que a memória literal está mais sujeita à interferência por 
processamento de informações enquanto que a memória de 
essência é considerada mais robusta e duradoura (Brainerd, 
Howe & Reyna, 1996 apud Stein & Neufeld, 2001). 

Emoção, cognição e Falsa 

Memória

Em relação à emoção e o fenômeno das Falsas Memó-
rias, Rohenkohl & Colaboradores (2010) informam que 
quanto mais desagradável (VALÊNCIA) for o evento e 
mais intenso (ALERTA), mais existe a probabilidade de 
evocação de uma falsa lembrança ou Falsa Memória. Os 

autores citam estudos indicando que eventos emocionais 
não são mais resistentes à distorção que eventos neutros. 
Afirmam que “estímulos emocionais são recuperados em 
maior quantidade, mas também podem ser mais falsamente 
reconhecidos” (p.95). E concluem que as memórias de 
eventos emocionais não são mais confiáveis e precisas do 
que memórias não emocionais. 

O processo de aquisição da informação é o que chamamos 
de aprendizado enquanto que memória é o resultado da 
aprendizagem e refere-se à persistência desse aprendizado 
acessado posteriormente. As distinções funcionais da me-
mória de longa duração concentram boa parte dos estudos 
sobre a memória e os teóricos a subdivide de acordo com 
as informações armazenadas. A diferença é entre as Me-
mórias Declarativas e Memórias Não Declarativas. Essa 
subdivisão leva em consideração que nem todo o conhe-
cimento é armazenado de forma igual (Gazzaniga, Ivry e 
Mangun, 2006). 

Então os processos cognitivos, no que tangem ao proces-
samento de informações, possuem duas grandes divisões; 
aquelas que são conscientemente evocadas e outras que não 
o são. Sob esse prisma a memória funcionaria da mesma 
forma, uma seria a memória evocada intencionalmente, 
chamadas de MEMÓRIA DECLARATIVAS e as me-
mórias automáticas que acessamos sem que tenhamos 
consciência disso, chamadas memórias não declarativas ou 
MEMÓRIAS IMPLÍCITAS (Busnello, 2010).

Assim, o autor explica que, enquanto as memórias declara-
tivas referem-se a algo que queremos lembrar, as memórias 
implícitas se referem a algo armazenado ou que não arma-
zenamos, mas que reconhecemos como tal. Por exemplo, os 
hábitos de escovar os dentes após o almoço, os sentimentos, 
os aprendizados emocionais (nossa moral), habilidades 
motoras e sensoriais, os condicionamentos, estereótipos 
entre outros, não havendo, então, esforço controlado para 
que a evocação ocorra. 

O Testemunho Infantil

Se os adultos, que possuem sua memória completamente 
desenvolvida, já sofrem alterações sob pressão ao deporem 
em um tribunal, o que dizer de crianças quando estão nessa 
situação?  O testemunho infantil muitas vezes é utilizado 
em casos em que a própria criança fora vítima de violência, 
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a questão deve-se, pois o quanto é lembrado e relatado por 
elas (Gazzaniga, Ivry e Mangun, 2006). 

Mas como é possível que uma criança tenha relatado um 
fato que ela não vivenciou? Dependendo de algumas va-
riáveis, crianças e adultos podem evocar falsas memórias 
de eventos nunca vivenciados ou não vivenciados daquela 
maneira. Uma entrevista dirigida de forma inadequada 
poderá contribuir para isso.

Rovinski & Stein (2009) informam que, no contexto 
forense, a técnica de entrevista ultrapassa a simples ‘con-
firmação de hipóteses’ para a busca de uma verdadeira 
‘testagem de hipóteses’, onde o Psicólogo deve, a todo o 
momento, questionar a validade de seus achados e métodos 
utilizados. Segundo as autoras, esta postura mais crítica 
traz uma maior exigência em relação à validação científica 
dos dados levantados e uma maior limitação à interpreta-
ção das condutas do entrevistado. Citam Poole & Lamb 
(1998), que evidenciam que casos de falsas acusações de 
abuso sexual em crianças estariam mais relacionados às 
entrevistas conduzidas de maneira sugestiva pelos adul-
tos, do que as possíveis distorções produzidas por déficits 
cognitivos relacionados à maturação infantil.

Testemunho Adulto

O comportamento e as informações não só de crianças, mas 
de adultos também podem ser induzidos. A identificação 
de testemunha tem sido a maior causa de condenações 
injustas nos Estados Unidos, mais do que todas as outras 
causas combinadas, segundo Wells (2006). Para ele, essa 
seria a evidência menos confiável, pois existem condições 
comuns que favorecem a indução do erro e do fenômeno 
intitulado da “FALSA CONFIANÇA” ou Falsa Certeza, 
que se refere quando a testemunha tem certeza de sua 
afirmação quando, na verdade, ela é falsa.  

O autor assegura que esta confiança, expressa pela teste-
munha durante o enfileiramento para o reconhecimento de 
suspeito, por exemplo, é um poderoso determinante para 
saber se Juízes, Promotores, Policiais e o Júri admitirão este 
reconhecimento como prova de que o identificado é o real 
ofensor. Experimentos controlados indicam que o teste-
munho de reconhecimento, pode ser altamente confiante 
e, ainda assim, totalmente equivocado nessa identificação.

Nesse sentido, em outra pesquisa, (Wells, 1993) foram 
separados em dois grupos, com 100 pessoas cada, de in-
divíduos com a missão de reconhecer entre suspeitos de 
cometerem um fictício crime gravado em vídeo. Todos os 
participantes assistiram ao vídeo e foram avisados que de 
existiria a possibilidade de o autor do delito não estar entre 
os suspeitos enfileirados. No primeiro grupo o autor do 
delito estava entre os enfileirados e 54% dos participantes 
o reconheceram, enquanto 13% apontaram pessoas com 
características semelhantes. No grupo onde o autor do 
delito não estava presente, entre os enfileirados, 38% dos 
participantes reconheceram pessoas com características 
semelhantes ao do autor. Para Wells (2006), esse dado reflete 
que a grande dificuldade do testemunho é reorganizar - 
cognitivamente - a ausência do ofensor entre os suspeitos 
enfileirados, pois mesmo quando o ofensor não está entre os 
suspeitos, ainda existirá, entre esses suspeitos enfileirados, 
alguém que se parece muito com o autor do delito. 

Acrescenta que a polícia algumas vezes coloca entre os 
suspeitos alguém, meramente por possuir características 
físicas gerais semelhantes com a do perfil descrito pela 
vítima e que a PRECISÃO entre o RECONHECIMEN-
TO e o REAL OFENSOR está na faixa dos 40%. O 
que significa dizer que a probabilidade de que ocorra um 
reconhecimento verdadeiro seja praticamente a mesma do 
que um FALSO RECONHECIMENTO. O que tem sido 
feito, para o autor, é que tem se usado a CONFIANÇA – 
ou certeza – da testemunha para INFERIR PRECISÃO. 
Muitas pesquisas  mostram que as testemunhas que mais 
erram no reconhecimento são aquelas que mais o fazem 
dramaticamente, no sentido de ênfase.

Por fim Stein & Nygaard (2003) lembram que a prova 
testemunhal é tida como a mais perigosa a ser utilizada 
num Tribunal, principalmente pela convicção que desperta 
e a evidencia do testemunho, por meio da identificação de 
criminosos, não é infalível, independente da honestidade 
da testemunha.•
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Da inexistência de garantias se faz a vida. Os riscos de 
se viver nos assombram, ainda mais se a busca for a feli-
cidade. Vai-se, vêm-se, não se veem mais. As perguntas 
certas não têm resposta, a não ser a arte. O sentido de se 
viver parece surgir em momentos fugazes, no encontro 
com aquilo que nos significa algo. Mas o sofrimento hu-
mano ainda é assustador e vai vazando das mãos apesar 
de quaisquer tentativas. Nestas horas se caminha pelas 
ruas de Antonina, se visita a Rua da Carioca, se contempla 
o ipê a florir pela rua. Tem hora de ser provocado pela 

filosofia, tem hora de lavar louça, tem hora de ler a festa 
da vida que é Rubem Alves.

Dedicado ao Rubem Alves que recém fez oitenta anos e 
me inspirou a produzir este curto texto, após uma conversa 
que tivemos na sala de sua casa há poucos meses.

Convido você a visitar “Diálogos Lunáticos”, que está 
em um blog e no Facebook.

psicólogodaSilva

Diálogos Lunáticos
Tonio Luna
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I ENCONTRO NACIONAL DA RAPS
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Jacomel, 10.454. Pinhais/PR.
Inscrições e mais informações: até 04/10/2013
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classificados

Água Verde, Curitiba (PR)
O Instituto especializado em saúde Cleuza Canan oferece locação 
de consultórios decorados e mobiliados em diversos formatos para 
profissionais da área da saúde. Serviços disponibilizados: reserva 
de horário por telefone, recepcionista, salas de espera, controle de 
agendamentos, localização privilegiada e horários flexíveis. A loca-
ção pode ser feita por hora fixa, avulsa e mensal.
Endereço: Rua Candido Xavier, 430, Água Verde – Curitiba/PR (próx. 
Associação Médica do Paraná)
Contato: (41) 3342-7080 / 9985-5418 / cleuza@cleuzacanan.com

Bigorrilho, Curitiba (PR)
Aluga-se sala para profissionais da saúde em prédio comercial na 
Rua Padre Anchieta. Sala bem equipada com mesa, cadeiras, sofá e 
poltrona, sala de espera, banheiro e garagem.
Informações: vaneribeiro@hotmail.com / (41) 8807-0808 com 
Vanessa

Centro, Curitiba (PR)
Sublocação de consultório no Centro de Curitiba. Recepção, TV, 
wi-fi, portaria 24h. Locação de sala por período de 20h por mês 
(R$100,00). Há uma sala para Psicologia Clínica e outra sala, no 
mesmo endereço, para atendimento de Fisioterapia. Muito bem lo-
calizado, com fácil acesso e várias opções de estacionamento nas 
imediações. Fotos e mapa de endereço no seguinte link: www.
consultoriocentrobatel-c.webnode.com 
Endereço: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 603, sala 17, Galeria do Ed. 
Comercial Omni (próx. TRT)
Contato: maya061150@hotmail.com / (41) 9957-8766 com Solange

Centro, Curitiba (PR)
Oferecemos consultórios para locação por períodos de 4 horas. 
Ótima localização (próximo aos Shoppings Crystal e Curitiba) em 
prédio especializado na área da saúde com portaria 24h.
Contato: ana_suy@yahoo.com.br
(41) 9138-9074 / (41) 3035-4038 (recados)

Batel, Curitiba (PR)
A Clínica Rama oferece sublocação de salas para profissionais da 
área da saúde (disponibilizamos convênios). Excelente localização e 
estrutura completa. 
Endereço: Rua Cel. Dulcídio, 216, Batel (próx. Praça Espanha)
Contato: espaco.rama@hotmail.com / (41) 3538-6178

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

Bigorrilho, Curitiba (PR)
A Clínica Centro do Ser Espaço Terapêutico subloca salas para 
profissionais de saúde, com ótima infraestrutura e localização. Dis-
ponibilizam convênios, sala pra grupos, palestras e cursos.
Endereço: Rua Padre Anchieta, 1276, Bigorrilho
Contato: (41) 3233-7364

Maringá (PR)
Sublocação de horários em sala mobiliada recém-reformada em 
ótimo estado.
Endereço: Avenida Rio Branco, 977 – Maringá/PR
Contato: (44) 9105-8700/ (44) 9840-7622 / ninha50@hotmail.com 
com Vânia Lúcia 

Cascavel (PR)
A Essência Clínica Integrada disponibiliza salas mobiliadas com toda 
estrutura necessária para o bom funcionamento e atendimento, além 
de ótima localização. Entre em contato e venha conhecer nosso es-
paço. 
Endereço: Rua Minas Gerais, 2061, 5º andar - Sala 510 – Cascavel/PR
Contato: (45) 3037-7886 / (45) 9108-6085 / (45) 9942-7752
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inscrição CRP-PR

novosinscritos

 Paulo Henrique de Aguiar CRP-08/19464
 Fernanda Andretta Copelli CRP-08/19465
 Mariane Fatima Cordeiro da Silva CRP-08/19466
 Mirian Salete Carvalho da Veiga CRP-08/19467
 Jessica Caroline Leandro de Almeida CRP-08/19468
 Michele Gabardo Machado CRP-08/19469
 Danilo Groch CRP-08/19470
 Amanda Zanoto Dias CRP-08/19471
 Minori Watanabe CRP-08/19472
 Cintia Fernanda Granemann CRP-08/19473
 Leticia Sonaglio CRP-08/19474
 Emily Ann Francisco Blum CRP-08/19475
 Paula Romite CRP-08/19476
 Barbara Elisabete Fleck da Silva CRP-08/19477
 Daniele Cristiane Lima CRP-08/19478
 Thais Andreia Jungbluth CRP-08/19479
 Laura Ribas Tilly CRP-08/19480
 Caroline Dambroski Silva CRP-08/19481
 Paula Fernanda Carneiro Leão CRP-08/19482
 Maria Cristina Ferreira CRP-08/19483
 Fernanda Caroline Gimenes Amorim CRP-08/19484
 Charlene Oliveira Christinelli Gimenez CRP-08/19485
 Giselem Aparecida dos Santos CRP-08/19426
 Rafaela Alessandra Teixeira CRP-08/19489
 Kamila Vanya Rosa CRP-08/19490
 Carla Murakami CRP-08/19491
 Niceli Gislaine Schwinden Guerino CRP-08/19492
 Marise Garcez de Azevedo CRP-08/19493
 Aline Adão de Jesus CRP-08/19495
 Ana Paula Cunha CRP-08/19496
 Gilmara dos Santos Martins CRP-08/19497
 Regina Yoko Nomiyama de Lima CRP-08/19498
 Isaac Silva dos Santos CRP-08/19499
 Bruna Rafaela Costa Imbronizio CRP-08/19500
 Claudia da Silva Ribeiro CRP-08/19501
 Diva Cristina Kessler CRP-08/19502
 Bianca Gabrielle de Oliveira Breus CRP-08/19503
 Nelsione Carla Gonçalves CRP-08/19504
 Ailson Batista dos Santos Junior CRP-08/19505
 Naiara Fernandes de Souza CRP-08/19506
 Ana Paula Brunasso CRP-08/19507
 Karina Batista Silva CRP-08/19508
 Amanda Lorraine Garcia CRP-08/19509
 Omair Jose de França Moreira CRP-08/19510
 Rosieli dos Santos Lopes Alves CRP-08/19511
 Adriana Borges CRP-08/19512
 Bruna Peres de Oliveira CRP-08/19513
 Diego Jose Avelino CRP-08/19514
 Jessica Patricia Damião CRP-08/19515
 Paulo de Assis Chaves Filho CRP-08/19516
 Cassiano Kauan Veroneze CRP-08/19517
 Laura Regina Piva CRP-08/19518
 Luciano da Silva Gomes CRP-08/19519
 Camila Fernanda Amancio CRP-08/19520
 Altair Rafael dos Santos CRP-08/9521
 Thiele Suris Peres da Silva CRP-08/19522
 Adriana Batista Dalla Vecchia CRP-08/19523
 Tainara Souza de Castilho CRP-08/19524
 Michelli Cristiani Michalichen CRP-08/19525
 Andressa Lais Picolo CRP-08/19526
 Luize Vanessa Ricci CRP-08/19527
 Mariane Aline Fracaro CRP-08/19528
 Duane Carli Debastiani Farinella CRP-08/19529
 Bruna Del Sent CRP-08/19530
 Michelli da Cunha Dalbem CRP-08/19531
 Gabriela Frigotto Zorzan CRP-08/19532
 Vania Mattei CRP-08/19533
 Ana Laura Brondani 19534
 Raquel Guzella de Camargo CRP-08/19535
 Kelin Forgiarini CRP-08/19536
 Denise Machado Aires CRP-08/19537
 Amanda Caldeira Piekarski CRP-08/19538
 Adriane Ribas Vieira CRP-08/19494
 Mariana Lins e Silva Costa CRP-08/19539
 Fabiele Carla Mentz CRP-08/19540
 Fernando Bisinella CRP-08/19541
 Priscila Amaral de Oliveira CRP-08/19542
 Monica Silva Fontana CRP-08/19543

 Rosevete Kishi Awad CRP-08/19544
 Fernando Passos Silva CRP-08/19545
 Patricia Cristiane Ferreira de Rosis Maldotti CRP-08/19546
 Eroni Aparecida da Roza CRP-08/19547
 Giovana Mendonça Batista da Silva CRP-08/19548
 Nilma Aparecida Ferreira Gomes CRP-08/19549
 Juliana Schnorr Vendramini CRP-08/19550
 Gislaine Bachuk CRP-08/19551
 Rafaela Tsunemi Froelich CRP-08/19552
 Joyce Klettenberg Mattos Ferreira CRP-08/19553
 Caroline Giacomeli Bastos CRP-08/19554
 Elias Rodrigues Santana CRP-08/19555
 Vanessa Peter Signorini CRP-08/19556
 Akina Uehara CRP-08/19557
 Thais Freitas Lima CRP-08/19558
 Alessandra de Lara CRP-08/19563
 José Vilmar Munhoz CRP-08/19564
 Eslaine da Silva CRP-08/19565
 Michele Cesar Pepplow CRP-08/19566
 Tharsila Tom CRP-08/19567
 Juliana de Faria Vieira CRP-08/19569
 Michele Apoliano Sobreira Pinto CRP-08/19570
 Cristina Iareke CRP-08/19571
 Adriano Jose da Silva CRP-08/19572
 Mirellin Taciana Carriel de Lima Placa CRP-08/19573
 Eliane Aparecida Mejardo CRP-08/19574
 Sandra Mara Soares CRP-08/19575
 Camile Haslinger CRP-08/19576
 Monica Padilha Zeni CRP-08/19577
 Priscila Fernanda Silveira CRP-08/19578
 Jonatan Schmeider CRP-08/19579
 Emanuela Aparecida Bartniski CRP-08/19580
 Mariana Lucht Carneiro CRP-08/19581
 Andressa Trevisan dos Santos CRP-08/19582
 Paolla Leticia da Luz Orchanheski de Deus CRP-08/19583
 Rafaela de Carli CRP-08/19584
 Ecleia Rosane Rucinski Sater CRP-08/19585
 Mariana Oliveira Toni CRP-08/19568
 Tatiane Giraldi Vasselai CRP-08/19586
 Camila da Silva Wasiski Fernandes CRP-08/19587
 Ana Rita Abla Khalaf CRP-08/19588
 Elis Francini Souza Coelho CRP-08/19589
 Maria Eugenia Nogueira Dallegrave CRP-08/19590
 Yara Freitas da Silveira CRP-08/19591
 Jéssica Rochembach CRP-08/19592
 Camila Bengozi Matsumoto CRP-08/19593
 Fernanda Carina Gumz CRP-08/19594
 Ademilson dos Santos Ferraz CRP-08/19595
 Cristina Coccia dos Santos CRP-08/19596
 Juliana Liczkoski CRP-08/19597
 Daniele Sayuri Fuzita CRP-08/19598
 Josafa Moreira da Cunha CRP-08/19599
 Ana Karina Silveira Ramos CRP-08/19600
 Fabio Bettoni CRP-08/19601
 Janaina do Rio Romano Kuss CRP-08/19602
 Filipe George de Britto CRP-08/19603
 Fabiana Edineia Sanches CRP-08/19608
 Ana Luisa Carneiro Ribeiro CRP-08/19609
 Franciele Haline Hoffmann CRP-08/19626
 Jorge Elias dos Santos CRP-08/19627
 Nabile Zandona dos Santos CRP-08/19628
 Luana Moretto Gomide CRP-08/19629
 Tamiris Almeida Santos CRP-08/19630
 Liliane dos Santos CRP-08/19631
 Renata Tomacheski CRP-08/19632
 Jefferson de Quadros CRP-08/19633
 Andreia Jaqueline Zanini CRP-08/19634
 Carine Gnoatto CRP-08/19635
 Keila Araujo Camargo Donner CRP-08/19636
 Andreá Obal CRP-08/19637
 Carolina Parucker CRP-08/19617
 Priscila de Cassia Ribeiro CRP-08/19618
 Elisangela da Rosa Weigert CRP-08/19620
 Iulia Sesak Puls CRP-08/19621
 Katia Alexsandra dos Santos CRP-08/19622
 Priscilla Kosiak Poitevin CRP-08/19623
 Carmen Andrea da Rocha CRP-08/19624
 Lilian Patricia Reis Nascimento CRP-08/19625
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Marina de Almeida Ribeiro CRP-08/19486
Djenifer Leidiane Feuser CRP-08/19487
Mileni Teixeira Ribeiro CRP-08/19488
Danni Venson Bogoni CRP-08/19559
Marcia Saar CRP-08/19560
Afranio José Bento CRP-08/19561

Maria de Fatima Santos Marian CRP-08/13483

 Heloisa Fatima de Oliveira Bersani CRP-08/02328
 Martha Szesz Vargas CRP-08/11584
 Maria Umbelina Colanzi CRP-08/01747
 Elizete Aparecida Leandro CRP-08/04926
 Luciane Udenal Maestrello CRP-08/08016
 Marcela Magally Marçallo CRP-08/08083
 Bruno Cury Torres CRP-08/12739
 Fabiani Mayumi Ito CRP-08/13397
 Ana Carolina dos Santos Felippe CRP-08/14432
 Elaine Francieli dos Santos de Carvalho CRP-08/15721
 Edneli Natalia Ferreira da Costa CRP-08/16513

Vivan Jungles Barbosa CRP-08/IS-345
Marise Aparecida Grein Placido CRP-08/IS-346
Aiessa Talita Tavares CRP-08/IS-347
Bianca Wzorek CRP-08/IS-348 Jean Ricardo Maçaneiro CRP-08/IS-349
Sandra Aparecida Serra Zanetti CRP-08/IS-350
Lilian da Silva Loureiro CRP-08/IS-351

Cadastro: D.M. Corpo & Arte Medicina Ltda – ME CRP-08/PJ-00413-F2
Clínica Integrada de Psiquiatria e Psicologia Ltda - ME CRP-08/PJ-00845
Comunidade Terapêutica Emunah - Centro de Reabilitação para Dependentes CRP-08/
PJ-00846

 Santa Anita Centro de Avaliação Médica e Psicológica Ltda - ME CRP-08/PJ-00848
 Clínica Médica de Sanidade Física e Mental Meta Ltda CRP-08/PJ-00849
 Exito Clínica Médica e Psicologica Ltda – ME CRP-08/PJ-00851
 Clinibeta Clínica Médica e Psicológica Ltda CRP-08/PJ-00852
 Flávia Cosenza de Freitas Bazali CRP-08/19610
 Fernanda Bmikossiski CRP-08/19611
 Daiane da Silva Gilioli CRP-08/19612
 Carla Cristiane Arantes Sperandio CRP-08/19613
 Gustavo Lopes Neto CRP-08/19614

 Marlei Gonzales CRP-08/00929
 Sirlene Pereira das Virgens CRP-08/15932

 Lilian Simone Gugick CRP-08/19562
 Érica Pereira Clebis CRP-08/19604
 Denise Walder Ferolla CRP-08/19605
 Rodrigo Campos de Barros CRP-08/19606
 Juliana Alves de Carvalho CRP-08/19607

 Veridyana Coccki do Nascimento CRP-08/14817

 Lidia da Costa Laignier Amorim CRP-08/18312
 Angela Maria da Costa CRP-08/04888
 Niliana de Assis Pepeliascov Colognesi CRP-08/09675
 Viviane Cristina Silva Teixeira CRP-08/10085
 Guilherme Machado Borges CRP-08/17810
 Celia Maria de Lara CRP-08/03260
 Silvia Liliana Spertino de Schneider Chagas CRP-08/04285
 Lissandra Cristina Fieltz CRP-08/06716
 Francilene Pessoa Padilha CRP-08/09530
 Lylian Zanutto Ribeiro Cirino CRP-08/15305
 Luciana Alonso CRP-08/17399

Claudia Fazzini Figueiredo CRP-08/IS-353
Silvana Alberton CRP-08/IS-354
Wagner Rogério da Silva CRP-08/IS-355
Leonice Maria de Freitas CRP-08/IS-356
Camila Peres Bezerra CRP-08/IS-357

Viver Mais Saúde Ltda ME CRP-08/PJ-00847
Eliete P. Molina Psicologia ME CRP-08/PJ-00850
Avaliare Clínica de Avaliação Médica e Psicológica Ltda CRP-08/PJ-00633-F1
Comunidade Terapêutica Fonte de Água Viva – FAVI CRP-08/PJ-00853

 Lucrécia Aparecida da Costa CRP-08/19615
 Fernanda Eni Pivetta Bressiani CRP-08/19616
 Etika São José dos Pinhais Centro de Avaliação de Condutores SS Ltda CRP-08/PJ-00854
 Centro de Avaliação de Condutores Tolmac Ltda – EPP CRP-08/PJ-00855
 R. A. Mair Ltda – ME CRP-08/PJ-00856
 Nova Mente Consultoria e Assessoria Empresarial e Formação Educacional Ltda ME CRP-08/   
 PJ-00857
 FDV Administradora de Bens e Serviços de Consultoria Ltda – ME CRP-08/PJ-00858

 Elenice Emilia Murta Galacini CRP-08/03130
 Julia Veronica Rodriguez Hernandez CRP-08/16646

transferência

reativação

inscriçãosecundária

registro

cancelamentofalecimento

reativaçãotransferência

pessoajurídica (cadastro)
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