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Apresentação 

Maíra Bonafé Sei1 
 

A Clínica Psicológica da UEL comemora os 40 anos de existência e promove, como via 
de demarcar este importante momento, uma Jornada de apresentação das práticas clínicas 
promovidas no serviço atualmente. O evento se abriu à apresentação de trabalhos de 
docentes e discentes concernentes ao campo da Psicologia em suas interfaces com a 
Psicologia Clínicas, compreendendo este como um amplo campo em constante 
transformação.  

Em mudança se encontra também o currículo do curso de graduação em Psicologia 
da Universidade Estadual de Londrina, que promoverá a diversificação de práticas em seus 
estágios que agora se dividem em três ênfases, demandando uma modificação das ofertas 
da Clínica Psicológica ao público que junto a este serviço busca um acolhimento e uma 
atenção psicológica. 

Esperamos que os trabalhos aqui publicados possam ilustrar a riqueza da Psicologia, 
fomentando a criatividade do psicólogo frente às demandas da sociedade ampliando o papel 
social desempenhado por estes profissionais. 

Boa leitura! 
  

                                                      
1
 Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia Clínica – IP-USP, Professora Adjunta do Departamento de 

Psicologia e Psicanálise – PPSIC/CCB, Diretora da Clínica Psicológica da UEL – Gestão 2014-2018. 



Anais da I Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia: 40 anos de Clínica Psicológica da UEL 

ISBN - 978-85-7846-385-4 - Universidade Estadual de Londrina  
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferência 
  



Anais da I Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia: 40 anos de Clínica Psicológica da UEL 

ISBN - 978-85-7846-385-4 - Universidade Estadual de Londrina  
8 

A Clínica Psicológica ontem e hoje 

Maíra Bonafé Sei 
 
Resumo: A Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina (UEL) se configura como 
um órgão suplementar da universidade. Conta com um Conselho Diretor composto por 
representantes dos Departamentos de Psicologia Geral e Análise do Comportamento 
(PGAC), Psicologia Social e Institucional (PSI) e Psicologia e Psicanálise (PPSIC), do Colegiado 
de Psicologia, da Coordenação de Estágio da Psicologia, Direção do Centro de Ciências 
Biológicas (CCB) e vice-reitoria da universidade. Apresenta-se como um campo para os 
estágios obrigatórios para os discentes de graduação, como espaço para práticas dos cursos 
de pós-graduação lato e stricto sensu, dos projetos de ensino, pesquisa e extensão e, por 
fim, para as práticas de disciplinas da graduação. Atende a comunidade interna e externa à 
UEL, abrangendo um público de crianças, adolescentes, adultos e idosos, tendo a 
psicoterapia individual como atividade principal. Tem ofertado, de forma aberta a qualquer 
interessado e sem necessidade de inscrição em lista de espera, os serviços de Grupo de 
Dinâmicas, divididos por faixa etária, e pronto atendimento psicológico desde o ano de 
2015. No que se refere à atualidade, nota-se que a Clínica Psicológica está com a missão de 
se reorganizar diante das mudanças curriculares do curso de graduação em Psicologia da 
UEL, que propõe estágios obrigatórios em Psicologia Clínica já desde o terceiro ano de 
graduação. Tem-se, assim, um serviço em constante atualização, buscando acompanhar as 
mudanças da Psicologia e as demandas do público usuário do serviço. 
Palavras-chave: Clínica Psicológica da UEL; Serviço-Escola de Psicologia; Histórico. 
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Avaliação psicopedagógica dos transtornos de 
aprendizagem  

Magda Solange Vanzo Pestun2 
 
Resumo: Os Transtornos Específicos de Aprendizagem (TEA) são distúrbios do 
neurodesenvolvimento, de origem biológica, que é base das anormalidades cognitivas 
associadas com as manifestações comportamentais. A origem biológica inclui tanto os 
fatores genéticos quanto os ambientais, em interação, que influenciam a capacidade do 
cérebro para perceber e procurar informações verbais e não verbais com eficiência e 
exatidão. A possibilidade de um TEA em estudantes de seis a dezesseis anos, é um dos 
motivos de encaminhamento infantil para a Clínica Psicológica da UEL, por profissionais da 
área da saúde, da educação e pais, com solicitação de avaliação psicopedagógica. São 
crianças que, apesar dos esforços sistemáticos da equipe pedagógica, não avançam na 
aprendizagem da leitura, da expressão escrita e/ou da matemática. Os objetivos da avaliação 
psicopedagógica são verificar a compatibilidade entre o desempenho da criança na escola e 
sua faixa etária e/ou escolaridade; traçar um perfil das competências e das fraquezas 
cognitivas que estão facilitando ou dificultando o processo de aprender; identificar o tipo de 
TEA; elaborar relatórios de avaliação; orientar escolas e famílias. O procedimento de 
avaliação ocorre em seis momentos. O primeiro é o contato com os familiares (anamnese), 
escola (questionários e entrevistas), cliente (rapport), e análise do material escolar. O 
segundo é a avaliação neuropsicológica (potencial intelectual – WISC-IV), memória verbal e 
não verbal de curto e longo prazo, memória de trabalho verbal e não verbal, atenção, 
funções executivas e linguagem. O terceiro é a avaliação escolar (leitura – reconhecimento 
da palavra, fluência e precisão, compreensão textual); escrita (grafia, ortografia e produção 
textual); matemática (operações básicas e resolução de problemas). O quarto momento é 
dedicado à análise dos resultados. O quinto momento é dedicado à redação do relatório 
psicopedagógico, com hipóteses diagnósticas e indicações terapêuticas. Finalmente, o sexto 
e último momento é a devolutiva para os pais ou responsável pelo encaminhamento. 
Palavras-chave: Transtorno Específico de Aprendizagem; Avaliação Psicopedagógica; Prática 
Clínica. 
  

                                                      
2
 Departamento de Psicologia Social e Institucional; Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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A avaliação terapêutica no atendimento clínico  

Fabiano Koich Miguel3 
Ana Carolina Zuanazzi4 

 
Resumo: O psicodiagnóstico é um processo de avaliação psicológica entendido como focado 
no contexto clínico, com propósito de encaminhamento para tratamento. Nesse sentido, diz 
respeito ao momento inicial de atendimento na clínica em que se estabelece uma relação 
terapêutica entre o psicólogo e as pessoas em terapia. Nessa etapa, são coletadas 
informações sobre o indivíduo, tanto relacionado à queixa presente quanto ao histórico – 
infância, adolescência, relacionamento familiar, afetivo, conjugal, estudos, trabalho, entre 
vários outros. Embora didaticamente se diferencie a etapa de avaliação psicológica e a etapa 
de intervenção, elas na verdade se mesclam. Durante o processo de avaliação, o indivíduo 
não apenas relata, mas também reflete e atualiza sentimentos, pensamentos e ações do seu 
histórico. Há, portanto, um processo terapêutico acontecendo já nesses momentos em que 
entrevistas, dinâmicas, testes e outros instrumentais são utilizados. Uma modalidade 
específica de psicodiagnóstico é chamada avaliação terapêutica. Nesse formato, o indivíduo 
é convidado a participar do seu próprio processo de avaliação, atribuindo desde esse 
momento um papel ativo na psicoterapia. Assim, a proposta não é comunicar os resultados 
da avaliação ao final, mas ao longo do processo, incentivando o indivíduo a compreender 
esses resultados dentro da sua história de vida. O objetivo da avaliação terapêutica não é 
anunciar ao indivíduo que ele apresenta certas características psicológicas mais marcantes, 
mas fornecer suporte para que ele perceba essas características e reflita sobre a importância 
delas em sua vida e em seu sofrimento. Esta apresentação pretende trazer exemplos de 
pacientes atendidos nessa modalidade de psicodiagnóstico, e como a avaliação terapêutica 
pode fortalecer o processo psicoterapêutico. 
Palavras-chave: Psicodiagnóstico; Avaliação Terapêutica; Clínica Psicológica. 
  

                                                      
3
 Possui graduação em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2002) e especialização em 

Psicologia do Trânsito pela Universidade Cruzeiro do Sul (2003). Concluiu mestrado (2006) e doutorado (2010) 
em Avaliação Psicológica pela Universidade São Francisco, com doutorado-sanduíche na Universidade de Évora 
(Portugal) e na University of Toledo (EUA), desde então colaborando no Rorschach Performance Assessment 
System (R-PAS). Tem experiência em clínica e na área acadêmica, atuando principalmente com os seguintes 
temas: construção de instrumentos, emoções e inteligência emocional, testagem adaptativa informatizada, 
inteligência e personalidade, sendo bolsista produtividade da Fundação Araucária (PR). Atualmente é professor 
adjunto da Universidade Estadual de Londrina (UEL). É parecerista ad hoc da Comissão Consultiva em Avaliação 
Psicológica do Conselho Federal de Psicologia, sendo também membro da Comissão em 2013. Foi pesquisador 
convidado na Università degli Studi di Torino (Itália) em 2015-2016. Contato: fabiano@avalpsi.com.br. 
4
 Ana Carolina Zuanazzi possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina (2014) e 

Mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo (2015). Atualmente é doutoranda pela 
Universidade São Francisco e membro de comissão do Conselho Regional de Psicologia 8a. Região, atuando 
principalmente nos seguintes temas: avaliação psicológica e psicanálise. 

mailto:fabiano@avalpsi.com.br
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Serviço de avaliação psicológica na Universidade 
Estadual de Londrina: implicações sociais  

Katya Luciane de Oliveira5 
 
Resumo: O ser humano é complexo e mesmo cabendo aos testes desvendar um pouco mais 
essa complexidade nem sempre se pode mensurar todos os comportamentos. Os testes 
servem para dar um diagnóstico, elaborar melhores programas de atuação ou melhorar o 
ajustamento do cliente frente ao meio. São ferramentas úteis e necessárias que compõem 
uma avaliação psicológica de qualidade. Todavia, não se deve ter uma crença cega nos 
testes, eles apenas funcionam se aliados a outros recursos de avaliação. Estudos atuais têm 
revelado as implicações de uma avaliação psicólogica mal conduzida, especialmente, no que 
tange o reflexo disso na vida do avaliando, isso toma maior impacto quando se pensa na 
avalição psicoeducacional que de uma forma geral trabalha com crianças e jovens. Posto 
isto, será objetivo deste contextualizar a avaliação psicológica como parte de um serviço 
público da Clínica Escola da Universidade Estadual de Londrina. Aspectos como limitaçòes, 
parcerias e perspectivas futuras de intervenção serão abordadas. Também serão 
mencionados os recursos mais utilizados nesse contexto para a realização desse tipo de 
diagnóstico. Os dados apresentados fomentarão a hipótese de que algumas crianças que 
apresentam dificuldades escolares podem sofrer prejuízos na recuperação dessa dificuldade 
por não terem a oportunidade de serem avaliadas de forma correta. Desse modo, haverá 
uma discussão em termos das implicações psicoeducacionais.  
Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Psicodiagnóstico. Medidas Psicológicas. 

  

                                                      
5
 Psicóloga com mestrado em Psicologia na área de concentração avaliação psicológica no contexto escolar e 

educacional, pelo Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade São Francisco. Doutora em 
Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas. Pós-doutorado em Avaliação Psicológica pelo Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da 
Universidade São Francisco. Docente da do Curso de Psicologia e do Programa de Mestrado e Doutorado em 
Educação da Universidade Estadual de Londrina. 
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Avaliação Neuropsicológica em caso de suspeita de 
demência  

Patrícia Silva Lúcio6 
Katya Luciane de Oliveira7 

Hellen Lima Buriolla8 
Mariana Cristina Pereira Nunes9  

 
Resumo: A avaliação neuropsicológica busca investigar problemas no funcionamento 
cerebral tendo por base o desempenho comportamental dos indivíduos em tarefas. Tem por 
objetivo a realização do diagnóstico diferencial, a partir do perfil das habilidades cognitivas 
preservadas e alteradas. A demência é uma doença degenerativa cuja principal característica 
é o declínio acentuado da memória, não previsto pelo processo normal de envelhecimento. 
O presente trabalho apresenta um relato de caso diagnóstico diferencial de um idoso 
(Mauro, 61 anos) com suspeita de demência frontotemporal. Aos 22 anos, Mauro sofreu um 
acidente que lhe deixou em coma e cuja recuperação demorou quatro anos para ocorrer, 
ainda que não completamente. Recentemente, relatava perda acentuada da memória, com 
comprometimento da vida diária e do trabalho. Foram realizadas dez sessões de avaliação 
com o cliente e sua família. Para a avaliação, foram utilizados testes padronizados e tarefas 
cognitivas, os quais são: Neupsilin (Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve); WASI 
(Escala Wechsler Abreviada de Inteligência); Subtestes do WAIS-III – Escala de Inteligência 
Wechsler para Adultos: Códigos, Aritmética, Dígito, Compreensão, Procurar Símbolos e 
Sequência de Números e Letras; AD/AS (Teste de Atenção Dividida e Sustentada); tarefa de 
reconto; lista de recordação livre; Mini-Exame do estado mental. O paciente apresentou 
desempenho dentro do esperado na inteligência não-verbal e muito abaixo na inteligência 
verbal. Testes de atenção (dividida e sustentada), linguagem e praxias apontaram para 
desempenho normal. Análises qualitativas apontaram para dificuldades específicas na área 
verbal, sobretudo semântica. Esse quadro, somado à fala estereotipada, dificuldades com 
manutenção da atenção com estímulos concorrentes e dificuldades de socialização 
apontaram para a confirmação da hipótese de demência frontotemporal (DFT). Questões 
relativas à necessidade de complementação dos resultados de testes padronizados com 
análises qualitativas e clínicas são discutidas. 
Palavras-chave: Avaliação Neuropsicológica; Demência Frontotemporal; Idoso. 
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A psicanálise no plantão psicológico: possibilidades 
de escuta e intervenção  

Paulo Victor Bezerra10 
 
Resumo: O Plantão Psicológico é uma modalidade de atendimento focado na queixa 
expressa e emergencial cujo objetivo principal é clarificar a demanda com o sujeito, a fim de 
mobilizar seus próprios recursos em favor da resolução de seu conflito pontual. Trata-se de 
um serviço consideravelmente importante para as estratégias de saúde pública focadas na 
atenção primária e para os usuários que nem sempre podem aguardar na longa fila de 
espera para serem atendidos na clínica-escola, e/ou apresentam disposição a se engajarem 
em um processo de psicoterapia. A psicanálise, tradicionalmente, compreende um 
tratamento extenso baseado em técnicas e conceitos largamente desenvolvidos. O objetivo 
de nossa exposição é apresentar as reflexões emergentes das experiências do plantão 
psicológico embasadas em conceitos e técnicas originários da clínica psicanalítica. Como 
primeiro ponto de reflexão apresentamos a noção de sujeito da psicanálise: o sujeito do 
conflito, dividido entre o saber e a verdade. Procuramos pensar também nas estruturas 
clínicas como a referência para o posicionamento mais eficaz do plantonista, bem como para 
dar uma noção das possibilidades de produção terapêuticas do encontro. Na sequência 
buscamos circunscrever a escuta psicanalítica que se apresenta já como um dispositivo de 
intervenção e de mobilização dos recursos de certos sujeitos. Nesse sentido, pode-se 
esclarecer que ao colocar a palavra em movimento, narrar e objetivar o conflito, instaura-se, 
dialeticamente, a possibilidade de ressignificação e subjetivação, na direção de uma 
resolução pontual. Nesse mesmo sentido, trabalhamos com o posicionamento do 
plantonista guiado pela noção de retificação subjetiva, a clarificação da demanda e a 
implicação do sujeito no conflito narrado. Reconhecidamente o motor do tratamento, 
procuramos, ainda, refletir sobre as possibilidades da transferência, bem como com as 
possibilidades de interpretação como intervenção eficaz e intensificadora da mobilização. 
Por fim, refletimos acerca da angustia dos plantonistas frente a tais encontros únicos e 
inesperados.  
Palavras-chave: Plantão Psicológico; Psicanálise; Clínica; Técnica. 
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O perfil dos usuários atendidos no Pronto 
Atendimento psicológico da UEL: de quais sujeitos 

estamos falando?  

Maria Lúcia Mantovanelli Ortolan11 
Maíra Bonafé Sei12 

 
Resumo: O Pronto Atendimento Psicológico começou a ser ofertado em 2015 pela Clínica 
Psicológica da UEL com o intuito de atender a extensa fila de espera para psicoterapia 
individual. Caracteriza-se como um lugar de escuta e acolhimento da experiência trazida 
pelo sujeito em momento da crise, onde em um único encontro objetiva-se clarificar a 
demanda deste indivíduo. Assim, objetiva-se com este trabalho, caracterizar os usuários do 
serviço de Pronto Atendimento Psicológico realizado na Clínica Psicológica da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) a partir de um levantamento documental, empreendido por meio 
das fichas de pronto atendimento. Analisou-se variáveis como dados sócio-demográficos, 
comunidade interna ou externa à universidade e território pertencente, informações clínicas 
gerais, demanda trazida e encaminhamentos feitos. Os resultados indicam um perfil de 
usuário do pronto atendimento que se caracteriza do gênero feminino, jovem, com 
escolaridade até o Ensino Médio, pertencentes à região norte e sul e Londrina, advindos do 
CAPSIII, apresentando quadros de insônia e queixa de dificuldades nos relacionamentos 
interpessoais. O trabalho de caracterização resultou em mudanças no serviço para melhor 
adequação à população além de ter fomentado parcerias com os pontos da rede de saúde 
mental e assistência social. 
Palavras-chave: Pronto Atendimento; Serviço-escola de Psicologia; Saúde Mental. 
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Psicoterapia Individual no contexto institucional  

Manuela Campos Pérgola13 
 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre os alcances e limites dos 
atendimentos psicoterápicos individuais realizados na Clínica Psicológica da UEL. A 
psicanálise winnicottiana propõe uma nova técnica para lidar com casos pouco explorados 
pela teoria tradicional, tais como as psicoses e as tendências antissociais. De acordo com a 
teoria do amadurecimento humano desenvolvida por Winnicott, a natureza do distúrbio 
apresentado pelo paciente está relacionada à etapa do amadurecimento em que ocorreu a 
falha ambiental. Através do atendimento da demanda, ou seja, restituindo a falha 
ambiental, o paciente pode continuar a amadurecer. Entende-se que tal revolução científica, 
no que diz respeito à técnica e ao manejo dos casos – bem como o uso da interpretação e a 
importância do setting –, seja aplicável ao contexto da psicoterapia individual realizada em 
instituições. Ainda que a psicanálise winnicottiana favoreça o fazer analítico contemporâneo, 
no que diz respeito ao tratamento e prevenção das patologias psicóticas, por exemplo, o 
contexto institucional convoca o analista a ocupar outro lugar: o das (im) possibilidades. O 
analista pode ter conhecimento da técnica e da teoria, contudo, estes fatores não são 
suficientes para que a demanda do paciente seja atendida. Isto ocorre devido a vários 
impasses que tornam este tipo de atendimento bastante diverso do setting do consultório 
particular: o não pagamento em dinheiro, o vínculo com a universidade anterior ao analista 
e ao próprio setting, que se constitui de modo menos pessoal e acolhedor, haja vista a 
grande demanda de psicoterapia recebida pela Clínica Psicológica. Pretende-se, assim, 
realizar um paralelo entre os atendimentos individuais no contexto institucional e clínico, 
focando o aspecto das requeridas adaptações da técnica para o primeiro contexto. Além 
disso, pretende-se explicitar, por meio de recortes de casos clínicos, as principais 
dificuldades encontradas neste tipo de vínculo, bem como refletir sobre possíveis 
resoluções. 
Palavras-chave: Winnicott; Amadurecimento; Instituição; Clínica; Psicanálise. 
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O setting no contexto das intervenções em 
Orientação Profissional 

Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida 
 
Resumo: O projeto “Adolescência e a questão da escolha profissional, em grupo e individual 
na Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina” tem atendido solicitações por 
parte de escolas estaduais, de adolescentes que procuram a Clínica Psicológica e adultos 
interessados em Orientação Vocacional. O método é clínico, corroborado por modalidades 
de intervenções como consultas terapêuticas individual ou coletiva, imbricadas a 
compreensão de um setting winnicottiano. Os adolescentes são atendidos, a sua maioria na 
própria clínica da Universidade Estadual de Londrina bem como outros contextos 
relacionados. Os resultados apontam para uma solução psicoprofilática, visto que lidam com 
questões da identidade pessoal dos envolvidos, além da questão profissional. No espaço 
temporal transicional ofertado pelo setting, surgem questões que remetem ao futuro-o 
devir.  
Palavras-chave: Orientação Profissional; Psicanálise; Winnicott; Adolescência. 
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Considerações sobre uma experiência com 
dispositivos grupais em clínica-escola 

Daniel Polimeni Maireno14 
 
Resumo: Em execução desde 10 de fevereiro de 2015, o projeto de extensão Grupo de 
Espera para Inscritos na Lista de Espera da Clínica Psicológica da UEL, idealizado e 
coordenado pela Prof. Dra. Maíra Bonafé Sei, com supervisão clínica do Prof. Ms. Daniel 
Polimeni Maireno, oferece serviços na Clínica Psicológica da Universidade Estadual de 
Londrina por meio de dispositivos grupais abertos, semanais, voltados a várias faixas etárias 
e disponibilizados em diversos horários. Atualmente o projeto possui uma abrangência para 
além da inicialmente planejada: a princípio a proposta consistia em ofertar grupos de espera 
para aqueles que se inscreviam na clínica psicológica da UEL demandando tratamento 
psicoterápico individual; hoje os grupos não se restringem apenas àqueles que se inscrevem 
para atendimento, estando abertos a qualquer interessado. Esta diferença entre o que fora 
inicialmente proposto e o que atualmente tem sido oferecido aponta para uma progressiva e 
bem-vinda expansão que, por um lado, decorre da crescente demanda da população - em 
especial a de baixa renda - por auxílio psicológico; por outro lado, tal expansão decorre da 
crescente demanda dos acadêmicos do curso de Psicologia da UEL, de profissionais 
colaboradores recém-formados, bem como de estagiários vindos de outras instituições de 
ensino, por exercitarem habilidades clínicas, raciocínio teórico-metodológico, mas que 
anseiam também por atuarem efetivamente no fortalecimento deste projeto por 
entenderem-no como um dispositivo promissor e integrante da rede de saúde mental na 
cidade de Londrina. O presente trabalho tem por objetivo apontar, por meio de alguns 
recortes de experiência, de que maneira tal projeto de extensão tem favorecido tanto o 
aprendizado clínico dos colaboradores quanto ganhos terapêuticos aos participantes. 
Também se pretende aqui discutir de que maneira a expansão do projeto tem colaborado 
para o estabelecimento ou fortalecimento de laços com outros dispositivos de saúde mental, 
promovendo mudanças no que diz respeito às tradicionais formas de praticarmos o cuidar. 
Palavras-chave: Grupos de Espera; Serviço-Escola; Psicologia. 
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Análise do Comportamento e Infertilidade Conjugal: 
atendimento em grupo 

Ednéia Aparecida Peres Hayashi15 
Josy de Souza Moriyama16 

Lucilla Maria Moreira Camargo17 
Jessica Isabely Emmerich18 

Amanda Castilho de Matos19 
Ingredy Ribeiro Buss20 

Murilo Churk21 
Arthur Ribeiro22 

Jaqueline Alvernaz23 
Mariana Venceslau24 
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Lana Piassa26 

Leticia Accorsi27 
Daniel Iwashima28 

Mariane Leal29 
Cauê Guimarães30 

 
Resumo: Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2002), existe um número 
elevado de casais no mundo que enfrentam a situação de infertilidade (20 %, dos casais em 
idade reprodutiva). Trata-se de uma situação que pode gerar sentimentos negativos e 
problemas de relacionamento conjugal e social. Estudos demonstram que homens e 
mulheres que buscam tratamento para infertilidade apresentam alto nível elevado de 
estresse, sendo fundamental a implementação de estratégias de intervenção que 
beneficiem essa população. Desta forma, os objetivos deste projeto são: propiciar 
atendimento psicológico a casais com diagnóstico de infertilidade conjugal, visando a 
aprendizagem de repertório comportamental que possibilite o manejo das dificuldades 
relacionadas a este quadro; fortalecimento de reforçadores potenciais e, por fim, oferecer 
aos alunos participantes a oportunidade de aprendizado em atendimento em grupo. As 
atividades são desenvolvidas na Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina. A 
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população atendida é composta de casais com diagnóstico de infertilidade conjugal, de 
Londrina e região. O foco da intervenção é: análise funcional do comportamento emocional, 
desenvolvimento de repertório comportamental para lidar de forma mais efetiva com os 
eventos estressores decorrentes da condição de infertilidade, tais como: repertório de 
tomada de decisão e resolução de problemas; repertório interpessoal, a fim de promover 
melhora na qualidade dos relacionamentos conjugal, familiar e social, dentre outros. Nestas 
sessões, os terapeutas arranjam contingências para que os clientes analisem funcionalmente 
suas dificuldades relacionadas à infertilidade e aprendam classes de respostas que 
contribuirão para a ampliação do repertório comportamental para lidar com as dificuldades 
relacionadas a este quadro. Durante todo o processo, serão realizadas avaliações 
quantitativa (inicial e final) e qualitativa, através de dados obtidos com entrevistas e com os 
relatos das sessões da intervenção em grupo. Após o término do programa de intervenção, 
os participantes que não apresentam melhoras significativas são encaminhados para 
psicoterapia individual. 
Palavras-chave: Infertilidade conjugal; Atendimento em Grupo; Reforçadores Potenciais. 
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Atendimento psicológico em grupo para pessoas 
obesas  

Lucilla Maria Moreira Camargo Simões31 
Josy de Souza Moriyama 

Ednéia Aparecida Peres Hayashi 
Josiane Cecília Luzia 

Norma Sant´ana Zakir 
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Tatiana Franco Andrade33 
 
Resumo: A obesidade está associada ao desenvolvimento de depressão e a comportamentos 
de esquiva social, que refletem diretamente sobre a qualidade de vida do indivíduo obeso. O 
impacto negativo deste conjunto de fatores sobre a saúde emocional de pessoas obesas 
indica a relevância de se implantar programas de apoio psicológico que as beneficiem. Desta 
forma, o projeto de “Atendimento Psicológico em grupo para pessoas obesas”, desenvolvido 
na clínica psicológica da Universidade Estadual de Londrina, teve como objetivo prestar 
apoio psicológico grupal a esta população, enfocando questões como a ansiedade enquanto 
resposta adaptativa, a impossibilidade de controlar sentimentos e pensamentos, 
consequências do comportamento de esquiva experiencial, aceitação, metas e valores de 
vida e enfrentamento de situações. Participaram do projeto em média 50 pessoas divididas 
em quatro grupos, atendidos ao longo dos três anos de execução do projeto. Cada grupo 
teve duração média de 14 semanas. As sessões foram realizadas semanalmente, com 
duração de 90 minutos. Ao final dos grupos pôde-se observar que os participantes 
conseguiram desenvolver os repertórios necessários para mudança de sua qualidade de vida 
e foram capazes de estabelecer relações funcionais acerca de seus comportamentos. De 
acordo com o relato dos participantes, suas relações com os hábitos alimentares mudaram 
de forma significativa também, bem como os sentimentos que associavam ao 
comportamento alimentar, antes da intervenção. Além disso, os participantes relataram ter 
aprendido a lidar de uma nova forma com sentimentos desagradáveis, deixando que eles 
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tivessem menos interferência em suas vidas. A perda de peso, embora não tenha sido 
objetivo direto do grupo, foi observada em alguns participantes. 
Palavras-chave: Obesidade; Atendimento Grupal; Apoio Psicológico. 
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Psicoterapia psicanalítica de Casal e Família no 
contexto de serviço-escola  

Ana Carolina Zuanazzi34 
 
Resumo: A proposta de intervenção psicológica no âmbito familiar teve origem entre as 
décadas de 1940/1950 nos Estados Unidos, Inglaterra e Argentina. Surgiu a partir de 
observações da interação entre pacientes psiquiátricos graves e sua família com o objetivo 
de atuar diretamente na dinâmica familiar, favorecendo mudanças em sua estrutura e 
padrões de conduta. A psicanálise de família surgiu então como uma abordagem para 
compreender aspectos relacionados a tal grupo. Juntamente ao desenvolvimento de teorias, 
houve o refinamento da própria definição de família. São poucos os serviços-escola que 
oferecem atendimento a casais e famílias apesar de sua necessidade e relevância 
frequentemente apontada em estudos. É sabido que esse espaço é favorecedor do 
amadurecimento do aluno enquanto profissional da psicologia, possibilitando observar na 
prática conteúdos até então apenas teoricamente estudados. Através da experiência 
supervisionada o aluno desenvolve habilidades e aprende técnicas de importância para sua 
futura vivência profissional. O projeto implementado na Universidade Estadual de Londrina 
presta-se como um modelo que abarca os pressupostos elencados pelo Conselho Nacional 
de Educação, ou seja, atende a comunidade externa e contribui para formação do aluno. 
Desde sua inauguração em 2012, o projeto já atendeu 71 famílias ou casais, beneficiando 
212 pessoas em 473 atendimentos. Quanto aos terapeutas-estagiários além de exercerem a 
prática psicológica nesse tipo específico de atendimento, muitos foram beneficiados com 
auxílios financeiros através de bolsas. Há divulgação científica de pesquisas realizadas 
paralelamente aos atendimentos, muitas delas desenvolvidas pelos próprios alunos em 
formação. Compreende-se que essa iniciativa contribui com comunidade externa a 
universidade uma vez que comprovadamente presta serviços de crescente demanda, 
contribui com comunidade acadêmica através da experimentação dessa modalidade 
psicoterápica ainda pouco presente nas grades curriculares de graduação e, por fim, 
também enriquece a comunidade científica, divulgando achados que beneficiam o diálogo 
entre pesquisados e consequentemente, retroagindo sobre a comunidade externa e 
acadêmica. 
Palavras-chave: Terapia de Casal; Terapia de Família; Serviço-Escola, Psicanálise. 
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Clínica Psicológica UniFil: Trajetória, características e 
pesquisas 

Denise Hernandes Tinoco (UniFil)35  
Clóvis Eduardo Zanetti (UniFil)36 

 
 
Resumo: O presente trabalho visa apresentar a trajetória histórica da Clínica-Escola de 
Psicologia da UniFil e discutir o lugar, a função e a importância desta modalidade de Serviço 
no contexto das práticas clínicas contemporâneas. Iniciado em 1972, o curso de Psicologia 
da UniFil é um dos mais tradicionais do Paraná e sua Clínica de Psicologia presta serviços à 
comunidade desde 1979. Com mais de três décadas de existência a Clínica da UniFil tem por 
objetivo e função articular ensino, pesquisa e prestação de serviço à comunidade do 
município de Londrina e Região. Os atendimentos à população são realizados por alunos e 
supervisionados por docentes do curso em 14 diferentes Disciplinas de Estágio e 10 
Disciplinas Práticas em diferentes ênfases e propostas. Os atendimentos são prestados nas 
modalidades individual, grupal, familiar, com casais e instituições. Nesta conferência, com 
objetivo de contribuir com o debate sobre práticas clínicas no contexto da clínica-escola 
faremos um recorte nesta trajetória do serviço visando apresentar algumas pesquisas 
realizadas na Clínica-Escola da UniFil, são elas: a) Caracterização clínica, sócio demográfica e 
histórica da Clínica-Escola de Psicologia UniFil; b) Caracterização do público e da demanda 
por atendimento infantil; c) Caracterização da urgência subjetiva no contexto da Clínica-
Escola, e um quarto projeto realizado junto a “Rede Clínica” que articula três Laboratórios de 
Clínica e Pesquisa ligados a Universidade de São Paulo, e que investiga a supervisão, 
construção e escrita do caso clínico no ambulatório universitário. Tais práticas foram 
propostas visando contribuir com a construção de um conhecimento útil que aproxime o 
aluno de sua comunidade, e ao professor a possibilidade ter em mãos um referencial clínico 
e teórico contextualizado, que permita articular a sala de aula com a pesquisa e a extensão. 
O que efetivamente pode agregar qualidade a formação do psicólogo e aos atendimentos 
prestados à comunidade.  
Palavras-Chave: Clínica-Escola; Práticas Clínicas; Ensino; Pesquisa; Extensão. 
  

                                                      
35

 Psicóloga, Doutora em Psicologia Clínica, PUC-SP, Professora Titular e Coordenadora do Curso de Psicologia 
da UniFil, Coordenadora e Supervisora da Residência em Psicologia Clínica e da Saúde UniFil; e-mail: 
psicologia@unifil.br  
36

 Psicólogo, Doutorando em Psicologia Clínica IP-USP, Pesquisador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e 
Psicanálise – USP, Professor do Curso de Psicologia da UniFil, Supervisor da Residência em Psicologia Clínica e 
da Saúde UniFil. Coordenador da Clínica de Educação para Saúde CEPS- UniFil; e-mail: clovis.zanetti@unifil.br 

mailto:psicologia@unifil.br
mailto:clovis.zanetti@unifil.br


Anais da I Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia: 40 anos de Clínica Psicológica da UEL 

ISBN - 978-85-7846-385-4 - Universidade Estadual de Londrina  
25 

Núcleo de prática em Psicologia da PUCPR - Campus 
Londrina: futuros desafios 

Marcos Roberto Garcia37 
 
Resumo: O Núcleo de Prática em Psicologia (NPP) foi inaugurado em 26 de junho de 2016, 
como unidade suplementar do curso de Psicologia. O NPP é parte importante para a 
construção e consolidação do conhecimento do estudante do curso de Psicologia, como 
previsto no Art. 25 das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 
Psicologia de 2011. O NPP está localizado no Campus da PUCPR em Londrina, com a missão 
de proporcionar aos estudantes um ensino de excelência, integrando teoria e prática, na 
valorização das questões humanas. O NPP prima em produzir relações, nas quais o 
estudante seja autônomo na construção de sua trajetória profissional, buscando a melhor 
forma de se dedicar à ajuda do próximo, bem como aprimorar o seu senso crítico, podendo 
rever sua prática continuamente. Objetiva contribuir para a formação de psicólogo 
articulando a demanda da rede, prestar serviço à comunidade de Londrina e região; 
proporcionar meios e instrumentos de pesquisa; tornar-se um centro de referência de ações 
integradas; e desenvolver projetos interdisciplinares ligados ao ensino, pesquisa e extensão. 
Em três meses de funcionamento, o NPP atende 29 pessoas, possui 71 pessoas triadas e 52 
pessoas em lista de espera. Os campos de saúde, processos educativos e de gestão, atendem 
instituições e comunidades conveniadas. Além das demandas atendidas, foi solicitado ao 
NPP atendimento aos usuários da Defensoria Pública, Primeira Vara da Criança e da 
Juventude e de instituições de abrigo. Este panorama aponta para a carência de 
atendimento à população e a necessidade de organizar a rede de atendimentos entre as 
instituições de ensino. 
Palavras-chave: Psicologia, Serviço-escola, PUCPR, Atendimento em rede. 
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Construção e Aprimoramento de um Serviço Escola 
de Psicologia – UNOPAR 

Natalia Mendes Ferrer38 
Paulo Guerra Soares39 

 
Resumo: A Psicologia Clínica é uma das mais tradicionais formas de atuação do psicólogo. 
Exercer esta função exige uma formação sólida, tanto teórica quanto prática. O Estágio 
Profissionalizante, que utiliza o Serviço Escola de Psicologia como campo de atuação, 
permite que o aluno possa vivenciar de maneira direta seu trabalho neste contexto. Aliado 
às supervisões constantes, os alunos têm a oportunidade de alavancar sua formação, 
contribuindo, assim, para seu desenvolvimento profissional e humano. Além de propiciar 
espaço para a integração teórico-prática entre alunos e docentes, as Universidades também 
assumem responsabilidades em relação às demandas da comunidade em que se encontra 
inserida. No Curso de Psicologia da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, Campus Piza, o 
aluno realiza, nos dois últimos semestres de sua formação acadêmica, o Estagio 
Profissionalizante o qual se desenvolve no Serviço Escola de Psicologia. Este trabalho tem 
como objetivo relatar a experiência de construção, organização e aprimoramento dos 
serviços oferecidos neste local de estagio, bem como apresentar dados dos seus primeiros 
anos de implantação, descrevendo sua clientela, como se dá o processo da triagem, grupos 
terapêuticos, e as demandas educacionais, jurídicas e de saúde. Tal relato se faz de grande 
importância para que possamos discutir a estruturação e o aprimoramento destes serviços. 
Palavras-chave: Serviço Escola; Atendimento Clínico; Estágio Profissionalizante. 
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Práticas da Clínica-Escola de Psicologia da Faculdade 
Pitágoras de Londrina 

Daniel Constantino Cunha40 
Maria de Lourdes Sperandio41 

 
Resumo: O presente trabalho está inserido na mesa-redonda “Serviços-Escola de Psicologia 
em Londrina” e teve por objetivo expor as práticas psicológicas que ocorrem na clínica-
escola da Faculdade Pitágoras de Londrina. Nesta clínica a maioria dos serviços são de 
psicoterapia individual, contudo há outros serviços disponíveis para a comunidade, tais 
como orientação para pais, atendimentos em grupo e familiar, orientação profissional e 
avaliação neuropsicológica. Estes serviços são usualmente realizados por alunos dos últimos 
semestres da graduação. Os estagiários são supervisionados por professores de diversas 
abordagens. No primeiro semestre de 2016 foram ofertadas supervisão em psicanálise, 
análise do comportamento, cognitivo-comportamental e humanista. A clínica oferece 
serviços para crianças, adolescentes, adultos e idosos, não havendo restrições de 
atendimento em relação à idade. Considerando todos os casos atendidos desde a abertura 
da clínica-escola até meados de 2015, o público atendido maior de idade foi formado 
principalmente por mulheres, compondo aproximadamente três quartos do total. Para o 
público menor de idade, os atendimentos de meninas representaram aproximadamente 
60% do total. A idade dos adultos atendidos variou de 18 a 76 anos, mas 60% dos pacientes 
tinham entre 20 a 40 anos. Para o público infantil a distribuição das idades ocorreu de forma 
equilibrada após os cinco anos de idade, contudo o atendimento de crianças menores de 
quatro anos foi consideravelmente mais raro. Também foi possível notar que, em relação ao 
uso de medicamentos, quase a metade dos adultos atendidos faziam uso de algum tipo de 
fármaco, enquanto que a proporção entre os menores de idade não ultrapassou um quarto 
do total. A maior parte dos casos atendidos é de pessoas que residem na cidade de Londrina, 
mas houve atendimentos de pessoas que moram nas cidades vizinhas, principalmente 
Cambé e Ibiporã.  
Palavras-chave: Clínica-escola, psicoterapia, psicologia, formação profissional. 
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A prática clínica em psicologia sob o enfoque da 
terapia cognitivo-comportamental (TCC)  

Martina Daolio de Oliveira42 
 
Resumo: A proposta do minicurso é apresentar a Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) 
que se configura como um sistema de psicoterapia, proposto e desenvolvido por Aaron Beck 
e seus colaboradores. Integra um modelo cognitivo de psicopatologia, e um conjunto de 
técnicas e estratégias terapêuticas baseadas diretamente nesse modelo. Seu princípio básico 
é de que nossas representações de eventos internos e externos, e não um evento em si, 
determinam nossas respostas emocionais e comportamentais. Trabalha basicamente com a 
identificação e reestruturação de três níveis de cognição: pensamentos automáticos, crenças 
intermediárias e crenças nucleares. Nossas cognições ou interpretações, as quais refletem 
formas idiossincráticas de processar informação e representar o real, constituiriam a base 
dos transtornos emocionais, os quais seriam definidos, em TCC, mais propriamente como 
transtornos de processamento de informação. A TCC adota uma abordagem estruturada, 
mas apoia-se em uma relação colaborativa entre o terapeuta e o paciente, na qual ambos 
têm um papel ativo através do processo psicoterápico. Objetiva não apenas a resolução dos 
problemas imediatos do paciente, mas, através da reestruturação cognitiva, busca dotá-lo 
de um novo conjunto de técnicas e estratégias cognitivas para, a partir daí, processar e 
responder ao real de forma funcional, sendo o funcional definido como formas que 
concorrem para a realização de suas metas. Esta forma de terapia é de tempo curto e 
limitado e a eficácia comprovada através de estudos empíricos, em várias áreas de 
transtornos emocionais, como depressão, transtornos de ansiedade, dependência química, 
transtornos alimentares, dificuldades interpessoais (terapia de casal e de família), 
transtornos psiquiátricos, etc., para adultos, crianças e adolescentes, nas modalidades 
individual e em grupo.  
Palavras chave: Terapia Cognitivo-Comportamental; Psicoterapia; Reestruturação Cognitiva.  
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Perls e a Gestalt-terapia  

Letícia Pires Küster43 
Renata Carolina Silva44 

 
Resumo: Friederich Salomon Perls, psiquiatra e psicoterapeuta alemão, é considerado o 
fundador da Gestalt-terapia, abordagem psicoterapêutica que se enquadra como Psicologia 
Humanista. Contextualizar histórica, política e culturalmente a biografia do Perls em relação 
à suas obras é essencial para compreender seu pensamento. Fritz Perls, como é comumente 
chamado, nasceu em 1893 em Berlim em uma família de origem judaica. Formou-se em 
Medicina e atuou como neuropsiquiatra. Durante sua carreira esteve em contato com 
analistas e supervisores expoentes da psicanálise, tendo ele mesmo feito análise pessoal por 
muitos anos. Ele e sua esposa, Laura Perls, mudaram-se para a África do Sul em 1935, 
fugindo da perseguição nazista na Alemanha. Lá continuaram a exercer a psicanálise e 
fundam o Instituto Sul-Africano de Psicanálise. Seu primeiro livro publicado em 1942 foi 
“Ego, Fome e Agressão – Uma Revisão da Teoria e do Método de Freud”, uma crítica a 
psicanálise e o início das ideias de Gestalt-terapia. Mudou-se para Nova Iorque em 1946 
onde entrou em contato com pessoas de diversas áreas com quem ele sentia afinidade 
intelectual, dando formação ao que ficou conhecido como “Grupo dos Sete”. O nascimento 
oficial da Gestalt-Terapia foi em 1951 com a publicação de “Gestalt Therapy: Excitement and 
Grownt in the Human Personality” escrito por Perls e seus colaboradores Paul Goodman e 
Hefferline, e ocorreu simultaneamente com o movimento de contracultura norte-americana. 
Um ano depois funda o Instituto Gestalt de Nova York. Ao total publicou cinco obras sobre 
Gestalt-terapia, ministrou workshops propagando sua teoria, fundou também institutos em 
Cleveland e em Vancouver, no Canadá. Morreu em Chicago em 1970. Suas obras 
permanecem referencias na abordagem, no entanto a teoria e a prática já passaram por 
profundas reformulações (especialmente nos EUA na década de 80) e são constantemente 
enriquecidas e aprimoradas por pesquisadores da área.  
Palavras-Chave: Gestalt-terapia; Friederich Perls; Psicologia Humanista.  
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Terapia familiar sistêmica clínica  

Fernanda Barutta Pierri45 
 
Resumo: A Terapia Familiar Sistêmica tem como objetivo trabalhar não só o indivíduo, mas a 
família como um todo, na medida em que reconhece que o paciente tem influências 
significativas de todas as questões, boas e ruins da família. Autores como o antropólogo 
Bateson e o psiquiatra Don Jackson, iniciaram os estudos e pesquisas que fundamentaram a 
abordagem Sistêmica e quebraram os moldes de uma visão individual dos problemas. Um 
instrumento fundamental dentro da Terapia Familiar Sistêmica é uso do genograma, que 
consiste em mostrar as repetições de família, os legados, rituais, costumes, relacionamentos 
e cultura através construção de um desenho da árvore genealógica da família. O objetivo do 
mini-curso é apresentar os conceitos fundamentais da Terapia Familiar Sistêmica, mostrando 
a importância do atendimento não só do paciente, mas sim de toda sua família. As 
mudanças do ciclo de vida familiar será um assunto abordado na exposição com a finalidade 
de mostrar as transformações geradas na família e as principais crises; também será citada a 
estrutura de família que mostra as fronteiras (normas e regras) e composição de hierarquia. 
A cibernética será apresentada como outro conceito importante e relevante na prática do 
terapeuta familiar sistêmico: Este conceito pode ser descrito como a busca da homeostase 
(equilíbrio) do indivíduo e da família será realizada a construção do Genograma que é o 
retrato gráfico da história e o padrão familiar junto aos estudantes, também a estrutura 
familiar que mostra a organização e as transações, e observação e identificação de qual fase 
se encontra a família no ciclo de vida familiar. 
Palavras-chave: Terapia Familiar Sistêmica; Genograma; Estrutura de Família; Cibernética. 
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Arteterapia: o uso psicoterapêutico do Mandala  

Paula de Souza Cardoso46
 

 
Resumo: A Psicologia clínica atual tem se apropriado de técnicas milenares de proteção, 
prevenção e promoção da saúde, como é a arteterapia. Esta utiliza diversas técnicas 
plásticas, como música, teatro, pintura, dança, modelagem, desenho, fotografia, mandala, 
dentre outras, abrindo campo à comunicação não verbal e a livre expressão dos seus 
pacientes. As imagens e movimentos corporais expressos de modo livre são carregados de 
afetividade e trazem conteúdos conscientes e, também, do inconsciente pessoal e coletivo. 
Nesse ambiente de possibilidades a utilização do mandala pode trazer a compreensão da 
dinâmica psíquica que mobilizado o indivíduo e, também, pode servir como um “foco de 
uma câmera fotográfica”, possibilitando ao paciente expressar conteúdos que não puderam 
ser vivenciados plenamente e vivenciar novamente essas emoções. Este é um processo 
criativo e acolhedor, que possibilita transformações e ressignificação de histórias pessoais e 
compreensão de dinâmicas arquetípicas que influenciam profundamente na vida do 
paciente. Esse manejo psicoterápico tem um de seus precursores Carl Jung, que propôs com 
pacientes psiquiátricos a possibilidade de desenhar no setting analítico, e no mesmo período 
histórico, Nice da Silveira e Osório Cesar, psiquiatras brasileiras, propuseram a utilização de 
técnicas artísticas no tratamento de seus pacientes psiquiátricos. Com esse respaldo teórico 
e prático, esta oficina tem como objetivo propiciar aos participantes uma vivência 
arteterapêutica focada na emersão dos sentimentos e demonstrar a potencialidade de 
análise através das imagens e dos símbolos. 
Palavras-chave: Arteterapia; Mandala; Símbolo. 
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Corpo e Psicanálise: da dança à escrita  

Selmara Merlo Londero47
 

 
Resumo: Vários são os discursos que relatam um certo entorpecimento, adormecimento, 
anestesiamento do corpo. Relatos de um corpo que não sente, não respira direito, que vive 
dolorido, tenso, cansado, embotado em suas capacidades criativas. Os trabalhos físicos 
prescritos geralmente têm um caráter mecânico, no sentido de que o movimento é pensado 
em relação a sua funcionalidade (e não pela atualização), que mantém uma relação com um 
corpo esteticamente idealizado e o mantém sob este comando. A proposta da oficina se 
baseia nas questões trabalhadas no doutorado da autora em psicologia clínica, que partiu da 
seguinte questão: com seu superinvestimento no racional, terá a modernidade, recalcado o 
corpo nas suas possibilidades de conhecimento do vivo? Visa realizar uma problematização 
do corpo, discutindo o real da pulsão e o gozo feminino como possibilidades de questionar 
as dicotomias mente/ corpo, razão/afeto, presentes em nossa cultura. Esta oficina propõe 
por meio do movimento, da improvisação em dança, ampliar as percepções corporais e 
buscar um estado de consciência, em que os excessos das racionalizações possam ceder 
espaço aos movimentos imagens-palavras do inconsciente. Aposta que a vivência com a 
dança possa se tornar um dispositivo de escrita. As experimentações pretendem se afastar 
do excesso de significações, do desgaste da palavra as quais apartam o corpo de seus afetos, 
possibilitando a vivência de abertura para acolher a instabilidade gerada pelas afetações e 
pelos embates das forças da vida. Experimentar o movimento da dança como resistência à 
captura da disciplinarização do corpo e como abertura para as conexões que o movimento 
faz, pode produzir uma escrita pulsional. Na associação livre de movimentos, o saber do 
corpo ou a pulsão são a mola propulsora dos movimentos que levam a dançar e a escrever. 
A criação do texto se faz por meio da sublimação.  
Palavras-chave: Dança; Corpo; Escrita; Psicanálise. 
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O Contador de histórias e o Terapeuta: aproximações 
do saber ouvir em Psicologia Analítica 48 

Helton Marculino de Souza49 
Pamela Salles da Silva50 

 
Resumo: O contar histórias enquanto arte milenar carregada de sentido traz como potência 
a necessária relação direta entre contador e ouvinte. Seja ela enquanto o homem ainda 
desenhava em cavernas até as produções contemporâneas por meio das vias digitais. As 
relações sociais envolvem o atravessamento de histórias, ou seja, contamos, ouvimos, 
compartilhamos histórias em comum. Objetiva-se através da oficina de contação de histórias 
tecer um paralelo com a escuta da Psicologia Analítica, na qual o ouvinte deve apropriar-se 
da história ou seja “escutá-la”, sendo este o ato de atribuir sentido ao que se ouve, um 
“sentir visceral”, para então apropriar-se dessa. O método almeja promover aos 
participantes o contato com uma história, senti-la em seus meandres, suas intenções, 
desvelar o que está por trás, pois há sempre algo não dito no espaço entre a jovem donzela 
e a bruxa, o príncipe corajoso e o monstro, para que os participantes da oficina possam 
então devolvê-la a partir das imagens que lhe ocorrem, para assim ocupar o papel de 
narrador. O contato com uma história, ou seja, o momento atemporal que se forma quando 
uma história está sendo narrada, nos possibilita sentir e observar suas potências tanto no 
narrador quanto no ouvinte. Essa relação dialética é fundamental no encontro analítico 
proposto pela Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. Através de sonhos e fantasias 
contamos a nós mesmos nossa própria história ou mito, nas ações e imagens expressas 
nessas vias observam-se os símbolos manifestos como ideia intuitiva possível a situação do 
indivíduo. Considerar a potência dos símbolos expressos na pessoa em processo de análise 
junto a ela é viabilizar que o paciente se aproprie do próprio mito, e torne-se assim engajado 
do próprio processo de individuação, para vir a ser o que lhe é possível. 
Palavras-chave: Contação de histórias; Símbolo; Psicologia Analítica. 
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Gestalt-terapia: uma terapia do contato  

Letícia Pires Küster51 
Renata Carolina Silva Santos52 

 
Resumo: Tendo como principais fundamentos a Fenomenologia e o Existencialismo, a 
Gestalt-Terapia, unida a outras linhas como a Terapia Centrada no Cliente, protagonizou em 
meados dos anos 50 o surgimento da Psicologia Humanista. Esta nova escola da Psicologia, 
como o próprio nome sugere, coloca o homem como centro, o percebendo como 
necessariamente livre e responsável por suas escolhas e sua existência, fazendo-se a cada 
instante no presente, aqui-e-agora. Não busca encaixar o homem dentro de conceitos e 
teorias, mas sim vê-lo como responsável por si e suas atitudes, com tendência auto-
realizadora e possibilidades intrínsecas à existência. Um dos principais conceitos da Gestalt-
Terapia é o “contato”, através do qual a pessoa se relaciona de forma verdadeira consigo 
mesma, com o mundo e com o outro, os experienciando através dos níveis cognitivo, 
emocional e comportamental. O contato permeia a existência humana. O contato se faz no 
todo e o homem se faz no contato, e sem essa concepção de totalidade não se pode definir 
o homem, não se pode reconhecê-lo. O contato se baseia na união e separação. Para que 
ocorra um contato saudável devem haver estes dois pontos. A pessoa deve ser capaz de 
aproximar-se, unir-se e depois separar-se. Contudo, muitas vezes para se alcançar um 
contato saudável que promova o crescimento e desenvolvimento do indivíduo é necessário 
o auxílio do terapeuta. E uma das formas mais utilizadas na Gestalt-Terapia é o uso de 
experimentos, que possibilitam experiências e vivências de sentimentos ou situações no 
aqui-agora, assim como emergem no presente e em um ambiente seguro. O contato 
experienciado deste modo e neste contexto proporciona descobertas e percepções que 
refletem no todo, gerando desde pequenas conclusões acerca de si próprio a grandes 
mudanças. 
Palavras-chave: Gestalt-Terapia; Frederick Perls; Contato; Ciclo do Contato. 
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Criando recantos de beleza e resistência: dança do 
ventre e mulhermorfose 

Alejandra Astrid León Cedeño53 
 
Resumo: A Psicologia tem se dedicado muito mais a estudar as relações de poder e as 
organizações hierárquicas do que as iniciativas potentes que, dia a dia, apontam 
diretamente no coração do capitalismo contemporâneo. O propósito desta oficina é apontar 
para essa outra perspectiva. Quando se pesquisa no cotidiano, recantos de beleza e 
resistência aparecem por toda parte, inclusive no nosso corpo. Quando respiramos e nos 
movimentamos diferentemente, podemos construir, mesmo que em solo estéril, apostas 
pessoais e coletivas pela vida forte. Tais apostas podem parecer ínfimas perante a 
desigualdade e o horror existentes; entretanto, se tecidas em uma rede de milhares de 
pequenos gestos, aparece um cotidiano com muito mais beleza do que o mostrado pela 
mídia contemporânea. Nesse sentido, a dança do ventre pode ser trabalhada como 
expressão artística com alcance terapêutico; como dispositivo de produção de subjetividade 
e transformação de si, que tem sido utilizado durante 7 mil anos para se reerguer e se 
conectar consigo mesma e com outras mulheres na resistência frente à violência patriarcal, à 
falta de recursos e, na contemporaneidade, à violência simbólica atrelada à "ditadura do 
corpo perfeito". A presente oficina será um espaço de dança e fala sobre aquilo que 
precisamos expressar e movimentar: a vida e a morte, a alegria e a dor; a transformação que 
vivemos ao lidarmos com nossas perdas. Conectando-nos com a nossa respiração, 
dançamos, nos centramos, nos refazemos e construímos com beleza novas oportunidades 
de vida, passando “de lixo a mulher e de mulher a deusa”. Destarte, construiremos, juntas, 
argumentos sobre os efeitos e possibilidades da dança do ventre em articulação com a 
Psicologia, como espaço de expressão, acolhimento e saúde. 
Palavras-chave: Dança do Ventre; Resistência; Potência; Mulhermorfose. 
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O corpo que fala: campo da Educação Somática  

Débora Beckner de Almeida Leitão Prado Vieira54 
 
Resumo: O conceito da Educação Somática teve sua origem na Europa no inicio do século 
XX, período que o movimento corporal passou a ser objeto de pesquisas de numerosos 
estudiosos e especialistas reformadores do movimento corporal; diferentes métodos 
corporais compõem este campo teórico e prático que agrega características semelhantes nas 
práticas corporais e que foram pontuadas e nomeadas, a partir de 1970, pelo filósofo e 
professor do método Feldenkrais, Thomas Hanna, como campo somático. O corpo e soma: 
soma é o corpo subjetivo, ou seja, o corpo vivenciado á partir da sensação, percepção e 
consciência do movimento. Esta prática, que tem o movimento corporal como instrumento 
transformador dos desequilíbrios posturais, biomecânicos, cognitivos e emocionais integra o 
aprendizado, a consciência e o movimento humano na construção do conceito de corpo 
enquanto experiência. O primeiro grupo deste movimento deu origem às escolas clássicas de 
cuidados corporais como o método de Moshe FELDENKRAIS; Mathias ALEXANDER; dr. 
L.Ehrenfreid - GINÁSTICA HOLÍSTICA; Gerda Alexander - EUTONIA; body mind century B.M.C. 
dando sequência a outros grupos até a atualidade. Há algumas décadas estes métodos estão 
sendo redescobertos e conquistando espaço nos meios acadêmicos, consultórios e clinicas. 
No Brasil ainda é muito pouco conhecido. Este trabalho tem o objetivo de apresentar o 
campo da Educação Somática e sua possível relação com a psicologia, através de uma 
vivência prática. 
Palavras chaves: Práticas Corporais; Consciência do Movimento; Educação Somática; 
Cuidados Corporais; Sensação; Percepção. 
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A agressividade da criança como solicitação de 
cuidado parental suficientemente bom 

Ana Maria Gimenes Rodrigues55 
Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis56 

 
Resumo: Alguns autores consideram que a base do comportamento agressivo infantil se 
encontra nas relações parentais, mais precisamente nas falhas de suas funções. Com base 
nos estudos de Winnicott (1982), verifica-se que direta ou indiretamente a agressividade 
constitui reação à frustração sendo muitas vezes necessária a existência de um ambiente 
que propicie um lugar de reconhecimento e legitimação dos seus aspectos construtivos e 
destrutivos, e que ofereça a possibilidade de reparação dos eventuais danos causados por 
estes. O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a agressividade da criança como 
solicitação de cuidados parentais. A análise do caso de uma criança pré-adolescente com 
sintomas de agressividade permitiu notar a dificuldade dos pais em atender às demandas de 
cuidado, bem como uma possível carência afetiva da criança decorrente do ambiente 
familiar insatisfatório. Considerando as ideias de Winnicott quanto à necessidade 
oportunidade de amadurecimento pessoal para então assumir todas as responsabilidades 
inerentes aos papéis, inclusive parentais verifica-se a necessidade analisar o 
comprometimento do processo de amadurecimento dos pais e as possíveis consequências 
para os filhos. Através dos relatos dos pais da criança deste caso foi é possível notar as 
dificuldades de manejo parental em muitas situações cotidianas, também a falta de um 
tempo e atenção dedicado exclusivamente à criança como fatores que têm contribuído para 
as dificuldades afetivo-emocionais vivenciadas e expressas através da agressividade. Assim, 
pode-se conjecturar que no caso deste paciente não houve a evolução necessária que 
possibilitasse a manifestação de aspectos agressivos, de forma aceitável e positiva. O 
paciente parece ainda utilizar da agressão tal qual as crianças pequenas, que tentam 
aniquilar o mundo através da “destruição mágica” (Winnicott, 1982). 
Palavras-chave: Agressividade; Relação Parental; Criança; Amadurecimento. 
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A clarificação da demanda como intervenção 
terapêutica no serviço do Pronto Atendimento 

Psicológico 

Maria Antonia Di Palma Xavier Aguiar57 
Gabriela Iamara Lupianhe Pereira58 

Paulo Victor Bezerra59 
Maíra Bonafé Sei60 

 
Resumo: O Pronto Atendimento Psicológico é um serviço oferecido pela Clínica Escola de 
Psicologia da Universidade Estadual de Londrina, criado com o objetivo de ser uma 
alternativa às longas filas de espera de psicoterapia, tendo em vista que o atendimento não 
necessita de agendamento prévio. A Clínica Psicológica dispõe de dois plantonistas 
majoritariamente do 5ª e 4ª ano, que realizam os atendimentos de segunda à sexta feira, 
das 12h ás 14h, sendo que na quarta-feira funciona das 8h ás 18h e segunda-feira das 18h ás 
20h. O plantão caracteriza-se por ser uma intervenção de acolhida, em que o usuário do 
serviço é atendido no momento de sua crise, sendo assim, de caráter imediato e breve. Por 
meio da escuta clínica, o plantonista ouve a queixa do sujeito em seu momento de 
necessidade e conjuntamente a ele, procura identificar possibilidades de elaboração sobre a 
queixa emergente, sendo este o processo de clarificação da demanda. O objetivo é que o 
usuário do serviço consiga discriminar e perceber recursos próprios ou externos que o 
podem ser facilitadores para sair do quadro atual em que se encontra. Ao final do 
atendimento, pensa-se na forma mais adequada de encaminhamento para o caso, portanto, 
além de ser oferecido um lugar de escuta com quem busca o serviço, os plantonistas podem 
exercer e desenvolver habilidades a cada encontro com o inesperado no contexto clínico. No 
presente trabalho, o Pronto Atendimento Psicológico será ilustrado a partir de um caso 
atendido por uma plantonista do projeto de extensão, a fim de discutir como se dá o 
funcionamento do mesmo, seus objetivos, desdobramentos e encaminhamentos.  
Palavras-chave: Pronto Atendimento Psicológico; Clínica Escola; Relato de caso. 
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A clínica psicanalítica com famílias: a similaridade de 
nomes entre pai e filho e a posição identificatória 

transgressora ao progenitor 

Isadora Nicastro Salvador61 
Maíra Bonafé Sei62 

 
Resumo: O presente trabalho visa relacionar os aspectos identificatórios existentes em uma 
família atendida pela Clínica Psicológica da UEL, em que fazem parte deste atendimento 
apenas mãe e filho. Tais aspectos de identificação se mantêm devido à similaridade de 
nomes entre pai e filho. Entende-se que a repetição do nome do pai possui uma 
particularidade importante de ser entendida e elaborada quanto à configuração da família 
em questão e quanto às vinculações desta. Trata-se de uma família com histórico de 
drogadição, de acordo com os relatos dos pacientes e com um recurso arteterapêutico 
utilizado em sessão, o genograma. O pai, principalmente, é usuário de crack e já esteve 
presente em algumas sessões de terapia familiar, antes da separação conjugal. Dessa forma, 
constata-se que a escolha do nome do filho, sendo seu prenome o mesmo que o do pai, 
possui desdobramentos neste descendente relacionados à posição de transgressão de 
regras. É designado ao filho um futuro semelhante ao do pai, e por este motivo, há um forte 
receio da família. Além disso, o nome tem um caráter bíblico, que também se associa com o 
lugar em que esta criança ocupa em sua família de origem, já que ele vivencia contextos de 
violência, sendo ele o designado para sanar os problemas familiares. Há também uma não-
separação da relação entre mãe e filho no Complexo de Édipo, a qual deveria ser feita pela 
atuação do pai e pelas regras impostas por ele. A reverberação disso é uma extrema 
projeção da mãe no filho, colocando-o em lugar de esposo e cuidador da casa. Com isso, 
pode-se entender que a escolha deste nome reflete diretamente nas identificações psíquicas 
produzidas pela família, e de como esta denominação reverbera nos diversos contextos em 
que a criança está inserida, como na escola, por exemplo. 
Palavras-chave: Psicanálise com famílias; Escolha do nome; Identificação; Transgressão.  
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A Dúvida e o Devir da Escolha Profissional de 
Adolescentes do Ensino Médio 

Rosemarie Elizabeth Schmidt Almeida63 
Jádia Cristina Dos Santos64 

Ana Maria Gimenez Rodriguez65 
Giovanna Sandoval Fioresi66 
Geovanna Moreno Cianca67 

Jéssica Cardoso Roque68 
Yuriko Siu Takeda69 

 
Resumo: O projeto “Adolescência e a Questão da Escolha Profissional, Atendimentos em 
Grupo e Individual na Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina” tem 
propostas de atendimentos que vão sendo desenvolvidas a partir das demandas dos 
solicitantes. O método é de Consulta Terapêutica Coletiva e seus desdobramentos podem 
ser na modalidade de consulta terapêutica individual ou coletiva. Outrossim, intervém nos 
eventos institucionais relacionados a temas específicos do projeto. No evento anual, 
tradicional da Universidade - Feira das Profissões: Conhecendo a UEL, em junho de 2016, foi 
organizada uma intervenção denominada “Pitch das Profissões”, reunindo atividades que 
levassem os jovens para uma reflexão sobre seus “sonhos”, especialmente os profissionais. 
Os adolescentes que participaram, responderam um questionário formulado pelas autoras, 
observando o total de 167 alunos; desses: 89 demonstraram interesse em participar do 
Projeto de Orientação Vocacional e Profissional, sendo 34 do terceiro ano do ensino médio, 
29 do segundo ano do ensino médio, 4 alunos do primeiro ano do ensino médio e 15 não 
identificaram a série que estavam. Apenas 14 alunos do terceiro ano alegaram já saberem 
qual profissão desejam seguir, enquanto apenas 11 alunos do segundo ano já escolheram 
uma profissão. 10 alunos do terceiro e 9 alunos do segundo ano encontram-se em dúvida 
quanto a duas profissões. Dos alunos do terceiro ano, 10 não sabem o que fazer, e do 
segundo ano 9. Sob o ponto de vista da teoria do amadurecimento, essa fase da escolha 
profissional pode requerer manejos psicoprofiláticos, que poderão acontecer por meio de 
um espaço temporal transicional, no qual os adolescentes expressarão suas dúvidas ao 
chegarem à discussão acerca de si, sobre as profissões e o devir, pois cria-se um ambiente 
favorável nos grupos de O.V.P. Haja vista o número expressivo dos que interessaram-se, 
serão formados grupos, convocados a participarem da Consulta Terapêutica Coletiva.  
Palavras-chave: Orientação Vocacional; Adolescentes; Escolha Profissional.   
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A importância do brincar no psicodiagnóstico da 
criança 

Ana Paula Cavalheiro70 
Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis71 

 
Resumo: Autores psicanalíticos como Klein e Winnicott já traziam luz à noção do brincar, 
ainda que de formas diferentes, como meio de realização da psicoterapia da criança. O 
brincar auxilia no desenvolvimento saudável, nas relações sociais e exerce a função de 
comunicar-se consigo mesmo e com os outros. É uma atividade que acontece no espaço 
transicional, entre a realidade externa e o mundo interno. Enquanto o adulto encontra, 
principalmente, na associação livre um meio de acessar os conteúdos inconscientes, a 
criança entra em contato com tais conteúdos e os expressa através do brincar. Durante as 
sessões lúdicas iniciais é possível estabelecer um vínculo com a criança e realizar um 
psicodiagnóstico preliminar. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a importância 
do brincar como estratégia de investigação da problemática emocional da criança. Uma 
criança de 5 anos foi avaliada na Clínica Psicológica da UEL, através de entrevistas 
preliminares com os responsáveis e sessões lúdicas com o paciente. A criança reside com os 
avós em função de abandono materno e drogadicção de ambos os pais, já vivenciou 
agressividade física e verbal na família. Apresentou dificuldade de expressar seus 
sentimentos através da fala e, ao brincar, a comunicação paciente-terapeuta foi 
estabelecida. Através de brincadeiras realizadas com blocos de construção, foi possível 
observar como a criança representava sua fragilidade emocional. Ao mesmo tempo foi 
possível perceber como a criança buscava compreender o que se passava em seus 
relacionamentos afetivo-emocionais e a busca por melhor estruturação de si mesma. A 
partir das atividades lúdicas, espontaneamente desenvolvidas pela criança, foi possível não 
apenas conhecer as nuances do psiquismo infantil como também dar início ao tratamento 
psicoterápico. 
Palavras-chave: Brincar; Psicanálise Infantil; Psicologia Clínica. 
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A interpretação psicanalítica no Plantão Psicológico  

Maria Lúcia Mantovanelli Ortolan72 
Paulo Victor Bezerra73 

Maíra Bonafé Sei74 
 
Resumo: O Plantão Psicológico, ofertado na Clínica Psicológica da UEL desde o início de 
2015, é uma modalidade de atendimento psicológico que oferta um espaço de escuta e 
acolhimento da experiência do sujeito em sua urgência subjetiva, muitas vezes em crise. É 
um lugar em que, em um encontro único, plantonista e sujeito procuram clarificar as 
demandas trazidas e potencializar os recursos do sujeito em prol da resolução do conflito. 
Tendo em vista este objetivo do plantão, a interpretação psicanalítica se apresenta como 
uma ferramenta valiosa para acessar e conscientizar o sujeito de seus conflitos a fim de 
implicá-lo em seu sofrimento. A interpretação psicanalítica relaciona-se com as significações 
inconscientes que o sujeito apresenta, as quais, quando nomeados pelo plantonista, podem 
tornar possível ao sujeito entender suas motivações e causas de seus sintomas. Este 
trabalho objetiva exemplificar o uso da interpretação psicanalítica discutindo os limites e 
efeitos do emprego desta técnica a partir do atendimento de uma mulher de meia idade que 
foi encaminhada ao plantão devido a uma crise de pânico. Após a clarificação da demanda, 
juntamente com interpretações de sua sintomática (tremores nas pernas, falta de ar, 
sensação de queimação no tórax e na altura dos rins) o sujeito pôde entender que os 
sintomas caracterizados como um quadro de Síndrome do Pânico estavam diretamente 
relacionados à morte recente de sua mãe, em decorrência de uma complicação renal e 
pulmonar. A prática cotidiana dos atendimentos em modalidade de plantão demonstra um 
lugar para a Psicanálise dentro deste dispositivo, principalmente pela adoção das técnicas de 
escuta e interpretação psicanalíticas. Discute-se, então, como as técnicas psicanalíticas, tais 
como a interpretação, podem ser úteis às modalidades de atendimento não convencionais. 
Os resultados preliminares deste trabalho sugerem que a Psicanálise vem ganhando espaço 
em dispositivos clínicos estendidos e em contextos institucionais, a exemplo os serviços-
escola de Psicologia.  
Palavras-chave: Psicanálise; Interpretação Psicanalítica; Plantão Psicológico; Serviço-Escola 
de Psicologia. 
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A psicanálise no Pronto Atendimento: Há 
transferência? 

Kawane Chudis Victrio75 
Maíra Bonafé Sei76 

Paulo Victor Bezerra77 
 
Resumo: O Pronto Atendimento Psicológico configura-se como uma prática de acolhimento 
das pessoas no exato momento de suas necessidades, podendo, a partir deste acolhimento, 
atender à queixa manifesta do sujeito, auxiliando-o a manejar seus recursos em prol da 
resolução de seu conflito pontual. Desta forma, coloca-se a disposição dos usuários um 
tempo e espaço de escuta qualificada aberto à diversidade de demandas exigindo dos 
plantonistas uma disponibilidade para se deparar com o inesperado e a consciência da 
possibilidade de que o encontro seja único. Não perdendo de vista essas características, nos 
propusemos a refletir, a partir da experiência do serviço de Pronto Atendimento oferecido 
pelo Serviço-escola de Psicologia da UEL, acerca da aplicabilidade da psicanálise como teoria 
e técnica psicoterápica nesse contexto. Assim, neste trabalho procuramos estudar o 
fenômeno da transferência, reconhecidamente o motor do processo analítico, buscando 
responder se há ou não transferência no contexto do Pronto Atendimento Psicológico. A 
partir de uma revisão não-sistemática da literatura sobre a transferência pudemos constatar 
a complexidade da ideia de transferência e as distintas formas de sua manifestação. Alguns 
autores (NASIO, 1999; QUINET, 2009) mencionaram a existência do que eles nomeiam como 
transferência prévia, um estado de projeção e expectativa anterior até mesmo ao encontro 
com a figura do analista. De acordo com esses autores a transferência tem sua origem na 
ocasião em que o sujeito decide procurar um analista a fim de tratar de uma questão 
específica. Desse modo, devido à natureza do serviço de Pronto Atendimento Psicológico é 
necessário afirmar que não há o desenvolvimento de uma neurose de transferência, uma 
neoformação que se daria a partir de sucessivos encontros, entretanto, há uma 
transferência prévia, direcionada à instituição, ao serviço e, na ocasião do encontro, 
direcionado ao plantonista disposto a fazer uma escuta qualificada.  
Palavras-chave: Psicanálise; Serviço-escola de Psicologia; Transferência; Transferência 
Prévia; Pronto Atendimento Psicológico. 
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Análise de caso: Como comportamentos do terapeuta 
podem interferir em um caso clínico  

Ana Gabriela Santos78 
Josy de Souza Moryiama79 
Amanda Carolina Rocha80 

Livia Doro81 
 
Resumo: A psicoterapia analítico funcional (FAP) destaca que a relação terapêutica tem 
papel fundamental na terapia. Vários autores sugerem que nas sessões iniciais, deve-se 
construir a relação terapêutica, dando ênfase ao acolhimento, validação de sentimentos e 
sendo uma audiência não punitiva. O objetivo do trabalho será destacar a importância do 
vínculo e como o não estabelecimento deste pode afetar a terapia, apontando os 
comportamentos da terapeuta que podem ser considerados problema em um caso clínico 
específico. O caso se tratava de uma pessoa do sexo feminino, de vinte anos, cursando o 
ensino superior. Sua queixa inicial, destacada na triagem, era de bulimia. Até o momento, 
foram feitas sete sessões. A partir das supervisões clínicas notou-se que certos 
comportamentos da terapeuta se tornaram problema naquele caso clínico em questão. 
Percebeu-se que o repertório anterior da terapeuta era diferente do que estava sendo 
pedido naquele momento, nas sessões clínicas, o que acabou sendo um problema no 
atendimento daquele caso, sendo caracterizado, segundo a FAP, como um T1, que são 
comportamentos-problema do terapeuta. Tais comportamentos foram desenvolvidos em 
diferentes contextos, a partir da sua história de contingências, como estágios hospitalar e 
escolar, que demandam comportamentos mais pontuais e diretivos. Os T1’s eram vistos nas 
sessões quando a terapeuta intervinha rapidamente, aconselhando e tentando diminuir os 
sofrimentos da cliente, o que provavelmente tinha como consequências sentimentos de 
desvalidação de sentimentos na cliente. Tendo em vista tais comportamentos da terapeuta, 
viu-se que estes interferiram no estabelecimento de uma boa relação terapêutica, que é um 
dos principais aspectos da psicoterapia analítico funcional (FAP). A partir da análise e 
intervenção feita em supervisão, e de análises no atendimento psicológico da própria 
terapeuta, esta passou a ficar mais atenta aos comportamentos em questão e estes foram 
sendo modificados, assim como o vínculo terapeute-cliente. 
Palavras-chave: Análise do Comportamento; FAP; T1; Relação Terapêutica. 
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Associação Ciranda da Cultura e Brincadeiras 
Culturais: Atividades recreativas que vão além da 

prevenção à violência 

Aline Fernanda de Campos82 
Ana Carolina Franco Bueno83 

André Magiabelo Elias84 
Alejandra Astrid León Cedeño85 

 
Resumo: A desigualdade social, é um problema que se estende a todos os cantos do país, 
colocando milhares de pessoas todos os dias em situação de desproteção social. Tal 
realidade é mais acentuada nas periferias, onde seus habitantes convivem com cenas de 
violência e tráfico de drogas. Como alternativa a estas situações e contexto social, surgem 
ideias e práticas que visam prevenir e contraditar a violência. Partindo de tais preceitos, 
pretende-se expor aqui relatos de experiência vivenciados a partir das oficinas de 
brincadeiras realizadas no Ciranda com a comunidade do bairro na zona oeste da cidade de 
Londrina, Paraná. Participam da oficina três alunos do último ano do curso de Psicologia da 
Universidade Estadual de Londrina (mais conhecidos como “oficineiros”) que utilizam das 
teorias da Psicologia Social Comunitária, para direcionar as atividades e brincar com os 
participantes.  As oficinas ocorrem todas as quintas-feiras às 17h30 e são abertas a 
comunidade, tendo como público geralmente crianças com idades variadas. As brincadeiras 
realizadas variam entre pega-pega corrente, bobinho coletivo (jogos cooperativos) e 
queimada, esconde-esconde entre outras brincadeiras infantis. Com o passar dos dois anos 
de oficina já realizados, percebemos que a agressividade de algumas crianças diminui 
perceptivelmente durante as brincadeiras. Com as atividades realizadas também é notável o 
desenvolvimento de respeito nos relacionamentos interpessoais dos participantes, sendo 
esta uma forma mais humanizada de lidar com o outro e com os oficineiros durante as 
brincadeiras. É incontestável que, devido ao contexto da comunidade, ainda há muito a se 
caminhar e muitas crianças ainda necessitam de atendimentos especializados, além de 
programas no bairro que visem uma melhoria na qualidade de vida da população. Porém, 
não há como negar a importância da Associação e das oficinas no bairro como fonte de 
motivação a prevenção de violência, melhoria das relações sociais e de empoderamento 
desta população. 
Palavras-Chave: Prevenção de Violência; Psicologia Social; Ciranda; Brincadeiras; Relações 
Socioafetivas.  
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Avaliação psicológica com criança sem queixa 
especificada 

Thaynara Magalhães Vieira86 
Aline Cristina Monteiro Ferreira87 

Katya Luciane de Oliveira88 
Patrícia Silva Lúcio89 

 

Resumo: O presente estudo relata a avaliação psicológica conduzida em uma criança (E., 6 
anos) encaminhada ao projeto “Avaliação Psicodiagnóstica em Diferentes Contextos e 
Acolhimento na Clínica Escola do Curso de Psicologia da UEL” por uma médica pediatra do 
Hospital das Clínicas – HC/UEL, sem queixa especificada. Em entrevista com a mãe, 
observou-se que a criança fazia uso de medicação para TDAH desde os dois anos de idade, 
sem, no entanto, ter acompanhamento psiquiátrico. Foram utilizados os seguintes 
instrumentos padronizados: DFH-III – Desenho da Figura Humana; Matrizes Progressivas 
Coloridas de Raven; Escala de Maturidade Mental Colúmbia. Também foram aplicadas 
Provas Piagetianas de Conservação (líquido, comprimento, superfície); classificação (inclusão 
de classes), seriação, e noções de causalidade. Como resultados, a criança apresentou 
inteligência e desenvolvimento cognitivo dentro da média e nível de maturidade mental 
acima da média. Nas provas piagetianas, a criança apresentou nível de desenvolvimento 
esperado para sua idade em todas as provas. Do ponto de vista qualitativo, observou-se que 
a criança apresentou agilidade para execução das tarefas e não demonstrou desinteresse ou 
dispersão durante as atividades. Nesse sentido, concluiu-se que a criança possuía 
desenvolvimento cognitivo dentro do esperado e, como encaminhamento, foi recomendado 
que a família procurasse atendimento psiquiátrico para a criança a fim de rever a sua 
situação quanto à medicação. 
Palavras-chave: Avaliação Infantil; Avaliação Psicológica; Relato de Caso, Encaminhamento. 
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Avaliação psicológica em caso de suspeita de TDAH: 
divergências entre o encaminhamento e os 

resultados da avaliação 

Mariana Cristina Pereira Nunes90 
Drieli Cristina Guandeline Gouvêa91 

Katya Luciane de Oliveira92 
Patrícia Silva Lúcio93 

 
Resumo: A avaliação psicológica é uma prática exclusiva do psicólogo e é um processo que 
ajuda a subsidiar os trabalhos desenvolvidos nos mais diversos campos de atuação da 
Psicologia, devendo ser realizada de modo criterioso e cauteloso para produzir resultados 
satisfatórios. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso de uma 
avaliação psicológica realizada pelo projeto “Avaliação Psicodiagnóstico em Diferentes 
Contextos e Acolhimento na Clínica Escola do Curso de Psicologia da UEL”. A adolescente (L., 
16 anos) foi encaminhada ao projeto de Avaliação Psicológica da UEL por uma psiquiatra do 
Hospital das Clínicas (HC) com a queixa de TDAH e dificuldades escolares. Foram realizadas 
duas sessões, sendo uma com a cliente e outra com a responsável e os procedimentos e 
instrumentos utilizados foram: entrevista semiestruturada com a mãe e testes padronizados. 
Os testes aplicados foram Matrizes Progressivas Coloridas de Raven; d2 (Teste de Atenção 
Concentrada) e IFP-II (Inventário Fatorial de Personalidade). Os resultados dos instrumentos 
aplicados e as avaliações qualitativas realizadas durante as sessões demonstraram que L. 
apresentou um desenvolvimento cognitivo normal para a sua faixa etária. Contrariando as 
expectativas do encaminhamento, seu desempenho no que se refere à atenção e 
concentração foram acima da média. Finalmente, quanto a seu perfil de personalidade, 
pode-se dizer que L., também apresentou um desenvolvimento normal para a sua faixa 
etária, com traços típicos da adolescência. Os resultados apresentados não corroboraram 
com hipóteses diagnósticas do encaminhamento. Este caso demonstrou a relevância da 
avaliação psicológica para o afastamento de hipóteses sobre transtornos específicos. 
Palavras-chave: Avaliação Psicológica; TDAH; Adolescência. 
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Avaliação psicológica em criança com dificuldades 
emocionais e suspeita de TDAH 

Patrícia Silva Lúcio94 
Katya Luciane de Oliveira95 

Jaqueline Alvernaz de Miranda96 
Marina Dallaqua97 

 
Resumo: A avaliação psicológica trata de um procedimento complexo que vai além dos 
resultados instrumentais, exigindo uma habilidade clínica atenta e criteriosa por parte do 
psicólogo. Desta forma, o objetivo deste trabalho é relatar um caso encaminhado para o 
serviço de Avaliação Psicológica da UEL. A criança (K., 11 anos) foi encaminhada ao projeto 
“Avaliação Psicodiagnóstica em Diferentes Contextos e Acolhimento na Clínica Escola do 
Curso de Psicologia da UEL” pela escola e pela neurologista para avaliação psicológica devido 
a dificuldades emocionais e suspeita de TDAH. Para testar as hipóteses levantadas, após 
entrevista inicial com a mãe, foram aplicados os instrumentos na criança: Matrizes 
Progressivas Coloridas de Raven; Escala de Inteligência Wechsler para crianças IV; Escala de 
Autoconceito Infanto-Juvenil; d2 – Atenção Concentrada; Teste de Desempenho Escolar. Do 
ponto de vista da inteligência, K. obteve classificação média. Quanto ao desempenho 
escolar, K. foi classificado como inferior, demonstrando mais dificuldade no subteste de 
aritmética e um melhor desempenho no subteste de leitura. Em relação à capacidade da 
concentração e manutenção da atenção, K. obteve desempenho inferior, porém estável. Já 
para os níveis de autoconceito, K. se considerou preocupado e não muito esperto para os 
estudos, porém se considera bem intelectualmente, tem vontade de ajudar os outros e 
busca ajuda quando precisa. K. demonstrou prontidão e interesse para realizar as tarefas e 
conversar. Apesar da baixa velocidade em desempenhar tarefas e dificuldades do 
desempenho escolar, nos testes de inteligência K. apresentou capacidade intelectual dentro 
do esperado. Portanto, foi recomendado acompanhamento na realização das tarefas 
escolares, a fim de manter o nível de concentração, o que provavelmente repercutiria no 
desempenho escolar. O caso apresentado é relevante para demonstrar que a avaliação 
psicológica deve estar acompanhada da observação atenta do psicólogo a questões 
subjetivas do avaliando a fim de se obter resultados mais precisos e significativos. 
Palavras-chave: Avaliação psicológica, baixo desempenho escolar, dificuldades emocionais. 
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Avaliação psicológica em um caso de autismo: uma 
reflexão acerca dos resultados  

Amanda Lays Monteiro Inácio98 

Patrícia Sayuri Nakano99 
Patrícia Silva Lúcio100 

Katya Luciane de Oliveira101 
 
Resumo: A avaliação psicológica é um procedimento que visa avaliar, através de 
instrumentos com indícios de validade atestados para a determinada função, os diversos 
processos psicológicos que compõe o indivíduo. A avaliação e descrição da realidade 
psicológica fornecem ao psicólogo um conjunto de informações, as quais devem ser 
interpretadas, selecionadas e, sobretudo transmitidas aos interessados. Esta 
responsabilidade traz consigo uma série de considerações éticas que visam à imparcialidade 
do processo em si e também à preservação da integridade do sujeito avaliado. Desse modo, 
o objetivo do presente trabalho é apresentar o relato de caso de uma criança encaminhada 
pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para avaliação por meio do projeto “Avaliação 
Psicodiagnóstica em Diferentes Contextos e Acolhimento na Clínica Escola do Curso de 
Psicologia da UEL”. Face ao encaminhamento, foram realizadas entrevistas com a mãe e 
aplicados instrumentos psicológicos na criança a fim de melhor compreender o quadro 
clínico apresentado. Observou-se através dos resultados um quadro diagnóstico de autismo 
leve, quadro este já relatado pela professora da sala de apoio da criança e pela psicóloga 
que o acompanha há cerca de três anos. Diante do que foi exposto, seu encaminhamento 
considerou a importância da sala de reforço para auxiliá-lo na aprendizagem e também 
novas avaliações subsequentes para acompanhar o desenvolvimento da criança.  
Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Atendimento Clínico; Autismo.  
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Avaliação psicológica na adolescência: a importância 
dos resultados 

Amanda Lays Monteiro Inácio102 
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Patrícia Silva Lúcio104 
Katya Luciane de Oliveira105 

 
Resumo: A avaliação Psicológica é uma atividade privativa dos Psicólogos, que exige 
responsabilidade e ética em sua execução, devido implicações para o sujeito que está sendo 
avaliado. Esse processo pode incluir diferentes procedimentos de medidas, identificar 
dimensões específicas do sujeito, do seu ambiente e da relação entre eles. A avaliação 
psicológica faz uso de testes padronizados como um dos recursos para atingir seus objetivos. 
Nela estão envolvidas a coleta das informações, os instrumentos e as diversas formas de 
medidas para se chegar a uma conclusão. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o 
relato de caso de um adolescente que havia procurado a Clínica Psicológica da UEL para 
atendimento clínico e passou pelo processo avaliação psicológica através do projeto 
“Avaliação Psicodiagnóstica em Diferentes Contextos e Acolhimento na Clínica Escola do 
Curso de Psicologia da UEL”. No período de avaliação foram aplicados testes psicológicos 
selecionados mediante entrevistas realizadas com o adolescente, onde o mesmo afirmou 
estar passando por situações de conflito na família e consigo próprio. Através dos 
resultados, observou-se sintomas significativos de stress em fase de agravamento, níveis 
consideráveis de desesperança e dificuldade em se relacionar afetivamente. Por esses 
motivos, seu encaminhamento considerou a real importância do atendimento clínico pelo 
qual o mesmo já havia demonstrado interesse e atendimento psiquiátrico a fim de auxiliá-lo 
com seus sintomas físicos e comportamentais relacionados ao stress e agressividade.  
Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Atendimento Clínico; Adolescência. 
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Avaliação psicológica para o diagnóstico diferencial: 
retardo mental leve ou transtorno hipercinético?  

Hellen Lima Buriolla106 
Ana Carolina Zuanazzi Fernandes107 

Patrícia Silva Lúcio108 
Katya Luciane de Oliveira109 

 
Resumo: A avaliação psicológica é um processo dinâmico e flexível, que exige criatividade e 
experiência do profissional para testar hipóteses a partir das demandas do 
encaminhamento. Sendo assim, vai além dos resultados dos instrumentos, exigindo olhar 
atento e criterioso para chegar a possíveis conclusões. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho é apresentar o relato de caso de uma avaliação psicológica encaminhada para o 
serviço de Avaliação Psicológica da UEL. A adolescente (F, 13 anos) foi encaminhada ao 
projeto “Avaliação Psicodiagnóstica em Diferentes Contextos e Acolhimento na Clínica Escola 
do Curso de Psicologia da UEL” devido à suspeita de Retardo Mental Leve (F70) ou 
Transtorno Hipercinético (F90). Durante avaliação, F. foi submetida a diversos 
procedimentos e técnicas psicológicas em um processo de levantamento de hipóteses, 
observação e testagem. Como resultados, através das avaliações foi descartada a hipótese 
de transtorno hipercinético e em relação aos aspectos cognitivos, F. apresentou 
desempenho muito abaixo do esperado para sua faixa etária, principalmente no que tange 
às habilidades relacionadas às funções executivas, verbais e de compreensão. Apesar de 
concluirmos que F. apresentava sério comprometimento cognitivo, com dificuldades no que 
tange à organização do pensamento, compreensão de comandos simples e de conceitos 
abstratos, a criança não apresentou critério para classificação de retardo mental leve. Além 
disso, F. apresentou questões emocionais relacionadas à família, amigos e às modificações 
que a fase da adolescência emergem. Sendo assim, foi indicado que F. recebesse auxílio 
psicopedagógico para verificar se com estimulação diferenciada conseguiria desenvolver 
estratégias mentais para remediar as dificuldades encontradas. Também foi recomendado 
atendimento psicoterápico para melhor desenvolvimento psicossocial da adolescente. Este 
caso demonstra a importância da técnica, criatividade e proatividade do psicólogo em 
pensar diferentes formas de realizar uma avaliação psicológica em caso de suspeita retardo 
mental e a necessidade de observarmos os intervalos de confiança na interpretação dos 
resultados. 
Palavras-chave: avaliação psicológica, deficiência intelectual, criatividade, 
encaminhamentos. 
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Baixa autoestima e desvalia: como potencialização 
dos sentimentos depressivos 

Aline Fernanda de Campos110 
Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis111 

 
Resumo: Uma das demandas atuais mais crescentes nas clínicas de psicologia são os casos 
relacionados à depressão ou a sentimentos depressivos. Tais sentimentos podem ser aqui 
mencionados como a não valorização, sensação de ser um “peso” para os familiares e baixa 
autoestima. Para Freud, tais características negativas podem estar relacionadas à 
melancolia, no qual o paciente demonstra um grande enfraquecimento de seu ego, 
representando-o de forma desvalorizada e degradável (diferentemente do luto). Logo, o 
presente trabalho tem por objetivo descrever a baixa autoestima e o sentimento de desvalia 
como potencializadores de sentimentos depressivos em um caso atendido na clínica escola 
da Universidade Estadual de Londrina. O paciente, adulto de meia idade, apresentou-se 
como portador de depressão e, durante as entrevistas iniciais verificou-se que o mesmo 
apresentava sentimentos de desvalorização, baixa autoestima e medo de voltar a trabalhar – 
medo este que era relatado em todas as sessões, sendo uma temática constante em sua 
fala. O luto devido à perda do emprego (fato que ocorreu há cerca de 7 anos), pode ter 
colaborado para o aparecimento dos sintomas depressivos. Entretanto, o fato de estar 
desempregado e não mais contribuir para o sustento da família tem levado a sentimentos de 
desvalia e atitudes depreciativas em relação a si mesmo. Com isso, pode-se perceber que a 
baixa autoestima tem potencializado os sintomas depressivos vivenciados e, à medida em 
que o paciente começou a compreender os motivos que o levam a sentir-se tão 
desvalorizado, percebeu-se que houve diminuição da resistência e melhor adesão à 
psicoterapia psicanalítica. 
Palavras-Chave: Depressão; Autoestima; Desvalia. 
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Capacitações dos coordenadores de Grupos de 
Dinâmicas da Clínica Psicológica da UEL 

Luzia Venâncio Zanluqui112 
Maíra Bonafé Sei113 

 
Resumo: A Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina oferece um serviço de 
saúde mental em formato de atendimento grupal. Trata-se de grupos recreativos, de caráter 
aberto. Seu intuito primeiro é de vincular aqueles que aguardam na fila de espera para 
atendimento individual. Além disso, proporciona um espaço de interação social por meio da 
realização de atividades lúdicas, acompanhadas de uma temática com vista à discussão ou 
reflexão de assuntos da vida cotidiana dos participantes. As atividades são programadas de 
acordo com as diferentes faixas etárias acolhidas pelo serviço, e direcionadas às demandas 
trazidas pelos próprios participantes. Elas são escolhidas a critério dos coordenadores de 
cada grupo, entretanto, pensando no fato de as atividades propostas serem de caráter 
lúdico e artesanal, se faz necessário que os coordenadores adquiram habilidades e 
conhecimentos de técnicas de artesanato a partir de materiais diversificados. Para garantir 
que os coordenadores estejam minimamente preparados para elaborar e desenvolver as 
atividades nos grupos, eles participam de capacitações a fim de que possam utilizar delas 
para atender a proposta dos grupos. Essas capacitações são oferecidas eventualmente por 
parceiros convidados ou alguns dos próprios coordenadores que ensinam os demais, 
objetivando a significação das produções pelos participantes dos grupos. As capacitações 
ocorrem na medida em que os coordenadores vão aprendendo coisas novas e se 
disponibilizam a transmitir para os colegas. Além disso, leituras e pesquisas na internet são 
fontes de recursos para elaboração das atividades e tudo isso é compartilhado entre os 
coordenadores. Esse tipo de preparo é fundamental para que possam se sentir mais 
preparados e seguros para atuar nesse serviço que, além de cumprir seu objetivo principal 
de vinculação institucional, também se tornou um dispositivo de promoção de saúde 
mental.  
Palavras-chave: Grupo de dinâmicas; Promoção de saúde mental; Capacitação de 
coordenadores de grupo. 
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Ciranda da cultura: histórias e o direito à beleza 
como criação de alternativas à violência  
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Resumo: A Associação Ciranda da Cultura é um Centro Cultural Ecológico criado em 1999, 
localizado no Bairro periférico na cidade de Londrina-PR. Neste espaço são ofertadas 
atividades como: Oficina de Música - Vozes do Ciranda, Dança do Ventre, Alongamento, 
Artes para Crianças - Cirandinha, Brincadeiras Brasileiras, Histórias, Zumba e a parceria com 
o Cursinho Comunitário - Ubuntu, que são voltadas aos moradores do próprio bairro e 
também dos bairros próximos à sua região. O Ciranda possui articulações com o a UEL, CRAS 
e a UBS, sendo seu espaço também utilizado para reuniões da Rede de Serviços. Todas as 
atividades realizadas, procuram desenvolver as habilidades dos que ali frequentam, bem 
como proporcionar encontros capazes de aumentar suas potências. Visa também, através da 
convivência, desenvolver o respeito pelas diferenças de cada um e a realizar a prevenção da 
violência, que se encontra muito presente na realidade do bairro. O projeto vinculado à UEL 
atende como nome de: “Recantos de Beleza e Resistência: um estudo junto a Centros 
Culturais - ecológicos como iniciativas de prevenção da violência”. Neste trabalho, falaremos 
especificamente, da oficina de Histórias, que acontece às sextas-feiras, das 18h às 19h. Nela, 
as atividades realizadas são leituras de livros, criação de histórias, contação de história com 
música. Para isso, nos embasamos na pesquisa do cotidiano, particularmente nos modos da 
troca construtiva, sendo oferecidas atividades lúdicas envolvendo histórias aos 
frequentadores do Ciranda. De acordo com León-Cedeño (2006), a troca construtiva é 
pautada em três princípios: ajudar sem atrapalhar, trabalhar por intercâmbio ou troca e 
ajudar no fortalecimento da rede afetiva. Desta forma, pode-se fazer um paralelo às práticas 
da clínica ampliada, onde os participantes da oficina de Histórias levam demandas a serem 
trabalhadas em suas relações, e é função dos oficineiros aproximá-los das atividades do 
Centro Cultural, incentivando sua participação e inter-relações.  
Palavras-chave: Prevenção da Violência; Centros Culturais Ecológicos; Ciranda da Cultura; 
Recantos de Beleza. 
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Clínica analítico-comportamental: atendimento de 
famílias com crianças e adolescentes em tratamento  

psiquiátrico 
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Resumo: A Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina (UEL), tem atendido à 
algumas das suas demandas por meio de projetos de extensão vinculados a esse serviço. O 
projeto intitulado, “Psicologia Clínica Comportamental para Pais com Filhos em Atendimento 
Psiquiátrico”, referente ao trabalho aqui apresentado, corresponde a um desses projetos e 
tem por objetivo: 1) oferecer atendimento psicológico aos pais, cujos filhos (crianças e 
adolescentes) estão em tratamento psicológico na Clínica Psicológica da UEL e em 
tratamento psiquiátrico no Ambulatório de Psiquiatria do Ambulatório de Especialidades do 
Hospital Universitário (AEHU); 2) aprimorar o processo de aprendizagem de graduandos em 
psicologia e residentes de psiquiatria por meio de discussões interdisciplinares e supervisões 
dos casos atendidos. Os atendimentos visam informar e orientar os responsáveis quanto as 
práticas parentais que podem favorecer a melhora emocional e comportamental de seus 
filhos, assim como atender às demandas trazidas pelos mesmos. Os atendimentos 
psicológicos, realizados na Clínica Psicológica da UEL, são iniciados após os atendimentos 
psiquiátricos no Ambulatório de Psiquiatria do AEHU. A discussão dos atendimentos 
acontece em interconsultas, onde a seleção dos casos para psicoterapia é realizada. 
Atualmente são atendidas seis famílias com queixas que incluem: Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositor Desafiador (TOD), Autismo, 
Transtorno de Pânico, Transtornos Alimentares e Transtorno de Ansiedade. Espera-se que ao 
final dos atendimentos, a família tenha tido acesso a informações importantes do ponto de 
vista do desenvolvimento infantil e de práticas parentais que podem tanto contribuir para a 
manutenção e agravamento dos problemas infantis, quanto para sua melhora e superação. 
Palavras-chave: Psicoterapia Analítico Comportamental Infantil; Análise do Comportamento; 
Psiquiatria Infantil. 
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Coanálise do trabalho num CAPS: possibilidades de 
atuação a partir da clínica do trabalho 

Rafaela Grumadas127 
Ana Cláudia Barbosa da Silva Roosli128 

 
Resumo: O presente trabalho apresenta um relato de experiência em estágio supervisionado 
em Psicologia do Trabalho do curso de Psicologia, realizado em um Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) de uma cidade no interior do Paraná. O objetivo foi coanalisar o processo 
de trabalho, incorporando o ponto de vista dos trabalhadores implicados na situação. 
Realizou-se o mapeamento de demandas por meio da participação nas reuniões de equipe e 
entrevistas com os trabalhadores. As demandas estavam articuladas aos seguintes temas: 
mudança e exceções de regras no cotidiano de trabalho, diferenciação entre o ambulatório e 
CAPS, tratamento a usuários de substâncias psicoativas (SPA), inserção dos usuários no 
mercado de trabalho, integração de novos técnicos à equipe, diferenciação do papel CAPS, 
NASF e UBS, a realização de visitas domiciliares, o papel de cada técnico/área dentro do 
CAPS, sigilo dos casos e conversas informais. Tais temas foram analisados à luz da 
diferenciação entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Identificou-se que a organização 
do trabalho na atenção psicossocial é atravessada pela dimensão relacional, cujos resultados 
do trabalho dependem também do engajamento dos usuários do serviço nas ações de saúde 
oferecidas; o que exige forte mobilização subjetiva dos trabalhadores para a superação dos 
impeditivos de sua ação. Em seguida, realizou-se uma coanálise do trabalho, sistematizada 
em quatro encontros, divididos em duas etapas: inicialmente, apresentou-se à equipe a 
análise dos temas efetuada pela estagiária; posteriormente transformou-se esta análise e o 
trabalho efetivamente realizado objeto de discussão e reflexão. Este percurso permitiu 
ampliar as interpretações sobre o próprio trabalho, produzir outros conhecimentos e 
potencializar o poder de agir dos trabalhadores sobre seus meios de trabalho, favorecendo 
transformações positivas do trabalho. 
Palavras-chave: Centro de Atenção Psicossocial; Trabalho real; Coanálise do trabalho; Poder 
de Agir. 
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Resumo: O Pronto Atendimento Psicológico (PAP) da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL) se estrutura como um serviço da clínica ampliada, onde é disponibilizado para o sujeito 
um espaço de acolhimento das suas experiências e a clarificação de suas demandas. A escuta 
é a principal ferramenta do plantonista, que juntamente com o usuário, procura vislumbrar 
alternativas para que a demanda pontual seja resolvida, sem a necessidade de um longo 
tratamento. Essa modalidade de atendimento visa, como a definição de pronto atendimento 
pressupõe, colocar-se disponível e manter-se a espera daquele que busca o atendimento 
psicológico emergencial, procurando compreender sua necessidade e, se necessário 
encaminhá-lo a outros serviços. Ainda que tenhamos a psicanálise como referência principal, 
compreendemos que a prática do Pronto Atendimento Psicológico possibilita, tanto pela 
brevidade, como por sua abordagem mais aberta durante o atendimento, não sendo 
necessária a configuração de um setting terapêutico rigoroso, uma boa introdução para os 
primeiros contatos com as práticas de atendimento em clínica. A participação no serviço de 
Pronto Atendimento Psicológico como plantonistas, somado às discussões dos atendimentos 
dos colegas, tem promovido, em nossa visão e experiência, as condições para lidar com 
nossas próprias ansiedades e inseguranças frente a este lugar de psicólogo. Além disso, 
temos compreendido que esta modalidade de atendimento psicológico também nos prepara 
para atuarmos alinhados às Políticas Públicas de saúde na medida em que oferecemos 
atenção básica e preventiva, tornando-nos aptos a ocupar o lugar de escuta e acolhimento 
do sujeito através de sua demanda pontual, e não de uma doença ou enfermidade psíquica. 
Palavras-chave: Pronto Atendimento; Serviço-Escola de Psicologia; Formação do Psicólogo; 
Políticas Públicas. 
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Dificuldades que permeiam a clínica psicanalítica no 
contexto institucional da clínica-escola 

Ana Claudia B. Daher134 
 
Resumo: A clínica psicanalítica traz consigo uma série de requisitos para sua realização. É 
preciso que o profissional tenha ciência destes elementos e da diferenciação entre 
psicanálise pura e aplicada, uma vez que, seu trabalho deve proporcionar ao sujeito 
questionar-se a respeito de seu sintoma e, então, adentrar em um trabalho de análise. O 
contexto Institucional acaba por limitar este tipo de trabalho, à medida que acarreta certas 
dificuldades inerentes ao mesmo. Em vista disso, o objetivo desta pesquisa foi evidenciar as 
dificuldades atreladas à clínica psicanalítica no âmbito institucional, especificamente na 
clínica-escola de psicologia. A metodologia utilizada foi a revisão conceitual do tema 
proposto, corroborado com a observação e o relato de profissionais e estagiários da área. 
Aspectos importantes relacionados à questão transferencial, limitação referente ao tempo, 
pausa devido a férias letivas, consequente troca de terapeuta e abordagem clínica, assim 
como, entraves acerca do pagamento, constituem as principais dificuldades que balizam o 
trabalho na clínica-escola. No que tange ao vínculo transferencial, é comum o 
endereçamento do sujeito à Instituição em si, e não ao analista. Como se trata de uma 
Instituição de ensino, grande parte dos atendimentos são realizados pelo período de um 
ano, com um único terapeuta, e, ao passar desta data, outra pessoa pode dar continuidade 
ao trabalho com grandes possibilidades que esta utilize uma abordagem diferente da de 
início. O que interfere diretamente na questão transferencial. O pagamento, senão o mais 
importante na ótica psicanalítica, fica inviabilizado no referido contexto, dificultando o 
próprio comprometimento do sujeito com o trabalho. Por fim, entende-se que estas 
dificuldades acabam por restringir a entrada do sujeito em análise, contudo, não a torna 
impossível e nem mesmo ofusca a importância da clínica psicanalítica neste âmbito.  
Palavras-chave: Clínica-escola; Dificuldades; Psicanálise. 
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Divergências entre a queixa encaminhamento e o 
resultado da avaliação psicológica 

Thaynara Magalhães Vieira135 
Aline Cristina Monteiro Ferreira136 

Patrícia Silva Lúcio137 
Katya Luciane de Oliveira138 

 
Resumo: O estudo investiga as divergências entre a queixa do encaminhamento e a 
demanda latente por avaliação psicológica. A mãe de R., (7 anos) procurou a clínica 
psicológica da UEL por suspeita de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). No decorrer das entrevistas, a mesma pontuou que R. demonstrava interesse por 
atividades de crianças do sexo biológico oposto (sexo feminino) e que estava preocupada 
com seu desenvolvimento. A avaliação psicológica da criança ocorreu em quatro sessões, 
com os seguintes instrumentos: DFH-III – Desenho da Figura Humana; Matrizes Progressivas 
Coloridas de Raven; Escala de Maturidade Mental Colúmbia; BPA – Bateria Psicológica para 
Avaliação de Atenção. A criança obteve desempenho acima da média no que se refere à 
maturidade mental e inteligência não-verbal. No que diz respeito à atenção, apresentou um 
desempenho inferior comparado às crianças com a mesma faixa etária. No desenho da 
figura humana, R. apresentou firmeza nos traços e riqueza de detalhes, tendo desenhado 
uma figura do sexo feminino. Recomendou-se que a família e a escola valorizem as 
habilidades motoras da criança (as quais foram acima da média) e que continuem a 
incentivar o desenvolvimento intelectual, uma vez que esta demonstrou capacidade e 
potencial de aprendizado. Por fim, recomendou-se que a mãe permitisse que a criança 
tivesse liberdade para escolher suas brincadeiras e indicou-se atendimento psicoterápico 
para a criança e para a mãe. 
Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Avaliação Infantil; TDAH; Transgênero. 
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Emoções do psicoterapeuta como instrumento de 
trabalho na psicoterapia psicanalítica  

Gabriela Drews Wayhs139 
Maria Elizabeth Tavares dos Reis140 

 
Resumo: A comunicação dos aspectos emocionais na psicoterapia psicanalítica pode ocorrer 
não apenas através da transferência como também através da contratransferência, 
assumindo papel central na compreensão da relação terapêutica. O presente trabalho tem 
por objetivo refletir sobre a possibilidade de compreender as emoções da paciente, por 
meio dos ditos e não ditos por ela apresentados, a partir dos sentimentos despertados na 
terapeuta de maneira inconsciente. As entrevistas preliminares realizadas na clínica escola 
da Universidade Estadual de Londrina, com uma paciente adulta que apresentava 
dificuldades em seus relacionamentos afetivo-emocionais, mobilizaram emoções na 
psicoterapeuta, as quais foram posteriormente percebidas como manifestações da 
contratransferência. Desde as entrevistas iniciais, a paciente abordou, além da história com 
o filho, as confusões vivenciadas nos relacionamentos amorosos, levando a terapeuta a 
sentir-se confusa e com dificuldade de compreender a própria paciente e as ligações entre 
cada personagem presentes em sua vivência, fato esse perceptível nas sessões e nas 
supervisões. A paciente é tão “turbulenta” e instável em sessão, quanto aparenta ser em 
seus relacionamentos amorosos. Ao longo das supervisões do caso, realizadas 
semanalmente, foi possível analisar aspectos do processo contratranferencial, diferenciando 
as questões inerentes à paciente e as emoções próprias da psicoterapeuta. Assim, foi 
possível compreender as turbulências emocionais e as dificuldades de relacionamento 
vivenciadas pela paciente, a qual tem preferência por relacionar-se através do “ficar", que 
envolve o contato sexual, em detrimento de relacionamentos mais duradouros. Denotando 
assim, um funcionamento típico dos chamados adultescentes, que nada mais são do que 
adultos que ainda se comportam com características típicas dos adolescentes.  
Palavras-chave: Adultescência; Contratransferência; Serviço-escola de Psicologia.  
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Escrita poética, subjetividade e saúde mental: da 
ponta do lápis à elaboração sobre si mesmo 

Rodrigo César Franco141 
 
Resumo: Através da poesia, o poeta pode, ao escrever sobre ele próprio, transpor para o 
exterior, suas sensações, seus sentimentos e, ainda, elementos de sua existência e de sua 
subjetividade. Através da análise do poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa, esse 
trabalho teve por interesse, compreender a escrita poética como meio de expressão 
subjetiva, buscando identificar nela, elementos que expressam a subjetividade, bem como 
investigar se essa forma de exteriorização pode funcionar como promoção da saúde psíquica 
ao indivíduo. Dessa maneira, o objetivo central dessa análise foi compreender a relação 
entre o homem e a escrita poética, apontando as influências que essa ferramenta 
desempenha na produção de subjetividade e na saúde de mental. O presente trabalho 
buscou também, por meio dos textos de Sigmund Freud sobre a escrita criativa, analisar o 
processo de subjetivação pela escrita sobre si mesmo e, traçar paralelos à elaboração 
analítica, refletindo, assim, sobre essa ferramenta artística como produtora de saúde 
mental. Desta forma, pode-se concluir que, o presente trabalho pode contribuir para o 
entendimento acerca da escrita poética como elemento de subjetividade e como provedora 
de saúde psíquica, em comparação com a elaboração em análise psicanalítica. Ressalta-se a 
importância de estudos como este para o campo da Psicologia Clínica, principalmente no 
que diz respeito à formação acadêmica, sugerindo que mais pesquisas sejam aplicadas nessa 
área. 
Palavras-chave: Escrita Poética; Interpretação Psicanalítica Elaboração em Análise; Saúde 
Mental. 
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Grupo de dinâmicas para adultos: possíveis alcances 
terapêuticos? 

Juliana de Meira142 
Roberta Barbosa de Oliveira143 

Daniel Polimeni Maireno144 
Maíra Bonafé Sei145 

 
Resumo: Os grupos de dinâmicas da Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina 
inicialmente foram propostos como meio de acolher as demandas da lista de espera para 
atendimento psicológico e de aumentar a vinculação da população com o serviço oferecido 
pela clínica. Foram divididos por faixa etária - adultos, adolescentes e crianças - e ofertados 
nos três períodos - matutino, vespertino e noturno -, são abertos, não exigindo a realização 
de inscrição, presença semanal ou pagamento. Por serem grupos abertos, o controle de 
participação apenas de usuários da fila de espera tornou-se impraticável, portanto o grupo é 
composto por pessoas que já são usuárias de outros serviços da clínica, pessoas que estão 
na lista de espera e outras pessoas, da comunidade interna e externa da universidade, que 
ficam sabendo do grupo através das divulgações realizadas. Nesse trabalho falaremos 
especificamente de um grupo para adultos, oferecido no período noturno, no qual são 
trabalhados temáticas diversas como autoconhecimento, autoconfiança, habilidades sociais, 
relacionamento interpessoal, saúde emocional, etc. São utilizados recursos como música, 
vídeo, pintura, desenho, poesia, entre outros. O grupo possui baixa rotatividade e 
comumente conta com a presença de três participantes. Não possui objetivo terapêutico, no 
entanto têm sido frequente os relatos dos participantes sobre os benefícios que a 
participação no grupo tem proporcionado em suas vidas. São apontados como fatores que 
colaboram para a melhora, a troca de experiência, o ambiente livre de julgamento, o grupo 
ser considerado um espaço para organizar os próprios pensamentos e se afastar de 
problemas externos e relaxar. Dessa maneira, apesar de haver hesitação em caracterizar o 
grupo como terapêutico, os usuários deste serviço, através de seus relatos, delineiam 
possíveis alcances para este.  
Palavras-chave: Dinâmicas de Grupo; Grupoterapia; Serviço-Escola de Psicologia. 
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Grupo Infantil de Dinâmicas da UEL: que espaço é 
esse? 

Maria Lúcia Mantovanelli Ortolan146 
Daniel Polimeni Maireno147 

Maíra Bonafé Sei148 
 
Resumo: A Clínica Psicológica da UEL oferta desde 2015 os Grupos de Dinâmicas, propostos 
por um projeto de extensão que atende as comunidades interna e externa à universidade, 
visando diversas faixas etárias. O presente trabalho trata principalmente do grupo infantil, 
voltado a crianças de até 11 anos. Este grupo é aberto, com frequência semanal e duração 
de 1h30, e propõe atividades e brincadeiras que fomentem problematizações dos temas do 
cotidiano infantil, tais como escola, família, corpo, medos etc. A partir do convívio com as 
crianças, com seus responsáveis e das supervisões clínicas, começou-se a discutir que espaço 
de acolhimento infantil estes grupos estavam se tornando e qual lugar os coordenadores 
estavam ocupando no imaginário das crianças atendidas e de seus responsáveis. Objetiva-se 
aqui apresentar uma atividade realizada com as crianças em março de 2016 que pretendia 
fomentar a apropriação pelas crianças desse lugar de escuta e acolhimento que se tornara o 
grupo de dinâmica. A atividade organizou-se por meio da técnica de foto-linguagem, 
resultando na confecção de cartazes com colagens que representassem que espaço era a 
escola, o lar e o grupo, nomeado por eles nessa dinâmica como Sala Divertilegal - nome este 
que passou, desde então, a circular e se enraizar na própria cultura institucional da Clínica 
Psicológica. Observou-se na atividade quais as representações que as crianças tinham a 
respeito do lugar do grupo e dos coordenadores. Esta construção foi útil tanto para as 
crianças, uma vez que elas puderam se apropriar daquele espaço como um lugar bom e 
agradável, quanto para os próprios coordenadores, na medida em que foi uma forma de 
receberem um feedback de seu trabalho. Ajudaram, ademais, a problematizar os limites, 
desafios e avanços dos espaços de acolhimento infantil, evidenciando que há formas outras 
de promoção de saúde mental infantil além da psicoterapia individual. 
Palavras-chaves: Grupo de dinâmicas; Serviços de Saúde Infantil; Serviço-escola de 
Psicologia. 
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Grupos de dinâmicas: um trabalho na sala de espera 
em um Serviço-Escola de Psicologia 

Letícia Akemi Shiki149 
Michele Regina Ganeo150 
Daniel Polimeni Maireno  

Maíra Bonafé Sei151 
 
Resumo: O projeto do Grupo de Dinâmicas foi criado como uma forma de atender pessoas 
que estavam na lista de espera para o atendimento individual na Clínica Psicológica da 
Universidade Estadual de Londrina. Almejava-se diminuir a taxa de evasão diante do longo 
tempo de espera na lista e favorecer a formação de vínculo dessas pessoas com a Clínica, 
ofertando um tipo de atendimento prévio à psicoterapia individual. A ideia inicial era chamar 
para os grupos, apenas aqueles que estavam na lista de espera, mas pôde-se perceber o 
quão difícil seria ter o controle sobre as pessoas que participariam do grupo. Então, foi 
adotado um caráter aberto, além de ter sido possível notar que a demanda da comunidade 
era muito maior do que apenas daqueles que estavam na lista de espera. Os grupos 
ofertados acontecem semanalmente e são divididos em faixas etárias - adultos, adolescentes 
e crianças - distribuídos ao longo da semana no período da manhã, tarde e noite. Será 
abordada aqui, especificamente, uma experiência com um grupo que inicialmente era de 
adultos e acontecia no mesmo modelo dos outros grupos. Porém, após um período com a 
presença de apenas um integrante, que frequentemente perguntava sobre pessoas que já 
haviam participado ou de novas, pensou-se em alternativas para abarcar mais pessoas. 
Começou-se, assim, a estudar as práticas clínicas em salas de espera, e a partir daí, 
procurou-se capacitar os coordenadores para as atividades que seriam realizadas neles. 
Diante da reorganização do grupo, passou-se a optar por propostas de teor mais artístico-
expressivo, tentando levar às pessoas que estão esperando para serem atendidas ou que 
estão em atendimento, algumas atividades manuais entendendo-se que enquanto essas 
atividades são confeccionadas, as pessoas interagem entre si e trocam muitas experiências 
em comum.  
Palavras-chave: Grupo de Sala de Espera; Grupo de Dinâmicas; Serviço-escola de Psicologia. 
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Grupos de dinâmicas: vivências no grupo de adultos 
na Clínica Psicológica da Universidade Estadual de 

Londrina 

Beatriz Cristina Gallo152 
Michele Regina Ganeo153 
Daniel Polimeni Maireno 

Maíra Bonafé Sei 
 
Resumo: Na tentativa de diminuir a taxa de evasão, promover maior acolhimento e acesso 
de usuários ao serviço da Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina, que se 
encontram na lista de espera para atendimento clínico, foi criado um projeto de Grupo de 
Dinâmicas. Atende assim indivíduos que estão na lista de espera, visando manter o vínculo 
dessas pessoas com a Clínica Psicológica da UEL. No decorrer da realização dos trabalhos, 
entendeu-se ser pertinente, por meio do aumento de demanda advinda da população 
usuária, a extensão dos grupos para a comunidade em geral, sendo perdido seu caráter 
exclusivo aos inscritos na fila de espera. Os grupos acontecem semanalmente nos períodos 
da manhã, tarde e noite, com duração de 1:30h cada e divididos em faixas etárias - adultos, 
adolescentes e crianças. Dentro dos próprios grupos, o público é diversificado, de acordo 
com a delimitação das idades. Neste trabalho serão abordadas as vivências ocorridas no 
grupo de adultos, que ocorre nas quintas-feiras, das 14:00h às 15:30h. Nele, são trabalhadas 
atividades manuais como dobraduras, colagens com revistas, faz-se uso da exposição de 
vídeos, dinâmicas de interação, que trabalham o aspecto mais introspectivo e de 
interrrelações. As atividades seguem o tema proposto em cada encontro. Ao final de cada 
encontro, são distribuídas fichas de feedback, onde os participantes anonimamente, avaliam 
a atividade realizada no dia, assim como possíveis sugestões de tema, críticas, observações e 
também informando como souberam desse serviço disponibilizado pela clínica.  
Palavras chave: Serviço-escola de Psicologia; Grupos de Dinâmica; Comunidade; 
Atendimento.  
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Grupos de dinâmicas para crianças em Serviço-Escola 
de Psicologia 

Luzia Venâncio Zanluqui154 
Maíra Bonafé Sei155 

Daniel Polimeni Maireno156 
 
Resumo: Os grupos de dinâmicas, que acontecem na Clínica Psicológica da Universidade 
Estadual de Londrina, são ofertados a todas as faixas etárias, porém, nesse trabalho será 
abordado apenas o grupo infantil que ocorre às quintas-feiras de manhã. Esse serviço 
consiste em grupos recreativos, de caráter aberto, que tem por objetivo principal vincular os 
usuários do serviço-escola de psicologia que estão aguardando na fila de espera para 
atendimento, à clínica. A existência desse serviço, entretanto, vai além da criação e 
manutenção de vínculo institucional, tendo também a característica de um serviço de saúde 
mental propriamente dito. Por meio desses grupos, os participantes têm oportunidade de 
vivenciar experiências de convívio social, aprendizagem lúdica e superação de algumas 
dificuldades, como timidez, medos, agressividade, entre outras. As atividades dos grupos são 
planejadas de modo a atender as dificuldades apresentadas pelos participantes na medida 
em que eles vêm ao grupo, buscando atender cada criança em suas particularidades, mas 
abrangendo a identidade do grupo como um todo. Essa característica exige das 
coordenadoras, além de um preparo prévio, estudo das queixas e alguma habilidade com 
materiais lúdicos e brincadeiras. Com a oferta desse serviço, os participantes dos grupos 
infantis, especialmente o que ocorre às quintas-feiras no período matutino, vêm 
demonstrando melhora significativa das queixas iniciais relatadas pelos pais e pelas próprias 
crianças, além de expressarem que a participação nos grupos faz não necessário o 
atendimento individual para alguns dos participantes, enquanto que outros, puderam ser 
encaminhados para o serviço adequado. Isso é bastante significativo em termos de serviço 
prestado pela Clínica Psicológica, uma vez que expandiu o serviço saúde mental da clínica 
para além do atendimento individual e ainda, proporciona, por meio das interações entre as 
crianças, o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e motoras, o que beneficia o 
participante de forma integrada em âmbito biopsicossocial. 
Palavras-chave: Grupos de Dinâmicas; Saúde Mental Infantil; Atividades Lúdicas. 
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Impulsos sexuais e normas religiosas: conflitos na 
adolescência inicial 

Felipe de Souza Barbeiro157 
Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis158 

 
Resumo: A sexualidade é assunto chave na teoria psicanalítica, estando presente desde o 
momento do nascimento da criança. A maneira como os pais percebem e compreendem as 
manifestações da sexualidade interferem de forma significativa na constituição psíquica da 
criança, contribuindo de forma efetiva na constituição do superego. Os vínculos pais-filhos 
favorecem tanto a elaboração e compreensão das vivências, bem como na repressão de 
impulsos que estão em desacordo com as normas e crenças religiosas vigentes na família. 
Este trabalho apresenta um caso clínico com o objetivo de demonstrar como as normas e 
crenças religiosas dos pais podem contribuir para a manifestação de sintomas de fobia em 
contexto escolar. A paciente encontra-se no início da adolescência, foi diagnosticada com 
dislexia e encaminhada para psicoterapia em função de dificuldades em frequentar a escola 
e de se relacionar com as demais crianças. A religião é muito valorizada pela família, sendo 
que suas vivências resumem-se às atividades propostas pela comunidade religiosa. Através 
das sessões realizadas com a criança, pode-se notar a dificuldade em falar sobre os seus 
desejos e curiosidades sobre questões sexuais expressando um grande conflito entre o 
superego aparentemente rígido e os impulsos sexuais presentes de forma significativa nesta 
etapa da vida. Quando a própria paciente aborda temas relacionados à sexualidade durante 
as atividades lúdicas, costuma verbalizar: “Não sei” ou “Sou uma menina inocente”, 
denotando dificuldade em se permitir até pensar sobre as emoções vivenciadas. Diante 
disso, considera-se importante analisar a maneira como a criança tem 
compreendido/introjetado as normas religiosas ditadas pelos pais e suas consequências na 
problemática emocional vivenciada. 
Palavras-chave: Impulsos sexuais; Práticas parentais; Crenças religiosas.  
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Modalidades de Intervenção em Orientação 
Profissional e as Consultas Coletivas 

Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida159 
Ana Maria Gimenez Rodriguez160 

Jádia Cristina Dos Santos161 
Giovanna Sandoval Fioresi162 
Geovanna Moreno Cianca163 

Jéssica Cardoso Roque164 
Yuriko Siu Takeda165 

 
Resumo: O projeto de extensão em Orientação Profissional, em sua trajetória ao longo de 
aproximadamente 20 anos, à medida que o contexto sociocultural é transformado, surge 
com novas modalidades de atendimento, com o intuito de produzir ambientes 
psicoprofiláticos. Em atividade recente da apresentação na Feira de Profissões, os objetivos 
das atividades foram esclarecer sobre os cursos do Centro de Ciências Biológicas e convidá-
los a participarem de uma reflexão sobre o contexto da escolha profissional, através de 
assuntos sobre o tema. Outro aspecto relevante é que foram informados da proposta do 
Projeto de Orientação Profissional, elucidando que esta também visa ofertar um ambiente 
de holding, um espaço temporal transicional, no qual o pensar do adolescente sobre a sua 
vida, seu contexto social e sua escolha profissional, poderá contribuir para uma redução da 
angústia peculiar a esse momento. A intervenção na feira pode ser denominada como 
“consulta coletiva”, uma vez que constitui um potente instrumento clínico que permite ao 
psicólogo da clínica psicanalítica atender um grande número de pessoas que, de outra 
maneira, estariam impossibilitadas de serem beneficiadas por esse recurso. Winnicott 
caracteriza-as como um espaço de comunicação, de verdadeira mutualidade, em um tempo 
definido, entendido como momento em que a criatividade é ativada na presença do outro. 
Observou-se que foi propiciado um ambiente eficaz e psicoprofilático, através das avaliações 
dos adolescentes, visto que essas consultas coletivas são intervenções pontuais e breves, 
que consistem em uma experiência com começo, meio e fim.  
Palavras-chave: Escolha Profissional; Espaço-Temporal Transicional; Consultas Coletivas. 
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Mudanças comportamentais promovidas pela FAP: 
apontamentos sobre um caso clínico 

Livia Doro166  
Josy de Souza Moryiama167 
Amanda Carolina Rocha168 

Ana Gabriela Santos169 
 
Resumo: Para a Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) os comportamentos clinicamente 
relevantes (CRB) são apresentados pelo cliente durante a sessão, na relação terapêutica. A 
análise funcional desta relação é um instrumento importante, pois permite manejar os 
comportamentos problema do cliente e promover respostas de melhora. Dessa forma, é 
possível observar e reforçar direta e naturalmente os comportamentos na sessão, ou seja, 
no “aqui e agora”. O objetivo do presente trabalho é descrever algumas das mudanças 
comportamentais apresentadas pela cliente a partir de intervenções baseadas na FAP. 
Foram realizadas 25 sessões com a cliente C. que é do sexo feminino e tem 21 anos.  As 
queixas apresentadas pela cliente na primeira sessão eram de crises de pânico e má 
alimentação. No decorrer do atendimento, foi possível identificar outros padrões 
comportamentais que também contribuíram para o estabelecimento e manutenção da 
queixa, como dificuldade em descrever os próprios comportamentos, principalmente os 
encobertos (sentimentos); baixo repertório de autoconhecimento; evitar entrar em contato 
com os sentimentos; déficit nas habilidades sociais e comportamentos de controle e rigidez 
excessivos com relação aos estudos, alimentação e aparência física. A partir de observações 
diretas do comportamento e dos dados coletados sobre a história de vida da cliente, 
elaborou-se uma análise funcional do caso que ainda está em andamento. Essa análise 
possibilitou intervenções que reforçaram diferencialmente em sessão os comportamentos 
da cliente, aumentando as respostas de descrição de contingências, falar sobre si, 
enfrentamento e intimidade (tanto na relação terapeuta-cliente quanto em outros 
relacionamentos). Apesar dos resultados serem parciais, eles demonstram a efetividade dos 
procedimentos baseados na FAP. 
Palavras chave: Estudo de Caso; Psicoterapia Analítico Funcional; Análise Clínica 
Comportamental; Relação Terapêutica. 
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O brincar e a criatividade na psicoterapia infantil: um 
estudo de caso a partir da teoria winnicottiana  

Juliana Mistrini Veríssimo170 
Cristina Fukumori Watarai171 

 
Resumo: O seguinte estudo expõe a experiência prática desenvolvida na Clínica Escola de 
Psicologia da Faculdade Pitágoras de Londrina. O trabalho teve como objetivo focalizar as 
potencialidades e as dificuldades da psicoterapia infantil, baseando-se no estudo de caso de 
uma criança de 8 anos, atribuindo a importância do ambiente, do brincar e da criatividade 
no processo terapêutico, a partir da articulação entre teoria winnicottiana e a psicoterapia 
infantil. A psicoterapia infantil acontece de forma espontânea, e o analista é invadido 
constantemente por diversas questões sobre a experiência do brincar da criança em 
processo terapêutico, de forma que o mundo psíquico, ainda em formação, que se 
apresenta, conduz o profissional a uma profunda reflexão e a busca constante por 
conhecimentos que norteiam a prática. A partir das brincadeiras e fantasias, a criança 
adquire experiência, desenvolve a sua personalidade e se organiza inicialmente para 
estabelecer relações emocionais e sociais. Deste modo o espaço potencial do vínculo, 
expresso por meio do brincar entre paciente e terapeuta, permitiu que um trabalho 
psicanalítico expressivo pudesse acontecer. A criança passou a solicitar da terapeuta suas 
faltas e, a partir das brincadeiras, vivenciar suas necessidades reais de atenção e cuidado, e a 
cada sessão a criança, que inicialmente se mostrava limitada no brincar, foi desenvolvendo 
sua capacidade criativa. 
Palavras-Chave: Teoria winnicottiana; Psicoterapia infantil; Brincar e criatividade. 
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O Plantão Psicológico e a elaboração do luto: o 
acolhimento psicológico em um caso de aborto  

Kawane Chudis Victrio172 
Maria Lúcia Mantovanelli Ortolan173 

Maíra Bonafé Sei174 
Paulo Victor Bezerra175 

 
Resumo: O Plantão Psicológico é ofertado desde 2015 pelo serviço-escola de Psicologia da 
UEL. Este serviço caracteriza-se por um atendimento único de tipo emergencial, visando 
acolher o sujeito no momento mais próximo de sua crise, contribuindo para o 
esclarecimento da queixa trazida por ele. A prática diária do Plantão Psicológico demonstrou 
que o luto é uma das queixas mais atendidas pelos plantonistas. O objetivo deste trabalho é 
discutir, através de um caso clínico, o espaço de escuta que o serviço pode proporcionar aos 
casos de sofrimento psíquico em situações de luto. Trata-se de uma mulher casada, de meia 
idade, que procurou o serviço em decorrência de um recente aborto espontâneo. A paciente 
relatou tristeza, desânimo, insônia e pesadelos. Apresentava ideias de culpa em relação ao 
aborto e falou sobre o medo de engravidar novamente. No referido caso, o plantão 
funcionou como um espaço de acolhimento e escuta do sofrimento psíquico da paciente, 
auxiliando na reestruturação do Eu. Em uma perspectiva psicanalítica, a plantonista 
proporcionou interpretações à paciente para que esta pudesse criar condições para 
redirecionar sua libido, que estava fixada ao objeto perdido, caracterizando os traços de 
melancolia que a paciente trazia. Após o acolhimento em plantão, a paciente pôde ser 
encaminhada para outro serviço mais adequado a sua situação singular, que no caso foi a 
psicoterapia individual, uma vez que se entendeu existirem questões a serem trabalhadas, 
tais como seu desejo e medo de engravidar novamente. Uma intervenção em forma de 
plantão no período do luto torna-se fundamental para a clarificação da demanda do 
paciente, podendo tornar o serviço de pronto atendimento uma porta de entrada para a 
psicoterapia individual, além de proporcionar uma maior vinculação do sujeito com a clínica 
psicológica e seus outros serviços ofertados. 
Palavras-chave: Plantão Psicológico; Serviço-Escola de Psicologia; Luto; Aborto.  
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O processo de triagem estendida de crianças 
encaminhadas para psicoterapia infantil  

Maisa Mie Murata176 
Maíra Bonafé Sei177 

Sandra Aparecida Serra Zanetti178 
 
Resumo: A Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina (UEL) possui uma 
grande demanda para atendimentos infantis. Diante deste cenário, foi criado o projeto de 
extensão chamado “Grupo Terapêutico de Mediação para pais de crianças encaminhadas 
para psicoterapia infantil no serviço-escola de psicologia visando ao favorecimento de suas 
funções parentais”. Objetivava-se oferecer a pais de crianças encaminhadas para 
psicoterapia infantil a participação em Grupos Terapêuticos de Mediação. Visava-se, por 
meio destes grupos, favorecer as funções parentais, ao proporcionar a elaboração de 
conflitos psíquicos oriundos do âmbito da parentalidade e da conjugalidade. Para 
participação nestes grupos, os pais e a criança passam por uma triagem estendida, 
almejando-se com este trabalho, apresentar este processo de triagem prévio à formação dos 
grupos terapêuticos de mediação. A triagem estendida é composta de entrevistas iniciais 
com os pais, nas quais são investigadas a queixa principal relacionada à criança, história do 
casal, história de vida da criança (anúncio da gravidez, o parto, a amamentação, passagem 
para alimentos sólidos, o caminhar, o falar, a dentição, a retirada da fralda, enfermidades, 
entrada na escola, as relações familiares). São explorados também os sentimentos e 
dificuldades decorrentes de ser mãe/pai, a auto avaliação sobre o papel que exercem 
enquanto pais e avaliação sobre o vínculo parental que construíram. Após esse primeiro 
contato com os pais, são efetuados encontros com a criança nos quais são utilizados 
recursos lúdicos para uma comunicação entre paciente e terapeuta. Ao final dos encontros 
com a criança é feita uma inter-relação sobre a queixa apresentada pelos pais com a 
dinâmica parental e conjugal e, se for entendido que o sintoma da criança se relaciona com a 
dinâmica familiar, os pais são convidados a participar do grupo. Torna-se importante 
enfatizar que mesmo a criança e os pais terem passado por essa triagem, a criança continua 
na lista de espera para atendimento infantil individual. 
Palavras-chaves: Serviço-Escola de Psicologia; Relação Parental; Atendimento Infantil. 
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O uso da Avaliação Psicológica na contribuição para 
investigação de altas habilidades e Orientação 

Profissional 

Eduardo Yudi Huss179 
Stéfanie Bittencourt Ribas Fornasier180 

Patrícia Silvia Lúcio181 
Katya Luciane de Oliveira182 

 
Resumo: A Avaliação Psicológica é uma área restrita ao Psicólogo, sendo pertinente a 
postura ética e de responsabilidade com relação ao manejo dos procedimentos. O presente 
relato tem como objetivo apresentar o caso de um jovem, de 16 anos, estudante do terceiro 
ano do ensino médio pela facilidade nas disciplinas ofertadas na instituição regular, o 
mesmo foi encaminhado para Avaliação Psicológica através do pedido de um neuropediatra 
para o projeto “Avaliação Psicodiagnóstica em Diferentes Contextos e Acolhimento na 
Clínica Escola do Curso de Psicologia da UEL”, com suspeita de altas habilidades. Face ao 
encaminhamento, foram realizadas dez sessões, sendo duas entrevistas iniciais com a 
responsável e as subsequentes com o adolescente. A avaliação abarcou testes cognitivos, de 
personalidade e orientação profissional, incluindo o de maturidade na escolha profissional. 
Frente ao que foi apresentado, pode-se identificar que o adolescente possui um 
funcionamento cognitivo esperado para a sua idade (mediano), porém com um melhor 
desempenho nas áreas exatas. Houve disparidade entre as áreas de interesse profissional e 
de maior potencialidade cognitiva, sendo que o adolescente manifestou interesse primário 
para áreas de Entretenimento como Artes Cênicas, Figurinista e Comunicação Social. A esta, 
seguiu-se o interesse por Ciências Exatas, da Comunicação, Biológicas e da Saúde. Estas 
informações em consonância com o levantamento do desempenho cognitivo indicam um 
funcionamento considerado típico para a sua idade. Porém, diante ao que foi exposto pela 
avaliação psicológica, vê-se a necessidade de realização de acompanhamento psicológico a 
fim de auxiliá-lo em suas relações afetivas e emocionais, o que foi levantado através dos 
testes de personalidade. Bem como auxiliar em sua escolha profissional. 
Palavra-Chave: Avaliação Psicológica; Altas Habilidades; Escolha Profissional. 
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Oficinas de arteterapia em Clínica Escola de 
Psicologia 

Luzia Venâncio Zanluqui183 
Maíra Bonafé Sei 

 

Resumo: Arteterapia é um procedimento terapêutico que funciona como um recurso que 
busca integrar os diversos aspectos do ser humano, tanto no que se refere aos processos 
psicológicos como sentimentos e emoções, quanto habilidades cognitivas como 
coordenação motora, percepção viso-espacial e memória. Além disso, na modalidade grupal, 
apresenta-se como uma oportunidade para interação social, comunicação entre indivíduos e 
trocas de experiências, tudo isso por meio da simbologia representada nas produções 
artísticas propostas nas atividades. Pensando nesses benefícios terapêuticos, a Clínica 
Psicológica da Universidade Estadual de Londrina, promove oficinas de arteterapia, abertas 
ao público interno e externo. As oficinas ocorrem eventualmente e são divulgadas por 
cartazes e pelos meios de comunicação da própria Universidade como rádio UEL e site 
oficial. Os participantes vêm à clínica, trazendo os materiais necessários para realização da 
atividade proposta para o dia. A escolha das atividades é feita de acordo com as habilidades 
do coordenador da oficina e são pensadas de modo a atender os preceitos da arteterapia, 
abrangendo os aspectos cognitivos, psicológicos e sociais daqueles que fazem uso desse 
serviço. Neste ano de 2016, foram realizadas quatro oficinas em duas datas, sendo duas com 
a temática “equilíbrio emocional e origami” e duas “mente sã, corpo são, com móbiles”. 
Aqueles que participaram dessas oficinas relataram que além de terem aprendido a fazer 
artesanatos, também se sentiram mais calmos e tranquilos, assim, usufruindo dos objetivos 
da proposta das oficinas de arteterapia. Com isso, é possível considerar que esse tipo de 
prática terapêutica expande o campo de atuação clínica na promoção de saúde mental, 
proporcionando o uso de recursos que possibilitam a expressão significativa tanto verbal, 
quanto simbolicamente, permitindo que os participantes transportem para suas produções, 
muito do que não se pode por em palavras. 
Palavras-chave: Arteterapia; Saúde Mental; Construção Simbólica. 
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Os fatores terapêuticos nos grupos de dinâmicas com 
adolescentes ofertados à comunidade na Clínica 

Psicológica da UEL 

Rodrigo César Franco184 
Daniel Polimeni Maireno185 

Maíra Bonafé Sei186 
 
Resumo: A Clínica Psicológica da UEL, como um serviço-escola de Psicologia, aumenta o 
número de atendimentos realizados por meio da proposição de projetos de extensão por 
parte de docentes e da vinculação a estes por parte dos estudantes, usualmente 
responsáveis pela coordenação das atividades práticas destes projetos. Devido ao grande 
número de interessados na psicoterapia e, diante da longa espera necessária para o início 
dos atendimentos, optou-se por criar um projeto de extensão para oferta de grupos de 
espera para inscritos na lista de espera da psicoterapia. Um dos grupos ofertados, 
semanalmente, às segundas-feiras pela manhã, recebe a participação de adolescentes com 
idade entre 12 e 18 anos. Apesar deste tipo de intervenção não se caracterizar, 
essencialmente, como um espaço psicoterapêutico, nota-se que, a partir das atividades 
realizadas por meio de dinâmicas, faz-se possível intervir sobre diversos assuntos e, 
consequentemente, apresentar um viés terapêutico aos participantes. Desta forma, 
sabendo-se dos limites que uma intervenção como essa possui, no sentido de não almejar 
promover mudanças profundas como aquilo que é proposto no processo psicanalítico, este 
trabalho visa analisar os fatores terapêuticos que acabam por operar nestes encontros, 
através de alguns relatos dos mesmos, realizados por um dos coordenadores desse grupo 
específico, desde seu início, bem como, relatar a concretização do estabelecimento de uma 
vinculação prévia, por parte dos participantes com a Clínica Psicológica, minimizando 
abandonos posteriores ao atendimento.  
Palavras-chave: Grupo de Dinâmicas com Adolescentes; Fatores Terapêuticos; Serviço-
Escola de Psicologia.  
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Problemas escolares e dificuldades cognitivas na 
adolescência: relato de caso 

Patrícia Silva Lúcio187 
Katya Luciane de Oliveira188 

Jaqueline Alvernaz de Miranda189 
Hellen Lima Buriolla190 

 
Resumo: A avaliação psicológica é um procedimento dinâmico e complexo que vai além da 
aplicação de instrumentos formais nos pacientes. O objetivo deste trabalho é apresentar o 
relato de caso encaminhado para o serviço de Avaliação Psicológica da UEL. O adolescente 
(C., 13 anos) foi encaminhado ao projeto “Avaliação Psicodiagnóstica em Diferentes 
Contextos e Acolhimento na Clínica Escola do Curso de Psicologia da UEL” pelo CAPSi para 
avaliação neuropsicológica devido a baixo desempenho escolar. Primeiramente foi realizada 
entrevista com a mãe e o cliente, para se traçar planos de avaliação com instrumentos para 
investigação da queixa trazida. Foram utilizados os instrumentos: Escala Wechsler Abreviada 
de Inteligência; Teste de Desempenho Escolar; Provas Piagetianas; Matrizes Progressivas de 
Raven; Técnica Projetiva de Desenho. Em relação ao desempenho escolar, C. apresentou 
desempenho inferior ao esperado. Na avaliação da inteligência, C. apresentou desempenho 
classificado como extremamente baixo. A partir dos resultados obtidos, foram aplicadas 
provas piagetianas para verificar a mobilidade de pensamento de C., onde demonstrou 
conseguir identificar conceitos de conservação, porém nas prova de mudança de critério e 
pensamento proporcional, C. teve dificuldade em utilizar da argumentação para explicar o 
seu raciocínio. Por fim, foi aplicado um teste projetivo de personalidade, em que C. 
apresentou sentimento de inadequação, insegurança, necessidade de apoio, entre outros. 
Os resultados apontaram que C. apresenta desempenho cognitivo abaixo do esperado para 
sua faixa etária, principalmente nas funções que necessitam de verbalização (sem 
comprovação de hipótese de deficiência intelectual). Portanto, foi indicado que C. frequente 
atividades de reforço psicopedagógico a fim de verificar se, com estimulação diferenciada, 
ele consegue desenvolver estratégias mentais para remediar suas dificuldades, além de 
atendimento psicoterápico focando em um melhor desenvolvimento psicossocial. O caso 
apresentado demonstra a importância de se pensar diversas técnicas e dinâmicas para 
realizar a avaliação psicológica de pacientes nas suas forças e limitações. 
Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Baixo Desempenho Escolar; Déficit Cognitivo. 
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Psicologia clínica: contribuições de um projeto de 
extensão com famílias na formação do discente em 

psicologia 

Ricardo da Silva Franco191 
Maíra Bonafé Sei192 

 
Resumo: A psicologia clínica configura-se como uma área extremamente ampla, a qual pode 
focar em diferentes públicos, desenvolver atividades diversas e que ainda hoje encontra 
dificuldades no seu desenvolvimento como ciência e profissão. Tais dificuldades surgem 
principalmente por consequência de sua grande diversidade que a contempla com uma 
vasta literatura, tornando árdua a tarefa de estabelecê-la como uma ciência unificada e 
sólida. Diante desse cenário, a busca de um consenso referente ao que seria uma boa 
formação profissional para o estudante de psicologia aparece como um desafio. Assim, este 
trabalho teve por objetivo analisar e discutir a formação do psicólogo clínico e mais 
especificamente a partir de sua vinculação em um projeto de extensão cuja proposta dirige-
se a psicoterapia psicanalítica de casal e família. Para tal, utilizou-se o método qualitativo em 
que dois discentes do curso de psicologia e participantes do projeto em questão foram 
entrevistados sobre a sua formação. Questões acerca da grade curricular, da função e 
participação em projetos de pesquisa, extensão e ensino, do estágio clínico e das 
supervisões, de forma geral, estiveram presentes nas discussões evocadas pela entrevista e 
ulterior analisadas. E, de modo mais aprofundado, buscou-se investigar as contribuições 
advindas de suas participações no projeto de atendimento familiar, abordando as 
estratégias empregadas: estudos teóricos, supervisões grupais e dinâmicas práticas. Desse 
modo, pode-se verificar que o psicoterapeuta, para um bom desenvolvimento de sua prática 
clínica, necessita de uma constante busca de aprendizagem para a construção de uma base 
teórica e técnica consistentes. Em relação às contribuições do projeto de extensão, avaliou-
se que este pode ser capaz de suprir carências nas grades curriculares que procuram 
valorizar mais as disciplinas teóricas do que práticas.  
Palavras-chave: Formação do Psicólogo; Psicologia Clínica; Psicoterapia Familiar. 
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Psicoterapia Breve de Orientação Psicanalítica em 
uma Clínica de Reprodução Humana Assistida 

Bruna Maria Schiavinatto193 
Lauriane G. Schimidt de Abreu194 

Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida195 
 
Resumo: Esse trabalho apresenta intervenções (inovadoras), em relação ao método da 
psicoterapia breve (P.B.) de orientação psicanalítica em uma clínica de reprodução humana 
assistida (RHA) da cidade de Londrina-PR. É um método que difere no manejo da clínica da 
psicanálise tradicional, por possuir fins terapêuticos e duração limitados, cujo objetivo é 
promover o fortalecimento e ativação das funções egóicas do paciente, bem como focalizar 
no sintoma apresentado. Desse modo, foi feita a escolha da P.B., mesclada à abordagem 
winnicottiana, a qual leva em consideração os aspectos de holding, propiciados pelo setting 
e limitado em sua duração, como forma de trabalho para pacientes que passam pelo 
procedimento da RHA, seja na modalidade de casal ou individual, uma vez que a busca pelo 
tratamento da fertilidade se dá pelo desejo de ter um filho e não de fazer psicoterapia. Os 
pacientes são encaminhados pelo profissional médico que atua nessa área, pois eles chegam 
com queixas de ansiedade, estresse, sentimento de frustração, impotência, com baixa 
autoestima, o que exige do psicólogo uma intervenção pontuada pela P.B., em sintonia com 
o médico que atende o casal ,que encontra-se em um estado de fragilidade emocional. Em 
alguns casos não são questões orgânicas envolvidas, e sim aspectos do afeto que são 
trabalhados no processo. Logo, observou-se que o método da P.B, vem sendo eficaz para 
tratar esses sintomas, já que o foco se dá no presente e na situação-problema, reduzindo, 
assim, a angústia dos pacientes que não conseguem engravidar, além de amenizar a dor do 
afeto de cada casal. Ressalte-se que a literatura e os estudos sobre o assunto da reprodução 
humana assistida na clínica psicanalítica, ainda são muito incipientes. 
Palavras-chave: Reprodução Humana Assistida; Psicoterapia Breve; Trabalho interdisciplinar. 
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Psicoterapia psicanalítica no período de latência  

Amanda Lays Monteiro Inácio196 
Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis197 

 
Resumo: Foram as características especiais da psicologia de crianças que propiciaram a base 
técnica da análise através do brincar desenvolvido por Klein (1997). No que tange ao período 
de latência, a autora afirma que existem algumas dificuldades especiais a serem apontadas, 
como, por exemplo, a vida imaginativa limitada, a forte tendência à repressão e falta de 
confiança. O presente estudo pretende analisar o atendimento psicoterápico realizado no 
estágio clínico obrigatório do quinto ano de Psicologia da UEL. A criança com 10 anos foi 
trazida pelos pais com a queixa de agressividade e irritabilidade exacerbada. Foram 
realizadas ao todo vinte e cinco sessões. Durante as sessões pode-se observar que tentava 
controlar a psicoterapeuta escolhendo os jogos e sendo muitas vezes agressiva e 
desafiadora, como se estivesse testando-a para saber se conseguiria suportar sua presença e 
entrar em contato com seu mundo subjetivo. Em alguns momentos parecia ter 10 anos e em 
outros, despejava os objetos e fazia barulho como uma criança menor, denotando certa 
imaturidade emocional. As emoções externalizadas no setting terapêutico evidenciavam as 
dificuldades afetivo-emocionais vivenciadas, bem como a transferência negativa expressa 
através de agressividade tanto na fala quanto nas atividades lúdicas. Considerando que 
compete ao terapeuta dar sentido e significado às experiências emocionais que estão sendo 
expressas pela linguagem lúdica utilizada pela criança (Zimerman, 2004), neste caso a partir 
da análise da transferência negativa foi possível compreender e interpretar para a criança a 
maneira agressiva como lidava com o mundo externo em função das suas ansiedades 
persecutórias.  
Palavras-chave: Atendimento Clínico; Período de Latência; Melanie Klein. 
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Psiquiatria e psicologia analítico comportamental: 
interconsulta no ambulatório de psiquiatria infantil  

Lívia Doro198  
Sílvia Aparecida Fornazari199 

Diego Augusto Nesi Cavicchioli200 
Isabela Cristina dos Reis Almeida201 

Rodrigo César Franco202 
Sebastião Júnior dos Santos203 

 
Resumo: De acordo com a literatura da área, a interconsulta psicológica tem como objetivos 
auxiliar profissionais de outras áreas no diagnóstico e tratamento de pacientes com 
problemas psiquiátricos ou psicossociais e intermediar a relação entre os envolvidos na 
situação, facilitando a comunicação, a cooperação e a elaboração de conflitos. No 
Ambulatório de Psiquiatria Infantil do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de 
Londrina, a interconsulta psiquiátrica é a prática utilizada para a realização das consultas. Os 
usuários do serviço são atendidos pelos residentes em psiquiatria. Os residentes levam as 
informações e queixas levantadas para discussão com o professor responsável pelo 
ambulatório e equipe, enquanto o paciente aguarda. Após a discussão e definição da 
condução do tratamento, o residente volta ao consultório para indicar a medicação e 
procedimentos para o caso em questão. O projeto de extensão “Psicologia Clínica e 
Comportamental para Pais com Filhos em Tratamento Psiquiátrico”, tem como um de seus 
objetivos específicos aprimorar o processo de aprendizagem dos graduandos em Psicologia e 
residentes em Psiquiatria por meio das discussões e supervisões dos casos atendidos, o que 
acontece também por meio do instrumento da interconsulta. A metodologia consiste no 
acompanhamento, pelos estudantes da Psicologia, dos atendimentos realizados pelos 
residentes em psiquiatria no Ambulatório de Psiquiatria Infantil, participação nas discussões 
interdisciplinares (com a coordenação do professor responsável pelo ambulatório e 
participação da professora responsável pela psicologia) e dos encaminhamentos realizados 
pelos residentes. Os resultados vêm demonstrando que a prática da interconsulta tem 
contribuído de modo significativo na formação dos estudantes, tanto para a aprendizagem 
dos estudantes da residência em psiquiatria acerca dos aspectos psicológicos dos 
atendimentos, quanto dos estudantes da graduação em Psicologia acerca dos aspectos 
psiquiátricos dos atendimentos. Enquanto resultados em longo prazo, espera-se contribuir 
para a melhoria na qualidade de vida das famílias a partir dos atendimentos oferecidos. 
Palavras-chave: Psiquiatria; Psicologia; Análise do Comportamento. 
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Relato de caso: avaliação psicológica e a contribuição 
para atendimento psicoterápico 

Hellen Lima Buriolla204 
Ana Carolina Zuanazzi Fernandes205 

Patrícia Silva Lúcio206 
Katya Luciane de Oliveira207 

 
Resumo: Na realização de uma avaliação Psicológica, o psicólogo deve adequar as 
estratégias utilizadas, as tarefas propostas e a atenção despendida às particularidades 
individuais do avaliando, isto é, às suas necessidades, competências e limitações. Desta 
forma, o objetivo deste trabalho é apresentar o relato de caso de uma avaliação psicológica 
realizada em um dos clientes na fila de espera para atendimento psicoterápico da Clínica 
Psicológica da UEL. A cliente J. (F, 40 anos) foi avaliada pelo projeto de “Avaliação 
Psicodiagnóstica em Diferentes Contextos e Acolhimento na Clínica Escola do Curso de 
Psicologia da UEL”. Para identificarmos qual era sua queixa e o que a levara buscar 
atendimento psicoterápico na Clínica Psicológica, foi realizada uma entrevista na qual J. 
relatou estar sofrendo com o recente falecimento de seu pai e também das dificuldades que 
estava encontrando em lidar com a possibilidade de disforia de gênero de um dos seus 
filhos. Face à demanda, inicialmente foram investigados os aspectos emocionais de J. e, 
posteriormente, julgou-se necessário investigar alguns aspectos cognitivos. Como 
resultados, J. apresentou intensidade leve de sintomas ansiosos e intensidade moderada em 
sintomas que caracterizam depressão, com uma percepção de si como alguém vulnerável a 
eventos estressores, apresentando indicadores de irritabilidade emocional e nervosismo. Em 
relação aos dois aos aspectos cognitivos investigados, J. obteve desempenho classificado 
como médio em memória operacional e médio alto em velocidade de processamento. 
Diante disso, foi possível concluir que J. apresentava questões relevantes a serem 
trabalhadas no contexto psicoterápico, apresentando bons recursos interpessoais e 
cognitivos que poderiam favorecer o processo psicoterápico, recomendando-se que J. 
iniciasse o mais breve possível o acompanhamento para evitar o agravamento de seu 
quadro.  
Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Serviço de Psicologia; Atendimento Psicoterápico; 
Encaminhamento. 
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Relato de caso de avaliação psicológica: a desatenção 
e sua influência no baixo desempenho escolar  
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Cíntia Parajara Scholz211 

 
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar o relato de caso de uma avaliação 
psicológica de uma adolescente (J, 12 anos) que foi encaminhada ao projeto “Avaliação 
Psicodiagnóstica em Diferentes Contextos e Acolhimento na Clínica Escola do Curso de 
Psicologia da UEL” pelo serviço de psiquiatria do Hospital das Clínicas para avaliação 
neuropsicológica a fim de confirmar sintomas de desatenção e déficit cognitivo. Para tanto, 
foram utilizados testes padronizados: WISC III – Escala de Inteligência Wechsler para 
Crianças, Neupsilin – Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve, Teste d2 – Teste de 
Atenção Concentrada e o TDE – Teste de Desempenho Escolar, além da realização de 
algumas provas piagetianas, visando compreender o desenvolvimento cognitivo da criança. 
A partir dos resultados obtidos, foi possível verificar que o avaliando possui um 
desenvolvimento intelectual normal, quando comparado à crianças de sua idade e 
escolaridade, possuindo apenas dificuldades específicas que não caracterizam um déficit 
cognitivo geral. Já a hipótese de desatenção foi confirmada ao passo que os testes indicaram 
baixo desempenho em resistência a distração. Desta forma, verificou-se que o desempenho 
escolar de J. é prejudicado pela desatenção, uma vez que esta não apresenta problemas 
cognitivos mais significativos, necessitando atenção especializada para desenvolver 
estratégias de aprendizagem. 
Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Atendimento Clínico Infantil; Desatenção.  
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Triagem estendida para atendimento infantil : relato 
de um caso 

Maisa Mie Murata212 
Maíra Bonafé Sei213 

Sandra Aparecida Serra Zanetti214 
 
Resumo: Sabe-se que os pais influenciam intensamente a psicodinâmica do grupo familiar. 
Tendo em vista a importância da família na saúde mental das crianças, almeja-se, neste 
trabalho, discutir um caso clínico de triagem estendida atendido por meio do projeto de 
extensão “Grupo Terapêutico de Mediação para pais de crianças encaminhadas para 
psicoterapia infantil no serviço-escola de psicologia visando ao favorecimento de suas 
funções parentais”. Entende-se a triagem estendida como processo composto por 
entrevistas com a família e sessões com a criança, por meio do qual se pode, inclusive já 
realizar uma intervenção junto ao grupo familiar atendido. O caso aqui apresentado refere-
se a um paciente membro de uma família composta por pai, mãe e um irmão. O paciente foi 
levado pelos pais à Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina, com a queixa 
de problemas comportamentais na escola. Foram realizados quatro encontros com os pais 
(sendo um deles uma devolutiva) e três encontros com a criança. Nesse processo, observou-
se que o paciente tinha uma demanda de tentar ocupar um espaço na família, tentando se 
aproximar dos pais, principalmente do pai, no entanto, sem ser correspondido. Ao final da 
triagem estendida foi possível perceber que os pais já conseguiam ver o filho de outra forma, 
conseguiram refletir sobre as dificuldades de serem pais e tentar mudar pequenas ações no 
dia a dia. A partir disso, houve uma mudança na dinâmica familiar, com o paciente podendo 
ser mais ouvido pela família. Assim, nota-se que as relações parentais possuem influência 
significativa na família, afetando todos os membros e familiares. Atualmente, o paciente é 
atendido individualmente e os pais foram convidados a participarem do grupo de pais. 
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Vivência na rotina do CAPS infantil de Londrina - 
perspectiva de uma prática de clínica ampliada - 

relato de experiência 
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Beatriz Cristina Gallo217 
 

Resumo: Em experiência de acompanhamento da rotina dos profissionais do CAPSi (Centro 
de Atendimento Psicossocial Infantil) de Londrina - PR, pode-se observar que a rotina destes 
profissionais e a estrutura do serviço no qual trabalham, funciona como uma prática de 
clínica ampliada, onde os usuários do serviço, a partir de suas demandas, trazem a prática da 
perspectiva clinica para o serviço da saúde pública, na qual a função dos profissionais é a de 
atuar no sistema, de forma que seja possível reforçar as relações e incentivar a maior 
participação dos usuários (MOREIRA, 2007) apontando, assim, a importância do serviço. A 
proposta dos CAPS é a de reinserção dos usuários ao meio social, de forma que consigam 
viver de maneira mais autônoma, de acordo com suas particularidades, e possam levar suas 
atividades cotidianas visando a promoção de saúde mental. O trabalho dentro dos CAPS 
parte da proposta de uma equipe multidisciplinar da área da sáude, de um trabalho em rede 
com outras instituições públicas e do trabalho com as famílias dos usuários. O público dos 
CAPS infantis são crianças e adolescentes, sendo realizado trabalho também com os 
responsáveis. As atividades realizadas com os usuários podem ser atendimentos em grupo, 
de acordo com as faixas etárias delimitadas, atendimento individual, visitas, acolhida e 
plantão. Neste trabalho, serão apresentadas algumas vivências e percepções vistas no 
acompanhamento das atividades dos profissionais, as dificuldades, os limites, a alta 
demanda, assim como o belo trabalho realizado por este setor da saúde mental em 
Londrina, apesar de todas as dificuldades e limitações encontradas no dia a dia.  
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