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O EVENTO
O Centro de Eventos BarraShoppingSul, entre os dias
13 a 15 de Setembro de 2018 em Porto Alegre, foi palco de debates do futuro da saúde mental na Era Digital.
Profissionais, pesquisadores, empresas e startups
atuantes no mercado estiveram presentes no evento,
formando, assim, uma rede de contatos e trocas, com
novos tempos refletidos em novas formas de enxergar o mundo.
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O STARTPSI
Congresso Brasileiro de Inovação em Avaliação Psicológica, Neurociências

PRÊMIOS
OFERECIDOS

e Interdisciplinaridades.
Em 2018, tivemos a possibilidade de discutir enquanto especialistas em
comportamento humano as mudanças globais do último século que afetam o cotidiano de todos nós. O boom tecnológico dos últimos anos vem
possibilitando uma explosão de iniciativas inovadoras,
democráticas e colaborativas e é nosso dever estar atentos a elas.
O Startpsi visa apresentar perspectivas inovadoras no diálogo com a prá-

1º Lugar
Pôster e Apresentação Oral

01 Tablet Kindle;
01 Curso de curta duração
presencial na Projecto (2h) ou EAD da
Projecto de carga horária equivalente;
R$ 500,00 em materiais na
livraria Projecto.

tica, pesquisa e o mercado, rompendo fronteiras para estudar e abordar o
bem estar, além dos transtornos mentais.
2020, teremos muito mais!
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1º Lugar
Pitch

01 Ingresso para o Accelerator
Day promoção da Startse em
São Paulo;
01 Passagem aérea +
hospedagem de 01 em São Paulo.

Os vencedores do
I Prêmio Projecto

Congresso Startpsi | Edição 2018
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PROGRAMAÇÃO
CIENTÍFICA
13 DE SETEMBRO//2018
Entrega de Credenciais

8h30min
10h às 12h

15h30min às 16h

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Workshop 4

Metodologias ágeis:
Canvas, Design
Thinking e Pitch

Tarefas
neuropsicológicas
para avaliação de
funções executivas,
atenção e memória

Neuropsicologia com
Pré-escolares

Versão informatizada
do teste de atenção
D2R

Helena Brochado
@HelenaBrochado

Natália Martins Dias

16h às 18h

Bastian Funken
@Hogrefe (ALE)

Intervalo no Circuito Projecto de Inovações
Workshop 9

Workshop 10

Workshop 11

Workshop 12

Neurociência
Cognitiva e
Liderança

Sistema Protea - R de
Avaliação do
Transtorno do
Espectro Autista

R-PAS - Sistema de
Avaliação por
Performance no
Rorschach

Como a Inteligência
Artificial está
mudando a Saúde
Mental

Keitiline Viacava
@DM.Lab

Vitor Geraldi Haase
@UFMG (MG)

13h30min às
15h30min

Workshop 5

Workshop 6

Workshop 7

Workshop 8

Aplicação e Avaliação
de Testes Clínicos
Através da Plataforma
Q-interactive

Escalas de
Desenvolvimento
Infantil para bebês e
crianças de Bayley
(zero a 42 meses)

Avaliação da atenção
Online Vetor

Avaliação
Psicossocial no
Contexto do Trabalho

María Muñoz
@Pearson (MEX)
e Richard Johnson
@Pearson(GRB)
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18h30min

Intervalo de Almoço

12h às 13h30min
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Simone Sudbrack
@PUCRS (RS)


Cristiano Esteves
@Vetor Editora(SP)


19h

Cleonice Bosa
@UFRGS (RS)

Sônia Rovinski (RS)
e Andréia Schneider (RS)


Irina Rish
IBM (EUA)

Abertura Oficial | Salão de conferências
Conferência de Abertura

| IBM - Avaliação Neuropsiquiátrica Automatizada Baseada na Fala
Irina Rish @IBM (EUA)

Sibele Faller
@Bee Touch (RS)

Congresso Startpsi | Edição 2018

35

10h45min às 12h

14 DE SETEMBRO//2018
8h30min às 9h

Inovação começa com mudança de mentalidade (Mindset).
Como promover saúde mental em um cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo?


Ricardo Mattos @Vetor Editora (SP)

10h15min às
10h45min
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Inspiring Talks
10h45min às 11h15min
Tecnologias para o
Bem-estar

Benefícios da tecnologia na
aceleração e compreensão
leitora Plataforma Elefante
Letrado
Monica Timm de
Carvalho @Elefante Letrado
(RS);

Fabio Camilo
@Vetor Editora (SP);
Avaliação da Inteligência e
seus Correlatos
Clarissa Trentini
@UFRGS (RS)

Avaliação Neuropsicológica
da Leitura e da Escrita Coleção Anele
Jerusa Salles
@UFRGS (RS)

A Nova Economia e o Ecossistema de Startups

Igor Drews @StartSe
Intervalo no Circuito Projecto de Inovações

Elisa Hamuri Kozasa
@Hospital Israelita Albert
Einstein (SP)

11h15min - 11h45min

Como eu cheguei até
aqui: o mundo de
oportunidades além
do que a academia ensina.
Rodrigo Wazlawig
@Bearings


11:45 - 12:15
Trajetória em 5 atos A Arte da Disrupção
Fernanda Brunetto
@Sindus

12h às 13h30min

36

Dialogues
Avaliação de
Personalidade e da
Inteligência

O Futuro da
Infância e o
Apego Tecnológico
Fernanda Furia
@Playground da inovação
(SC)

Empreendedorismo em Psicologia e Avaliação Psicológica e o processo de
aprovação das novas startups.

9h45min às
10h15min

Dialogues
Avaliação da
Leitura e Benefícios da
Tecnologia


Daniel Tornaim Spritzer
@GEAT (RS);

Circe Petersen @Projecto (RS)

9h às 9h45min

Dialogues
Vício Tecnológico:
uma epidemia

Intervalo de Almoço
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13h30min às
14h20min

Inspiring Talks
Caminhar Atento:
aprendizagens
socioemocionais e meditação
Paula Fortes @UFRGS
Cérebro e Meditação
Elisa Hamuri Kozasa
@Hospital Israelita
Albert Einstein (SP)

Clinical Round
Table II
Avaliação
Neuropsicológica do
Adulto
Marina Nery Barbosa
@Nepneuro (GO)
Thais Lampert Monte
@HCPA (RS)

Dialogues
Inovação em Avaliação
e Intervenção dos
Transtornos do
Espectro Autista
Cleonice Bosa @UFRGS (RS)
Práticas pedagógicas na
inclusão de alunos com
autismo: contexto atual e
perspectivas de intervenção
Carlo Schmidt @UFSM (RS)

Clinical Round
Table I

15h30min às
16h45min

13:30 - 14:20
Avaliação de
Personalidade em
adultos

Clinical Round
Table III

Clinical Round
Table IV

Avaliação de
Personalidade em
adolescentes

Avaliação
Neuropsicológica com
WISC IV

Fernanda Serralta
@UNISINOS
Wilson Melo (RS)
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Rochele Paz Fonseca
@PUCRS (RS)
Fernando Silveira
@IPOG

Dialogues
Infância Conectada
Inteligência emocional digital
Fernanda Furia
@Playground da inovação
(SC)
Cyberbullying
Carolina Lisboa @PUCRS(RS)

Desafios na Avaliação
Psicológica Jurídica

Violência urbana:
investigação de
alterações psicobiológicas em vítimas de violência e reabilitação do
Transtorno do Estresse
Pós Traumático

Avaliação da
linguagem e
tecnologia aplicada

15h20min às 15h45min
Criador e Criatura:
Tinbot o robô gerente
que poderá ser seu
colega

Reações de imobilidade em
situações de ameaça: implicações para o transtorno do
estresse pós-traumático
Mirtes Garcia Pereira Fortes
@UFF (RJ)
Reabilitação para
TEPT com Realidade Virtual
Christian Haag Kristensen
@PUCRS (RS)

14:30 - 15:20

DBS: como a inovação faz
sentido dentro da cabeça de
quem tem Parkinson - implante
cerebral
Thais Lampert Monte @Hospital
de Clínicas de Porto Alegre

Inspiring Talks

Plataforma para psicólogos
registrarem documentos com
segurança das informações e
dados criptografados
Guilherme Freitas
@Psicomanager (MG)

Inspiring Talks

Avaliação neuropsicológica e de
personalidade em portadores de
Parkinson
Neusa Chardosim (RS)

Dialogues

Roberto Cruz @UFSC (SC)

Paulo Knapp
@AcademyofCognitive
Therapy

Um Papo Cabeça:
inovação, neuropsiquiatria e
neurociências

Dialogues

Sonia Rovinski (RS)

Benefícios da Plataforma
Minha Rotina Especial
Regis Nepomuceno
@Minha Rotina
Especial (SC)

14h30min às
15h20min

Dialogues

16h45min às
17h45min
18h às 19h

Coleção MTL Brasil – Bateria
Montreal Toulouse de
Avaliação da Linguagem
Rochele Paz Fonseca
@PUCRS (RS)
A atuação do Livox como
recurso de comunicação e
desenvolvimento de
habilidades
Lívia Ferreira Santana
@Livox (SP)
Desenvolvimento da fala e da
linguagem com a plataforma
Fofuu
Ligia Cardoso @Fofuuu (SP)

Marco Diniz @Tinbot (PR)
Tinbot @Tinbot (PR)

15h45min às 16h15min

Como estamos inovando no
SESI: Fatores Psicossociais no
Trabalho
Graziela Alberici
@SESI

16h15min às 16h45min

Conectando design, ciência e
profissão na Psicologia
Lisiane Bizarro
@UFRGS (RS)

Lançamentos e Sessão de Autógrafos no Circuito Projecto de Inovações
Conferência II | O futuro já começou:
testes de papel adaptados para tablet na plataforma Q-interactive
María Muñoz @Pearson (MEX); Richard Johnson @Pearson (GRB)
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8h30min
às 10h

15 DE SETEMBRO//2018

10h às
10h30min

Dialogues

Dialogues

Dialogues

Inspiring Talks

Avaliação em
Psicologia Positiva nos
Diferentes Contextos

Avaliação precoce do
humor, predição de
transtornos e de risco
de suicidabilidade

Avaliação Psicológica
em Múltiplos
Contextos

8h30min às 9h30min
Papo com as Neurociências: eu preciso de um
psicólogo no meu time

Claudia Hofheinz
Giacomoni @UFRGS (RS)
Caroline Reppold
@UFCSPA (RS)

Diagnóstico precoce
da depressão através da
tecnologia
Pedro Mario Pan
@UNIFESP (SP)
Inteligência Artificial em
Neuroimagem: decodificando
traços de personalidade e
vulnerabilidade a
transtornos mentais
Letícia Oliveira @UFF (RJ)
Avaliação de Risco
de Suicidabilidade
Jader Piccin @UFRGS (RS)

Trânsito
Roberto Cruz @UFSC (SC)
Porte de Armas
Neusa Chardosim (RS)
Espaço Confinado e Altura
Ana Peuker @Bee Touch (RS)
Pilotos
Fabio Camilo
@Vetor Editora (SP)

Jociane Myskiw
@CentrodeMemóriaPUCRS

Cristiane Furini
@Centrodememória PUCRS
Interfaces da Psicologia e Neurociência na Pesquisa: duas grandes forças
trabalhando em conjunto

Alice Wilhelm
@UFRGS

9h30min às 10h
Inovação em Reabilitação
Alcyr de Oliveira Jr.
@UFCSPA(RS)

Neuro Reabilitação com Jogos
Eletrônicos Controlados por Movimento Corporal em Idosos
Portadores de Comprometimento
Cognitivo Leve

Simone Assis @PUCRS (RS)
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Clinical Round
Table V
Avaliação de Dano
Psíquico e Neuropsicológico em Crianças
Vítimas de Violência
Carlos Aznar @NuFor-UTP

Leticia Pettenuzzo
@NeuroestatísticaUFRGS

Uso de Realidade Virtual em Reabilitação Neuropsicológica
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10h30min às
11h20min

Intervalo no Circuito Projecto de Inovações

Christian Haag Kristensen
@PUCRS

11h30min às
12h20min

Clinical Round
Table VII

Clinical Round
Table VI
Avaliação
Neuropsicológica
Infantil
Marina Nery Barbosa
@Nepneuro (GO)
Caroline de Oliveira Cardoso
@FEEVALE(RS)

Dialogues
Inovações no RH

Inspiring Talks
10h30min às 11h

O processo de recrutamento e
seleção através da
inteligência artificial
Guilherme Dias @Gupy (SP)

Medicina do Futuro: do Vale
do Silício à Porto Alegre
Pedro Schestatsky
@FAMED/UFRGS (RS)

Why Learning Agility?
Iot mobilizando novos tempos
em educação corporativa
Fernanda Brunetto
@SINDUS

Cíngulo - seu Guia na Jornada
de Autoconhecimento
Diogo Lara @Cingulo

Dialogues

Dialogues

Avaliação Psicológica
no contexto familiar

Avaliação dos
Transtornos de
Aprendizagem

Retenção de
Talentos na era
Digital

Vivian Lago
@Unisinos (RS)

Andreia Gonçalves
@Qualifique (RS)

Manoela Ziebell
@PUCRS

Avaliação Psicológica em
Famílias
Makilim Nunes Baptista
@USF

Luciana Tisser
@InstitutoNeuropsicologiadoRS (RS)

Emília Magnan
@Ilegra

11h às 11h30min

Inspiring Talks
11h30min às 12h40min
Terapia Online | Conheça as Plataformas
Aprovadas pelo CFP
Plataforma Vittude Tatiana
Pimenta @Vittude (SP)
PlataformaPsicologia Viva
Luciene Bandeira
@PsicologiaViva (BH)
Atendimento Psicológico
Online por Videoconferência
Fabiano Carrijo
@PsicologiaViva (BH)
Estudos de validade para
psicoterapia online
Maria Adélia Pieta
@UFRGS (RS)
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12h20min às
13h50min
14h às 15h

Intervalo de Almoço
Conferência III

|

E-avaliação em um ambiente transcultural

Bastian Funken @Hogrefe (Alemanha)

15h10min
às 16h
16h às 16h20min

Apresentações Orais (Speed Show) e Apresentações de Pitches
Entrega das premiações e da Meta colaborativa de abastecimento d'água
Projecto e Safe Drinking Water For All (SDW)
Rosane Levenfus
@Projecto (RS)
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16h20min
às 18h

ENCERRAMENTO
Diálogo entre as ciências cognitivas, neurociências e as práticas contemplativas:
compaixão em tempos de aceleração
Lama Rinchen Khyhenrab
@Mosteiro Sakya Cabreúva (SP)
Circe Petersen
@Projecto (RS)
Irina Rish
@IBM (EUA)
Bastian Funken
@Hogrefe (ALE)
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WORKSHOP 1 | METODOLOGIAS ÁGEIS:
CANVAS, DESIGN THINKING E PITCH

RESUMO |

Palestrante: Helena Brochado @HelenaBrochado

tão de projetos, principalmente, na área de TI – Tecnologia da Informação. Esses modelos têm

Helena Brochado é filha do Ricardo e da Bia, esposa do Ricardo (Freud explica), mãe da
Beatriz e do João Antonio.
Psicóloga, formada pela PUCRS, possui MBA em Gestão Empresarial (FGV), formação em
Coaching Ontológico e Maiêutico, Mediação de Conflitos (AJURIS), especialista em Dinâmicas de Grupo (SBDG) e em Sucessão de Empresas Familiares (IESE / Barcelona). Participou
da 13ª Missão internacional ao Vale do Silício.
É consultora em Gestão, Desenvolvimento de Líderes, Coach, Mentora (PUCRS), Sucessão
em Empresas Familiares e conselheira da ABRH RS
Atuou como executiva de RH por 15 anos, em empresas como Terra, Net Serviços e Kley
Hertz Farmacêutica. Como executiva de Recursos Humanos conquistou 3 prêmios Top Ser
Humano (ABRH RS), Top Ser Humano Nacional (ABRH Brasil), além de 4X Uma das Melhores
Empresas para Trabalhar RS (GPTW).

44
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Em um mundo VUCA (Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo) em que cada vez mais precisamos
de respostas disruptivas, rápidas e criativas surgem as metodologias ágeis para auxiliar na gessempre o cliente como foco principal e estão sendo amplamente implementados na gestão de
outras áreas com resultados bem interessantes. Vamos conhecer um pouco mais de cada um. O
Canvas é uma forma simples e extramanete completa para desenvolver o planejamento estratégico e criar novos produtos com a premissa de Proposta de Valor como centro da entrega. O
Design Thinking usa de empatia, foco, idealização, prototipação e testes na construção de novas
possibilidades. Já o Pitch é a forma como vendemos as ideais para os clientes/patrocinadores
do projeto.
Nesse workshop iremos vivenciar todos esses conhecimentos, de forma leve, prática e interativa. As pessoas poderão sentir qual terá mais adesão a cultura da sua empresa.
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WORKSHOP 2 | TAREFAS NEUROPSICOLÓGICAS PARA AVALIAÇÃO DE FUNÇÕES EXECUTIVAS, ATENÇÃO E MEMÓRIA

WORKSHOP 3 | NEUROPSICOLOGIA
COM PRÉ-ESCOLARES
Palestrante: Natália Martins Dias @UFSC

Palestrante: Vitor Geraldi Haase @UFMG (MG)

Professor titular - Departamento de Psicologia FAFICH - UFMG; Coordenador do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento (LND). Bolsista de Produtividade 1D do CNPq;
Membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e
Ensino (INCT-ECCE); Doutorado em Psicologia Médica (1999) pela Ludwig-Maximilians-Universität zu München; Mestrado em Lingüística Aplicada (1990) pela PUCRS; Residência médica em neurologia (1983) e neuropediatria (1984) pela UFCSPA; Graduação em Medicina
(1981) pela UFRGS

RESUMO | Indisponível
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Psicóloga, Mestre e Doutora (com Pós-Doutorado) em Distúrbios do Desenvolvimento pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP. Professora do Departamento de Psicologia da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.
Coordenadora do Grupo de Investigação em Neuropsicologia, Desenvolvimento e Educação (GINDE) e Pesquisadora do Grupo de Neuropsicologia Infantil. Bolsista de Produtividade do CNPq.

RESUMO |Indisponível
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WORKSHOP 4 | VERSÃO INFORMATIZADA DO TESTE DE ATENÇÃO D2R
Palestrante: Bastian Funken @Hogrefe (ALEMANHA)

WORKSHOP 5 | APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TESTES CLÍNICOS ATRAVÉS DA
PLATAFORMA Q-INTERACTIVE
Palestrantes: María Muñoz @Pearson (MEXICO) e Richard Johnson @Pearson
(INGLATERRA)

Graduado em psicologia, tem longa experiência em desenvolvimento de software e design
de experiência do usuário. Desde 1998, ele lida com diagnósticos baseados em computador e na web, onde desenvolveu simulações para medir e treinar o comportamento de
resolução de problemas e redução de complexidade. O objetivo de seu diploma foi o desenvolvimento de um sistema baseado na web para determinação de mapas cognitivos.
Em 2006, ele recebeu uma doação (DFG, Fundação Alemã de Pesquisa) para desenvolver
um sistema de teste baseado na web para medir a capacidade de memória de trabalho e
carga cognitiva em configurações individuais e de grupo. Durante os estágios, ele acumulou
experiência como consultor de usabilidade.

RESUMO | Indisponível
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María Muñoz |
A Mestre María Muñoz estudou Psicologia Clínica e Educacional. Trabalhou na Cidade do México
dando sessões de terapia, gerenciamento de estresse e neurofeedback para crianças com TDAH e
problemas de aprendizagem, bem como famílias de baixa renda. Mais tarde se juntou a Pearson, então chamado de "The Psychological Corporation", onde trabalhou em tradução e adaptação cultural
e linguística de vários testes psicológicos. Atualmente está estudando seu doutorado e é voluntária
em escolas como psicóloga escolar.
Richard Johnson |
Gerente de produto da plataforma digital Q-interactive da Pearson, representando
países fora da América do Norte. Ele é bacharel em Sistemas da área de Negócios e
Tecnologia da Informação pela Northumbria University no Reino Unido. Ele ingressou
na Pearson em 2011 e, até agora, esteve envolvido no lançamento do Q-interactive em
nove países.
Congresso Startpsi | Edição 2018
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RESUMO |
As maneiras pelas quais os psicólogos dão testes administrados individualmente mudou pouco
desde a introdução do original Wechsler Bellevue escalas de inteligência na década de 1930.
Apesar do aumento do uso de tecnologia para fins de pesquisa dentro do campo da psicologia,
o kit de ferramentas do clínico ainda consiste em avaliações em papel que são pesadas, incômodas e exigem esforço manual significativo para administrar e pontuar. Q-interactive é uma
plataforma de avaliação baseada em iPad® que suporta administração de testes como o We-

WORKSHOP 6 | ESCALAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA BEBÊS E
CRIANÇAS DE BAYLEY (ZERO A 42 MESES)

Palestrante: Simone Sudbrack @PUCRS

chsler Intelligence Scales. o psicólogo usa um iPad para acessar as instruções de administração
de teste, pontue e registre respostas e controle os estímulos visuais. O examinado usa o outro
iPad para ver e responder a estímulos. O objetivo do Q-interactive é alavancar a tecnologia móvel e um aplicativo interativo para iPad para reimaginar todos os aspectos do fluxo de trabalho
de lápis de papel tradicional, aumentando a eficiência, mobilidade e envolvimento do cliente.
Esta apresentação apresentará os participantes do Q-interactive através de uma demonstração
ao vivo. Em Além disso, descreverá os testes que suporta e resumirá a pesquisa comparando

Possui graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(1996), Pós-graduação em pediatria, com Mestrado e Doutorado em Pediatria pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Pediatria e
Desenvolvimento Infantil. Experiência em docência pela Pontifícia Universidade Católica do
RS e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Participante do programa de intercâmbio
Marie Curie (programa de intercâmbio de pesquisa em Desenvolvimento Infantil) entre PUCRS e Universidade de Montreal.

como pontuações obtidas a partir da administração de testes digitais compare com o formato
tradicional de lápis de papel.
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RESUMO |Indisponível
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WORKSHOP 7 | AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO ONLINE VETOR

WORKSHOP 8 | AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL NO CONTEXTO DO TRABALHO

Palestrante: Cristiano Esteves @Vetor Editora(SP)

Palestrante: Sibele Faller @Bee Touch (RS)

Psicólogo e Doutor em Psicologia com ênfase na área de Avaliação Psicológica pelo Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Autor de capítulos de manuais de testes, artigos científicos na área
de Avaliação Psicológica e co-autor do livro O Teste Palográfico na Avaliação da Personalidade. Possui experiência na área de Avaliação Psicológica, com foco na construção e validação
de testes, escalas e outras medidas psicológicas. Atualmente é gerente do Departamento
de Produtos e Pesquisas da Vetor Editora Psico-Pedagógica, onde desenvolve atividades de
elaboração, adaptação, atualização e revisão técnica de instrumentos psicológicos.

RESUMO | Indisponível
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Psicóloga, especialista em psicologia clínica com ênfase em psicoterapia comportamental, mestre e doutora em Ciências Médicas, no Programa de Pós Graduação em Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui experiência de mais de 10 anos em dependência
química, psicologia clínica e pesquisa em saúde. Há 6 anos, atua como Diretora Científica da
Bee Touch.

RESUMO | Empresas que possuem trabalhadores que atuam em ambientes adversos, como por exemplo em espaço confinado, em altura, com inflamáveis e combustíveis, devem submeter seus colaboradores à avaliação
psicossocial, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Objetiva-se discutir sobre esta prática ainda pouco disseminada e conhecida por
estudantes e profissionais da Psicologia, apresentando seus fundamentos e
aplicações práticas nas organizações. O tema será abordado para ampliar a
compreensão do papel do Psicólogo e sua inserção profissional no contexto
da Saúde e Segurança do Trabalho. Também será apresentado o cenário
atual desta prática no mundo e de que forma a tecnologia pode contribuir
nesta atividade.
Congresso Startpsi | Edição 2018
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RESUMO |
Você sabe a importância de entender sobre neurociência cognitiva nas organizações? Neste
workshop, apresentamos a neurociência organizacional, que é uma disciplina emergente da li-

WORKSHOP 9 | NEUROCIÊNCIA COGNITIVA E LIDERANÇA
Palestrante: Keitiline Viacava @DM.Lab

gação entre neurociência cognitiva e comportamento organizacional. Explicamos como ela pode
ajudar a compreender o comportamento humano no mundo do trabalho e, ainda, de que maneira pode apoiar o desenvolvimento e a prática da liderança. Discutimos resultados de estudos
recentes e próprios, experimentais e correlacionais, onde adotamos medidas implícitas para
analisar a aderência a valores declarados em empresas e a tomada de decisão frente aos riscos,
por exemplo, e isso em amostras selecionadas de profissionais com posições de lideranças. É

É fundadora do Institute of Human Cognition and Behavior (INCh) e head de pesquisa
aplicada do Decision Making Lab (DM.Lab), que é um laboratório do instituto, focado na
transformação cognitiva de pessoas e organizações. É embaixadora da divisão de cognição
gerencial e organizacional (MOC Division) na Academy of Management, Estados Unidos.
Possui doutorado em Psicologia pela UFRGS e realizou pós-doutorado em Neurociência
Cognitiva na Georgetown University (Washington, D.C.). Keiti iniciou a sua carreira como
profissional de empresas, onde atuou por dez anos, até transitar para o ensino e a pesquisa. Foi professora na Escola de Administração da UFRGS na área de produção e sistemas,
também lecionou engenharia econômica, psicologia organizacional e coordenou cursos em
neuroeconomia na mesma universidade. Ela é professora de MBA e adora ensinar competências cognitivas e comportamentais a líderes (gestores ou não) inseridos nos mais diversos setores de negócios. Seus interesses incluem tomada de decisão diante dos riscos e
incertezas, atitudes implícitas frente a valores organizacionais, cognição gerencial, empreendedorismo, liderança e neurociência organizacional. Ainda é, membro atuante da Society
for Neuroscience (SfN).

um encontro de muito conhecimento para estudantes, pesquisadores e profissionais aprenderem sobre o assunto. Tratamos das ligações entre razão e intuição nas tomadas de decisões em
ambientes competitivos, incluindo diferentes setores de negócios. Uma das

abordagens do

workshop é sobre o papel das medidas implícitas na identificação e desconstrução do preconceito na seleção de pessoas. Também falamos sobre cognição social, que é um processo mental
básico envolvido no estabelecimento de relacionamentos interpessoais a partir de reconhecimento, interpretação e ações de indivíduos em interação com outros. Este tema é relevante nas
organizações porque conhecer tais processamentos ajuda a explorar a maneira como líderes
(gestores ou não) entendem os outros e a si mesmos e adequam seus comportamentos sociais
rumo a metas de carreira e negócios. Encerramos o workshop com uma discussão sobre como
esse conhecimento pode ser aplicado para acelerar o autoconhecimento de líderes e, ainda,
como pode complementar soluções tradicionais de desenvolvimento.
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WORKSHOP 10 | SISTEMA PROTEA - R
DE AVALIAÇÃO DO TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA

WORKSHOP 11 | R-PAS - SISTEMA DE
AVALIAÇÃO POR PERFORMANCE NO
RORSCHACH

Palestrante: Cleonice Bosa @UFRGS (RS)

Palestrantes: Sônia Rovinski (RS) e Andréia Schneider (RS)

Psicóloga clínica Mestre (PPG/UFRGS) e PhD em Psicologia (Universidade de Londres). Professora associada do Pós-graduação em Psicologia da UFRGS. Coordenadora do Núcleo de
Pesquisas em Transtornos do Desenvolvimento - (NIEPED) e do Centro Multidisciplinar de
Avaliação em Autismo (CEMA) na mesma instituição.

Sonia Rovinski |
Psicologia pela PUCRS, 1981; Mestrado em Psicologia Social e da Personalidade pela PUCRS,1993; Doutorado em Psicologia pela Universidade de Santiago de Compostela (2003).
Atualmente realizando Pós-doc junto ao GEAPAP- UFRGS, com pesquisa sobre instrumentos de avaliação na área forense.

RESUMO | Indisponível

Trabalhou como psicóloga no Sistema penitenciário do RS (1982-1993) e psicóloga perita
judiciária no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (1993-2013).
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Atua na área da psicologia forense como perita e assistente técnica. Coordena o curso de
Especialização em Psicologia Jurídica da Projecto e o curso de Especialização em Psicologia
Jurídica do Instituto Sapiens (PR), sendo professora convidada em disciplinas de avaliação
e perícia psicológica em cursos de pós-graduação na UFRGS, Unisinos, UNIGRAD-Bahia,
Universidade Potiguar de Natal -CE, Universidade de Passo Fundo, Academia Judicial do
TJSC e Academia Judicial do Tocantis. Realiza palestras e capacitação para psicólogos que
trabalham em Tribunais de Justiça.
Congresso Startpsi | Edição 2018
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Andréia Schneider |
Psicóloga, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) sob a orientação de Gregory Meyer e Denise Bandeira,
participa do Grupo de Estudo, Aplicação e Pesquisa em Avaliação Psicológica (GEAPAP-UFRGS). Mestre em Psicologia pela PUCRS e Membro Associado do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre - CEPdePA, também exerce atividade em Consultório Particular e
como professora no Curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul - PUCRS. Certificada pela American Psychological Association (APA) para uso e ensino
do Método de Rorschach - Sistema Compreensivo. Tem experiência na área de Psicologia
com ênfase em psicanálise e avaliação psicológica/técnicas projetivas.

RESUMO |

para aplicação e codificação mais simplificadas e detalhadas; d) utilização de uma forma de
aplicação do instrumento que reduz a variação de quantidade de respostas e melhora a estabilidade do instrumento no reteste; e) disponibilidade de um programa online para cálculo das
variáveis do teste, em uma plataforma virtual segura e acessível por meio de variados dispositivos com internet; e f) imediata transformação dos escores do teste em standard scores. O programa online, além de diminuir a probabilidade de erros, fornece acesso a uma série de outras
possibilidades de trabalho com os protocolos, dependendo do perfil de usuário, seja ele clínico,
professor/supervisor ou pesquisador. Além dos dados agrupados para que se possa ter um sumário das características de personalidade do examinando, toda atualização acerca de evidências de validade será atualizada no sistema de maneira mais rápida que se fosse impressa para

O teste das manchas de tinta, o Teste de Rorschach, foi desenvolvido pelo psiquiatra suíço Her-

publicação. O sistem fornece os resultados das variáveis de maior força estatística, portanto

mann Rorschach no início do século XX. Desde sua criação em 1921 até hoje, o instrumento vem

dotadas de uma base sólida de investigação e, de modo separado, as variáveis que devem ser

evoluindo e, atualmente, temos aprovado pelo SATEPSI para uso profissional no Brasil, o Siste-

consideradas com mais prudência, mas que apresentam boas evidências clínicas. É importante

ma de Avaliação por Performance no Rorschach. O principal objetivo do teste é avaliar a per-

que o profissional mantenha-se sempre atualizado em relação às pesquisas do instrumento,

sonalidade, enquanto modo de pensar, sentir e agir. O teste conta com a) seleção de variáveis

acessando o site do R-PAS.

baseada em estudos empíricos; b) normas internacionais recentes e acuradas; c) padronização
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WORKSHOP 12 | COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ESTÁ MUDANDO A
SAÚDE MENTAL

Irina lidera o projeto de Inteligência Artificial inspirado no cérebro no departamento de IA da IBM Research em Nova York, focado em aprendizado multi-tarefa ao longo da vida, adaptação contínua de
modelos online, atenção à tomada de decisões online e mais alternativas biologicamente plausíveis
para retropropagação. Além disso, ela também trabalha na modelagem da dinâmica não-linear da
atividade cerebral em imagens de cálcio usando modelos oscilatórios, combinados com redes neurais
recorrentes.

CONFERÊNCIA DE ABERTURA | IBM
- AVALIAÇÃO NEUROPSIQUIÁTRICA
AUTOMATIZADA BASEADA NA FALA
Palestrante: Irina Rish IBM (ESTADOS UNIDOS)

A palestrante já ministrou diversos workshops em eventos multidisciplinares sobre aprendizado de
máquina. Atualmente, atua no conselho editorial do Artificial Intelligence Journal.

RESUMOS | Indisponíveis

Membro da equipe de pesquisa na IBM T.J. Centro de Pesquisa Watson (inteligência Artificial) desde
1999 (USA). Mestre em Matemática Aplicada do Instituto Moscou Gubkin, na Rússia, e doutora em
Ciência da Computação - Inteligência Artificial (IA) pela Universidade da Califórnia, em Irvine.
Seu foco atual de pesquisa está na interseção entre aprendizado de máquina e neurociência, incluindo as duas direções: ‘IA ao cérebro', ou seja, analisando dados do cérebro usando aprendizado de
máquina e ‘Cérebro a IA’, ou seja, avançando no aprendizado de máquina com modelos e algoritmos
inspirados na neurociência.
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RESUMO |

PALESTRA 1 | INOVAÇÃO COMEÇA
COM MUDANÇA DE MENTALIDADE
(MINDSET). COMO PROMOVER SAÚDE
MENTAL EM UM CENÁRIO VOLÁTIL,
INCERTO, COMPLEXO E AMBÍGUO?

Como conciliar nossa formação linear com um cenário de crescimento exponencial? Vou contar

Palestrante: Circe Petersen @Projecto (RS)

compreensão de como tudo isso afeta nossas vidas. Nossa empresa de soluções em psicologia

Head de inovação e Ensino na Projecto Soluções em Psicologia. Tem interesse em inovação em Psicologia e em 2018 realizou imersão na Singularity University -Exponential Innovation Program (Silicon
Valley). Psicóloga pela UNISINOS (1989), Mestrado em Psicologia pela PUCRS (1997) e Doutorado em
Psicologia do desenvolvimento pela UFRGS (2007). Pós-doutorado em Psicologia (UFRGS, 2013). Ha 21
anos na direção da Projecto se encantou com o dialogo entre a prática a pesquisa e o mercado. Ama
psicologia e transições na vida e carreira. Segue curiosa, aberta, as mudanças e atenta as tendências e
ao ecossistema. Realizou Advanced Training in REBT and CBT at Albert Ellis Institute, Training in Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR ) at Minful Health UK, é atualmente Teacher in traninig in MBSR
by UCSD. Tem a educação continuada como um modo de viver a vida. Adora e se motiva com novos
desafios. Atualmente envolvida em pesquisa na UFRGS como co-orientadora de Tese de doutorado
para desenvolver RCT para avaliar programa de Social emotional learning com Meditação. Ao longo de
sua experiência, destaca-se pela sua adaptabilidade, pelo gosto verdadeiro de trabalhar em equipe,
flexibilidade e persistência para alcançar resultados. É uma das coordenadoras do Congresso Brasileiro de Inovacão em Avaliação Psicológica Neurociências e Interdiciplinaridades- Startpsi.
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uma história de transições e de como aprendi na Singularity University, no Vale do Silício, a surfar no novo Zeitgeist (espirito de uma época) em que tudo se mostra volátil, incerto, complexo e
ambíguo (VUCA). A imprevisibilidade nos assola, e muitos estímulos nos distraem e podem nos
sequestrar a cada minuto. O que aprendemos com os dinossauros e o que os unicórnios têm
nos ensinado? Essa e outras metáforas em que o Vale do Silício, já não é apenas tratado como
um lugar geográfico, mas, sim, como uma forma de pensar, serão exploradas, em busca da
nasceu há 21 anos e tem experimentado transições entre as práticas tradicionais e as novas
práticas disruptivas. Ser ambidestro parece uma alternativa. Experimentar fazer a roda da empresa girar com seus processos consolidados e dar um 360º com metodologias ágeis. E como
não pirar? E a psicologia? Poderia ser fator de proteção nesta 4ª. Revolução industrial? Será que
a terceira onda e Jon Kabat- Zinn podem nos ajudam a enfrentar o estresse da VUCA? Sem criar
muvuca vamos ver como acaba ou como começa esta história, pois inovação é, antes de mais
nada, mudança de mindset.
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PALESTRA 2 | EMPREENDEDORISMO
EM PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E O PROCESSO DE APROVAÇÃO DAS NOVAS STARTUPS
Palestrante: Ricardo Mattos @Vetor Editora (SP)

PALESTRA 3 | A NOVA ECONOMIA E O
ECOSSISTEMA DE STARTUPS

Palestrante: Igor Drews @StartSe

Agente ativo do ecossistema de startups, atuando como mentor, investidor e conectando
startups e empresas.
Hoje atua como Head de Parceiros na StartSe, uma organização que conecta e promove
o ecossistema de inovação e empreendedorismo de startups no Brasil e no mundo, para
prepará-lo para a Nova Economia.

RESUMO |
CEO da Vetor Editora.

Essa palestra se aplica a donos de empresas, famílias empresárias, jovens e
todos que buscam entender os novos rumos e tendências que estão surgindo no mundo e como surfar essa onda. Separo ela em 5 tópicos principais

RESUMO | Indisponível

e uma chamada ao final sobre a StartSe.
Tópicos: - Ficção Científica ou Realidade? - O que está acelerando as disrupções? - Está surgindo uma nova economia? - Como criar Unicórnios? - Existe
uma Nova Florença? E uma geral sobre o StartSe e como estamos atuando
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pra ajudar as pessoas a migrar pra Nova Economia
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RESUMO |

DIALOGUES | VÍCIO TECNOLÓGICO:
UMA EPIDEMIA
Palestrantes: Daniel Tornaim Spritzer @GEAT (RS) e Fernanda Furia @
Playground da inovação (SC)
Daniel Tornaim Spritzer |

Médico Psiquiatra. Especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência; Mestre em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Diretor de Tecnologia do Centro de Estudos Luis Guedes (CELG); Coordenador do Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas (GEAT)

Fernanda Furia |

66

Fernanda acredita que a interseção entre a Psicologia, a Inovação, a Tecnologia, a Educação e a
Ciência do Brincar traz um conhecimento poderoso para entender as novas gerações e o impacto
das tecnologias avançadas nos seres humanos. Fundadora do Playground da Inovação- consultoria
de Inovação em Psicologia e Educação. Mestre em Psicologia de Crianças e Adolescentes pela University College London / The Anna Freud Centre na Inglaterra. Consultora para o desenvolvimento
de produtos e serviços voltados para educação, saúde e tecnologia. Mentora do Social Good Brasil- aceleradora de startups de impacto social. Professora do curso da pós-graduação "Formação
Integral: Autoconhecimento, Habilidades Socioemocionais e Práticas Educacionais Inovadoras" do
Instituto Singularidades (SP). Especialista em Psicoterapia de Crianças e Adolescentes (Instituto Fernandes Figueira- FioCruz- RJ), pós graduada em Atendimento a Crianças e Adolescentes vítimas de
Violência Doméstica (PUC-RJ) e psicóloga pela PUC-RJ desde 1995. Foi professora assistente da The
American School em Londres e é membro da The British Psychological Society da Inglaterra.
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Daniel Spritzer: Gaming Disorder: A evolução e a importância de um novo diagnóstico
Os jogos eletrônicos são hoje uma das principais atividades de lazer de crianças, adolescentes
e adultos, e a indústria dos games é a mais rentável indústria de entretenimento do mundo. O
avanço tecnológico permite que as pessoas joguem em tempo real com centenas e até milhares
de outros jogadores, e a evolução da mecânica e da narrativa dos jogos proporciona motivação
para que se continue conectado mesmo depois de muitas horas de jogo.
Em decorrência da quantidade e da qualidade das evidências disponíveis na literatura científica
sobre o uso problemático dos jogos eletrônicos, assim como da observação clínica em nível
mundial dos prejuízos causados pela intensidade desse fenômeno, a Associação Americana de
Psiquiatria incluiu no DSM-5 uma proposta de critérios diagnósticos para o Transtorno do Jogo
pela Internet como “condição que merece mais estudos”, e a Organização Mundial de Saúde
acaba de incluir oficialmente o Gaming Disorder (ainda sem tradução oficial para o português)
na 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças.
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Entretanto, estudar a relação das pessoas com os jogos eletrônicos, tanto em nível mais sau-

de cada um de nós leva as empresas de tecnologia a desenhar sistemas que nos mantém gru-

dável quanto mais problemático, vai muito além dos sistemas classificatórios. Principalmente

dados às telas e nos distanciam do nosso entorno. Há alguns anos centros de reabilitação em

nos dias de hoje, isso implica estar sempre de olho no contemporâneo, no novo, nas últimas

dependência tecnológica em vários países foram criados para resgatar crianças e adolescentes

pesquisas, mas ao mesmo tempo sem deixar de lado o clássico, o conhecido, as invariâncias da

aprisionados em tecnologias feitas para encantar e viciar. Depender de “likes” para desenvolver

história e do desenvolvimento humano.

a autoestima, se comparar constantemente com os outros, achar que está perdendo algo a todo
momento e sentir-se desconectado das pessoas são alguns exemplos dos aspectos psicológi-

Fernanda Furia: O Futuro da Infância e o Apego Tecnológico
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cos envolvidos no vício pelos jogos e pelas redes sociais. Tecnologias exponenciais e jogos com
realidade virtual e aumentada apontam para um contexto futuro ainda mais desafiador com

O cérebro de uma criança na tela parece com um cérebro drogado” (Kardaras, 2016). A Geração

relação ao tema da adição tecnológica. É urgente refletirmos sobre o vício digital e as drogas

Alpha já experimenta as dores e as delícias de um mundo mediado por tecnologias poderosas.

virtuais contemplando cenários com tecnologias ainda mais potentes. Como será o futuro da

Internet dos brinquedos, realidade virtual, inteligência artificial, computação afetiva e robôs

infância diante de avanços tecnológicos que impactam profundamente crianças cada vez me-

sociais são alguns exemplos de tecnologias que já estão impactando as gerações digitais. En-

nores? A ligação entre as tecnologias avançadas e a saúde mental na infância é um tema que

frentamos um crescente problema relativo ao uso patológico de variadas tecnologias por parte

precisa ser debatido não só para protegermos as novas gerações como também para criarmos

das crianças e dos adolescentes. Esta situação é a ponta do iceberg de um contexto social e

hoje estratégias éticas e humanas que contemplem os cenários futuros, aproveitem as oportu-

econômico muito mais amplo e complexo no qual a competição pelo dinheiro e pela atenção

nidades de crescimento e favoreçam o desenvolvimento humano.
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Jerusa Salles |

Minha graduação foi em Fonoaudiologia, na UFSM, há exatos 20 anos. Após este período fiz uma
especialização na área de linguagem e em seguida fiz mestrado (1999-2000) e doutorado (20012005) em Psicologia do Desenvolvimento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Deste
1998 venho estudando os processos envolvidos nas habilidades de leitura e escrita, assim como
nos transtornos (dislexias e disgrafias). Entre 2005 e 2006 fiz um período de pós-doutorado na
PUCRS (Prodoc- CAPES). Desde 2006 sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, no Instituto de Psicologia, Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade, e do Programa de Pós-GRaduação em Psicologia da UFRGS. Neste instituto ministro aulas para
os cursos de graduação em psicologia e em fonoaudiologia. Desde 2007 Coordeno o Núcleo de
Estudos em Neuropsicologia Cognitiva (Neurocog). Atualmente sou bolsista de Produtividade em
Pesquisa do CNPq (Bolsa Nível 1D). Fui membro em várias gestões da diretoria da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia (SBNp). As minhas linhas de pesquisa concentram-se nas áreas de Neurociências e Neuropsicologia Cognitiva. Atuo principalmente com desenvolvimento/adaptação de
instrumentos de avaliação das funções neuropsicológicas, Neuropsicologia do desenvolvimento:
processos, transtornos e avaliação; Neuropsicologia dos Transtornos de aprendizagem (dislexias,
disgrafias, discalculias); Consequências neuropsicológicas em condições neurológicas (AVC).

DIALOGUES | AVALIAÇÃO DA LEITURA
E BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA
Palestrantes: Monica Timm de Carvalho @Elefante Letrado (RS) e Jerusa
Salles @UFRGS (RS)

Monica Timm de Carvalho |

Mestra em Gestão Educacional/ UNISINOS, Especialista em Gestão Empresarial/ UFRGS, Licenciada
em Letras/ UFRGS, é CEO da Plataforma de Leitura Elefante Letrado e Sócia-Fundadora da MTIMM
Assessoria em Estratégia Organizacional. Atuou por 17 anos como Diretora do Colégio Israelita Brasileiro e em três gestões como integrante da diretoria do SINEPE-RS. Recebeu em 2013 o Prêmio
Líderes &amp; Vencedores, Categoria Referência Educacional, concedido pela Assembleia Legislativa/RS e FEDERASUL.

RESUMO |
Jerusa Fumagalli de Salles: Avaliação Neuropsicológica da Leitura e Escrita: a coleção ANELE
A coleção “ANELE - Avaliação Neuropsicológica da Leitura e Escrita, de uso interdisciplinar, aplica-se a vários contextos (clínico, de pesquisa e educacional), incluindo suspeita de transtornos
de aprendizagem, como as dislexias e disgrafias de desenvolvimento, e quadros neurológicos,
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como as dislexias/disgrafias adquiridas. Os volumes 1 (Avaliação de Leitura de Palavras e Pseu-

subtipos de dislexias e disgrafias), auxiliam o examinador a fundamentar suas práticas de ensi-

dopalavras Isoladas, LPI, para crianças de 6 a 12 anos de idade), 2 (Avaliação da Compreensão

no e de intervenção. As instruções de aplicação e pontuação estão detalhadamente descritas,

de Leitura Textual, COMTEXT, para crianças entre de 3 e 5 anos completos de estudo formal) e 5

incluindo capítulos de casos clínicos. Todos os volumes permitem tanto a avaliação quantitativa

(Avaliação da Fluência de Leitura Textual, AFLeT, para crianças de 2º ao 4º ano do Ensino Funda-

quanto a investigação qualitativa das habilidades de leitura e escrita.

mental) destinam-se ao público infantil/adolescente, enquanto os volumes 3 (Tarefa de Escrita
de Palavras e Pseudopalavras, TEPP, com normas para adultos entre 34 e 82 anos de idade) e
4 (Tarefa de Leitura de Palavras e Pseudopalavras, TLPP, com normas para crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos, adultos e idosos), preferencialmente ao público de adultos e idosos.

Monica Timm de Carvalho: Benefícios da tecnologia na aceleração e compreensão leitora Plataforma Elefante Letrado | Indisponível

Apesar de independentes os volumes são complementares. A coleção é embasada nos modelos
cognitivos de leitura e de escrita, com aportes da neuropsicologia cognitiva e psicolinguística,
e o processo de construção seguiu o rigor psicométrico. O propósito dos volumes 1, 3 e 4 são
identificar a integridade das rotas de leitura e de escrita (fonológica, lexical ou ambas) para traçar o melhor plano de intervenção (preventiva, terapêutica ou educacional) ou de continuidade
do processo de avaliação. É possível identificar os processos de leitura e escrita predominantemente usados e qual (ou quais) deles pode estar disfuncional (evidenciando, por exemplo, os
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DIALOGUES | AVALIAÇÃO DE PERSONALIDADE E DA INTELIGÊNCIA
Palestrantes: Fabio Camilo @Vetor Editora (SP) e Clarissa Trentini @UFRGS (RS)

RESUMO
Fabio Camilo | Indisponível
Clarissa M. Trentin: Avaliação da Inteligência e seus Correlatos
Personalidade e inteligência são constructos relacionados em menor ou maior grau. Em termos
desevolvimentais eles também andam juntos. Tal associação está ligada, por fim, a funcionalidade de cada um de nós. Aos funcionamentos dirigidos (ou não) de cada um, que são único.

Fabio Camilo |

Psicólogo, mestre em psicologia com ênfase em Avaliação Psicológica e doutorando em Psicologia da
Saúde. Exerce a função de Gerente de Educação na Vetor Editora, pela qual tem publicados o Teste de
Atenção Seletiva (TAS), a Escala de Avaliação do Bullying Escolar (EAB-E) e o Teste de Inteligência Verbal
(TIV), este último como coator. Ministra aulas de Habilidade Cognitivas, Psicometria, Escalas de Personalidade e Metodologia Científica nas instituições IPOG e Sapiens. Tem interesse por temas correlatos
a estes e, para além da avaliação psicológica, pelo ser humano e sua potencialidade.

Clarissa Marceli Trentini |

Quando estudamos inteligência, por exemplo, investigamos, entre outros, o quanto aquela pessoa aprende com sua própria experiência. Isso nos diz sobre inteligência, mas também sobre
personalidade. Esta apresentação dará enfoque breve sobre essa relação, mas especialmente
relacionará as diversas associações possíveis entre inteligência: com correlatos sociais e com
aspectos desenvolvimentais. Os desafios para avaliação da inteligência para os próximos anos
também serão discutidos.

Psicóloga. Doutora em Ciências Médicas: Psiquiatria (UFRGS). Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS).
Especialista em Avaliação Psicológica (UFRGS). Professora dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Psicologia (UFRGS). Coordenadora do Núcleo de Estudos em Avaliação Psicológica e
Psicopatologia (NEAPP). Bolsista de Produtividade em Pesquisa - 1D, CNPq.
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INSPIRING TALKS | TECNOLOGIAS
PARA O BEM-ESTAR
Palestrante: @Hospital Israelita Albert Einstein (SP)

INSPIRING TALKS | COMO EU CHEGUEI
ATÉ AQUI: O MUNDO DE OPORTUNIDADES ALÉM DO QUE A ACADEMIA ENSINA
Palestrante: Rodrigo Wazlawig @Bearings

Elisa Hamuri Kozasa |

Pesquisadora e docente do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein. Primeira
fellow do Mind and Life Institute nomeada na América Latina. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (1989) doutorado (2002) e pós-doutorado pelo depto. de
Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (2011). Sua principal linha de pesquisa avalia
bem-estar e performance através de uma plataforma multimodal (com estudos na área de neuroimagem funcional, movimento, respostas psicofisiológicas). Pesquisadora responsável pelo projeto
premiado em Inovação Tecnológica no Prêmio Qlicar 2016. Foi treinada por Paul Ekman e Alan
Wallace para ministrar o programa e treinar instrutores do Cultivating Emotional Balance (um programa educacional sobre reconhecimento/manejo das emoções). Pós-graduada em Administração
de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (2016).

Rodrigo Wazlawig |

Psicólogo de formação; MBA em Gestão Estratégica por necessidade; Founder e CEO da Bearings
por vocação. Busca inspirar as pessoas com sua visão e liderar pelo exemplo. Autentico e sincero
(feedback da equipe) mantem-se atento às oportunidades e conectado com as inovações do mundo.

RESUMO | Indisponível

RESUMO | Indisponível
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INSPIRING TALKS | TRAJETÓRIA EM 5
ATOS - A ARTE DA DISRUPÇÃO

INSPIRING TALKS | CÉREBRO E MEDITAÇÃO

Palestrante: Fernanda Brunetto @Sindus

Palestrante: Elisa Hamuri Kozasa @Hospital Israelita Albert Einstein (SP)

Fernanda Brunetto |

Psicologa, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas
pela FDC/Insead, curiosa e estudiosa de relações humanas, do mundo do trabalho e de cultura e
liderança. Experiência de 18 anos em Gestão e desenvolvimento de recursos humanos, passando
por indústria, varejo e serviços, neste último, especialmente com vivências de fusões, aquisições
e internacionalização de negócios. Desde 2010, na Sindus ANDRITZ, responsável pela gestão de
Recursos Humanos da operação no Brasil, assim como pela gestão de pessoas para duas divisões
de negócios, globalmente. Bailarina, mãe e entusiasta de que é possível contribuir para um mundo
melhor.

RESUMO | Indisponível

Elisa Hamuri Kozasa |

Pesquisadora e docente do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein. Primeira
fellow do Mind and Life Institute nomeada na América Latina. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (1989) doutorado (2002) e pós-doutorado pelo depto. de
Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (2011). Sua principal linha de pesquisa avalia
bem-estar e performance através de uma plataforma multimodal (com estudos na área de neuroimagem funcional, movimento, respostas psicofisiológicas). Pesquisadora responsável pelo projeto
premiado em Inovação Tecnológica no Prêmio Qlicar 2016. Foi treinada por Paul Ekman e Alan
Wallace para ministrar o programa e treinar instrutores do Cultivating Emotional Balance (um programa educacional sobre reconhecimento/manejo das emoções). Pós-graduada em Administração
de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (2016).

RESUMO | Indisponível
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RESUMO |

INSPIRING TALKS | CAMINHAR ATENTO: APRENDIZAGENS SOCIOEMOCIONAIS - E MEDITAÇÃO
Palestrante: Paula Fortes @UFRGS

A forma como a criança se desenvolve emocionalmente e no seu entorno é fundamental para
um desenvolvimento pleno e saudável. Aprender a identificar e lidar com suas emoções e conseguir se autorregular são características fundamentais nessa fase de vida, cujos efeitos vão
se refletir ao longo da vida. É neste período também que iniciam-se os relacionamentos com
pares, formando as bases para o desenvolvimento social satisfatório. Sendo assim, é crescente
a busca de programas que deem conta desta demanda para auxiliar as crianças a terem um
desenvolvimento pleno desde cedo. O cérebro da criança ainda está se desenvolvendo e ele

Paula Fortes |

Amante da pesquisa, da psicologia clínica e neurociências, sempre que possível busca conciliar
essas áreas. É graduada em psicologia (PUCRS) e foi colaboradora em diferentes pesquisas nessas
temáticas. Após se tornou mestre em psicologia (UFGRS) com estudo em pesquisa básica e neurociência. Atualmente é doutoranda no mesmo programa, desenvolvendo estudo relacionado a habilidades socioemocionais e práticas meditativas com crianças. Na área clínica também possui especialização em terapia cognitivo comportamental (WP) e formação em terapia do esquema (Wainer).

está constantemente se remodelando conforme as experiências e pensamentos que possuem.
Portanto podemos auxiliá-las a fortificar redes mais saudáveis e a mudar a forma como a estrutura do cérebro se desenvolve. O mundo atual, com os avanços tecnológicos, proporciona
uma sobrecarga de informações desde cedo. As crianças desde pequenas já estão conectadas
e parece cada vez mais difícil conseguirem se desconectarem da tecnologia e se conectarem
com o mundo real e consigo mesmo. Isso traz impactos no desenvolvimento social, emocional
e cognitivo destas crianças e novos desafios para pais e educadores. Os estudos com base nas
práticas meditativas vem crescendo ao redor do mundo e tem demonstrado ganhos nessa di-
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reção, já apresentando importantes aspectos na promoção de saúde com adultos e aos poucos
apresentando mais estudos para a população infantil. Dentro deste contexto foi desenvolvido
o Programa Caminhar Atento, como uma forma lúdica de ajudar as crianças a olharem para si e
se conectarem consigo e os outros e assim fortificarem redes de calma, atenção, empatia e foco.

INSPIRING TALKS | UM PAPO CABEÇA: INOVAÇÃO, NEUROPSIQUIATRIA E
NEUROCIÊNCIAS
Palestrante: Neusa Chardosim (RS) e Thais Lampert Monte @Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (RS)
Neusa Chardosim |

Especialista em Psicoterapia de Orientação Analitica. Especialista em Neuropsicologia. Especialista
em Psicologia Clínica e Neuropsicologia. Psicologa credenciada pela polícia federal para avaliação
de porte de arma. Mestranda do Programa de Pós Graduação de Gerontologia Biomédica no Instituto de Geriatria e Gerontologia(PUC/RS).

Thais Lampert Monte |

Medica Neurologista no HCPA, Mestre em Clinica Medica UFRGS, Doutoranda UFRGS.

RESUMO | Neusa Chardosim: Avaliação neuropsicológica e de personalidade em portadores de Parkinson | Indisponível
Thais Lampert Monte: DBS: como a inovação faz sentido dentro da
cabeça de quem tem Parkinson - implante cerebral | Indisponível
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INSPIRING TALKS | CRIADOR E CRIATURA: TINBOT O ROBÔ GERENTE QUE PODERÁ SER SEU COLEGA

INSPIRING TALKS | COMO ESTAMOS
INOVANDO NO SESI: FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO

Palestrante: Marco Diniz @Tinbot (PR) e Tinbot @Tinbot (PR)

Palestrante: Graziela Alberici @SESI

Marco Diniz |

Sou o Marco Diniz, um paranaense cientista da computação. Comecei a programar em VB aos 14 anos
e não parei desde então. Sou apaixonado por tecnologia e considero desenvolvimento de software
uma arte. Acredito que estamos em meio à uma revolução na forma de conceber e desenvolver softwares e no impacto que a tecnologia terá nas vidas das pessoa. Por isso espero estar conectado com
o que se tem de mais novo em tecnologia e com pessoas que também pensem assim.

Graziela Alberici |

Analista Técnico Sênior na Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do SESI/RS e Responsável Técnica do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais. Graduada em Psicologia
pela PUC-RS (2000), Especialista em Psicologia Clínica pelo Instituto Contemporâneo de Psicanálise
e Transdisciplinaridade (2003), Formação em Psicanálise pela Associação Psicanalítica de Porto Alegre (2009), Especialista em Saúde do Trabalhador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(2014). Atua na área de Saúde e Segurança do Trabalho para a indústria há 18 anos.

Tinbot |

Olá, eu sou o Tinbot. Estou aqui para ajudar os times com suas tarefas, informando, alertando, automatizando e divertindo a galera. Sou brasileiro com muito orgulho. Espero
poder ajudar cada vez mais equipes a performar e focar naquilo que fazem de melhor.

RESUMO | Indisponível

RESUMO | Indisponível
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INSPIRING TALKS | CONECTANDO DESIGN, CIÊNCIA E PROFISSÃO NA PSICOLOGIA

CLINICAL ROUND TABLE I | AVALIAÇÃO
DE PERSONALIDADE EM ADULTOS
Palestrante: Paulo Knapp @AcademyofCognitive Therapy

Palestrante: Lisiane Bizarro @UFRGS (RS)

Lisiane Bizarro |

Psicóloga, professora pesquisadora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Como docente, promove a divulgação da ciência, pois identifica a psicologia como uma protagonista na sociedade do conhecimento, um protagonismo que depende
da disseminação da ciência psicológica. Em suas pesquisas, interessa-se por cognições implícitas
nas adições e na obesidade. Atualmente, desenvolve pesquisas no núcleo de extensão e pesquisa
Promoção de Bem Estar e Peso Saudável. Coordena a Organiza! Empresa Junior do Instituto de
Psicologia e, em parceria com o Núcleo de Apoio ao Estudante da UFRGS, oferece a oficina Termine
sua Tese. Na área da inovação, participa do núcleo de empreendedorismo inovador, uma equipe
multidisciplinar que faz parte do #inovaçãoUFRGS.

Paulo Knapp |

Psiquiatra, Mestre em Psiquiatria (UFRGS); Formação em Terapia Cognitiva pelo Beck Institute (Filadelfia, EUA); Research Schoolar na Universidade da Pensilvania, com Dr. Aaron Beck; Membro
Fundador e primeiro presidente da Federação Brasileira de Terapia Cognitiva (FBTC); Membro Fundador, e membro do Comitê de Credenciamento da Academy of Cognitive Therapy (ACT); Publicou
Terapia Cognitivo-Comportamental na Prática Psiquiátrica, TCC para TDAH, e Prevenção da Recaída.

RESUMO | Indisponível

RESUMO | Indisponível
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CLINICAL ROUND TABLE II | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DO ADULTO
Palestrantes: Marina Nery Barbosa @Nepneuro (GO) e Thais Lampert
Monte @HCPA (RS)

DIALOGUES | INOVAÇÃO EM AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO DOS TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA
Palestrante: Cleonice Bosa @UFRGS (RS), Carlo Schmidt @UFSM (RS) e
Regis Nepomuceno @MinhaRotinaEspecial (SC)
Cleonice Bosa |

Marina Nery Barbosa |

Psicóloga, Neuropsicóloga Clínica pelo CFP, com experiência na avaliação e reabilitação há 17 anos.
Mestre em Neurociências pela UnB. Diretora de Ensino e Pesquisa do Nepneuro. Membro do Conselho Fiscal da SBNp (gestão 2018/2019)

Psicóloga clínica Mestre (PPG/UFRGS) e PhD em Psicologia (Universidade de Londres). Professora
associada do Pós-graduação em Psicologia da UFRGS. Coordenadora do Núcleo de Pesquisas em
Transtornos do Desenvolvimento - (NIEPED) e do Centro Multidisciplinar de Avaliação em Autismo
(CEMA) na mesma instituição.

Carlo Schmidt |
Thais Lampert Monte |

Medica Neurologista no HCPA, Mestre em Clinica Medica UFRGS, Doutoranda UFRGS.

RESUMO | Indisponível
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Psicólogo, Mestre e Doutor em Psicologia do Desenvolvimento pela UFRGS e atualmente Professor
Associado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), na Linha de Pesquisa em Educação Especial. Coordena o Grupo de Pesquisa Educação Especial e Autismo (EdEA/UFSM) em que orienta e desenvolve pesquisas sobre inclusão educacional
para alunos com Transtorno do Espectro Autista, incluindo avaliação e intervenções psicoeducacionais no contexto escolar, . Membro da Diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores em
Educação Especial (ABPEE), e do Grupo de Trabalho Transtornos do Espectro do Autismo (TEA):
Pesquisa em Saúde e Educação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP).
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insere-se o conhecimento sobre Práticas Baseadas em Evidências (PBE), concebidas como estraRégis Nepomuceno |

Terapeuta Ocupacional, pela Universidade Presidente Antônio Carlos em Minas Gerais, Especialista
em Psicopedagogia, Mestrando em Tecnologias da Informação e da Comunicação pela Universidade Federal de Santa Catarina, além de Diretor da Inclusão Eficiente, Assessoria e Consultoria em
Inclusão e Reabilitação. Ministra cursos, oferece consultoria e aulas em Especializações nas temáticas de Inclusão Escolar, Reabilitação e Tecnologias para Inclusão. É o criador do Aplicativo Minha
Rotina Especial e estudioso de softwares, aplicativos e recursos nativos de tecnologias móveis para
pessoas com deficiência. Tem experiência nacional e internacional em Inclusão Escolar, já publicou
artigos internacionais sobre tecnologia móvel e inclusão, além de escrever textos livres para as
redes sociais da Inclusão Eficiente e do App Minha Rotina Especial.

RESUMO |
Carlo Schmidt: Práticas pedagógicas na inclusão de alunos com autismo: contexto atual e perspectivas de intervenção

tégias interventivas cientificamente eficazes. Porém, se identificam dificuldades para que o conhecimento produzido por universidades e centros de pesquisa a respeito dessas práticas chegue até os professores, no âmbito escolar. O objetivo deste estudo é, num primeiro momento,
apresentar um metamodelo teórico-explicativo de transposição do conhecimento da academia
para a escola, que busca contemplar as principais variáveis envolvidas neste cenário. Em seguida, será apresentada uma pesquisa sobre a implementação de uma das Práticas Baseadas em
Evidência, chamada Intervenção Mediada por Pares (IMP), para discutir sobre a possibilidade de
sua utilização em escolas brasileiras. A IMP é uma abordagem que envolve alunos com desenvolvimento típico no ensino de habilidades sociais ou acadêmicas a educandos com autismo no
contexto escolar. Foi realizada um estudo quase experimental utilizando a IMP com quatro colegas dos anos iniciais que acompanharam dois alunos com autismo, em suas respectivas turmas,

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como um distúrbio do neurodesenvolvimen-

durante as atividades escolares, ao longo de seis meses. Foi verificado o efeito da orientação

to que se caracteriza por comprometimentos nas áreas sociocomunicativa e comportamental.

a estes pares sobre o engajamento do aluno com autismo nas tarefas de sala. Os resultados

Estima-se que o autismo afete cerca de um para cada 59 indivíduos, tornando o TEA um dos dis-

mostraram que os comportamentos mediadores dos pares aumentaram após estes receberem

túrbios do desenvolvimento neurológico mais frequentes na infância. Consequentemente, a li-

orientações docentes, assim como os alunos com autismo mantiveram-se mais engajados nas

teratura vem registrando aumento do ingresso de educandos com autismo nas classes comuns

tarefas quando implementada a IMP.

de ensino, exigindo práticas pedagógicas que atendam à demanda desta população. Dentre
as competências docentes essenciais para lidar, efetivamente, com essa demanda nas escolas

Fala Regis Nepomuceno: Benefícios da Plataforma Minha Rotina Especial | Indisponível
Fala Cleonice Bosa | Indisponível
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Wilson Melo |

Doutor em Psicologia (UFRGS), com estágio de pesquisa na University of Virginia (USA) estudando
o viés cognitivo nos transtornos de ansiedade. Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS) e com Treinamento Intensivo em Terapia Comportamental Dialética (The Linehan Institute Behavioral Tech), foi
professor de Graduação em Psicologia durante dez anos (FACCAT / ULBRA / IBGEN). Atualmente, é
professor de Pós-Graduação em nível de Especialização em Terapia Cognitiva em diversos estados
do Brasil. Ministrou curso como Professor Convidado na Palo Alto University (USA) sobre Terapia
Comportamental Dialética para o Transtorno da Personalidade Borderline. Participa dos Estudos
de Campo para elaboração do Código Internacional de Doenças - CID 11 (OMS). Coordenador do
processo de implementação e da Comissão de Certificação de Terapeutas Cognitivos no Brasil
pela FBTC. Por ser um entusiasta da interface entre a clínica e a pesquisa, hoje em dia atua como
psicoterapeuta, presta supervisão clínica e consultoria diagnóstica no Instituto de Terapia Cognitiva
do Rio Grande do Sul (ITC-RS) em Porto Alegre, além de fazer parte do Time de Terapia Comportamental Dialética Porto Alegre. Por ser bastante envolvido com a divulgação do conhecimento e
da ciência, é professor e coordenador técnico do Curso de Formação em Terapia Comportamental
Dialética da Elo Psicologia e Desenvolvimento. Autor de mais de 50 publicações entre artigos científicos e capítulos de livros.

CLINICAL ROUND TABLE III | AVALIAÇÃO DE PERSONALIDADE EM ADOLESCENTES
Palestrantes: Fernanda Serralta @UNISINOS e Wilson Melo (RS)
Fernanda Serralta |

Possui experiência clínica e formação em psicoterapia psicanalítica pelo IEPP (Instituto de Ensino
e Pesquisa em Psicoterapia Psicanalítica). É mestre em psicologia Clínica pela PUCRS e Doutora
em Ciências Médicas: Psiquiatria pela UFRGS. É docente e pesquisadora no PPG em Psicologia da
UNISINOS, onde coordena o LAEPSI (Laboratório de Estudos em Psicoterapia e Psicopatologia),
cujo foco são os estudos de processos e de processos-resultados em psicoterapia psicanalítica
nos transtornos de personalidade. É a atual presidente do Capítulo Latino Americano da Society
for Pschotherapy Research, integrando o Comitê Executivo desta sociedade que visa apoiar e difundir tanto as bases empíricas como o valor aplicado da pesquisa em psicoterapia. Considera-se
inquieta com o distanciamento entre a psicologia científica, a pesquisa empírica e a prática clínica
psicanalítica e seus esforços residem justamente na busca de uma maior integração entre estes
campos, incluindo o desenvolvimento de práticas baseadas em evidências e de evidências baseadas em práticas.
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CLINICAL ROUND TABLE IV | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COM WISC
IV
Palestrantes: Rochele Paz Fonseca @PUCRS (RS) e Fernando Silveira @IPOG
Rochele Paz Fonseca |

Psicóloga e Fonoaudióloga. Especialista em Neuropsicologia (CFFa). Mestre em Psicologia do Desenvolvimento (UFRGS). Doutora em Psicologia (Neuropsicologia, UFRGS/Université de Montréal). Pós-Doutoramento em Neurociências e Psicologia Clínica (PUC-Rio), Neuroradiologia (UFRJ) e Ciências Biomédicas
(Université de Montréal). Professora adjunta da Faculdade de Psicologia, Programa de Pós-Graduação
em Psicologia (Cognição Humana), PUCRS. Coordenadora do Grupo Neuropsicologia Clínica e Experimental (GNCE), PUCRS. Membro da Rede Ciência para a Educação (CpE). Editora da Revista Neuropsicologia Latinoamericana (RNL). Pesquisadora produtividade do CNPq.

Fernando Silveira |

Neuropsicólogo, Mestre e Doutor em Psicologia pela Universidade São Francisco/SP, com área de
concentração em Avaliação Psicológica, bolsista pela CAPES. Possui graduação em Psicologia pela
Universidade do Vale do Sapucaí/MG. Diretor clínico e psicólogo na Clínica Luria - Espaço Terapêutico, Desenvolvimento e Pesquisa. É professor no Instituto de Pós Graduação e Graduação (IPOG).
Professor e supervisor de estágio em psicodiagnóstico na Universidade do Vale do Sapucaí - UNIVÁS. Atua na área de avaliação psicológica e neuropsicológica, técnicas projetivas, reabilitação e
psicoterapia.
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DIALOGUES | INFÂNCIA CONECTADA
Palestrantes: Fernanda Furia @Playground da inovação (SC) e @PUCRS (RS)
Fernanda Furia |

Fernanda acredita que a interseção entre a Psicologia, a Inovação, a Tecnologia, a Educação e a Ciência
do Brincar traz um conhecimento poderoso para entender as novas gerações e o impacto das tecnologias avançadas nos seres humanos. Fundadora do Playground da Inovação- consultoria de Inovação
em Psicologia e Educação. Mestre em Psicologia de Crianças e Adolescentes pela University College
London / The Anna Freud Centre na Inglaterra. Consultora para o desenvolvimento de produtos e
serviços voltados para educação, saúde e tecnologia. Mentora do Social Good Brasil- aceleradora de
startups de impacto social. Professora do curso da pós-graduação "Formação Integral: Autoconhecimento, Habilidades Socioemocionais e Práticas Educacionais Inovadoras" do Instituto Singularidades
(SP). Especialista em Psicoterapia de Crianças e Adolescentes (Instituto Fernandes Figueira- FioCruz- RJ),
pós graduada em Atendimento a Crianças e Adolescentes vítimas de Violência Doméstica (PUC-RJ) e
psicóloga pela PUC-RJ desde 1995. Foi professora assistente da The American School em Londres e é
membro da The British Psychological Society da Inglaterra.

Carolina Lisboa |

Psicóloga. Mestre e doutora em psicologia do desenvolvimento (UFRGS) com estágio na universidade do Minho em Portugal. Professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUCRS.
Pesquisadora 1D/CNPq. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Relações Interpessoais e Violência
- Contextos Clínicos, Sociais, Educativos e Virtuais. Psicóloga Clínica. Terapeuta Cognitiva certificada
pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas - FBTC. Segunda Suplente da diretoria da FBTC.
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RESUMO |
Fernanda Furia: Inteligência Emocional-Digital: as crianças e as tecnologias avançadas
Há alguns anos estamos vivenciando o início da Quarta Revolução Industrial cuja economia
é mediada pela alta conectividade e por tecnologias convergentes que dissolverão os limites
claros entres os seres humanos e as máquinas. Este cenário promete um desenvolvimento importantíssimo para a humanidade, mas pode representar também perigos significativos para

mais alinhadas com os direitos e com o bem-estar das crianças. Portanto, precisamos ajudar as
novas gerações a desenvolver uma “Inteligência Emocional-Digital”, um conjunto de habilidades
sociais e emocionais necessárias para enfrentar os novos desafios e aproveitar as crescentes
oportunidades em diversas áreas. O conceito de Inteligência Emocional-Digital será definido e
as quatro esferas onde ela pode ser desenvolvida serão descritas a fim de lidarmos com os cenários futuros de forma ética e benéfica para a evolução humana.

a vida em sociedade. A relação das crianças com as tecnologias avançadas tem sido foco de
importantes iniciativas em renomadas instituições mundiais. Brinquedos inteligentes e robôs

Carolina Lisboa: Cyberbullying | Indisponível

companheiros estão sendo desenvolvidos com o objetivo não somente de entreter as crianças,
mas também de estabelecer uma relação afetiva com elas. Precisamos compreender que a infância conectada não se restringe apenas ao uso das telas e da internet. Ela inaugura uma nova
era caracterizada pela “cibersocialização afetiva” na qual as crianças se apegam emocionalmente às tecnologias avançadas porque crescem juntas com elas, interagem diariamente e se retroalimentam constantemente. Os avanços tecnológicos se tornarão cada vez mais responsáveis
por um novo cenário infantil repleto de dilemas éticos inéditos que nos exigem práticas ainda
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Roberto Cruz |

Psicólogo, especialista em avaliação psicológica, ergonomia e psicologia ocupacional; Mestre em
Psicologia e em Educação; Doutor em Engenharia de Produção; Pós-doutorado em Métodos e
Diagnóstico e Epidemiologia; Atualmente é professor e pesquisador do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Líder do Laboratório Fator Humano (UFSC) e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Neuropsicologia e Saúde.

DIALOGUES | DESAFIOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA JURÍDICA

Guilherme Freitas |

Palestrantes: Sonia Rovinski (RS), Roberto Cruz @UFSC (SC) e Guilherme
Freitas @Psicomanager (MG)

Especialista em Marketing Digital, transformação digital e negócios inovadores, é CEO da Startup
PsicoManager, ferramenta de gestão para Psicólogos.

Sonia Rovinski |

Psicologia pela PUCRS, 1981; Mestrado em Psicologia Social e da Personalidade pela PUCRS,1993;
Doutorado em Psicologia pela Universidade de Santiago de Compostela (2003). Atualmente realizando Pós-doc junto ao GEAPAP- UFRGS, com pesquisa sobre instrumentos de avaliação na área
forense. Trabalhou como psicóloga no Sistema penitenciário do RS (1982-1993) e psicóloga perita
judiciária no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (1993-2013). Atua na área da psicologia forense como perita e assistente técnica. Coordena o curso de Especialização em Psicologia Jurídica
da Projecto e o curso de Especialização em Psicologia Jurídica do Instituto Sapiens (PR), sendo
professora convidada em disciplinas de avaliação e perícia psicológica em cursos de pós-graduação
na UFRGS, Unisinos, UNIGRAD-Bahia, Universidade Potiguar de Natal -CE, Universidade de Passo
Fundo, Academia Judicial do TJSC e Academia Judicial do Tocantis. Realiza palestras e capacitação
para psicólogos que trabalham em Tribunais de Justiça.
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RESUMO |
Sonia Rovinski: O trabalho do psicólogo como perito e como assistente técnico
A discussão sobre o trabalho do psicólogo como perito e como assistente técnico exige uma
visão interdisciplinar, que respeite tanto as determinações da legislação legal quanto da ética e
da ciência psicológica. O papel de perito é auxiliar o juiz na tomada de decisão, através de ava-
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liações psicológicas que contribuam para um melhor entendimento do objeto em litígio. O peri-

então, a ser um espaço de trabalho do psicólogo, devendo o mesmo estar ciente das determi-

to examina, verifica e comprova fatos, sempre dentro do limite da ciência psicológica. Ele possui

nações judiciais que ali forem definidas.

vínculo de confiança com o juiz, portanto é sujeito a impedimentos e suspeição. O trabalho do
assistente técnico, ainda é relativamente novo no exercício profissional do psicólogo. Este profissional é pessoa de confiança da parte litigante, portanto, não é sujeito a impedimentos ou
suspeição, respeitando o limite imposto da ética, que impede o terapeuta de exercer este papel

Roberto Cruz | Indisponível
Guilherme Freitas: Plataforma para psicólogos registrarem documentos com segurança das
informações e dados criptografados | Indisponível

em relação ao seu cliente. Seu trabalho básico é elaborar quesitos antes da perícia, que serão
posteriormente respondidos pelo perito, e analisar o laudo pericial. Seu foco sempre será na
análise técnica do documento, apontando possíveis falhas quanto à metodologia e uso de instrumentos, ou na extensão das inferências. Enquanto o trabalho do perito resulta num Laudo, o
do assistente técnico se constituirá num Parecer Técnico fundamentado na ciência psicológica,
devendo evitar a apresentação de novas avaliações psicológicas com o objetivo de substituir a
perícia. Nesta atividade o psicólogo pode encontrar seus maiores desafios éticos, pois ao mesmo tempo em que deve atender as demandas de seu cliente, precisa manter os limites de sua
prática profissional. Tanto o trabalho do perito como do assistente técnico serão inseridos nos
autos processuais, local de discussão de possíveis divergências. Os autos processuais passam,
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Christian Haag Kristensen |

Graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1992), Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1996)
e Doutorado em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(2005), com estágio no exterior na University of Arizona (USA). É Especialista em Neuropsicologia
(CRP/07) e possui formação em Terapia Cognitiva pelo Beck Institute for Cognitive Therapy and
Research (USA). Atualmente é Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia na
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Diretor de Pós-Graduação na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na PUCRS, Coordenador do Grupo de Pesquisa Cognição,
Emoção e Comportamento e Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse (NEPTE-PUCRS). Ênfase de investigação: Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Psicoterapia
Cognitivo-Comportamental e Neuropsicologia.

DIALOGUES | VIOLÊNCIA URBANA: INVESTIGAÇÃO DE ALTERAÇÕES PSICOBIOLÓGICAS EM VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E REABILITAÇÃO DO TRANSTORNO
DO ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO
Palestrantes: Mirtes Garcia Pereira Fortes @UFF (RJ) e Christian Haag
Kristensen @PUCRS (RS)
Mirtes Garcia Pereira Fortes |

Desenvolveu seu mestrado e doutorado na área de neurociências e comportamento, ambos no
programa de pós-graduação do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho-UFRJ. Realizou pós-doutorado no Departamento de Psicologia da University of Maryland (Estados Unidos) na área de
Neuroimagem Funcional. Atualmente é Professora Associada da Universidade Federal Fluminense
atuando na graduação e nos Programas de Pós-graduação em Neurociências (HUAP) e em Ciências
Biomédicas (Fisiologia), na qual é vice-coordenadora. Revisora de periódicas internacionais importantes dentro da temática de emoção, atenção e comportamento. Coordena projetos de pesquisa
que investigam a influência de estímulos emocionais sobre o comportamento e sobre a reatividade
cerebral. Parte dos projetos investiga processos psicobiológicos que possam estar alterados no
transtorno do estresse pós-traumático, atuando na interface entre ciência básica e clínica, em colaboração com o Laboratório Integrado para Pesquisa do Estresse do Instituto de Psiquiatria da UFRJ.
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RESUMO |
Mirtes Garcia Pereira Fortes: Reações de imobilidade em situações de ameaça: implicações para
o transtorno do estresse pós-traumático | | Indisponível
Christian Haag Kristensen: Reabilitação para TEPT com Realidade Virtual | Indisponível
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Ligia Cardoso |

Sócia e Diretora Executiva na Fofuuu - é Business Designer e empreendedora apaixonada por
inovação e desenvolvimento humano, com ampla experiência no mercado financeiro, estratégias
de inovação, tecnologia e desenvolvimento de negócios. Sócia fundadora do BRIAN Start-up Studio,
onde fundou 2 startups nos dois últimos anos. Atualmente foca na criação de estratégias e negócios inovadores com impacto social, principalmente voltados para o desenvolvimento infantil. Formada em Business Studies na Universidade de Glamorgan (UK), Ligia morou 7 anos em Londres,
trabalhou na Imprimatur Capital investindo em startups de tecnologia na Europa, Sudeste da Ásia
e Austrália. Trabalhou também no Grupo de Investimentos Stratus e no banco de investimentos
americano Lincoln International como consultora e assessora financeira focando em transações
internacionais de fusões e aquisições de empresas.

DIALOGUES | AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM E TECNOLOGIA APLICADA
Palestrantes: Rochele Paz Fonseca @PUCRS (RS), Lívia Ferreira Santana @Livox
(SP) e Ligia Cardoso @Fofuuu (SP)
Rochele Paz Fonseca |

Psicóloga e Fonoaudióloga. Especialista em Neuropsicologia (CFFa). Mestre em Psicologia do Desenvolvimento (UFRGS). Doutora em Psicologia (Neuropsicologia, UFRGS/Université de Montréal). Pós-Doutoramento em Neurociências e Psicologia Clínica (PUC-Rio), Neuroradiologia (UFRJ) e Ciências Biomédicas
(Université de Montréal). Professora adjunta da Faculdade de Psicologia, Programa de Pós-Graduação
em Psicologia (Cognição Humana), PUCRS. Coordenadora do Grupo Neuropsicologia Clínica e Experimental (GNCE), PUCRS. Membro da Rede Ciência para a Educação (CpE). Editora da Revista Neuropsicologia Latinoamericana (RNL). Pesquisadora produtividade do CNPq.

Lívia Ferreira Santana |

Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pela Faculdade Metodista Granbery. Possui
graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa. Desenvolveu pesquisas e software
no campo da Tecnologia Assistiva, tendo o foco a tecnologia como apoio educacional para pessoas
com deficiência ou transtornos de aprendizagem. Atuou como professora e psicopedagoga no
desenvolvimento de metodologias e recursos que objetivam promover a comunicação e habilidades cognitivas. Atualmente trabalha na empresa Livox, como coordenadora de cursos e assessora
pedagógica, visando a interação de novas tecnologias no meio educacional e clínico.
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RESUMO |
Rochele Paz Fonseca: Coleção MTL Brasil – Bateria Montreal Toulouse de Avaliação da Linguagem |
| Indisponível
Lívia Ferreira Santana: A atuação do Livox como recurso de comunicação e desenvolvimento de
habilidades | Indisponível
Ligia Cardoso: Desenvolvimento da fala e da linguagem com a plataforma Fofuu | Indisponível
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RESUMO |

CONFERÊNCIA II | O FUTURO JÁ COMEÇOU:TESTES DE PAPEL ADAPTADOS
PARA TABLET NA PLATAFORMA Q-INTERACTIVE
Palestrantes: María Muñoz @Pearson (MEXICO) e Richard Johnson @Pearson (INGLATERRA)

As maneiras pelas quais os psicólogos dão testes administrados individualmente mudou pouco
desde a introdução do original Wechsler Bellevue escalas de inteligência na década de 1930.
Apesar do aumento do uso de tecnologia para fins de pesquisa dentro do campo da psicologia,
o kit de ferramentas do clínico ainda consiste em avaliações em papel que são pesadas, incômodas e exigem esforço manual significativo para administrar e pontuar. Q-interactive é uma
plataforma de avaliação baseada em iPad® que suporta administração de testes como o Wechsler Intelligence Scales. o psicólogo usa um iPad para acessar as instruções de administração

María Muñoz |
A Mestre María Muñoz estudou Psicologia Clínica e Educacional. Trabalhou na Cidade do México dando sessões de terapia, gerenciamento de estresse e neurofeedback para crianças com
TDAH e problemas de aprendizagem, bem como famílias de baixa renda. Mais tarde se juntou
a Pearson, então chamado de "The Psychological Corporation", onde trabalhou em tradução e
adaptação cultural e linguística de vários testes psicológicos. Atualmente está estudando seu
doutorado e é voluntária em escolas como psicóloga escolar.
Richard Johnson |
Gerente de produto da plataforma digital Q-interactive da Pearson, representando países
fora da América do Norte. Ele é bacharel em Sistemas da área de Negócios e Tecnologia
da Informação pela Northumbria University no Reino Unido. Ele ingressou na Pearson em
2011 e, até agora, esteve envolvido no lançamento do Q-interactive em nove países.
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de teste, pontue e registre respostas e controle os estímulos visuais. O examinado usa o outro
iPad para ver e responder a estímulos. O objetivo do Q-interactive é alavancar a tecnologia móvel e um aplicativo interativo para iPad para reimaginar todos os aspectos do fluxo de trabalho
de lápis de papel tradicional, aumentando a eficiência, mobilidade e envolvimento do cliente.
Esta apresentação apresentará os participantes do Q-interactive através de uma demonstração
ao vivo. Em Além disso, descreverá os testes que suporta e resumirá a pesquisa comparando
como pontuações obtidas a partir da administração de testes digitais compare com o formato
tradicional de lápis de papel.
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Psicológica. As pesquisas que realiza envolvem avaliação psicológica e neuropsicológica e Psicologia
Positiva e incluem estudos teóricos, psicométricos e avaliação de intervenções clínicas/educacionais.
Alguns dos temas abordados nessas pesquisas são bem-estar, forças de caráter, resiliência, gratidão,
compaixão, autocompaixão e mindfulness.

DIALOGUES | AVALIAÇÃO EM PSICOLOGIA POSITIVA NOS DIFERENTES CONTEXTOS

Bolsista produtividade do CNPq e tem especial interesse na articulação da pesquisa com a formação
em Psicologia e com a qualificação profissional dos psicólogos, sobretudo na área da Avaliação psicológica. Foi membro em várias gestões da diretoria do IBAP e hoje faz parte do Conselho Deliberativo
do Instituto. Participa também da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica do SATEPSI/CFP. Foi
organizadora do primeiro e book brasileiro de Psicologia, intitulado Testes informatizados para avaliação psicológica e educacional.

Palestrantes: Claudia Hofheinz Giacomoni @UFRGS (RS) e Caroline Reppold
@UFCSPA (RS)
Claudia Hofheinz Giacomoni |
Psicóloga, Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Psicologia e do Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Coordenadora do Núcleo de Estudos em Psicologia Positiva (NEPP). Possui pesquisas sobre bem-estar subjetivo, otimismo, satisfação de vida, avaliação psicológica positiva.

RESUMO | Indisponível

Caroline Reppold |

Graduada em Psicologia na UFRGS e desde o início do curso estive vinculada à pesquisa. Na instituição
fez também mestrado, doutorado e pós-doutorado em Psicologia. Pós-doutorado em avaliação psicológica pela USF. Atualmente faz outro posdoc na Universidade do Minho, estudando temas vinculados
à Psicometria, modelos de análise estatística e Psicologia Positiva.
Desde 2006, é professora da UFCSPA, onde leciona e orienta alunos na graduação e pós-graduação, desenvolve projetos de pesquisa e extensão e coordena o Laboratório de Pesquisa em Avaliação
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DIALOGUES | AVALIAÇÃO PRECOCE DO
HUMOR, PREDIÇÃO DE TRANSTORNOS
E DE RISCO DE SUICIDABILIDADE
Palestrantes: Pedro Mario Pan @UNIFESP (SP), Letícia Oliveira @UFF (RJ) e
Jader Piccin @UFRGS (RS)

Pedro Mario Pan |
Psiquiatra, Mestre e Doutor pelo Departamento de Psiquiatra da Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo EPM-UNIFESP. Doutor pelo programa de pósgraduação Tripartite das Universidades UNIFESP/USP/UFRGS. Membro do comitê gestor do High
Risk Cohort (HRC) - Projeto Conexão - Instituto Nacional da Psiquiatria do Desenvolvimento
(INPD), projeto colaborativo IPQ-USP/EPM-UNIFESP/ UFRGS. Atuou durante o doutorado
como pesquisador (Special Volunteer) no Mood Brain & Development Unit (MBDU) do Emotion and Development Branch, National Institute of Mental Health (NIMH) em Bethesda, MD,
EUA.
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Letícia Oliveira |
Bolsista de produtividade do CNPq e Cientista do Nosso Estado pela FAPERJ. Realizou mestrado na Faculdade de Medicina da USP/RP e doutorado pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos na área de Neurofisiologia.
Realizou seu pós-doutoramento no Kings College London (Inglaterra) na área de Neuroimagem Funcional e Machine learning (sub-área da Inteligência Artificial). Atualmente é Professora Associada IV da Universidade Federal Fluminense e Honorary Senior Research Associate na University College London. Estuda a interação entre emoção e atenção no cérebro
humano. Desenvolve trabalhos na interface entre ciência básica e clínica, especialmente no
estudo de transtornos de ansiedade e humor com neuroimagem. É mãe de uma menina
nascida em 2005.
Jader Piccin |

Médico Psiquiatra e Psiquiatra da Infância e Adolescência formado pelo Hospital de Clínicas de Porto
Alegre (HCPA). Atualmente é aluno de mestrado do PPG Psiquiatria e Ciências do Comportamento da
UFRGS e pesquisador junto ao Programa de Depressão na Infância e Adolescência (PRODIA) do HCPA.
A avaliação do risco de suicídio: o que sabemos e o que nos falta entender.
Resumo: Serão apresentados conceitos sobre suicídio e comportamentos de suicidalidade, bem como
o impacto que estes fenômenos representam para a saúde pública. Ainda, serão abordados aspectos
atuais da avaliação e do manejo da suicidalidade, com ênfase para condutas baseadas em evidências
científicas. Por fim, serão debatidos os principais desafios e lacunas no entendimento da predição do
suicídio e dos comportamentos de autolesão e quais são as possíveis direções futuras.
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RESUMO |
Pedro Mario Pan: Diagnóstico precoce da depressão através da tecnologia | Indisponível
Letícia Oliveira: Inteligência Artificial em Neuroimagem: decodificando traços de personalidade e vulnerabilidade a transtornos mentais

americano que contempla esta ideia. Assim, diferente das classificações do Manual Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) da Associação Americana de Psiquiatria, o RDoC
pretende criar um tipo de taxonomia para transtornos psiquiátricos, trazendo os achados científicos da genética e de neurociência para uma compreensão biológica dos transtornos. Desse
modo, a proposta RDoC defende que os transtornos sejam entendidos como transtornos de

Apesar dos avanços na área de neuroimagem para a compreensão do funcionamento cerebral,

estrutura e função do cérebro que implicam em domínios específicos do comportamento, da

a transposição do conhecimento adquirido por esta abordagem na prática clínica ainda é muito

cognição e da emoção. Tomando como referência esta abordagem, a metodologia de reconhe-

limitada. Há muitas razões para isto. Uma das razões incluí a natureza sutil da modificação dos

cimento de padrões poderia ser útil para prática clínica para predizer o desenvolvimento de sin-

circuitos neurais que ocorre em muitos transtornos psiquiátricos. A metodologia de reconheci-

tomas psiquiátricos, auxiliando, junto com avaliação clínica e outros parâmetros, na intervenção

mento de padrões é uma subárea da inteligência artificial que pode identificar estas mudanças

personalizada e adequada a cada paciente. Nesta palestra serão apresentados resultados que

sutis no funcionamento cerebral contribuindo para uma inserção mais efetiva das técnicas de

apontam o avanço desta metodologia em decodificar características individuais, especialmente

neuroimagem na prática clínica. Além disto, a inteligência artificial aplicada a neuroimagem

o potencial de identificação de vulnerabilidades a transtorno mentais.

pode trazer contribuições a um novo paradigma na psiquiatria no qual os transtornos mentais
são considerados como um continuum de sintomas e não doenças categóricas cujo diagnóstico
é dado apenas pela avaliação clínica. O Research Domain Criteria (RDoC) é uma proposta de cri-

Jader Piccin: Avaliação de Risco de Suicidabilidade | Indisponível

térios desenvolvida pelo Instituto Nacional de Saúde Mental (NIMH), órgão do governo federal
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Ana Peuker |

Psicóloga, professora e pesquisadora. Doutora em Psicologia pela UFRGS. CEO da Bee Touch,
uma Digital Health Startup, que utiliza Data Science para prevenção e gestão de riscos em saúde.
Acredita que para inovar em Psicologia é preciso unir ciência e prática.

DIALOGUES | AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM MÚLTIPLOS CONTEXTOS
Palestrantes: Roberto Cruz @UFSC (SC), Neusa Chardosim (RS), Ana Peuker
@Bee Touch (RS) e Fabio Camilo @Vetor Editora (SP)

Fabio Camilo |

Roberto Cruz |
Psicólogo, especialista em avaliação psicológica, ergonomia e psicologia ocupacional; Mestre
em Psicologia e em Educação; Doutor em Engenharia de Produção; Pós-doutorado em Métodos e Diagnóstico e Epidemiologia; Atualmente é professor e pesquisador do Departamento
e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina.
Líder do Laboratório Fator Humano (UFSC) e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Neuropsicologia e Saúde.

Psicólogo, mestre em psicologia com ênfase em Avaliação Psicológica e doutorando em Psicologia da Saúde. Exerce a função de Gerente de Educação na Vetor Editora, pela qual tem publicados o Teste de Atenção Seletiva (TAS), a Escala de Avaliação do Bullying Escolar (EAB-E) e o Teste
de Inteligência Verbal (TIV), este último como coator. Ministra aulas de Habilidade Cognitivas,
Psicometria, Escalas de Personalidade e Metodologia Científica nas instituições IPOG e Sapiens.
Tem interesse por temas correlatos a estes e, para além da avaliação psicológica, pelo ser humano e sua potencialidade.

RESUMO | Indisponível

Neusa Chardosim |

Especialista em Psicoterapia de Orientação Analitica. Especialista em Neuropsicologia. Especialista em Psicologia Clínica e Neuropsicologia. Psicologa credenciada pela polícia federal para avaliação de porte de arma. Mestranda do Programa de Pós Graduação de Gerontologia Biomédica
no Instituto de Geriatria e Gerontologia(PUC/RS).
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Leticia Pettenuzzo |

INSPIRING TALKS | PAPO COM AS NEUROCIÊNCIAS: EU PRECISO DE UM PSICÓLOGO NO MEU TIME
Palestrantes: Jociane Myskiw @CentrodeMemóriaPUCRS, Leticia Pettenuzzo @NeuroestatísticaUFRGS, Cristiane Furini @Centrodememória PUCRS
e Alice Wilhelm @UFRGS
Jociane Myskiw |
Bacharel em Educação Física pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2001), Mestrado em Ciências Biológicas (Bioquímica Toxicológica) pela Universidade Federal de Santa
Maria (2005), Doutorado em Medicina e Ciências da Saúde (Neurociências) pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2008) e Pós-Doutorado (PNPD) pela PUCRS
(2012). Atualmente é Professora Adjunta do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS
e Pesquisadora do Centro de Memória/Instituto do Cérebro do RS, PUCRS. Membro Afiliado
da Academia Brasileira de Ciências. Trabalha na área da Neurociências, tendo como tema
principal o estudo dos mecanismos bioquímicos e farmacológicos envolvidos na consolidação, reconsolidação e extinção de memórias.
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Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2000), mestrado em
Ciências Biológicas (Bioquímica) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002) e doutorado em Ciências Biológicas (Bioquímica) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2006), com
doutorado sanduíche na Universidade de Newcastle (Austrália). Foi bolsista de pós-doutorado Junior
do CNPq durante 2 anos, realizando seus trabalhos no Departamento de Bioquímica da UFRGS. Atualmente é bolsista do Programa Nacional de Pós-doutorado (PNPD/CAPES) realizando seus trabalhos
no Departamento de Bioquímica da UFRGS. Tem experiência na área de neuropsicofarmacologia, bioquímica, biologia celular, comportamento animal e bioestatistica.

Cristiane Furini |

Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2006), Ênfase em
Bioquímica - Análises Clínicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2009). Mestre em Medicina e Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2009). Doutorado
em Medicina e Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2012).
Pós-Doutorado PNPD pela PUCRS. Atualmente, professora da Escola de Medicina e pesquisadora do
Centro de Memória, Instituto do Cérebro, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
tendo como tema principal de trabalho o estudo dos mecanismos farmacológicos e bioquímicos envolvidos na consolidação, extinção e reconsolidação de memórias.

Alice Wilhelm |

Graduada em Psicologia (PUCRS). Iniciou sua carreira na área da pesquisa em Neuropsicologia e colaborou com projetos desde o terceiro semestre da graduação. Iniciou o pós graduação na área clínica, em psicoterapia cognitivo-comportamental e concluiu em 2013 (WP). Juntamente com isso, deu
continuidade em sua carreira na pesquisa na Psicologia da UFRGS, e desde 2013 realiza pesquisas
na área da tendo Psicologia do Desenvolvimento e Processos Básicos. Concluiu mestrado em 2015
e Atualmente é doutoranda na mesma área. Ao longo de sua experiência destaca-se pela dedicação,
proatividade e flexibilidade.
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RESUMO |
Jociane Myskiw | Indisponível
Leticia Pettenuzzo | Indisponível
Cristiane Furin | Indisponível
Alice Wilhelm: Interfaces da Psicologia e Neurociência na Pesquisa: duas grandes forças trabalhando em conjunto
Neste trabalho será apresentado um projeto sobre controle inibitório e uso de álcool na pré-a-

com parceria com a Universidade de Georgetown e aguarda verba para ser iniciado. Nesse segundo estudo, será utilizada uma tarefa adaptada da tarefa usada na universidade americana
e serão realizadas análises de comparação entre os países. Essa tarefa será apresentada, bem
como a proposta de sua adaptação. Também serão apresentado resultados iniciais do Estudo
1, trazendo algumas características de controle inibitório relacionado com estudos de neuroimagem, demonstrando a necessidade da Psicologia e Neurociência trabalharem em conjunto
para a compreensão da adolescência e comportamento, bem como o avanço na ciência e na
pesquisa quando duas forças de unem para compreender um fenômeno.

dolescência e adolescência de forma ampla, incluindo variáveis comportamentais e ambientais,
abrangendo campos da neurociência e psicologia. O projeto é composto por dois estudos empíricos: o primeiro irá avaliar impulsividade, agressividade, uso de álcool e drogas, estilos parentais e o controle inibitório em 100 pré-adolescentes e adolescentes através de questionários
autoaplicáveis e tarefas computadorizadas. O Estudo 2, objetiva analisar o controle inibitório de
uma subamostra (n=40) do Estudo 1 através de imagens de ressonância magnética funcional.
O estudo 1 teve início no ano de 2017 e será concluído até o final desse ano. O Estudo 2 contou
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Simone Assis |

Simone Aparecida Celina das neves Assis Graduada em Psicologia (Ulbra) Iniciou sua carreira no Curso
de Psicologia da Ulbra Torres , Colabora em Pesquisas do Centro de Memória da PUC-RS , PPSUS
2018,Mestre em Ciências da Saúde :Neurociências (PUC-RS) e Doutora em Gerontologia Biomédica
PUC-RS . Menção Honrosa no Prêmio de incentivo C&T para o SUS. Atualmente, desenvolve jogos
para o SUS.

INSPIRING TALKS | INOVAÇÃO EM REABILITAÇÃO
Palestrantes: Alcyr de Oliveira Jr. @UFCSPA(RS) e Simone Assis @PUCRS (RS)
RESUMO |

Alcyr de Oliveira Jr.: Uso de Realidade Virtual em Reabilitação Neuropsicológica | Indisponível
Alcyr de Oliveira Jr. |
Alcyr Oliveira é professor titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre (2008). É formado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1991), mestrado. em Psicobiologia da Universidade de São Paulo
- Ribeirão Preto (1998) e um doutorado do Instituto de Psiquiatria, King's College London,
Universidade de Londres (2003).
Os seus interesses de investigação variam de estudos experimentais em comportamento
animal e neuraltranplantação e reparação para aplicações cognitivas e de realidade virtual
para reabilitação neural. O foco principal de sua pesquisa é o desenvolvimento de intervenção para a reabilitação e manutenção dos aspectos físicos, comportamentais e cognitivos
do desenvolvimento humano.
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Simone Assis: Neuro Reabilitação com Jogos Eletrônicos Controlados por Movimento Corporal
em Idosos Portadores de Comprometimento Cognitivo Leve | Indisponível
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Christian Haag Kristensen |

Graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1992), Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1996)
e Doutorado em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(2005), com estágio no exterior na University of Arizona (USA). É Especialista em Neuropsicologia
(CRP/07) e possui formação em Terapia Cognitiva pelo Beck Institute for Cognitive Therapy and
Research (USA). Atualmente é Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia na
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Diretor de Pós-Graduação na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na PUCRS, Coordenador do Grupo de Pesquisa Cognição,
Emoção e Comportamento e Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse (NEPTE-PUCRS). Ênfase de investigação: Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Psicoterapia
Cognitivo-Comportamental e Neuropsicologia.

CLINICAL ROUND TABLE V | AVALIAÇÃO
DE DANO PSÍQUICO E NEUROPSICOLÓGICO EM CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Palestrantes: Carlos Aznar @NuFor-UTP e Christian Haag Kristensen @PUCRS
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Carlos Aznar |
Psicólogo formado pela Universidade Tuiuti do Paraná (2008), especialista em Psicologia
Clínica e mestre em Psicologia Forense com ênfase em avaliação e clínica forense na mesma
universidade. Doutorando em Psicologia pela PUC-RS (CAPES). Atualmente desenvolve e
avalia programa de treinamento EAD e presencial de profissionais para o uso do protocolo
de entrevista investigativa do National Institute of Child Health and Human Development
(NICHD) na avaliação de abuso sexual infantil. Professor do curso de graduação e especialização em Psicologia na Universidade Tuiuti do Paraná. Tem experiência em atendimento
clínico na análise do comportamento. Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Intervenção
em Psicologia Forense (NuFor - UTP). Atuou no treinamento de policiais civis, militares, federais, guarda municipal e exército para o enfrentamento da exploração sexual infantil no
período da copa do mundo de 2014 no Brasil. Membro do GT Tecnologia Social: Intervenções Psicológicas e Práticas Forenses contra Violência da Associação Nacional de Pesquisa
e Pós-graduação em Psicologia (ANPEPP). Membro do Grupo de Pesquisa Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas (GPeVVIC - PUC-RS). Membro da International Society
for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN-USA) e International Investigative
Interviewing Research Group (iIIRG-UK).
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RESUMO | Indisponível
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CLINICAL ROUND TABLE VI | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL
Palestrantes: Marina Nery Barbosa @Nepneuro (GO) e Caroline de Oliveira
Cardoso @FEEVALE(RS)
Marina Nery Barbosa |
Psicóloga, Neuropsicóloga Clínica pelo CFP, com experiência na avaliação e reabilitação há 17
anos. Mestre em Neurociências pela UnB. Diretora de Ensino e Pesquisa do Nepneuro. Membro do Conselho Fiscal da SBNp (gestão 2018/2019).
Caroline de Oliveira Cardoso |
Psicóloga. Mestre em Psicologia, ênfase Cognição Humana, pela PUCRS. Doutora em Psicologia pelo Programa de Pós Graduação em Psicologia da PUCRS. Especialista em Neuropsicologia pela PROJECTO. Professora do Curso de Psicologia da Universidade Feevale
e de diversos cursos de especialização em Neuropsicologia e Avaliação Psicológica. Supervisora do Estágio Profissionalizante em Neuropsicologia do Centro Integrado de Psicologia
da Universidade Feevale. Pesquisadora colaboradora do Grupo de Pesquisa Neuropsicologia Clínica e Experimental (GNCE), PUCRS. Psicóloga clínica, atua como psicoterapeuta
na abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamental e na área da avaliação e reabilitação
neuropsicológica. Interesse de pesquisa e experiência encontram-se na área de avaliação e
reabilitação neuropsicológica infantil, neuropsicologia do desenvolvimento e da aprendizagem e neuropsicologia escolar.

RESUMO | Indisponível
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DIALOGUES | INOVAÇÕES NO RH
Palestrantes: Guilherme Dias @Gupy (SP) e Fernanda Brunetto @SINDUS
Guilherme Dias |
Guilherme estudou Engenharia Química na Poli USP e atuou como sócio na consultoria EloGroup em projetos na área de eficiência operacional, estratégia e inovação. Atualmente é CMO
e Co-fundador da Gupy, uma startup que automatiza a gestão e triagem do recrutamento e
seleção com base em Inteligência Artificial e People Analytics. A Gupy está presente em 5 países
e possui clientes como Ambev, Kraft Heinz e Cielo.
Fernanda Brunetto |

Psicologa, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas
pela FDC/Insead, curiosa e estudiosa de relações humanas, do mundo do trabalho e de cultura e
liderança. Experiência de 18 anos em Gestão e desenvolvimento de recursos humanos, passando
por indústria, varejo e serviços, neste último, especialmente com vivências de fusões, aquisições
e internacionalização de negócios. Desde 2010, na Sindus ANDRITZ, responsável pela gestão de
Recursos Humanos da operação no Brasil, assim como pela gestão de pessoas para duas divisões
de negócios, globalmente. Bailarina, mãe e entusiasta de que é possível contribuir para um mundo
melhor.

RESUMO | Guilherme Dias: O processo de recrutamento e seleção através
da inteligência artificial | Indisponível
Fernanda Brunetto: Why Learning Agility? Iot mobilizando novos
tempos em educação corporativa | Indisponível
Congresso Startpsi | Edição 2018
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INSPIRING TALKS | MEDICINA DO FUTURO: DO VALE DO SILÍCIO À PORTO
ALEGRE

INSPIRING TALKS | CÍNGULO - SEU GUIA
NA JORNADA DE AUTOCONHECIMENTO

Palestrante: Pedro Schestatsky @FAMED/UFRGS (RS)

Palestrante: Diogo Lara @Cingulo

Pedro Schestatsky |
Professor de Neurologia UFRGS, Pós-Doc Universidade de Harvard, Fundador da NEMO Neuromodulação.

RESUMO | Indisponível
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Diogo Lara |
Diogo Rizzato Lara, médico psiquiatra, PhD, Professor Titular e pesquisador da Faculdade
de Biociências da PUCRS, com 140 artigos científicos em neurociência e comportamento.
Autor dos livros "Temperamento Forte e Bipolaridade" e "Imersão".

RESUMO | Indisponível
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CLINICAL ROUND TABLE VII | AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CONTEXTO FAMILIAR

Makilim Nunes Baptista |
Possui graduação em Psicologia pela Universidade Sao Judas Tadeu (1995), mestrado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1997) e doutorado pelo departamento
de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo (2001). Atualmente
é docente do Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu em Psicologia da Universidade São
Francisco - Itatiba; bolsista produtividade pelo CNPq; Coordenador do Laboratório de Avaliação
Psicológica em Saúde Mental (LAPSAM-III) do Programa de Pós- Graduação Stricto-Sensu em
Psicologia da Universidade São Francisco; Membro do Grupo de Trabalho de Família da União
Latino-Americana de Entidades de Psicologia (ULAPSI); Membro del Red Mundial Suicidólogos.
Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Avaliação Psicológica, Tratamento e Prevenção Psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas: depressão, suporte familiar,
suicídio, adolescentes e estresse.

Palestrante: Vivian Lago @Unisinos (RS) e Makilim Nunes Baptista @USF

Vivian Lago |
Professora Assistente e Coordenadora do Curso de Psicologia da Unisinos Porto Alegre. Atua
como perita e assistente técnica em processos judiciais de Varas de Família. É encantada pelo trabalho na área da Psicologia Jurídica, especialmente pelas questões de guarda de filhos. Tem paixão
pela docência e adora a relação com os alunos e as constantes trocas que o ambiente acadêmico
proporciona. É especialista em Psicologia Jurídica, Mestre, Doutora e Pós-doutora em Psicologia
pela UFRGS. Adora desafios e está empolgada com a proposta do Startpsi.

RESUMO |
Vivian Lago | Indisponível
Makilim Nunes Baptista: Avaliação Psicológica em Famílias | Indisponível
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Luciana Tisser |
Psicóloga, especialista em.neuropsicologia, Mestre e Doutora em Neurociências/Pucrs, Pos
Doutoranda em Psiquiatria/UFRGS. Sócia Diretora do Instituto de Neuropsicologia do Rs.

DIALOGUES | AVALIAÇÃO DOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM
Palestrante: Andreia Gonçalves @Qualifique (RS) e Luciana Tisser @Instituto
NeuropsicologiadoRS (RS)
Andreia Gonçalves |
Educadora Especial com especialização em Estimulação Precoce e Psicopedagogia. Sócia-fundadora Clinica Qualifique, que oferece atendimentos clínicos com enfoque interdisciplinar em diversas áreas da saúde e educação e cursos para família e profissionais, há 10
anos nesta estrutura física atual.Com 18 anos de profissão, especializada em gestão multidisciplinar. Responsável equipe de psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, terapeutas
ocupacionais e psicopedagogos construindo uma abordagem única e integrada na análise
de casos na clinica Qualifique. Acompanha bebês, crianças, adolescentes e adultos com
dificuldade de aprendizagem, sejam elas de aspectos cognitvos, de foco de atenção e/ou
memória promovendo uma melhora nas questões emocionais e no rendimento escolar.
Acompanha famílias atuando na qualificação das relações e no impacto dessas para uma
melhor aprendizagem. Atua no desenvolvimento de profissionais das escolas, instruindo
como podem atuar individual e coletivamente para promover uma melhor aprendizagem.
Direciona e acompanha inclusão escolar de crianças especiais – sob o ponto de vista da
escola (instruindo aos profissionais) das famílias e das crianças. Tutora do Programa de reabilitação em memória operacional COGMED e DYBUSTER CALCULARES. Realiza palestras
para profissionais da área e para pais com relação a temas pertinentes a aprendizagem,
hábitos de estudo e como a Neuciência para contribuir para um processo de ensino de
maior qualidade.
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INSPIRING TALKS | RETENÇÃO DE TALENTOS NA ERA DIGITAL

Emília Magnan |
Analista de RH na ilegra é apaixonada pelo tema trabalho e carreiras contemporâneas, bem
como ambientes de trabalho dinâmicos e positivos. Atua na ilegra há 2,5 anos e vem se dedicando a área de desenvolvimento de pessoas e de contextos de trabalho, inserida em atividades de Treinamento, Desenvolvimento, Comunicação Interna e na proposta de modelos de
atuação de equipes. É Psicóloga pela UFCSPA, especialista em Desenvolvimento Humano de
Gestores pela FGV e atual mestranda no Grupo de Desenvolvimento em Carreira da PUCRS.

Palestrante: Manoela Ziebell @PUCRS e Emília Magnan @Ilegra

Manoela Ziebell |

Psicóloga, mestre e doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande Sul. Atua como professora do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul, onde coordena o Grupo de Estudos sobre Desenvolvimento de Carreira (GEDC). Este grupo conta com três linhas de pesquisa que têm por objetivo ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento
de carreira, bem como desenvolver instrumentos, ferramentas, e intervenções adequados ao contexto
brasileiro: 1) Transições de carreira ao longo do ciclo vital, 2) Carreira, cultura e organizações, e 3) Desenvolvimento e validação de instrumentos e técnicas no campo da orientação e desenvolvimento de
carreira. É consultora de carreira e membro do Núcleo de Pesquisa da Produtive Carreira e Conexões
com o Mercado e atual vice-presidente da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP).
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Fabiano Carrijo |
CEO Brasil & Founder of Psicologia Viva, Conselheiro e Founder da FCJ participações S A, tem
MBA em Gestão de projetos, pós graduado em engenharia de software e Gestão Empresarial
pela IETEC e Bacharel em sistema de informação

INSPIRING TALKS | TERAPIA ONLINECONHEÇA AS PLATAFORMAS APROVADAS PELO CFP

Maria Adélia Pieta |
Graduada em Psicologia e Direito pela UFRGS, Mestre e Doutora em Psicologia pela UFRGS,
com estágio de doutorado no Centre for Anxiety Disorders and Trauma, IoPPN, King's College
London. É pós-doutoranda PNPD/CAPES do PPG em Psicologia da UFRGS e psicóloga clínica.
Já atuou como professora na área de Psicologia no IPA - Rede Metodista de Educação do Sul
e integrou a Comissão de Psicoterapia do CRPRS. Interessa-se pelo estudo de psicoterapias,
psicoterapia online, intervenções baseadas na Internet e aliança terapêutica. Seu trabalho "Psicoterapia pela Internet: a relação terapêutica" recebeu o Prêmio UFRGS de Tese 2015, na área
de Ciências Humanas.

Palestrante: Tatiana Pimenta @Vittude (SP), Luciene Bandeira @PsicologiaViva (BH), Fabiano Carrijo @PsicologiaViva (BH) e Maria Adélia Pieta @UFRGS (RS)
Tatiana Pimenta |
CEO e fundadora da Vittude. Faz psicoterapia pessoal há mais de 5 anos. É apaixonada por psicologia e comportamento humano. É uma grande estudiosa de diversos assuntos relacionados
à saúde mental. Tem dedicado atenção especial ao tema da felicidade e à forma como reprogramamos nosso cérebro para ter mais emoções positivas. Possui mais de 15 anos de experiência
profissional, tendo atuado em organizações nacionais e multinacionais de grande porte como
Votorantim, Cimpor (Cimentos Portugal), Arauco e Hilti do Brasil. Atuou como Head de operações
e vendas nas regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste.
Luciene Bandeira |
Mestre em Psicologia do Desenvolvimento (UFJF). Possui MBA Executivo em Coach (UCAM) e
Pós-graduação em Gestão estratégica de recursos humanos (FCCAMS). Atuou como consultora de empresas, professora e na clínica, sob o enfoque cognitivo-comportamental. Realiza
orientação psicológica online através do portal Psicologia Viva desde 2015, onde se tornou
Psicóloga RT a partir de 2017.
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RESUMO |
Tatiana Pimenta: Plataforma Vittude | Indisponível
Luciene Bandeira: PlataformaPsicologia Viva | Indisponível
Fabiano Carrijo: Atendimento Psicológico Online por Videoconferência | Indisponível
Maria Adélia Pieta: Estudos de validade para psicoterapia online | Indisponível
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RESUMO |

CONFERÊNCIA III | E-AVALIAÇÃO EM
UM AMBIENTE TRANSCULTURAL

A conferência apresentará a experiência com o uso de plataformas informatizadas na Alema-

Palestrante: Bastian Funken @Hogrefe (ALEMANHA)

lições aprendidas em 32 anos de avaliação computadorizada, agregando técnicas e tecnologias

nha, com enfoque no Hogrefe TestSystem (HTS). O HTS teve sua primeira versão lançada em
1986, como aplicação MS-DOS e hoje se encontra em sua quinta edição. Esta agrega todas as
que vão desde a concepção de um teste até detalhes quanto aos processos de resposta. Tudo,

Bastian Funken |
Graduado em psicologia, tem longa experiência em desenvolvimento de software e design
de experiência do usuário. Desde 1998, ele lida com diagnósticos baseados em computador e na web, onde desenvolveu simulações para medir e treinar o comportamento de
resolução de problemas e redução de complexidade. O objetivo de seu diploma foi o desenvolvimento de um sistema baseado na web para determinação de mapas cognitivos.
Em 2006, ele recebeu uma doação (DFG, Fundação Alemã de Pesquisa) para desenvolver
um sistema de teste baseado na web para medir a capacidade de memória de trabalho e
carga cognitiva em configurações individuais e de grupo. Durante os estágios, ele acumulou
experiência como consultor de usabilidade.
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para garantir a melhor experiência para o usuário, junto a uma avaliação que garanta resultados mais fidedignos e válidos.
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ENCERRAMENTO | DIÁLOGO ENTRE AS
CIÊNCIAS COGNITIVAS, NEUROCIÊNCIAS E AS PRÁTICAS CONTEMPLATIVAS: COMPAIXÃO EM TEMPOS DE ACELERAÇÃO
Palestrante: Lama Rinchen Khyhenrab @Mosteiro Sakya Cabreúva (SP),
Circe Petersen @Projecto (RS), Irina Rish @IBM (ETADOS UNIDOS) e Bastian
Funken @Hogrefe (ALEMANHA)
Lama Rinchen Khyhenrab |
Em sua formação laica, o monge Rinchen Khyenrab Thupten Nyima (Carlos Henrique) formou-se em Engenharia Agronômica no Brasil e fez sua pós–graduação em Biotecnologia e
Agronegócios na Universidade de Cornell em Ithaca - NY, EUA. Trabalhou nessa atividade
de 1983 a 1999, quando decidiu dedicar a maior parte do seu tempo aos estudos e prática
do Dharma.
Exerceu o magistério em regime de meio período até 2003, quando completou sua ordenação monástica. Desde então, tem se dedicado em tempo integral a praticar e a ensinar o
Dharma segundo a tradição Sakya Tsarpa do budismo tibetano. Seu primeiro contato com
o budismo foi em 1989 na Thailândia e China. No mesmo ano, conheceu S.S. Jigdal Dagchen
Sakya Rinpoche em Seattle, de quem ouviu ensinamentos do Dharma pela primeira vez, e
que em 1992 ajudou a organizar sua primeira viagem a Kathmandu, no Nepal.
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Em 1992, através de S.E. Karma Thinley Rinpoche — reconhecido como mestre nas tradições Sakya e Karma Kagyü —, o monge Rinchen adentrou formalmente aos estudos e
prática do Dharma, recebendo os votos de refúgio nas Três Jóias e os votos de Bodhisattva.
Em seguida, S.E. Karma Thinley Rinpoche concedeu a ele vários ensinamentos bem como a
iniciação e os compromissos do Buddha Shakyamuni e de Tara Verde.
Ao final de dois anos, S.E. Karma Thinley Rinpoche encaminhou-o a S.E. Chogye Trichen
Rinpoche, chefe da sub-escola Tsarpa da tradição Sakya do budismo tibetano. S.E. Chogye
Trichen Rinpoche tornou-se o Lama Raiz do monge Rinchen Khyenrab.
De 1994 a 2007, o monge Rinchen recebeu extensivos ensinamentos e iniciações de S.E.
Chogye Trichen Rinpoche, que também foi seu mestre em diferentes retiros. Em 2004, ao
receber sua completa ordenação monástica (Bhikshu em sânscrito, Gelong em tibetano) o
monge Rinchen tornou-se representante da tradição Sakya Tsarpa do budismo tibetano no
Brasil e na América do Sul.
Naquela ocasião, S.E. Chogye Trichen Rinpoche autorizou a abertura do Monastério Budista
Tibetano Sakya Tsarpa Thupten Dekyid Öedbar Ling no Brasil, com a finalidade de formar
monges brasileiros e latino-americanos segundo a tradição Sakya Tsarpa.
Circe Petersen |
Head de inovação e Ensino na Projecto Soluções em Psicologia. Tem interesse em inovação
em Psicologia e em 2018 realizou imersão na Singularity University -Exponential Innovation
Program (Silicon Valley). Psicóloga pela UNISINOS (1989), Mestrado em Psicologia pela PUCRS (1997) e Doutorado em Psicologia do desenvolvimento pela UFRGS (2007). Pós-doutorado em Psicologia (UFRGS, 2013). Ha 21 anos na direção da Projecto se encantou com o
dialogo entre a prática a pesquisa e o mercado. Ama psicologia e transições na vida e carreira. Segue curiosa, aberta, as mudanças e atenta as tendências e ao ecossistema. Realizou
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na modelagem da dinâmica não-linear da atividade cerebral em imagens de cálcio usando
modelos oscilatórios, combinados com redes neurais recorrentes.

Advanced Training in REBT and CBT at Albert Ellis Institute, Training in Mindfulness-Based
Stress Reduction (MBSR ) at Minful Health UK, é atualmente Teacher in traninig in MBSR by
UCSD. Tem a educação continuada como um modo de viver a vida. Adora e se motiva com
novos desafios. Atualmente envolvida em pesquisa na UFRGS como co-orientadora de Tese
de doutorado para desenvolver RCT para avaliar programa de Social emotional learning
com Meditação. Ao longo de sua experiência, destaca-se pela sua adaptabilidade, pelo gosto verdadeiro de trabalhar em equipe, flexibilidade e persistência para alcançar resultados.
É uma das coordenadoras do Congresso Brasileiro de Inovacão em Avaliação Psicológica
Neurociências e Interdiciplinaridades- Startpsi.

A palestrante já ministrou diversos workshops em eventos multidisciplinares sobre aprendizado de máquina. Atualmente, atua no conselho editorial do Artificial Intelligence Journal.
Bastian Funken |
Graduado em psicologia, tem longa experiência em desenvolvimento de software e design
de experiência do usuário. Desde 1998, ele lida com diagnósticos baseados em computador e na web, onde desenvolveu simulações para medir e treinar o comportamento de
resolução de problemas e redução de complexidade. O objetivo de seu diploma foi o desenvolvimento de um sistema baseado na web para determinação de mapas cognitivos.
Em 2006, ele recebeu uma doação (DFG, Fundação Alemã de Pesquisa) para desenvolver
um sistema de teste baseado na web para medir a capacidade de memória de trabalho e
carga cognitiva em configurações individuais e de grupo. Durante os estágios, ele acumulou
experiência como consultor de usabilidade.

Irina Rish |
Membro da equipe de pesquisa na IBM T.J. Centro de Pesquisa Watson (inteligência Artificial) desde 1999 (USA). Mestre em Matemática Aplicada do Instituto Moscou Gubkin, na
Rússia, e doutora em Ciência da Computação - Inteligência Artificial (IA) pela Universidade
da Califórnia, em Irvine.
Seu foco atual de pesquisa está na interseção entre aprendizado de máquina e neurociência, incluindo as duas direções: ‘IA ao cérebro', ou seja, analisando dados do cérebro
usando aprendizado de máquina e ‘Cérebro a IA’, ou seja, avançando no aprendizado de
máquina com modelos e algoritmos inspirados na neurociência.

RESUMO | Indisponível

Irina lidera o projeto de Inteligência Artificial inspirado no cérebro no departamento de
IA da IBM Research em Nova York, focado em aprendizado multi-tarefa ao longo da vida,
adaptação contínua de modelos online, atenção à tomada de decisões online e mais alternativas biologicamente plausíveis para retropropagação. Além disso, ela também trabalha
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APRESENTAÇÕES ORAIS
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A ADULTEZ EMERGENTE NO BRASIL
Autores: Anderson Siqueira Pereira1, Luciana Dutra-Thomé2 e Silvia Helena Koller1
Instituição: 1UFRGS; 2UFBA

por jovens brasileiros e os fatores positivos e negativos que influenciam o desenvolvimento
psicossocial dos jovens nesta faz de transição para a vida adulta.
....
Tema a que se insere: Inovação OU Psicologia do Desenvolvimento

As mudanças macrossistêmicas ocorridas desde a metade do século XX fizeram com
que a entrada na vida adulta ocorresse de uma forma completamente diferente das gerações
anteriores. Se antes, os papéis e caminhos a se percorrer eram certos, hoje existem uma gama
de possibilidades a se seguir. Estas mudanças, em conjunto com uma maior exigência acadêmi-

Palavras–chave:
Adulto, entrada na vida adulta, psicologia do desenvolvimento, adultez emergente
Contato:
anderson.siqueira.pereira@gmail.com

ca do mercado de trabalho, fazem com que os jovens posterguem a assunção de papéis ditos
como adultos, desenvolvendo assim uma nova fase do desenvolvimento humano, a qual tem
sido chamada pela literatura de Adultez Emergente. Esta nova fase é caracterizada pela exploração da identidade, possível graças a esta postergação, além de um foco cognitivo voltado as
próprias experiências e de sentimentos de ambivalência frente ao status de adulto, visto que
muitas vezes estes jovens ainda apresentam dependência financeira e afetiva de seus pais.
No Brasil, um país com diversidade cultural e socioeconômica, a experiência de ser um adulto
emergente é diferente em alguns contextos. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é o
de apresentar o que as pesquisas na área tem relatado sobre a vivência da adultez emergente
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ADAPTAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE APLICABILIDADE DE UM TESTE DE CANCELAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE EXPLORAÇÃO VISUAL
Autores: Kelly Vale Pinheiro , Fernando Augusto Ramos Pontes , Renata Kelly Cascaes , Marcelle Pereira
Mota1, Nelson Cruz Sampaio Neto1, Kalill Cordeiro Lameira1, Ricardo Sarmanho1, Antonio Pereira2 e Yuri
Leandro do Carmo de Souza1.
Instituição: 1Universidade Federal do Pará; 2Universidade Federal do Rio Grande do Norte
1

1

1

dos carros. Apesar de ter por base um teste francês chamado “Voitures”, o teste dos carros
acabou dando origem a um novo instrumento considerando todas as alterações e sua interface de aplicação. A ferramenta desenvolvida visa auxiliar terapeutas ocupacionais, psicólogos,
pedagogos e outros especialistas aprimorando a aplicação do referido teste com a interação
computador/criança e ampliando a análise dos dados coletados. Experimentos preliminares
foram realizados com crianças de 6 a 9 anos de idade, 14 meninas e 8 meninos, em fase escolar
cursando 2ª, 3ª, 4ª e 5ª séries. Dados quantitativos com informações rápidas e precisas sobre
tempo de acionamento de alvos, localização de ponto de partida, quantidade de alvos encontrados, descartados, distratores encontrados, ignorados e qualitativos através de grafos com de-

A exploração visual de indivíduos, ou seja, o modo como as pessoas buscam informa-

talhamento de estratégias utilizadas foram coletados e analisados. Os resultados preliminares

ções no ambiente, é uma etapa importante para a definição de interações eficazes deste sujeito

são animadores, com a predominância de estratégias visual circular entre as crianças, seguida

com o meio. Existem diversos instrumentos que se propõem a avaliar esta ação oculomotora,

das estratégias indefinidas. Novos experimentos estão em curso com uma amostra maior de

dentre eles, destacam-se os testes de cancelamento, onde é realizada a identificação de alvos

participantes e o refinamento do estudo estatístico para validação da relevância da análise.

específicos cercados por distratores. A utilização deste tipo de ferramenta complementa avalia-

.....

ções na análise do desenvolvimento cognitivo de indivíduos e na avaliação de quadros atípicos
contribuindo desta forma para o planejamento de intervenções positivas. Contudo, identifica-se
a carência de instrumentos automatizados acessíveis para avaliar essas questões, especialmen-

Palavras–chave: Atenção visual; controle visuo-motor; teste de cancelamento; exploração visual.
Contato: kellyvalep@gmail.com.br

te com crianças. Este artigo apresenta uma proposta de adaptação ecológica à realidade brasileira e acompanhamento da automatização de um teste de cancelamento denominado teste
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ADDENBROOKE-R: UMA CORRELAÇÃO COM TESTES NEUROPSICOLÓGICOS EM IDOSOS
Autores: Rhaná Carolina Santos, Wyllians Vendramini Borelli, Mirna Wetters Portuguez, Jaderson Costa da
Costa1.
Instituição: 1Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul.

(média de idade de 73.53±12.59) foram incluídos. O MMSE teve uma forte correlação com o
subteste de Atenção e Orientação do ACE (r=0.7) e uma correlação moderada com o seu escore
total (r=0.6). Os subtestes de fluência verbal do ACE tiveram correlação forte com o FAS e o CFT
(r=0.72 e r=0.8) e correlação moderada com o BNT (r=0.69). Discussão: Os resultados de memória - evocação de memória anterógrada e memória retrógrada - são os principais componentes
do ACE. As listas A3 e A4 do RAVLT foram fortemente correlacionadas à habilidade de aprendizagem dos indivíduos. O MMSE é fortemente associado às funções cognitivas de atenção e

Introdução: Algumas funções cognitivas são particularmente vulneráveis a mudanças cerebrais relacionadas à idade. O Exame Cognitivo de Addenbrooke-Revisado (ACE-R) é um screening cognitivo preciso para o declínio cognitivo. Objetivos: Medir a correlação entre testes cogni-

orientação, assim como os testes CFT e FAS são aprovados para avaliar fluência verbal no ACE.
De maneira geral, estes achados sugerem que o ACE é uma medida confiável de diferentes funções cognitivas em idosos.

tivos e neuropsicológicos em uma amostra de idosos saudáveis. Métodos: Indivíduos entre 50 e

.....

90 anos responderam a avaliações cognitiva e neuropsicológica. Foram considerados aqueles que

Tema a que se insere: Neuropsicologia

tiveram uma performance dentro da média esperada para a sua idade e escolaridade no ACE-R e
no Mini-Exame do Estado Mental (MMSE). Testes e tarefas como o Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT), o Teste de Trilhas-A (TMT-A), o Teste de Fluência Categórica (CFT), o Teste
de Fluência Fonêmica (FAS) e o Teste de Nomeação de Boston (BNT) também foram realizados. Os

Palavras–chave: Neuropsicologia, correlação, memória, linguagem, Exame Cognitivo de Addenbrooke.
Contato: rhanacarolinasantos@gmail.com

escores destes foram comparados utilizando o r de Pearson. Uma matriz de correlação foi desenvolvida mostrando somente correlações estatisticamente significativas (p&lt;0,005, corrigido para
múltiplas comparações através do método de Bonferroni). Resultados: Oitenta e um indivíduos
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A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA PARA O GERENCIAMENTO DO ESTRESSE EM LÍDERES DA INDÚSTRIA
Autores: Graziela Alberici¹, Gabriela Herrmann Cibeira¹, Julia Cigana Schenkel¹, Alyne Zgievski Barreto¹
Instituição: ¹ Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais

ansiedade reduziu em 19,1% e sensibilidade ao estresse reduziu em 27,1%. Ressaltase que inicialmente 1 em cada 3 apresentou níveis de ansiedade e tensão elevados e, após o uso do app,
essa proporção caiu para 1 em cada 9. Dentre os que completaram as sessões e realizaram a
segunda autoavaliação, 81,5% apresentaram boa tolerância ao estresse e capacidade de resiliência. Sobre os traços favoráveis, o nível de vontade aumentou em 12,3% e o de estabilidade em
9%. Os resultados demonstraram evolução positiva dos líderes avaliados. Observa-se que o uso
de tecnologia pode ser uma estratégia eficaz no que diz respeito ao manejo de fatores psicosso-

Transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa de afastamento de trabalha-

ciais como o estresse e que podem favorecer a qualidade da saúde do líder e seu desempenho

dores da indústria (SILVA-JUNIOR, 2014), com tendência a se tornarem a primeira. O uso de tecnolo-

no trabalho.

gia em saúde como meio de contribuir para a melhora de doenças tem sido amplamente explorado

.....

(ROCHA, 2016). Contudo, são poucos os estudos que avaliam o uso de aplicativos (app) em saúde
mental (EYSENBACH, 2001). Objetivou-se avaliar a utilização de um app de autoconhecimento para
gerenciamento do estresse de líderes de uma indústria do Rio Grande do Sul. Foram incluídos 114
líderes, 58 eram da produção e 56 administrativos. Avaliaram-se 10 traços emocionais e cognitivos:

Palavras–chave: Gerenciamento do estresse, aplicativo, líderes de indústria.
Contato: graziela.alberici@sesirs.org.br

traços prejudiciais - raiva, ansiedade, sensibilidade ao estresse, medo, impulsos; traços favoráveis
- vontade, cautela, atenção, atitude e estabilidade. O app foi disponibilizado por 55 dias e compreendia duas autoavaliações, uma no início e outra ao término de 11 sessões. Todos os participantes
realizaram a primeira autoavaliação de saúde mental e 27 completaram a segunda. Os escores
demostraram uma melhora de 10,7% no nível de saúde mental; o nível de raiva reduziu em 26,7%,
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA EMTR SOBRE O HUMOR E ASPECTOS DA COGNIÇÃO EM PACIENTES COM LESÃO AXONIAL DIFUSA TRAUMÁTICA
Autores: Priscila Aparecida Rodrigues , Iuri Neville , Cintya Hayashi , Ana Luiza Costa Zaninotto , Wellingson
Silva Paiva1
Instituição: ¹ Universidade São Paulo
1

1

1

1

a 10 sessões de estimulação de alta frequência a 80% do limiar motor e à avaliação neuropsicológica (IDATE Estado, BDI II, Stroop versão Victoria e Symbol Digit) prévia, uma semana e três
meses após as sessões de EMTr. A amostra estudada foi predominantemente masculina em
ambos os grupos, com a média de idade de 27 anos entre os pacientes do grupo Sham e 29 anos
no grupo ativo. O nível de escolaridade não mostrou diferença entre os grupos. Os acidentes
automobilísticos foram a causa do TCE mais frequente. Não observou-se diferença significativa
entre os testes nos três momentos da avaliação. A pontuação média no IDATE, nas três avaliações, tanto para o grupo Ativo quanto o Sham, foi de 57, equivalente a nível moderado de sinto-

A lesão axonial difusa (LAD) decorrente de Traumatismo Craniencefálico (TCE) está associada com o aumento de sintomas ansiosos e comprometimento de funções executivas pós lesão.
Entre as opções neuromodulatórias, com potencial de melhora, destaca-se a estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr). O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos nos sintomas
ansiosos em pacientes com LAD submetidos à EMTr, após um ano do TCE, e correlacionar com os
sintomas depressivos e funções executivas. Foram incluídos no estudo 30 pacientes vítimas de TCE
com diagnóstico de LAD estabelecido por meio da história clínica e exames complementares (RM
de 3 tesla) com achados típicos. Estudo do tipo prospectivo, comparativo, duplamente encoberto,
com distribuição da amostra aleatorizada em dois grupos, em pacientes não internados. Foi utiliza-

mas ansiosos. Sugere-se que novos estudos sejam elaborados, utilizando a intervenção da EMTr
em pacientes na fase aguda, para verificar se o tempo pós lesão pode influenciar positivamente
nos resultados da EMTr nos sintomas ansiosos e depressivos e nas funções executivas.
.....
Tema a que se insere: Neuropsicologia
Palavras–chave: TCE, Transtornos de Ansiedade, Função Executiva, Estimulação
Magnética Transcraniana repetitiva
Contato: priscila.ar@usp.br

do um sistema de estimulação ativa e um sistema de bobina sham. Os pacientes foram submetidos
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AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DOS TRANSTORNOS
ALIMENTARES: IDENTIFICANDO DÉFICITS COGNITIVOS
QUE INTERFEREM NO DESENVOLVIMENTO DO TRATAMENTO
Autores: Andreza Carla de Souza Lopes1, Mirella Baise2, Fábio Tapia Salzano3, Mariana Flaks4, Táki Athanássios
Cordás5
Instituição: 1Doutoranda e Mestre do Programa de Neurociências e Comportamento da Universidade do Estado de São Paulo – USP, Coordenadora da equipe de Neuropsicologia do Ambulatório de Transtornos Alimentares (AMBULIM) do Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP; 2 Neuropsicóloga - Mestre em Neurociências e
Comportamento da Universidade do Estado de São Paulo – USP; 4 Médico Psiquiatra/Vice – Coordenador do
Programa de Transtornos Alimentares (AMBULIM) do Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP; 4Phd em Ciências,
Neuropsicóloga, Supervisora do AMBULIM; 5Médico Psiquiatra/ Coordenador da Assistência Clínica do Instituto
de Psiquiatria do HCFMUSP/ Coordenador do Programa de Transtornos Alimentares (AMBULIM) do Instituto de
Psiquiatria do HCFMUSP, Prof. dos Programas de Pós-Graduação do Departamento de Psiquiatria da USP e do
Programa de Neurociências e Comportamento do Instituto de Psicologia da USP.

para sua evolução. Objetivo: Identificar quais déficits cognitivos são identificados através da
Avaliação Neuropsicológica em pacientes com Transtornos Alimentares. Metodologia: Foram
avaliadas 35 pacientes com diagnóstico de Anorexia Nervosa (13), Bulimia Nervosa (11) e Transtorno de Compulsão Alimentar (11), com idade entre 18 e 54 anos, nível de escolaridade entre
ensino médio e superior, em tratamento no ambulatório de Transtornos Alimentares de um
Hospital Psiquiátrico do Estado de São Paulo. O tratamento ambulatorial é padronizado, onde
todas as pacientes passaram por atendimento psiquiátrico individual, psicoterapia de grupo,
atendimento nutricional individualizado e em grupo, acompanhamento familiar e participaram
do grupo de percepção corporal e de exercício físico intuitivo integrativo. Todas as pacientes
foram avaliadas no início (T1) e no final do tratamento (T2) de 25 semanas. Foram utilizados
os testes: Trail Making Test, Teste de Cinco Dígitos - FDT, Escala Wechsler de Inteligência Abreviada - WASI, Teste de Fluência Verbal Fonêmica - FAS, Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal
de Rey - RAVLT, Teste Wisconsin de Classificação de Cartas - WCST, Teste de Memória de Reconhecimento - TEM-R e Teste Memória Lógica da Wechsler Memory Scale (WMS). Para a análise
estatística foram utilizados o Teste Qui-quadrado de Pearson para análise estatística de infe-

Os Transtornos Alimentares são caracterizados por graves alterações no comportamento

rência de dados não paramétricos, o Teste T-student e Teste de Wilcoxon para análise de dados

alimentar, prejuízos marcantes nos aspectos físicos, psicológicos e sociais, que acometem, adoles-

contínuos, de medidas pareadas, com significância estatística = p<0,05. Resultados: Indivíduos

centes e adultos jovens. O funcionamento cognitivo de pacientes com patologias alimentares se-

com Transtornos Alimentares apresentam vários déficits significativos nas funções cognitivas,

veras, são condições extremamente importantes, não só para a adesão ao tratamento, bem como

154

Congresso Startpsi | Edição 2018

Congresso Startpsi | Edição 2018

155

pacientes com Anorexia Nervosa apresentam alterações na atenção, memória, habilidade visuo
construtiva e visuo espacial, bem como nas funções executivas. Na Bulimia Nervosa identificou-se alterações significativas na atenção e funções executivas, principalmente decorrente de
comportamentos impulsivos. No Transtorno de Compulsão Alimentar as principais alterações
se deram na atenção e funções executivas. Conclusão: Alterações neuropsicológicas são identificadas em indivíduos com transtornos alimentares, mesmo apresentando heterogeneidade
entre os estudos, o que pode se dar em decorrência dos aspectos metodológicos que não são
uniformes. Esses déficits, bem como a permanência das alterações após o tratamento, parecem
estar associados a aspectos característicos de desenvolvimento dos Transtorno Alimentar, atuando na base e manutenção da doença, consequentemente contribuindo para um prognóstico
negativo. Identificar tais déficits contribui para a orientação e direcionamento de abordagens
terapêuticas, bem como o processo de reabilitação.
.....
Tema a que se insere: Neuropsicologia
Palavras–chave: Neuropsicologia, Transtornos Alimentares, Avaliação Neuropsicológica, Anorexia
Nervosa, Bulimia Nervosa e Transtorno de Compulsão Alimentar.
Contato: andrezacarlapsi@hotmail.com
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ESCALA DE INTERESSES PROFISSIONAIS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA VISUAL (EIDV)
Autores: Leonardo de Oliveira Barros1; Rodolfo Augusto Matteo Ambiel1
Instituição: 1Universidade São Francisco

seis fatores, porém, agrupando itens que não foram construídos originariamente para o fator
e resultando na exclusão de 13 itens que não atendiam ao critério. Nesse sentido, foi possível
compreender que o funcionamento dos interesses profissionais de pessoas com deficiência
visual difere de videntes por conta da formação subjetiva da personalidade. Também foram
calculados os índices de precisão (alfa de Cronbach), resultando em coeficientes entre 0,88 a
0,92 e com a exclusão de 3 itens nessa etapa. Assim, chegou-se a uma versão final de 52 itens e

Resumo: Interesses profissionais são amplamente abordados em pesquisas e práticas
Orientação de Carreira. Todavia, não existem estudos que abordam a temática em público de pessoas com deficiência visual, seja em sua mensuração ou no processo de compreensão da consti-

confirmando os seis fatores propostos por Holland. A EIDV demanda de novos estudos, porém,
espera-se que possa contribuir para as áreas de Orientação de Carreira e da avaliação psicológica.

tuição subjetiva. Este trabalho tem por objetivo apresentar a construção e propriedades psicomé-

.....

tricas da Escala de Interesses Profissionais para Pessoas com Deficiência Visual. O instrumento foi

Tema a que se insere: Avaliação Psicológica

construído embasado na Teoria de Personalidade Vocacional e Ambientes de Trabalho de Holland,
sendo submetido a análise de juízes e estudo piloto na etapa de construção. Participaram da pesquisa 137 pessoas com deficiência visual, com idade média de 37,86 anos, oriundos de 15 estados

Palavras–chave: Orientação vocacional; avaliação psicológica; deficiência visual; testagem universal
Contato: leonardobarros_lob@hotmail.com

brasileiros e divididos entre baixa visão e cegueira congênita e adquirida. A coleta aconteceu em
formato informatizado e em versão tradicional, sendo que os participantes responderam a um
questionário de identificação e a EIDV com 68 itens. Os dados foram submetidos à análise fatorial
para confirmação empírica dos seis fatores teóricos. Realizaram-se diversas tentativas adotando
como critério manter itens com cargas fatoriais a partir de 0,30 até chegar em uma solução de
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ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS E DE ENFRENTAMENTO
(COPING) DE CRIANÇAS EXPOSTAS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA MATERNA
Autores: Camila Nasser Mancini , Kely Maria Pereira de Paula , Mariane Lima de Souza, Cristiane Rossi
Instituição: 1Universidade Federal do Espírito Santo – UFES
1

1

1

a necessidade psicológica mais ameaçada foi Autonomia (m=2,66). A estratégia adaptativa mais
comum foi a de Resolução de problemas (m=4,08) e as menos utilizadas foram de Acomodação
(m=1,08) e Autonomia (m=2). A estratégia não adaptativa mais presente foi Oposição(m=4,25)
e a menos comum, Delegação(m=2,66). Houve predomínio na utilização das estratégias não
adaptativas (x=8). Sobre a metacognição, 5 crianças apresentaram desempenho médio, 4 desempenho alto e 3 desempenho baixo. As crianças com alto índice de estratégias metacognitivas obtiveram também as maiores pontuações em estratégias de enfrentamento adaptativas.

A exposição à violência doméstica, mesmo quando não se é vítima direta das agressões,
acarreta repercussões na vida de crianças que vivenciam as consequências de terem suas mães
vitimadas e estarem inseridas em um ambiente instável e ameaçador. Diante das adversidades, o

Discute-se como os comportamentos metacognitivos podem se apresentar de forma análoga
ao processo de coping, uma vez que possibilita o indivíduo ponderar sobre suas dificuldades e
habilidades, para então operacionalizá-las, visando obter sucesso na adaptação frente a uma

conjunto de estratégias de enfrentamento adotadas irá definir de que forma o indivíduo irá lidar

realidade desafiadora.

com o evento estressor. A metacognição é adquirida por intermédio do acúmulo de experiências

.....

em que o indivíduo é capaz de monitorar e regular seus desempenhos, e elaborar estratégias para

Tema a que se insere: Avaliação Psicológica

potencializar a cognição, a fim de obter sucesso nos desfechos desejados. Assim, este estudo buscou analisar a incidência de estratégias metacognitivas e as estratégias de enfrentamento (coping)
mais adotadas por 12 crianças (9-12 anos), filhas de mulheres que foram vítimas de violência do-

Palavras–chave: Contato: -

méstica, e que presenciaram as agressões. Para tanto, foram utilizadas a Escala de Enfrentamento,
do tipo likert de cinco pontos (1-5) e a Escala de avaliação da metacognição infantil- EMETA, de quatro pontos (1-4).Sobre o enfrentamento, a reação emocional mais comum foi de tristeza (m=4,08)e
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EVIDÊNCIAS DE VALIDADE BASEADAS NA ESTRUTURA INTERNA PARA MEDIDA REDUZIDA DA TRÍADE SOMBRIA DA
PERSONALIDADE
Autores: Bruno Bonfá Araujo , Pedro Afonso Cortez , João Paulo Araújo Lessa , Ariela Raissa Lima Costa , Catarina Possenti Sette1, Nelson Hauck Filho1
Instituição: 1Universidade São Francisco
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A Tríade Sombria (Dark Triad) de personalidade designa um conjunto de traços psicopatológicos formada pela psicopatia subclínica, narcisismo subclínico e maquiavelismo. A avaliação
desses fatores é importante para a compreensão de comportamentos emitidos por pessoas com
elevados níveis nesses traços em atividade cotidianas e nas interações sociais. Com o intuito de
contribuir nas alternativas de mensuração desse atributo, este trabalho teve como objetivo analisar evidências de validade baseadas na estrutura interna para uma medida de Tríade Sombria (Dir-

ção empregado foi análise paralela, a qual indicou uma estrutura de três fatores. A estrutura
fatorial considerada representativa do instrumento foi composta pelos fatores Psicopatia (3
itens; λ = 0,22 ~0,81, α = 0,40), Narcisismo (4 itens; λ = 0,52 ~ 0,92, α = 0,82) e Maquiavelismo (5
itens; λ = 0,34 ~ 0,76, α = 0,66) com os índices de ajuste adequados (TLI = 0,91; RMSEA = 0,010;
RMSR = 0,03), o que demonstra propriedades psicométricas razoáveis para mensurar o fenômeno investigado. Por fim, salienta-se a necessidade de se aprimorar as propriedades avaliativas
do instrumento no que tange à Psicopatia, tendo em vista que o conteúdo avaliativo dos itens e
os índices psicométricos desse fator se mostram frágeis quando comparados aos demais.
.....
Tema a que se insere: Avaliação Psicológica
Palavras–chave: Psicopatia; Maquiavelismo; Narcisismo; Análise fatorial; Psicometria
Contato: brunobonffa@outlook.com

ty Dozen). Participaram do estudo 199 graduandos em sua maioria do curso de Psicologia (57,5%),
com idade média de 24 anos (DP = 8,03), sendo a maioria de mulheres (77,4%) e solteiros (76,4%).
Os dados foram coletados após aprovação do Comitê de Ética, durante o período letivo e se mostraram adequados para análise fatorial (KMO = 0,84). Para a análise de dados foram empregadas
correlações policóricas e estimadores robustos para dados ordinais (WLSMV). O método de reten-
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INTERVENÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS PRECOCE-PREVENTIVAS DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS: INTEGRAÇÃO DOS
PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DE
ESTIMULAÇÃO EM ESCOLARES

mental em uma escola pública e 25 crianças, que foram subdivididas em dois grupos: grupo
experimental (GE) (n=12) e grupo controle (GC) (n=13). O estudo foi conduzido em 4 etapas:
(1)implementação do CENA; (2) avaliação préintervenção das crianças, (3) implementação do
PENcE, (4) avaliação pósintervenção das crianças. Os grupos não se diferenciaram em nenhuma

Autores: Fernanda Tais Apolo¹, Janice da Rosa Pureza² e Rochele Paz Fonseca³. Orientadora: Caroline de Oliveira Cardoso4.
Instituição: ¹Universidade Feevale.²Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). ³Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).4Professora Adjunta da Faculdade de Psicologia da FEEVALE.

medida na avaliação pré-intervenção. De um modo geral, na comparação dos grupos, verificou-

No intuito de fortalecer a interface entre neurociência, neuropsicologia e educação, pes-

benefícios as crianças em idade escolar, com aperfeiçoamento das FE e processos relacionados.

quisas propõem a criação de programas e intervenções voltadas para área da neuropsicologia

As evidências apresentadas neste estudo corroboram com os resultados de outras pesquisas,

com aplicabilidade no âmbito escolar. Existem estudos voltados aos professores e estudos com

as quais também alcançam efeitos profícuos, além disso, acredita-se que pesquisas como essa

crianças visando estimular as habilidades cognitivas. No entanto, até o momento, parece não exis-

possibilitam a continuidade do diálogo entre neuropsicologia e educação.

tir um estudo integrando essas duas modalidades. Frente a isso, esse estudo buscou investigar a

.....

efetividade da integração dos programas de capacitação de professores (CENA) e de estimulação

Tema a que se insere: Neuropsicologia

precoce-preventivo em escolares (PENcE) para estimular as FE e processos correlatos em crianças
do 3° do Ensino Fundamental. Em um segundo momento, buscou-se verificar se houve efeito e
transferência para outras habilidades cognitivas. Participaram dessa pesquisa duas professoras

164

(n= 1 professora no GE e n=1 professora no GC), ambas lecionavam no 3° do ensino funda-
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se o GE apresentou ganhos significativos de controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Houve
efeito de transferência para outras habilidades cognitivas (atenção auditiva, memória episódica
de curto prazo, capacidade de iniciação), sendo que o GE superou o GC. Assim, a integração do
CENA e do PENcE pode ser considerada uma proposta de intervenção que parece proporcionar

Palavras–chave: Funções Executivas. Intervenção Neuropsicológica. Estimulação Cognitiva.
Contato: fhe_apollo@hotmail.com
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JOGOS ELETRÔNICOS E BEM-ESTAR: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL?
Autores: Fábio Spricigo Coser1, Claudia Hofheinz Giacomoni1
Instituição: 1Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, com os escores de bem-estar
sem mantendo constantes desde os não-jogadores aos jogadores assíduos. O uso de jogos eletrônicos não se relacionou com variações nos escores de bem-estar subjetivo. Esse achado vai
de encontro a pesquisas que consideram jogos como prejudiciais à saúde mental. Jogos já são
utilizados como facilitadores nas áreas de educação e reabilitação. Estudos sobre os potenciais
dos video games podem abrir novos campos para uso dos mesmo como a promoção da saúde

Jogos eletrônicos, também conhecidos como video games, são tradicionalmente relaciona-

mental.

dos com patologias pela literatura. Alguns pesquisadores vêm focando nos aspectos negativos dos

.....

jogos, buscando relações do seu uso com isolamento social, agressividade e comportamentos de

Tema a que se insere: Saúde

adição. Entretanto, pesquisas sobre as potencialidades que os jogos podem oferecer para a saúde
e bem-estar são cada vez mais frequentes. O bem-estar subjetivo é um construto que se refere às
respostas emocionais de uma pessoa quanto à sua vida. É composto por componentes cognitivos,

Palavras–chave: Jogos Eletrônicos, Bem-Estar, Saúde
Contato: fabiospricigo@gmail.com

como a satisfação de vida, e componentes afetivos, os afetos positivos e nagativos. Este estudo
investigou o uso de jogos eletrônicos e sua relação com o bem-estar subjetivo. Participaram da
pesquisa, 150 pessoas que não jogam jogos eletrônicos e 150 jogadores. Para comparação dos
escores, os jogadores foram separados pela quantidade de horas de jogo, dividindo a amostra em
tercis. As análises foram realizadas utilizando Análise de Variância (ANOVA) comparando entre os
4 grupos: Não-jogadores, Jogadores Casuais (menos de 4 horas por semana), Jogadores Medianos
(entre 4 e 8 horas de jogo semanais) e Jogadores Assíduos (mais de 8 horas de jogo por semana).
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MODELO DE GESTÃO EM FATORES PSICOSSOCIAIS
Autores: Graziela Alberici¹,², Gabriela Herrmann Cibeira¹, Julia Cigana Schenkel¹, Alyne Zgievski Barreto¹, Mariane Brusa da Costa Candaten¹, Angela Maria Finck¹
Instituição: ¹Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais

parte do modelo também, a etapa de capacitação de lideranças, com o uso de protocolos criados pelo Centro de Inovação para as áreas de RH, Saúde e Segurança e Lideranças na condução
de questões ligadas à temática de fatores psicossociais.
.....
Palavras–chave: Fatores psicossociais, fatores de risco, fatores de proteção.

A gestão dos fatores psicossociais é um fator fundamental para o sucesso de uma empresa,

Contato: graziela.alberici@sesirs.org.br

pois impacta nos resultados organizacionais e no bem estar de seus trabalhadores. Zanelli & Kanan
(2018) afirmam que os fatores de proteção psicossociais relacionados ao trabalho promovem interações favoráveis como confiança e respeito, resiliência, engajamento e aprendizagens compartilhadas, que estimulam a construção de estruturas organizacionais saudáveis. As consequências
manifestam-se em trabalhadores mais engajados e satisfeitos, equipes mais coesas e inovadoras e
na redução de turnover e absenteísmo, o que impacta na produtividade e nos resultados da organização. Estratégias inovadoras de prevenção e intervenção vêm sendo desenvolvidas com o intuito
de gerar novas alternativas frente aos riscos psicossociais. Neste contexto, foi cocriado com a indústria um modelo para a gestão dos fatores psicossociais, com a aplicação do questionário CoPsoQ-ISTAS21 e a construção de um plano de ação para os três níveis de prevenção, com indicadores
específicos. Com o resultado do diagnóstico, obteve-se quais são os fatores de risco e quais são os
fatores de proteção que serviram de norteadores para as ações e atividades implementadas. Faz
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MODELO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NO TRABALHO
Autores: Monica Brito Silva¹, Denise Maria Cadaval¹, Angela Maria Finck 2
Instituição: ¹Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (SESI-RS); 2Centro de Inovação SESI em Fatores
Psicossociais

para a vivência de situações experimentadas no cotidiano dos trabalhadores, de forma didática
e visual por meio de um cenário que simula as situações adversas que podem ocorrer no cotidiano dos trabalhadores, proporcionando a reflexão sobre as possibilidades oferecidas como
apoio, que podem ser obtidas por meio da metodologia de prevenção. As empresas beneficiadas com a metodologia construíram programas de bem-estar social, estabeleceram políticas
de prevenção e prepararam os gestores e líderes para o envolvimento com as premissas de
promoção da saúde e a minimização dos riscos psicossociais. A intervenção reduziu o número

O modelo de Prevenção ao Uso de Drogas no Trabalho adotado pelo Serviço Social da In-

total de acidentes de trabalho, atrasos, faltas ao trabalho e do uso de substâncias psicoativas

dústria do Estado do Rio Grande do Sul tem o objetivo de abranger todas as esferas de prevenção,

no último ano. Houve encaminhamentos de trabalhadores para o tratamento e muitos destes

com o desestímulo do uso inicial e a redução das consequências sociais do consumo de substân-

foram reintegrados ao sistema laboral.

cias psicoativas, a oferta de oportunidades de tratamento, a reinserção social, a criação de normas

.....

integradas a programas de bem-estar social e a criação de políticas de promoção à saúde, caracteem conteúdos educativos, propondo a reflexão sobre conceitos de prevenção, desenvolvendo a au-

Palavras–chave: Prevenção, saúde do trabalhador, qualidade de vida, riscos psicossociais, promoção
da saúde.

toobservação e autocuidado para a conscientização sobre a incompatibilidade do uso de drogas e

Contato: monica.silva@sesirs.org.br

rizando-se como um modelo compreensivo. Preconiza uma abordagem interdisciplinar com ênfase

ações de risco como, uso de veículos ou manejo de equipamentos. Trabalhadores são capacitados
para o enfrentamento de problemas relacionados aos fatores psicossociais de risco, com a inclusão
de familiares e a inclusão de ações preventivas com o envolvimento das lideranças, por meio da
introdução do uso de tecnologia, com a utilização de um simulador virtual. O simulador contribui
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O QUÃO DIFERENCIADAS SÃO AS FUNÇÕES EXECUTIVAS
DE SUPERIDOSOS? RESULTADOS PRELIMINARES
Autores: Rhaná Carolina Santos, Wyllians Vendramini Borelli, Luciana Borges Ferreira, Francelise de Freitas,
Mirna Wetters Portuguez, Jaderson Costa da Costa
Instituição: ¹Instituto do Cérebro do Rio Grande

res de FE significativamente mais altos em SI (z-score=0.3) do que em controles (z-score=-0.95,
p=0.001). A diferença entre os grupos foi confirmada com um grande tamanho de efeito (d de
Cohen=1.620). SI tiveram resultados superiores aos controles em todos os testes. Este grupo
teve resultados melhores no aprendizado de memória (10.5±2.07 vs. 7±1.1, p&lt;0.001), e no CFT
(21±4.24 vs. 15.5±4.06, p=0.007), respectivamente. Entretanto, mesmo com os SI tendo escores
superiores no TMT B-A (71.5±33.58 vs. 57.5±71.54) e no DS Inverso (7±2.25 vs. 5±1.93), eles tiveram correlação estatística fraca com os escores de aprendizado de memória (r=407). Discussão:

Introdução: Um grupo de pessoas parece desafiar o declínio cognitivo relacionado ao enve-

Superidosos tiveram funções executivas superiores aos controles. O grupo SI teve escores de

lhecer. Eles têm 80 anos ou mais, e apresentam desempenho de memória similar àqueles que têm

aprendizado de memória superiores, mas escores de memória não foram diretamente correla-

entre 50 e 65. Eles foram nomeados Superidosos (SI). Funções executivas são capacidades cogniti-

cionados às FE.

vas complexas, como controle inibitório e memória de trabalho. Objetivos: Analisar as funções exe-

.....

cutivas de SI comparadas a um grupo de controles. Métodos: Indivíduos acima de 80 anos foram

Tema a que se insere: Neuropsicologia

incluídos. Uma bateria de testes neuropsicológicos foi realizada em 10 SI e 10 controles, incluindo:
Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT), Teste de Trilhas parte B menos A (TMT B-A),
Span de Dígitos (DS) e Fluência Verbal Categórica (CFT). Foram observados, dentro dos critérios de
inclusão para os SI, os escores em aprendizado de memória tardio e desempenho em outros testes

Palavras–chave: Superidosos, funções execuvitas, neuropsicologia
Contato: rhanacarolinasantos@gmail.com

dentro da média esperada para sua idade. Um composto de z-escores de FE foi realizado com as
médias da amostra. Os grupos foram comparados através do teste-t, e a normalidade da amostra
foi confirmada com o teste de Shapiro-Wilk. Resultados: Resultados preliminares mostraram esco-

172

Congresso Startpsi | Edição 2018

Congresso Startpsi | Edição 2018

173

OS MODELOS PSICOLÓGICOS NA COMPUTAÇÃO COGNITIVA
Autores: Laylla Pereira de Toledo1
Instituição: ¹Universidade Católica de Brasília

cinco anos. O resultado identificou as principais tendências aplicadas na Computação Cognitiva
e os direcionadores psicológicos que estão servindo de base para os constructos desses sistemas. As discussões apontam para uma ampla oportunidade de exploração das ciências sociais
e psicológicas na computação cognitiva, principalmente aquelas que tratam da promoção do
bem-estar humano e o desenvolvimento geral. Os resultados assinalam um cenário promissor
com a interdisciplinaridade da tecnologia e as outras áreas do conhecimento.

Em um contexto cada vez mais complexo, entender as mudanças do mundo VUCA se tornou
um fator importante para o desenvolvimento de tecnologias que possam apoiar as pessoas em
suas vidas cotidianas. Engajados com esse propósito, muitos tem lançado mão de uma tecnologia
cada vez mais customizada para a interação humana. A computação cognitiva é uma tecnologia
que tem levantado algumas provocações, como por exemplo, o sistema de recomendação de produtos e serviços baseados no comportamento do usuário. Para apoiar as equipes de desenvolvi-

.....
Tema a que se insere: Computação cognitiva e psicologia
Palavras–chave: Computação cognitiva, psicologia, desenvolvimento humano.
Contato: layllatoledo@gmail.com

mento, muitas tem adentrado no campo psicológico como forma de transpor o mundo subjetivo
para a aprendizagem das máquinas. O objetivo era identificar os usos da aplicação da Psicologia na
Computação Cognitiva com o objetivo de promover o desenvolvimento humano. O método adotado foi o Challenge Based Learning (CBL), de caráter exploratório, o método se utiliza de questões
problematizadoras para a identificação dos temas críticos. O propósito era entender como as máquinas interagem com as pessoas na promoção do seu desenvolvimento e bem-estar. A fonte para
as informações foi a base de dados da Scopus Elsevier e seus artigos em periódicos dos últimos
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PSICO3D - UMA SOLUÇÃO QUE POSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO E A CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DA GESTÃO DOS
FATORES PSICOSSOCIAIS – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autores: Ângela Maria Finck¹, Keithy Del Moro Vitorassi¹, Sandra Maria Torres Rodrigues¹
Instituição: ¹Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (SESI-RS)

de ambientes seguros e saudáveis. Esta metodologia foi aprimorada à partir do escopo de projetos do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais: as estratégias de intervenção foram
aprimoradas, com inclusão de conceitos da psicodinâmica do trabalho que orienta para a ampliação do espaço e da forma de escuta do trabalhador e indica a possibilidade de reconstruir os
processos laborais a partir da construção de novas estratégias, que atribuirão um novo sentido
ao trabalho e a organização deste. Nos grupos temáticos introduzimos o tema equilíbrio trabalho-família, como forma de proporcionar um espaço de discussão sobre um fator psicossocial

O SESI-RS atua junto à indústria no enfrentamento dos riscos psicossociais desde a década de 90 com assessoria psicossocial por meio de espaços de escuta e intervenção direta com
trabalhadores. A assessoria é um serviço do portfólio, realizado pelos profissionais do SESI, para
o atendimento das indústrias e dos trabalhadores. A metodologia prevê a avaliação do contexto
organizacional; visita aos setores industriais, levantamento dos recursos da rede onde a empresa
está situada e assessoria para construção de estratégias, além dos atendimentos psicossociais
destinados aos trablhadores, realizados por meio de entrevistas individuais, possibilitando ao profissional do SESI conhecer a realidade, estabelecer vínculos, assegurando espaço para a exposição
dos sentimentos e dos fatores psicossociais relacionados. As estratégias para construção do plano
de gestão dos fatores psicossociais são elaboradas a partir da análise das demandas organizacionais, subsidiando discussões, promovendo a elaboração de estratégias de prevenção e promoção

176

Congresso Startpsi | Edição 2018

importante. Outro aspecto inovador, foi a inclusão de ações preventivas junto as lideranças e
uso de um simulador de realidade virtual*. O simulador contribui para a vivência de situações
experimentadas no cotidiano dos trabalhadores, de forma didática e visual. O uso da tecnologia
ajudou a criar uma experiência que não seria possível na vida real por meio de um cenário que
simula uma indústria e as situações adversas que podem ocorrer no cotidiano dos trabalhadores, proporcionando a reflexão sobre as possibilidades oferecidas como apoio, que podem ser
obtidas por meio do atendimento psicossocial.
.....
Palavras–chave: Atendimento psicossocial – Entrevistas – Fatores Psicossociais.
Contato: angela.finck@sesirs.org.br
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“SERÁ QUE É TEA?” - APLICATIVO DE RASTREIO, ORIENTAÇÃO E APOIO AO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA BASEADO NOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DO DSM-V
Autores: Lígia Moraes Bento1; Alek Tobias Barreira Lima2; Dr. Ricardo Corrêa Martone3
Instituição: 1Aluna do Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Federal
do Rio Grande do Norte; 2Aluno do bacharelado em Ciência & Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande
do Norte; 3Psicólogo; Profº Drº Aquiles Filgueira Burlamaqui, professor da Universidade Federal do Rio Grande.
O Transtorno do Espectro Autista acomete cerca de 1 a cada 48 crianças no Estados Unidos.Existem diversas escalas e instrumentos de rastreio disponíveis para respaldar a avaliação,
tais quais o Childhood Autism Rating Scale - CARS, a Escala para Rastreamento de Autismo em
Crianças Pequenas (Modified Checklist for Autism in Toddlers), o inventário Portage de Educação
Pré-Escolar, o Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP), o Protocolo de Avaliação Comportamental de Crianças com Suspeita de Transtorno do Espectro Autista
(PROTEA-R). Levando-se em consideração a popularização de tablets, smartphones, a cultura da
informação imediata, a crescente procura dos familiares por informações na web, a necessidade de
modernização dos instrumentos que auxiliam o diagnóstico e a alta prevalência de crianças acome-
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tidas por Transtornos do Neurodesenvolvimento, desenvolveu-se o instrumento de orientação
psicológica concebido no conceito mobile first, o aplicativo “Será que é TEA?”, quiz baseado nos
5 critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V).
A ferramenta pode ser obtida via download gratuito em loja virtual, exige realização de cadastro e possibilita a resposta a um formulário sobre o usuário e a criança a quem ele investiga.
Ao término da resposta ao formulário, o aplicativo gera um documento Portable Document
Format (.pdf) com as respostas do usuário e orientação acerca dos profissionais responsáveis
pelo diagnóstico e tratamento, assim como leis federais aplicáveis e diretrizes do Sistema Único
de Saúde. O documento gerado pode ser baixado, salvo, compartilhado e impresso. Espera-se
contribuir para o diagnóstico precoce, orientar para o tratamento e captar dados acerca da prevalência deste transtorno do território brasileiro. Esta pesquisa é desenvolvida no Laboratório
de Tecnologias Educacionais Assistivas e Multimídia - TEAM do Instituto Metrópole Digital - IMD,
vinculado a rede de laboratórios NATALNET.
.....
Tema a que se insere: Inovação e Empreendedorismo
Palavras–chave: Transtorno do espectro autista. Inovação. Aplicativo.
Contato: -
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SUPORTE SOCIAL PODE PREJUDICAR A AQUISIÇÃO OU FACILITAR A EXTINÇÃO DE MEMÓRIAS DE MEDO CONDICIONADO AO CONTEXTO EM RATOS
Autores: Fernanda Rodrigues, Flávia F. Ferreira, Clarissa P. Farias, Scheila D. Schmidt, Lorena E. S. Cavalcante,
Carolina G. Zinn, Cristiane R. G. Furini, Jociane C. Myskiw, Ivan Izquierdo
Instituição: Centro de Memória, Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (PUCRS)

(memória de curta duração) ou 24 horas (memória de longa duração), os animais foram submetidos a uma sessão de teste (3 minutos) para avaliação da aquisição e evocação da memória.
Para avaliação da extinção, com intervalos de 24 horas os animais foram submetidos a uma
sessão de extinção (10 minutos) e uma sessão de teste. Verificou-se que a presença de um co-específico na sessão de treino causa um prejuízo no aprendizado da memória de medo. Já na
sessão de extinção ou teste, o suporte social induziu uma diminuição significativa da resposta
condicionada de medo (imobilidade), sem alterar a aprendizagem da memória de extinção. Os
resultados obtidos no presente trabalho demonstram a influência do suporte social sobre a
aquisição, evocação e extinção da memória de medo, evidenciando um importante prejuízo

As memórias de medo são as principais responsáveis pelo comportamento defensivo ex-

sobre a aquisição da memória, diminuição da resposta condicionada de medo e facilitação do

presso em resposta a ameaças, porém, quando manifestadas de maneira recorrente e fora de

processo de extinção.

contexto, podem desenvolver graves distúrbios emocionais, como o transtorno do estresse pós-

.....

-traumático. 1O tratamento mais utilizado para esse transtorno é a extinção, clinicamente conhecida como terapia de exposição, que visa inibir a evocação de uma memória previamente adquirida
através da sobreposição de uma nova memória. Com isso, o objetivo deste estudo é demonstrar a
importância do suporte social no processo de aquisição, evocação e extinção da memória de medo
condicionado ao contexto (MCC). Para isso, ratos Wistar machos adultos foram submetidos sozi-

Tema a que se insere: Neurociências
Palavras–chave: Memória; social; medo; aquisição; extinção.
Contato: -

nhos ou com a presença de um coespecífico ao treinamento de MCC (3 estímulos elé tricos de 0,5
mA por 2 segundos e intervalo de 30 segundos entre cada estímulo). Com intervalos de 30 minutos
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A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PRISIONAL E A
ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA
Autores: Marcela Haupt Bessil
Instituição: SUSEPE
O presente trabalho busca abordar a implantação do Plano de Saúde Prisional e a atuação da psicologia dentro desse contexto. O objetivo deste trabalho é trazer um relato de experiência de como foi a inserção da psicologia no Plano de Saúde Prisional, suas atribuições
e atividades. A metodologia foi o relato de experiência fazendo uma analogia com a Portaria
1777, de 09 de setembro de 2003 e as referências bibliográficas existentes na área. A psicologia
passa a fazer parte da equipe de saúde existente dentro das casas prisionais com mais de 500

apenados agentes promotores de saúde, onde se buscava trabalhar questões de prevenção a
IST´s, HIV/AIDS, tuberculose, Hepatites, redução de danos entre outras que o grupo trouxesse
como questão para ser discutido. Era realizada a avaliação psicológica, e se necessário, encaminhado para avaliação psiquiátrica no Instituto Psiquiátrico Forense. Sendo assim, existe um
vasto campo de atuação para psicologia dentro do Plano de Saúde Prisional e que precisamos
dividir essas experiências afim de agregar novos conhecimento e práticas.
....
Palavras–chave:
Psicologia, Sistema prisional, educação em saúde.
Contato:
celahb@gmail.com

apenados. A psicologia iniciou o seu trabalho através do aconselhamento pré e pós teste HIV. O
pré-teste de HIV bem como a coleta do sangue era feito em conjunto com a equipe do CTA da
cidade que vinha uma vez a cada 15 dias na casa prisional para a realização dessa atividade. Os
resultados eram enviados para a unidade de saúde e a psicóloga fazia o aconselhamento pós
teste HIV entregando o resultado individualmente para cada um que realizou o exame. Também
acompanhamento dos casos encaminhados pelos colegas da equipe (médico, enfermeira, técnicos em enfermagem, assistente social e odontólogo) e pelo juiz. Foi realizado o grupo com os
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A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PACIENTES QUE REALIZARÃO A CIRURGIA BARIÁTRICA
Autores: Fatme Mohamd Darwiche1 e José Vicente de Alcantara2
Instituição: 1Graduanda e bolsista em Iniciação Científica em Psicologia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Santo Ângelo. 2Docente em Psicologia na Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Santo Ângelo.

INTRODUÇÃO: Esse trabalho é um relato de experiência de estágio do curso de Psicologia da Universidade Regional Integrada do Auto Uruguai e das Missões campus de Santo Ângelo-RS. O estágio foi realizado em um Hospital da cidade de Santo Ângelo-RS e refere-se à avaliação
psicológica com pacientes que irão ser submetidos a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica não
se restringe somente à perda de peso, mas inclui a melhora no funcionamento psicossocial, na
qualidade de vida e também para a estabilização dos parâmetros clínicos. A avaliação psicológica para cirurgia bariátrica visa estabelecer o quanto a pessoa está preparada tanto para passar
por esse procedimento assim como para todo o processo necessário pós-operatório, pois a
obesidade pode interferir na qualidade de vida quanto aos aspectos físicos, psíquicos e sociais
e as questões emocionais podem estar envolvidas tanto nas causas como nas consequências da
obesidade.
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OBJETIVOS: Avaliar se o indivíduo está apto emocionalmente para ser submetido ao procedimento cirúrgico e auxilia-lo na compreensão de todos os aspectos decorrentes da cirurgia
no período pós-operatório.
METODOLOGIA: O trabalho trata-se de um estudo de caso o qual foi realizado em uma
prática de estágio curricular com uma mulher de 50 anos que irá ser submetidos à cirurgia bariátrica. Foram realizadas avalições psicológicas pré-operatórias (que passaram por supervisão
profissional) no hospital da cidade de Santo Ângelo-RS.
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA: No primeiro atendimento conversou-se com a paciente F.M.S sobre a cirurgia, e em seguida foi questionado a ela se possuía informações e conhecimento sobre o procedimento ao qual iria ser submetida, diante disso foram prestadas algumas
orientações. Após isso, foi aplicado um questionário sobre a rotina da paciente e posteriormente aplicou-se uma escala referente a imagem corporal chamada Escala de Silhuetas proposta
por Stunkard (1983), que consiste em desenhos (silhuetas) humanas na qual o sujeito de escolher em uma série que varia do mais magro ao mais gordo e identificar nos desenhos a silhueta
considerada normal, a silhueta atual dele, qual silhueta ele deseja ter e qual ele imagina que
vai ter após ser operado. No segundo atendimento, aplicou-se uma escala de auto relato de 21
itens que medem a intensidade dos sintomas de ansiedade, a qual denomina-se como Inventário de Ansiedade de Beck - BAI (Cunha, 2001.) Os itens devem ser avaliados pelo sujeito numa
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escala de quatro pontos que refletem: 1 - levemente, 2 - não me incomodou muito, 3 - moderadamente: foi muito desagradável mas pude suportar e 4 - gravemente: difícil de suportar. Para

Contato:
alcantara@san.uri.br

cada item atribui-se um escore individual que varia de 0 a 3 pontos. O escore total é feito pela
soma total dos escores individuais e pode variar entre 0 e 63, nessa escala resultou-se que F.M.S
possui um nível de ansiedade mínimo e leve.
RESULTADOS: A paciente mencionada neste tudo é F.M.S uma mulher de 50 anos que
não almeja realizar o procedimento, ela necessita passar pela procedimento pelo motivo de
estar com a sua saúde em risco. O motivo de F não desejar passar pelo procedimento é o medo
que ela possui de parar de se gostar, pois se admira muito do jeito que é, e não quer que sua
imagem corporal tenha mudanças.
CONCLUSÃO: Foi de fundamental importância que F.M.S passasse pela avaliação psicológica préoperatória, pois, por ser um caso de risco de saúde, a paciente continua em atendimento para que consiga se preparar para a realização da cirurgia e se adaptar de forma adequada às mudanças de sua imagem corporal e com os novos hábitos propostos.
....
Palavras–chave:
Cirurgia bariátrica, Avaliação Psicológica, Imagem Corporal
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A INTERVENÇÃO NEUROPSICOPEDAGÓGICA VOLTADA
PARA CRIANÇAS COM BAIXO RENDIMENTO ESCOLAR
Autores: Fabrício B. Cardoso, Helen Fernandes O. M.Barbosa, Melisse Abrantes, Rita Margarida T. Russo
Instituição: Faculdade CENSUPEG

colos de avaliação: a) Avaliação da Linguagem Oral e escrita na Perspectiva da Fotolinguagem;
b) Teste de Trilhas Ambos os grupos foram avaliados em dois momentos: a) antes da INPp; b)
após a INPp. Resultados: Nossos resultados mostram que a realização da INPp diminuiu o número de ocorrências linguísticas em 28,67% nas crianças sem BRE e 49,06%% nas crianças com
BRE. Em relação ao funcionamento executivo das crianças, os resultados mostram que houve
uma melhora de 35,68% nas crianças com BRE e 18,21% nas crianças sem BRE. Conclusão: Desta forma, nossos dados indicam que a INPp contribuiu de forma satisfatória para a otimização

Introdução: Os resultados na Prova Brasil e do Saeb, aplicados em 2015 mostraram que

do desempenho acadêmico de crianças em séries iniciais do ensino fundamental, justificando

quase 45% dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental apresentam Baixo Rendimento

assim a importância do neuropsicopedagogo no ambiente escolar.

Escolar (BRE). Objetivo: A partir do comentado o presente estudo teve por objetivo avaliar a efi-

.....

cácia da intervenção neuropsicopedagógica escolar (INPp), voltada para o desenvolvimento da
linguagem e funcionamento executivo de crianças com idade entre 07-08 anos que apresentam
baixo rendimento escolar (BRE). Metodologia: Participaram deste estudo 1118 crianças com
idade entre 7 e 8 anos, de ambos os sexos, estudantes da rede pública de ensino das cidades
de São Fidélis/RJ. Os participantes foram divididos em 4 grupos (A1– 336 crianças sem BRE e
que realizaram a INPp ; A2 – 336 crianças sem BRE que não realizaram a INPp; B1 - 223 crianças
com BRE e que realizaram a INPp; B2 – 223 crianças com BRE que não realizaram a INPp, Sendo

Palavras–chave:
Crianças; Baixo Rendimento Escolar; Neuropsicopedagogia.
Contato:
fabricio@censupeg.com.br

a INPp composta por um conjunto de 4 atividades realizadas no próprio ambiente escolar, em
18 sessões, com duração de 40 minutos cada. Ambos os grupos foram submetidos a dois proto-
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A RELAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO, RESILIÊNCIA E ASPECTOS COGNITIVOS NO ENVELHECIMENTO
Autores: Esp. Andrea VariscoDani ;Yasmin Daniele Garcia; Esp. Clair Bergmannn Warmling; ProfªDrªGeraldine Alves dos Santos
Instituição: Universidade Feevale
Financiamento: CNPq - FAPERGS

v. 25. As análises demonstraram correlação significativa e negativa entre depressão e resiliência (rho=-0,278/p=0,000); Figuras Complexas de Rey (cópia) (rho=-0,197/p=0,008), bem como
Dígitos (rho=-0,224/p=0,002), Fluência Verbal Animais (rho=-0,216/p=0,003), apresentando uma
correlação moderada entre depressão e Fluência Verbal – FAS (rho=-0,163/p=0,028).Os resultados demonstraram que quanto menor a resiliência maior o índice de depressão apresentado.
Com relação à depressão e desempenho cognitivo os idosos com maior índice de depressão
apresentaram menor desempenho na Cópia das Figuras Complexas de Rey, bem como uma
menor evocação de sua memória semântica no teste de Fluência Verbal FAS e Animais. Os resul-

À medida que aumenta a consciência para o envelhecimento populacional, também aumenta a preocupação com o alcance de uma velhice bem-sucedida. Com isso vários fatores
estão envolvidos para contribuir na busca por qualidade de vida com a longevidade, mantendo
a vida ativa, o corpo saudável e a mente lúcida. O principal objetivo desta pesquisa é analisar a

tados encontrados demonstram o risco do impacto da depressão no desempenho cognitivo dos
idosos. Desta forma projetos que promovam a resiliência podem ser um fator protetivo para a
depressão, resultando em qualidade de vida para o idoso.
.....

relação entre as variáveis depressão com o desempenho cognitivo e a resiliência. O delineamento metodológico foi quantitativo, descritivo e transversal. Participaram 166 idosos com
idade entre 60e 79 anos, residentes na zona urbana do município de Ivoti, de ambos os sexos,

Palavras–chave:
cognição, resiliência, depressão, envelhecimento.

que não estivessem institucionalizados ou com algum processo demencial. Os instrumentos
utilizados foram a Escala de Resiliência, Escala de Depressão Abreviada (GDS 15), Figuras Complexas de Rey (Cópia), Subteste WAISIII – Dígitos, Tarefa de Fluência Verbal FAS e Animais. Foram

Contato:
andreavarisco5@gmail.com

realizadas análises de correlação de Spearman com nível de significância ≤0,05, através do SPSS
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A TRAJETÓRIA DE PAIS DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA BUSCA DO DIAGNÓSTICO

Palavras–chave:
-

Autores: Andréia Vedana Romanzini1 e Gilca Maria Lucena Kortemann2
Instituição: 1Graduanda em Psicologia Clínica na Universidade La Salle; 2Orientadora PPG em Saúde e
Desenvolvimento Humano, PPG em Memória Social e Bens Culturais na Universidade La Salle.

Contato:
psicoromanzini@gmail.com
gilca.kortemann@unilasalle.edu.br

O presente estudo objetivou investigar a idade da realização do diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em pacientes de uma clínica privada, de uma cidade da grande
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e quais os profissionais envolvidos nesse processo. Trata-se de um estudo de natureza exploratória de abordagem qualitativa, onde se analisou
a narrativa de nove pais de crianças e adolescentes diagnosticados com TEA. Entre os achados,
destaca-se a correlação moderada entre as variáveis, idade da criança na identificação dos primeiros sintomas do desenvolvimento atípico pelos pais e a idade da criança na realização do
diagnóstico médico.
.....
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ADAPTAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE RASTREIO LINGUÍSTICO PARA AVALIAÇÃO A BEIRA DO LEITO
Autores: Altmann, Raira Fernanda¹; Oliveira, Eduarda Pinheiro¹; Benfica, Tainá Rossato¹; Ortiz, Karin Zazo²;
Pagliarin, Karina Carlesso¹
Instituição: ¹Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Federal de Santa Maria; ²Universidade Federal de São Paulo

definidos os estímulos que permaneceriam semelhantes e aqueles que seriam construídos.
Foram criadas 65 novas figuras, analisadas por 20 juízes não-especialistas, com idades entre
19 e 34 anos, verificando a compatibilidade do desenho com alvo pretendido. Os dados foram
analisados a partir do percentual de concordância entre juízes. Resultados: Das 65 figuras, 37
tiveram 100% de concordância entre os juízes, 21 tiveram 95% e uma teve 90%. Seis figuras obtiveram menos de 80%, as quais sofrerão readequações ou substituição. Discussão: Os processos de substituição e atualização de estímulos são previstos na literatura para adaptações de
instrumento. Através da pré análise realizada, é possível verificar o quão apropriados e legíveis

Introdução: A avaliação da linguagem é uma etapa importante, embora não determinante, no processo de alta de um paciente internado no âmbito hospital. Indivíduos com lesão
cerebral necessitam de avaliação linguísticas, a fim de realizar uma investigação prévia que
seja criteriosa e rápida ainda a beira do leito. No Brasil, ainda são escassos os instrumentos

estão os novos estímulos. A etapa consecutiva do estudo é verificar a validade de conteúdo por
meio de análises com juízes especialistas e juízes não- especialistas.
.....

de rastreio linguístico, possivelmente devido aos rígidos critérios psicométricos para validação e aplicabilidade. Para o desenvolvimento de um instrumento, a primeira etapa é construir
um conjunto de estímulos e instruções, fundamentado na teoria do construto a ser avaliado.
Objetivo: Buscar evidências de validade baseadas no conteúdo para um novo instrumento de
rastreio linguístico. Métodos: As autoras analisaram a Bateria Montreal-Toulouse de Avaliação
da Linguagem (MTL-BR, PARENTE et al, 2016), MTL-BR versão B (não comercializada) e M1-Alpha

Palavras–chave:
afasia; avaliação; adaptação.
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(NESPOULOUS, JOANETTE e LECOURS, 1986) e os estudos destes, além de verificar os protocolos
de registro de respostas, as instruções e os estímulos de cada instrumento. Após análises foram
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ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA VERSÃO OFICIAL
DO QUESTIONÁRIO DE ESQUEMAS DE YOUNG (YSQ-S3)
PARA USO NO BRASIL
Autores: Lauren Heineck de Souza , Elisa Steinhorst Damasceno , Felipe Gonçalves Ferronatto , Margareth
da Silva Oliveira1
Instituição: 1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
1

1

1

os passos para adaptação exigidos pelo ISST, foi acrescentada a participação de três juízes e
calculada a porcentagem de concordância absoluta, e incluso um grupo focal com oito universitários. Resultados: São apresentados os itens que passaram por mudanças semânticas para
manutenção do conteúdo. A concordância entre juízes foi classificada como alta, sendo: 95,1%
para geral; 91,9% para manutenção do conteúdo original; 97,1% para a clareza do item; e 96,3%
para escrita neutra e sem regionalismos. Em geral, os participantes do grupo focal referiram facilidade na compreensão do instrumento, em alguns itens foram sugeridas inclusões de frases
explicativas para torná-los mais claros, no entanto, essas recomendações não foram seguidas
com o intuito de não alterar o conteúdo dos itens originais. Discussão: Sugere-se que a adap-

Introdução: A Terapia do Esquema é uma abordagem integrativa com base na Terapia

tação oficial do YSQ-S3 apresenta adequação semântica para uso no Brasil. As autoras seguem

Cognitiva que amplia a compreensão da personalidade e do funcionamento dos indivíduos a

com o estudo de propriedades psicométricas, incluindo consistência interna, validade conver-

partir do conceito de Esquemas Iniciais Desadaptativos (EIDs). Os EIDs são padrões amplos e

gente e análise fatorial confirmatória.

duradouros, formados por cognições, memórias, emoções e sensações corporais, desenvolvidos especialmente ao longo da infância e adolescência, nas relações interpessoais e experiên-

.....

cias do indivíduo. Para auxiliar na avaliação dos EIDs, foi desenvolvido o Questionário de Esquemas de Young – versão breve (YSQ-S3), uma medida de autorrelato composta por 90 questões
com escala Likert de seis pontos. Objetivos: Este estudo descreve os processos de tradução e
adaptação semântica do YSQ-S3 oficial para uso no Brasil. Método: Trata-se de um estudo instrumental. Inicialmente, foi feito contato com o International Society of Schema Therapy (ISST) e
recebida autorização oficial e exclusiva para adaptação semântica do YSQ-S3. Foram aplicados
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ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA VERSÃO OFICIAL DO
SCHEMA MODE INVENTORY (SMI) PARA USO NO BRASIL
Autores: Elisa Steinhorst Damasceno1, Lauren Heineck de Souza1, Maria Eduarda Anawate Muniz Tavares1;
Margareth da Silva Oliveira1
Instituição: 1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

sendo acrescido aos passos deste a participação de três juízes, e obtida a concordância absoluta, sendo incluso também um grupo focal com cinco universitários. Resultados: Foram descritos
os itens modificados para adequação semântica do conteúdo. A concordância entre juízes foi
classificada como alta, sendo 98,9% para geral; 96,8% para manutenção do conteúdo original;
100% para clareza do item; 100% para escrita neutra e sem regionalismos. Os participantes do
grupo focal referiram que os itens do instrumento eram facilmente compreensíveis, sugerindo
pequenas alterações em alguns termos para maior aproximação do português falado, algumas
delas não foram seguidas em totalidade para não gerar discrepâncias entre versões. Discussão:

Introdução: Desenvolvida a partir da Terapia Cognitiva, a Terapia do Esquema visa ao

Infere-se que adaptação oficial do SMI para o português brasileiro apresenta-se semanticamen-

tratamento de pacientes caracteriológicos e considera eventos nocivos da infância e adoles-

te adequada. Os estudos das evidências de validade estão sendo realizados pelas autoras para

cência e o não suprimento de necessidades emocionais básicas para o desenvolvimento de Es-

obtenção da consistência interna, validade convergente e análise fatorial confirmatória.

quemas Iniciais Desadaptativos (EIDs). EIDs são emoções, cognições e sensações corpóreas desenvolvidos como padrões amplos e elaborados ao longo da vida. Para facilitar a compreensão

.....

dos transtornos de personalidade, foi desenvolvido o conceito de Modos Esquemáticos (MEs),
que são padrões de funcionamento adotados diante da ativação de um ou mais EIDs, ou estilos
de enfrentamento. Para avaliar a presença de MEs foi desenvolvido o Schema Mode Inventory
(SMI), medida de autorrelato com 124 questões e escala Likert de seis pontos. Objetivos: Descrever os processos de tradução e adaptação semântica do SMI para o português brasileiro. Mé-
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todo: Estudo instrumental, o qual recebeu permissão oficial e exclusiva pelo International Society of Schema Therapy (ISST). Para a tradução e adaptação, o ISST forneceu guideline próprio,
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ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO COMPREHENSIVE
ASSESSMENT OF ACCEPTANCE AND COMMITMENT
THERAPY PROCESSES (COMPACT) PARA USO NO BRASIL
Autores: Lauren Heineck de Souza¹, Lucas André Schuster de Souza¹, Margareth da Silva Oliveira¹
Instituição: ¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

do Inglês para o Português, feitas por três Psicólogos familiarizados com o construto; Síntese
das versões traduzidas; Avaliação da síntese por dois juízes experts na área; Avaliação do público-alvo a partir de um grupo focal realizado com 6 universitários; A versão final passou por
retrotradução por um nativo do inglês para envio aos autores originais. Resultados: Na síntese
das traduções, são apresentados os itens que passaram por mudanças semânticas para manutenção do conteúdo. Os juízes apresentaram 100% de concordância para aprovação de todos
os itens adaptados. Os participantes do grupo focal referiram compreensão dos itens sem dificuldades de interpretação. Discussão: Os processos feitos até o momento permitem inferir

Introdução: Promover a Flexibilidade Psicológica (FP) é o intuito central da Terapia de

que a adaptação do CompACT está adequada para uso clínico e em pesquisas. Os estudos de

Aceitação e Compromisso. A FP se refere à habilidade de abertura às experiências humanas,

propriedades psicométricas do instrumento estão em andamento e incluem análise fatorial

contato pleno com o momento presente e ações coerentes com os valores de vida pessoais.

confirmatória, fidedignidade, validade convergente e concorrente.

Para avaliação da FP, foi desenvolvido o Comprehensive assessment of Acceptance and Commitment Therapy processes (CompACT), uma medida multidimensional de autorrelato que pos-

.....

sibilita mensurar este construto a partir dos três processos diádicos: abertura à experiência e
distanciamento da literalidade (aceitação e desfusão); autoconsciência e tomada de perspectiva
(momento presente e self como contexto); motivação e ação (valores e ações de compromisso).
O CompACT é composto de 23 questões com escala Likert de 7 pontos. Objetivos: Este estudo
descreve os processos de tradução e adaptação semântica do CompACT para uso no Brasil. Método: Trata-se de um estudo instrumental, descritivo, no qual foram aplicados os passos para

Palavras–chave:
Flexibilidade Psicológica; Terapia de Aceitação e Compromisso; Adaptação de instrumento; Validação
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adaptação propostos por Borsa, Damásio e Bandeira (2012). Este processo incluiu: Traduções
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ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, FUNÇÃO REFLEXIVA E SEVERIDADE
PSICOPATOLÓGICA DA PERSONALIDADE
Autores: Taís Cristina Favaretto1, Luciane Maria Both2, Silvia da Cruz Benetti1
Instituição: 1Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Os transtornos mentais atingem cerca de 30% de adolescentes no Brasil. Associa-se o
envolvimento crescente de adolescentes em atos infracionais a Transtornos de Personalidade,
Transtorno de Conduta e baixa Função Reflexiva (FR). Procurou-se investigar características sociodemográficas, clínicas, de FR e severidade psicopatológica da personalidade em adolescentes
que cumprem Medida Socioeducativa de Internação sem Possibilidade de Atividades Externas.

IPO apresentaram-se significativamente maiores, do ponto de vista estatístico, do que os valores normativos preliminares. O grau de severidade psicopatológica da personalidade, através
das subescalas Instabilidade do Self e Outros, Instabilidade do Comportamento, Agressividade
Autodirigida e Distorção dos Valores Morais e, Organização Patológica da Personalidade apresentou-se inversamente associada à FR, sendo quanto maior o grau, ao nível dimensional de
patologia da personalidade, menor a FR. A subescala Instabilidade do Self e Outros demonstrou
diferença significativa em relação à gravidade dos atos infracionais indicando que adolescentes
com atos infracionais referentes a Crimes Contra a Pessoa e Latrocínio possuem maiores escores em relação à severidade psicopatológica da personalidade. Aponta-se a necessidade de
avaliação e identificação precoce de sintomas e transtornos visando prevenir consequências e
auxiliar em intervenções mais apropriadas ao nível de funcionamento do indivíduo, ampliando

Participaram 150 adolescentes (M= 16,98 anos). Instrumentos: Questionário sociodemográfico,

possibilidades de mudança terapêutica e reduzindo o risco à reincidência.

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), Questionário sobre Função Reflexiva para

.....

Jovens (FRQY) e Inventário de Organização da Personalidade (IPO). Os atos infracionais senten-

Palavras–chave:
Adolescentes, socioeducação, psicopatologia, função reflexiva.

ciados foram agrupados pela gravidade, Tráfico, 11,6%, Crimes Contra a Pessoa, 80,9% e Latrocínio, 7,5%. Sintomas clínicos evidenciaram-se em 79,3% dos participantes. A FR indicou escore
médio de 7,9, índice para Transtorno de Personalidade Borderline. Constatou-se diferença significativa entre grupos clínico e não clínico em relação às médias dos escores das subscalas do

204

IPO, Instabilidade do Self e Outros e Agressividade Autodirigida. Os escores gerais obtidos pelo
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ANÁLISE NEUROPSICOLÓGICA DO CASO O MARINHEIRO PERDIDO
Autores: Olívia Dayse Leite Ferreira1; Denise Reinaldo Perreira Ramos2; Vanessa Allana Nunes Cândido3
Instituição: 1Psicóloga e doutoranda pelo Programa de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte; 2Psicóloga e docente do Instituto de Educação Superior da Paraíba (Iesp);3Discente do
curso de graduação em psicologia pelo Iesp.

Nervoso Periférico, além de áreas responsáveis pela memória. Um dos sinais refere-se à falha
da suplementação de vitamina B1 encontrada nos etilistas crônicos, onde os níveis de tiamina
encontram-se baixos. No caso de Jimmie G. alguns sintomas são frequentes, como confusão
mental, amnésia parcial anterógrada e retrógrada, ataxia, oftalmoplegia, além de lesões em estruturas cerebrais como o hipotálamo e hipocampo. Ou seja, “o marinheiro perdido” apresenta
dificuldades para lembrar-se de eventos passados, apenas recordando aqueles mais remotos
da sua infância e/ou adolescência. Bem como, encontra-se prejudicada à sua capacidade de
reter novas informações. Apesar do caso ter sido escrito em 1985, na atualidade, a Síndrome de

Introdução: No livro “O homem que confundiu sua mulher com um chapéu” o neurologista Oliver Sacks relata o caso “O Marinheiro Perdido”, no qual conta a história de um homem
chamado Jimmie G. de 49 anos que foi internado em um Lar de Idosos por apresentar sintomas

Wernicke- Korsakoff, ainda, é pouco discutida na literatura neuropsicológica, sendo de grande
importância a compreensão das suas alterações neurocognitivas para a elaboração de programas interventivos que minimizem os efeitos do uso abusivo do álcool.

de desorientação e confusão. Depois de alguns exames neurológicos, chegou-se à conclusão

.....

de que se tratava de uma Síndrome de Korsakoff, provocada pelo uso abusivo do álcool. Ob-

Palavras–chave:
O marinheiro perdido; Síndrome de Wernick-Korsacoff; neuropsicologia.

jetivos: Compreender os aspectos neuropsicológicos característicos da Síndrome de Korsacoff
presentes no relato do caso “O marinheiro perdido”. Métodos: Realizou-se uma análise qualitativa do caso à luz da teoria neuropsicológica, com o intuito de compreender as principais queixas/sintomas e alterações cognitivas exibidas pelo paciente Jimmie G. Resultados e discussões:
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Neste sentido, pode-se observar que a Síndrome de Wernicke-Korsakoff engloba um conjunto
de sinais e sintomas neuropsiquiátricos que afetam o Sistema Nervoso Central e o Sistema

206

Congresso Startpsi | Edição 2018

Congresso Startpsi | Edição 2018

207

ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE EM MÃES DE
CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA: ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS
Autores: Me. Marciele Ana Devaliere, Drª Vera Regina Röhnelt Ramires e Drª Marina Bento Gastaud.
Instituição: Instituição pertencente: Universidade do Vale do Rio dos Sinos- UNISINOS

– Parental Stress Scale (Berry & Jones, 1995), para analisar o funcionamento psicológico destas
mães. O material coletado demonstrou a necessidade de tratamentos e maior espaço para estas mães, pois, observou-se que as mesmas têm sofrimento significativo e pouco espaço para
acolhimento. A retirada de dúvidas em relação ao comportamento e transtorno do seu filho é
necessária, é vista pelos pais como acolhimento. Os relatos das quatro mães estudadas reforçam a concepção de que é significativo o sofrimento enfrentado pelos familiares de crianças
com TEA, sendo este sofrimento ainda maior para as mães. Todas relataram mudanças significativas nas suas rotinas e um impacto considerável na qualidade de vida e nos relacionamentos

Resumo: Este estudo é resultado de uma dissertação de mestrado, em psicologia - clíni-

sociais. O estudo também trouxe como resultado, as mudanças vivenciadas por essas famílias,

ca, na instituição Unisinos. Teve como objetivo analisar o impacto nas mães do diagnóstico de

como o luto pelo filho sem deficiência e as reorganizações dos planos para o futuro. Compreen-

Transtorno do Espectro Autista-TEA em seu filho. O estudo analisou especificamente aspectos

der um pouco do funcionamento psíquico e entender os sentimentos maternos relacionados a

de ansiedade, depressão e estresse destas mães. A pesquisa utilizou abordagem qualitativa,

todas as questões, é fundamental para auxiliá-las nos tratamentos terapêuticos. Compreender

com base no procedimento de Estudos de Casos Múltiplos. Participaram do estudo quatro mães

a possível existência de ansiedade, depressão e estresse nestas mães, analisar a transformação

com filhos com TEA, entre 3 a 6 anos, escolhidas por conveniência em uma instituição do inte-

na vida pessoal, vinculadas a aspectos financeiros, relações sociais, suporte familiar e desejos

rior do estado do Rio Grande do Sul. Foi realizada uma entrevista semiestruturada desenvolvida

para o futuro é primordial, pensando na construção de espaços e ações terapêuticas.

pela pesquisadora, aplicação de questionários Inventário de Ansiedade de Beck – Beck Anxiety
Inventory (BAI, Beck & Steer, 1993, Inventário de Depressão de Beck, Segunda Edição – Beck Depression Inventory II (BDI-II, Beck, Steer, & Brown, 1996), Escala de Estresse Percebido - Perceived Stress Scale (PSS-10, Cohen, Karmack & Mermelsteinm, 1983) e Escala de Estresse Parental
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APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO TESTE ZULLIGER
COMO EXPERIÊNCIA DIDÁTICA NA ÁREA PROJETIVA
Autores: SOUZA, José; CABRAL, Cícero; NEIVA-SILVA, Lucas.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

iniciativa e empatia. Em contraponto, apresentou traços de imaturidade e pouca objetividade.
O grupo responsável pelo Z-teste apresentou à turma, em forma de seminário, as principais
informações, tais como sua definição, os objetivos, a validação, aplicação, classificação das respostas, tabulação dos dados e interpretação. Tais resultados também foram apresentados ao
avaliado. Constatou-se elevado grau de complexidade nas análises e interpretações do teste
projetivo, o que aponta para a necessidade de maior desenvolvimento em análises projetivas
durante a graduação do curso de Psicologia. Ressalta-se a importância dessa categoria de testes

O Z-Teste é um instrumento de avaliação que permite quantificar aspectos funcionais e
dinâmicos da personalidade, fundamentado no mecanismo da projeção, sendo possível aplicação individual ou coletiva. O presente trabalho tem como objetivo relatar a aplicação e interpretação do teste Zulliger como recurso didático de aprendizagem na área de avaliação projetiva.
Isto se justifica pela importância do conhecimento sobre testes projetivos, como pela iniciação
à prática de aplicação e interpretação desse instrumento durante a graduação. Com o intuito
de possibilitar aos alunos um momento de conciliação da teoria e prática, os autores deste tra-

para a formação do Psicólogo e de sua possível aplicação em diferentes áreas.
.....
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balho escolheram o teste Zulliger para aplicar, corrigir, interpretar e apresentar à turma, como
parte da disciplina de Avaliação Psicológica III, do curso de Psicologia da FURG (RS). A disciplina
proporciona o contato com diversos testes psicológicos, inclusive os de caráter projetivos. O
Z-teste foi aplicado em um indivíduo do sexo masculino, de 20 anos, estudante universitário.
Os resultados mostraram que o avaliado possui boa capacidade de organização, pensamento
lógico, criatividade, controle geral de impulsos, habilidade de adaptação, integração a grupos,
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APRESENTAÇÃO DE UM NOVO INSTRUMENTO PARA AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Autores: Thais Selau, Mônia Aparecida da Silva, Denise Ruschel Bandeira
Instituição: UFRGS e UFSJ

e prático. A escala de resposta do instrumento foi estabelecida como do tipo Likert de três pontos. Os respondentes da escala são responsáveis por crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos.
Discussão: Esse estudo concentrou-se no procedimento teórico de construção da EFA- DI. Os
procedimentos adotados estão diretamente relacionados à validade de conteúdo do instrumento. Considera-se que o presente estudo poderá contribuir para as áreas de avaliação psicológica
e desenvolvimento infantil no Brasil. Estudos futuros já estão previstos para investigar evidências de validade, fidedignidade e normas de interpretação da escala.

Introdução: A deficiência intelectual (DI) é um transtorno com início no período do desenvolvimento caracterizada por déficits em funções intelectuais e déficits em funções adaptativas. Na última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o
funcionamento adaptativo é destacado como imprescindível para o diagnóstico e passou a ser a
medida de definição da gravidade da DI. No contexto internacional, a disponibilidade de testes
para avaliar o construto aumentou ao longo dos últimos anos. Porém, não foram encontra-

.....
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dos instrumentos padronizados para a população brasileira que investiguem o funcionamento
adaptativo. Objetivo: construção e investigação de evidências de validade de conteúdo da Escala de Funcionamento Adaptativo para Deficiência Intelectual EFA-DI para auxiliar no diagnóstico
de DI de crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos. Método: A construção da EFA-DI envolveu
cinco etapas: definição da fundamentação teórica; construção da versão preliminar do instrumento; análise dos itens por juízes especialistas; análise semântica dos itens e estudo piloto.
Resultados: A versão final da EFA-DI contém 52 itens, divididos nos domínios conceitual, social
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AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROPSICOPEDAGOGIA NA
INCLUSÃO EDUCACIONAL DO AUTISTA
Autores: Ângela Brito Ferreira
Instituição: Faculdade Estácio de Macapá
Neste estudo, foram analisadas as ideias fundamentais da neurociência, psicologia e
pedagogia que podem levar a uma transformação do processo de ensino-aprendizagem do
autista, ressaltando-se que, a neurociência sugere que os resultados da aprendizagem não são
determinados apenas pelo meio ambiente como observa a psicologia e a pedagogia, pois, considera-se que os fatores biológicos desempenham um papel importante na contabilização das
diferenças na capacidade de aprender entre os indivíduos. Portanto, o objetivo primário deste
estudo é analisar as contribuições da neuropsicopedagogia para os mecanismos inclusivos do
autista. E como objetivo secundário: compreender as dificuldades específicas da aprendizagem
do autista. Esta pesquisa de revisão de literatura tem como base metodológica a pesquisa qua-

na análise funcional do desenvolvimento cognitivo da criança. Os resultados também apontaram que a inclusão educacional é importante para a igualdade de acesso e eficácia no processo de socialização que beneficia a aprendizagem futura do autista, compreendendo-se que as
transformações provocadas pelas estratégias neuropsicopedagógicas colaboram na reorganização do sistema nervoso do autista, resultando em mudanças comportamentais e no desenvolvimento da aprendizagem, além de possibilitar subsídios teóricos para pesquisas futuras na
área da aprendizagem e da neuropsicopedagogia . Através deste estudo investigativo sobre as
contribuições da neuropsicopedagogia na inclusão educacional do autista, conclui-se que as
contribuições da neuropsicopedagogia para a educação podem favorecer a aprendizagem do
autista, utilizando estratégias pedagógicas fundamentadas no funcionamento neurocognitivo.
.....
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litativa secundária, utilizando um estudo de caráter investigativo através de levantamento de
referencial bibliográfico, através da qual foram estudadas três publicações : Stainback (1999),
Mantoan (2006), Bates (1979). Este trabalho proporcionou a compreensão sobre como a perspectiva inclusiva pode ser fundamentada na perspectiva da neuropsicopedagogia, colaborando
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AS INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS ÀS CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
Autores: Ângela Brito Ferreira
Instituição: Faculdade Estácio de Macapá
O abuso sexual é um trauma que afeta drasticamente a saúde global do indivíduo, quando ocorre com uma criança essa agressão, pode romper o seu desenvolvimento cognitivo e
emocional, acarretando distúrbios severos ou até estados psicóticos. Entretanto, são poucos os
estudos que possibilitam a compreensão das técnicas e instrumentos utilizados pelo profissional de psicologia, para tratar este tipo de demanda. Deste modo, este estudo teve como objetivo primário identificar as intervenções da psicologia com crianças vítimas de abuso sexual e
como objetivo secundário apresentar as principais referências teóricas utilizadas no tratamento
psicológico com crianças vítimas de abuso sexual, tendo como fundamento as diretrizes do guia
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses PRISMA. Para a efetivação
desta pesquisa qualitativa de Revisão de Literatura, foram selecionados artigos publicados entre 2000 e 2018 nas bases de dados SciELO, BVS e ScienceDirect, através dos descritores “child
sexual abuse”, “ abuso sexual infantil”, “intervenção psicológica”. Foram identificados 50 artigos

cados, exclusivamente, entre os anos de 2.000 a 2.018 que se relacionavam as intervenções com
crianças vítimas de violência sexual, tendo como referências teóricas os autores HABIGZANG
(2008); LUCÂNIA (2009); MARQUES (2014); PELISOLI (2010); HUH (2011). Desses artigos, três foram publicados na mesma revista e descreveram intervenções comportamentais. Um artigo era
de abordagem psicanalítica e outro de abordagem sistêmica. Os dados afirmam a deficiência
em publicações na área e o número restrito de pesquisadores investigando o tema, que é de
relevância significativa. Os resultados obtidos apresentam como intervenções utilizadas para
atendimento de crianças vítimas de violência sexual desde técnicas que agregam entrevista
semiestruturada, aplicação de testes psicológicos, diagrama de conceituação afetiva e cognitiva, plano de intervenção no modelo cognitivocomportamental (avaliação inicial, intervenção,
avaliação final e follow up), a psicoeducação, o genograma familiar, os mapas de redes, trabalho
lúdico com orientação de livre expressão da criança, portanto os resultados apontam que independente da abordagem, a intervenção deve ser sensível e coerente com o caso.
.....
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, sendo 5 selecionados para análise, foram utilizados como critérios de inclusão os artigos publi-
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ASPECTOS EMOCIONAIS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Autores: Andreza Carbonera Martelli; Co-autores: Viviane Cristina Altemeyer, Rafael Antonio da Silva, Cássia Umcini; Nadine Pilotto Fabiani, Patrícia Di Franscesco Longo
Instituição: Discentes e Docentes do Curso de Psicologia do Instituto de Desenvolvimento do Alto Uruguai;
Faculdade IDEAU, Getúlio Vargas/RS.

utilizando para mensurar esses fatores a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão e a técnica Curtograma, neste mesmo contexto, obtendo como resultado que 50% das participantes
apresentaram incidência sobre o transtorno de ansiedade, já sobre a depressão os dados trouxeram que 37,5% contemplam resultado acima da média. Realizou-se então um treinamento
com o tema “Um Olhar Sobre os Cuidados Com os Profissionais da Saúde: Aspectos Emocionais
das Atividades Laborais”, onde foi abordado a saúde emocional e os desafios da profissão,
englobando as formas de trabalhar com situações que exigem maior controle emocional e a
importância do cuidar-se, abarcando que o autoconhecimento é uma ferramenta indispensável

Com o desenvolvimento das organizações o olhar sobre o colaborador também foi modificado, o que antes não era um pressuposto a ser analisado tornou-se crucial na gestão empresarial, o foco nas pessoas. Tendo como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre os
aspectos emocionais que acometem os indivíduos inseridos nos cuidados a saúde, buscou-se
mensurar as percepções destes profissionais diante do âmbito hospitalar sobre as ocorrências diárias que trazem maior sensibilização dos mesmos. Sabe-se que muitas são as causas
que podem levar ao adoecimento e até mesmo ao afastamento das atividades laborais, sendo

para o bem estar.
.....
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estas normalmente relacionadas às atividades de cunho funcional e burocrático. Porém o que
foi evidenciado no diagnóstico através de conversas informais realizadas pelos acadêmicos de
psicologia, em relação ao comprometimento emocional diante dos acontecimentos cotidianos
foi apontado como alarmante à dificuldade ao lidar com situações de morte e luto. Contudo,
buscou-se avaliar a intensidade deste sofrimento com foco nos profissionais de enfermagem,
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ASPECTOS PSICODINÂMICOS DO PÓS-OPERATÓRIO DOS
SUJEITOS QUE REALIZARAM A CIRURGIA BARIÁTRICA

tema aqui estudados. Adotou-se o estudo de caso múltiplo, no qual cada sujeito foi considerado

Autores: Fatme Mohamd Darwiche , José Vicente de Alcantara
Instituição: 1Graduanda e bolsista em Iniciação Científica em Psicologia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Santo Ângelo; 2Docente em Psicologia na Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Santo Ângelo.

imagem corporal/olhar do outro. Resultados e discussão:. No decorrer desta pesquisa foi pos-

1

2

Introdução: A cirurgia bariátrica surgiu como ferramenta terapêutica eficaz com reais
possibilidades de minimizar as falhas terapêuticas que ocorriam com os tratamentos clínicos e
nutricionais, os quais consequentemente faziam com que ocorresse uma perda de peso a longo
prazo e a maioria dessas pessoas necessitavam de resultados imediatos. Entretanto o obeso
mórbido tem em seu pensamento que a cirurgia bariátrica irá resolver todos os seus problemas, medos, inseguranças, esquiva social e demais fatores que o impedem de levar uma vida
normal. Objetivou-se identificar os aspectos psicodinâmicos do pós-operatório dos sujeitos que
realizaram a cirurgia bariátrica. Metodologia: Foram entrevistados dois participantes, sendo um
homem e uma mulher com idade entre 30 e 60 anos e que foram submetidos ao procedimento
em menos de dois anos e que ainda estavam em atendimento psicológico no hospital da cidade de Santo Ângelo-RS. Eles responderam a uma entrevista com 20 perguntas relacionadas ao
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como unidade de análise, os casos foram analisados a partir de eixos temáticos oriundos da teoria psicanalítica, os eixos temáticos foram: pensamento operatório/mentalização e identidade/
sível notar que os participantes não parecem entender o seu próprio papel neste processo, colocando toda a responsabilidade no procedimento. Outro fator importante analisado nas falas
dos participantes, é de como a percepção de corpo foi construída ao longo da vida do sujeito e
as disparidades que possuem em relação ao seu corpo real. O corpo, em seu fundamento biológico, não fornece de antemão as condições necessárias para que o indivíduo se construa como
sujeito. Observa-se a dependência mútua de uma gama de fenômenos ligados ao corpo, que
não se reduzem às atividades físico-químicas; mas, à expressão complexa da atividade psíquica
e simbólica humana. O corpo em nossa sociedade ganha lugar de destaque enquanto objeto
detroca, relação, interação. Em sua relação com o meio e com os outros o corpo vai passando
por um refinamento e se distancia cada vez mais da natureza, das respostas automáticas e do
determinismo biológico. Esta pesquisa mostra que ao mesmo tempo em que a cirurgia bariátrica representa um desejo do sujeito de realizar mudanças imediatas no corpo e na própria vida,
ela também impõe vivências inerentes ao processo de emagrecimento.
.....
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A EXPOSIÇÃO A RESÍDUOS E DIFICULDADES EMOCIONAIS E COMPORTAMENTAIS DE ESCOLARES
Autores: Diane Arbusti , Júlio César Bebber , Laura Bassanesi , Tiago Sacchet Dumcke , Luciana Cristina
Mancio Balico3, Emerson Rodrigues da Silva4
Instituição: 1 Discentes do Curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul; 2 Docente de Psiquiatria do
Curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul e Pós-Graduando de Ciências da Saúde na Universidade de Caxias do Sul. 3 Psicóloga e Pós-Graduanda de Ciências da Saúde na Universidade de Caxias do Sul; 4
Docente de Pediatria do Curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul e
Orientador no Programa de Pós-Graduação de Ciências da Saúde da Universidade de Caxias do Sul;
1

1

1

2

Introdução: A reciclagem de lixo informal é uma das fontes de renda de populações
vulneráveis e seu manuseio e eliminação são frequentemente realizados de forma insegura,
expondo a comunidade a compostos orgânicos voláteis, metais e outros produtos químicos e
biológicos. Muitos desses produtos podem levar a déficits cognitivos e comportamentais irreversíveis, especialmente em crianças, que são particularmente suscetíveis à contaminação ambiental. Poucos estudos são encontrados avaliando o impacto da habitação próxima a sítios de
reciclagem sobre o neurodesenvolvimento infantil. Objetivo: Avaliar a associação entre a habi-

escolares. Metodologia: estudo transversal com escolares de 6 a 13 anos de Caxias do Sul que
habitam em comunidades desfavorecidas. Essas crianças foram divididas entre aquelas cujas
residências estão situadas a menos de 50 metros do sítio de reciclagem e aquelas que habitam
a mais de 150 metros, como grupo controle. Os escolares tiveram suas dificuldades emocionais
e comportamentais avaliadas pelo instrumento Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).
Dados demográficos relevantes à anamnese ambiental foram também coletados. A análise foi
feita através do teste t para cálculo das médias e do chi-quadrado para os desfechos categóricos. Resultados: Foram incluídas no estudo 153 crianças. Predominam nessa amostra crianças
com moderada carga psicosocial. Verificou-se diferença no resultado do SDQ entre as crianças
que habitam a menos de 50 metros (n=35) em relação à reciclagem (p=0,03). Quando avaliado
o escore médio do teste, as crianças que moram a menos de 50m tiveram média de 14,5 contra
11,8 (p=0,04) das crianças que habitam a mais de 50m dos centros. Conclusão: Os dados coletados permitem inferir que crianças que habitam próximas a sítios de reciclagem de lixo (menos
de 50m) apresentam mais dificuldades emocionais e comportamentais do que as crianças não
expostas.
.....

tação próxima a sítios de reciclagem e dificuldades emocionais e comportamentais em crianças
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ATENÇÃO E CONCENTRAÇÃO: USO DO CELULAR NO
TRÂNSITO
Autores: Ângela Brito Ferreira
Instituição: Faculdade Estácio de Macapá

prejudicadas por motoristas que utilizam o telefone celular dentro de seus veículos. Este estudo
objetivou estudar a atenção e concentração dos motoristas, assim como descrever os riscos de
acidentes de trânsito de quem fala ao celular e resumir a legislação de trânsito sobre o uso de
celular. O estudo foi desenvolvido de forma mista, qualitativa e quantitativa, de cunho descritivo, seguindo o procedimento de observação sistemática e aplicação de questionário, a análise dos dados coletados foi realizada através de Levantamento (Survey), e apontou evidências

O uso do celular é considerado uma infração pelo Código Nacional Brasileiro de Trânsito, entretanto, uma porcentagem elevada de motoristas utiliza frequentemente o celular dentro
de seus carros, deste modo, surgiu o tema desta pesquisa: Atenção e concentração: uso do celular no trânsito, visto que se torna importante a discussão pela popularização do uso do celular
em todas as classes sociais, considerando-se também a recente normatização do DENATRAN
(Departamento Nacional de Trânsito) quanto à proibição do uso do celular por condutores de
veículos, incitando a partir daí um grande debate entre as diferentes correntes de pensamentos
quanto ao procedimento. Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) já aponta o
uso do celular ao volante como a terceira maior causa de mortes de trânsito no Brasil (2017).
Pesquisas apontam que a percepção e a tomada de decisão destes condutores são prejudicadas, inserindo-se então na problemática destacada por este estudo, que formou-se a partir

de que os condutores que utilizam o telefone celular no trânsito compreendem que o uso do
aparelho interfira na atenção e concentração dos motoristas. Segundo os motoristas usuários
de telefone na direção que responderam ao questionário, afirmaram que já sofreram algum
tipo de acidente ou susto ao dirigir e falar no aparelho celular, desta forma conclui-se que, a
tomada de decisão de risco da prática adotada pelos motoristas demonstra que o desempenho
do condutor depende da decisão sobre qual ação tomar e sobre o momento em que ela será
tomada, envolvendo a posição do obstáculo, a velocidade relativa do motorista e as características físicas da via entre o motorista e o obstáculo. O presente estudo contribui para a reflexão
dos leitores sobre a questão cultural estabelecida na relação entre o usuário e o uso do celular
no trânsito, haja vista que somente o conhecimento dos riscos empreendidos e a automática
aplicação da lei, não afetam o comportamento do motorista.

das diferentes pesquisas que apontam que as tarefas de tomada de decisão e perceptuais são
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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DE CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
EM UMA ASSOCIAÇÃO DO NORTE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

lidades de trabalho psicológico estão: atividades lúdicas; construção de limites; socialização do

Autores: Marciele Ana Devaliere1; Tatiana Suélen Lange Barbosa2
Instituição: 1Associação Aquarela Pró-Autista – Erechim – RS; 2Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões – URI Erechim.

atuação da Psicologia necessita de maior contribuição por parte dos profissionais, pois há um

paciente; trabalho de orientação com os pais; adaptação aos cuidados pessoais, treinamento de
atividades do cotidiano para a construção da independência destes sujeitos, entre outras. Neste
ambiente percebessem algumas limitações, como por exemplo: a assiduidade dos pacientes; o
engajamento dos pais nas atividades de adaptação propostas; processo de luto não elaborado;
dificuldades na estrutura e na configuração familiar. Além disso, analisasse que este campo de
número reduzido de psicólogos que possuem conhecimento científico e prático para atuar com
estes pacientes. No contexto em estudo, percebesse que várias áreas científicas estão buscando conhecer esta nova possibilidade de trabalho, ocorrendo a atuação de profissionais da Pe-

Este trabalho tem como objetivo analisar a prática do estágio de psicologia clínica e os
atendimentos psicológicos de crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno
do Espectro Autista de uma Associação do interior do estado do Rio Grande do Sul. O Transtorno do Espectro Autista-TEA, segundo o DSM-V se caracteriza por uma complexa síndrome
que afeta três importantes áreas do desenvolvimento humano: socialização, comportamento e
comunicação. Ainda hoje não se tem certeza sobre a causa, nem há cura, apenas tratamento. O
único consenso mundial é que quanto antes buscar o tratamento, e este tratamento tiver qualidade, melhores são as possibilidades de maior qualidade de vida. Desta forma, para atingir este

dagogia, da Música, da Terapia Ocupacional, das Artes Visuais, da Cão-Terapia, da Informática,
entre outras, algo de extrema importância para o desenvolvimento integral do sujeito autista.
.....
Palavras–chave:
Transtorno do espectro autista; atendimento psicológico e família.
Contato:
tatiana-SL-090895@hotmail.com

objetivo, a estagiária e a psicóloga da instituição buscaram elencar as principais formas de trabalho encontradas na área da psicologia com o público atendido na instituição. Entre as possibi-
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AUTO-PERCEPÇÃO E VIDA SAUDÁVEL
Autores: Adriane da Costa Corrêa Tavares de Souza
Instituição: Neuropsicóloga e Psicóloga Clínica - CRP 08/04662. Graduada em Psicologia PUCPR. Especializações em Neuropsicologia e Aprendizagem (PUC-PR) e Psicologia Clínica (CRP-08 processo nº 0778/01).

do mesmo, exemplo: em ambiente junto à natureza, levando-o a um estado de repouso para
afastá-lo temporariamente das preocupações, a argila é utilizada para a expressão “concreta”,
entrando em sintonia com suas questões emocionais de forma lúdica, na direção da solução de
conflitos. O trabalho tem revelado sua eficácia, pois a qualidade de vida do mesmo aumenta,
melhorando o relacionamento consigo e com os outros, compreende e aprende a expressar
seus sentimentos, a comunicação é qualificada, estimula a criatividade, concentração, atenção,
percepção e flexibilidade. O cliente aprende a mudar o foco de seu processo, caminhando para

Através da prática clínica observa-se que os clientes apresentam características claras

a compreensão e reorganização interna, no “aquiagora”.

de stress e fadiga: dificuldade de concentração, perda de memória,compreensão inadequada e

.....

ineficaz de questões complexas, autocrítica deficiente, alterações do sono, estado de ânimo e

Palavras–chave:
Auto-Persepção– Mente – Corpo – Emoção - Saúde.

cansaço. Com o intuito de promover saúde e bem-estar, houve a necessidade de conciliar técnicas versáteis que diminuíssem a resistência e despertassem a espontaneidade no processo psicoterapêutico. Com o objetivo de favorecer a reestruturação do indivíduo, instigando a conexão
e a compreensão do processo corpo-mente-emoção, estimulando-o a desenvolver seus poten-

Contato:
adrianecs.psic@hotmail.com

ciais através da conscientização criativa (autoconhecimento), visando transformação e solução
de conflitos. O método utilizado se faz através do processo de abordagem cognitivo comportamental, associando as técnicas de relaxamento, visualização criativa e argila, como recursos psicoterapêuticos. A técnica de relaxamento promove a desaceleração e a percepção de si mesmo
através da respiração guiada, na visualização criativa são sugeridas imagens mentais positivas
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AUTOCOMPAIXÃO, AUTOCRITICISMO E SEGURANÇA
SOCIAL EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Autores: Bolivar Cibils Filho; Cainã Sá Britto do Nascimento; Déborah Brandão de Souza; Juliana da Rosa
Pureza; Carolina Saraiva de Macedo Lisboa
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul – RS

amostra foi composta 264 estudantes universitários, com idades entre 18 e 55 anos (M=25,4;
DP=6,9), sendo 80,7% do sexo feminino. Os participantes responderam a Escala de Autocompaixão e a Escala de Proximidade e Ligação com os Outros. Foram realizadas análises descritivas e
de correlação de Pearson, sendo considerado nível de significância p<0,05. Resultados: Foram
encontradas correlações positivas significativas entre a segurança social e os elementos da autocompaixão: auto-gentileza (r=0,374; p<0,01), humanidade comum (r=0,321; p<0,01) e mindfulness (r=0,281; p<0,01). Ainda, correlações significativas negativas foram observadas em relação

Introdução: Os estudos acerca da compaixão ainda são incipientes e inovadores no con-

à segurança social e os componentes do autocriticismo: autocrítica (r= -0,313; p<0,01), isola-

texto brasileiro e internacional. A autocompaixão, em contrapartida ao autocriticismo vigente

mento (r= - 0,328; p<0,01) e sobreidentificação (r= -0,339; p<0,01). Discussão: A percepção de

no meio universitário, consiste em uma postura compreensiva e não-avaliativa frente a expe-

relacionamentos como fontes de afetividade e conexão parecem estar associados a altos níveis

riências de fracasso, nos deixando atentos, de uma forma acolhedora, ao nosso próprio sofri-

de autocompaixão. Tendo em vista que a segurança social auxilia na resolução de problemas

mento e ao dos outros. A autocompaixão e o autocriticismo são constituídos por 6 elementos

de forma eficaz e na prevenção de psicopatologias, estudos acerca da autocompaixão podem

que interagem reciprocamente: Auto-gentileza, Humanidade Comum e Mindfulness (elementos

possibilitar o subsídio no desenvolvimento de tecnologias que visem intervir em problemáticas

da autocompaixão), e Autocrítica, Isolamento e Sobreidentificação (elementos do autocriticis-

sociais.

mo). Nas relações entre pares, a autocompaixão tem sido mais associada a maiores níveis de

.....

segurança social, bem como o autocriticismo tem sido relacionado a menores níveis de proximidade em relações sociais. Objetivo: Este estudo teve como objetivo verificar as relações entre
autocompaixão, autocriticismo e a segurança social em estudantes universitários. Método: A
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO RITMICO-SONORA NO FUNCIONAMENTO
EXECUTIVO DE ESCOLARES DA CIDADE DE SÃO FIDÉLIS
Autores: Joana haar, Deizeane da Costa Abreu, Fabrício Bruno Cardoso
Instituição: Faculdade CENSUPRG

culdades de aprendizagem que não foram submetidas ao PERS. Sendo o PERS composto por
uma tarefa interativa de aprender a tocar piano, por um conjunto de 2 atividades realizadas no
próprio ambiente escolar, em 20 sessões, com duração de 10 minutos cada. Para avaliação do
funcionamento executivo os participantes foram submetidos a parte A do Teste de Trilhas que
avalia desde a flexibilidade cognitiva do indivíduo e a capacidade atencional durante a resolução de tarefas. Ambos os grupos foram avaliados em 3 momentos: a) antes do PERS; b) após o
PERS; c) follow up após 4 meses do PERS. Resultados: Nossos resultados mostram que o PERS
melhorou o funcionamento executivo das crianças do grupo A1 em 13,40% e das crianças do

Introdução: Diversos estudos classificam as Funções Executivas (FE) como um conjunto

grupo B1 em 29,35%. Conclusão: A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que que o

de habilidades cognitivas necessárias para aprender coisas novas, raciocinar ou concentrar-se

PERS é provavelmente é um fator influenciador para a otimização do funcionamento executivo

diante de um ambiente distrator, por isso dificuldades no desempenho escolar vem sendo as-

de crianças.

sociadas a um baixo desenvolvimento de funções executivas. Objetivo: A partir do comentado

.....

este estudo teve por objetivo avaliar os efeitos de um programa de estimulação rítmico-sonora(PERS) no desenvolvimento de funções executivas de escolares. Metodologia: Participaram
desse estudo 108 crianças de ambos os sexos, com idade compreendida entre 07 e 08 anos,
estudantes da rede pública de ensino da Cidade de São Fidelis/RJ. Os participantes foram divididos em 4 grupos; A1- 34 crianças sem dificuldades de aprendizagem e que realizaram o PERS;
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A2 – 34 crianças sem dificuldades de aprendizagem que não realizaram o PERS; B1- 20 crianças
com dificuldades de aprendizagem que foram submetidas ao PERS; B2- 20 crianças com difi-
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO E RELAÇÃO COM
TURNO DE TRABALHO E DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS
MENORES EM TRABALHADORAS DA INDÚSTRIA - SESI
Autores: Gabriela Herrmann Cibeira , Julia Cigana Schenkel¹, Graziela Alberici¹, Heloísa Theodoro , Janaína Cristina da Silva3, Maria Teresa Anselmo Olinto3,5
Instituição: ¹Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (SESI-RS); 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 3Universidade do Vale do Rio dos Sinos; 4Universidade de Caxias do Sul; 5Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
1,2

3,4

noite) por 48 horas nas entrevistadas. Foi aplicada ainda uma escala de Estresse (Job Stress Scale). Participaram da pesquisa 450 mulheres. Dessas, 278 utilizaram o actígrafo, sendo que 9,7%
(IC95% 7,0 a 12,5%) apresentaram distúrbio do sono e 57,1% (IC95% 52,5 a 61,7%) DPM. As mulheres mais jovens apresentaram maior prevalência de DPM (p=0,01). Mulheres com distúrbios
do sono apresentaram maior escore do item apoio social no trabalho, ou seja, não percebiam
um ambiente de trabalho menos agradável que as demais. Trabalhadoras do noturno apresentaram um escore maior para apoio social que as trabalhadoras da manhã e tarde (p=0,05). O
presente estudo demonstra a relevância do tema e reforça a necessidade de novas pesquisas
serem realizadas na temática do sono e trabalho.
.....

Evidências demonstram que o estilo de vida, o ambiente de trabalho e as condições
médicas e psicológicas podem impactar na qualidade do sono. Da mesma forma, pesquisas

Palavras–chave:
Turno de trabalho, qualidade do sono, distúrbios psiquiátricos menores.

demonstram que noites mal dormidas afetam a produtividade no trabalho e aumentam a prevalência de distúrbios psiquiátricos menores (DPM), além de aumentar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade do sono de traba-
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lhadoras de três turnos de uma empresa e relacioná-la com os DPM. O SRQ-20 foi utilizado para
avaliar os DPM e a qualidade do sono foi mensurada por meio do Índice de Qualidade do Sono
de Pittsburgh (IQSP). Foi utilizado um actígrafo (relógio de pulso que avalia tempo de sono total,
número de minutos acordados, eficiência do sono, latência, episódios de despertar durante a
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AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS EM USUÁRIOS
DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL COM ESQUISOFRENIA
Autores: Olívia Dayse Leite Ferreira ; Denise Reinaldo Perreira Ramos
Instituição: 1Psicóloga e doutoranda pelo Programa de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte; 2Psicóloga e docente do Instituto de Educação Superior da Paraíba (Iesp);
1

2

Introdução: A esquizofrenia trata-se de uma psicose de origem multifatorial, onde os fatores genéticos e ambientais parecem estar associados a um aumento no risco de desenvolver
a doença, além das variáveis psicológicas e culturais, atribuídos à desordem da personalidade.
A maioria dos estudos clínicos e experimentais sugere que pacientes esquizofrênicos apresentam alterações mais pronunciadas as Funções Executivas (FE). Objetivos: Avaliar as FE básicas
(memória de trabalho, da flexibilidade cognitiva e do controle inibitório) em pacientes com Esquizofrenia (início na adolescência). Método: Participaram do estudo 12 pessoas de ambos os
sexos, com idades de 26 a 68 anos, divididos em dois grupos. O Grupo Experimental (GE) foi

testes neuropsicológicos: Subteste Dígitos, Stroop Neuropsicológico (versão Victoria) e o Teste
de Trilhas Coloridas (TTC). Os dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas e inferenciais (teste Mann Whitney). Resultados e discussões: O GE apresentou desempenho inferior
ao do GC na modalidade de flexibilidade cognitiva (TTC 1 - U= 22, p <0,05; TTC2 - U=21, p < 0,05),
na mémoria de trabalho (U=26,5, p < 0,05) e no controle inibitório (U= 22, p< 0,05). Demonstrando assim, que a esquizofrenia é uma patologia que afeta o lobo frontal, alterando a capacidade
de executar tarefas complexas do dia a dia. Esse tipo de avaliação torna-se relevante para melhor compreender as consequências dessa psicose, podendo auxiliar os profissionais do CAPS
a trabalharem com atividades que desenvolva a flexibilidade do pensamento, o controle dos
impulsos e o gerenciamento de informações.
.....
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composto por seis pessoas, três homens e três mulheres, diagnosticadas com Esquizofrenia e
que estivessem frequentando o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS I) na cidade de Itaporanga,
sertão da Paraíba; já o Grupo Controle (GC) também foi composto por seis pessoas, 3 homens
e 3 mulheres, saudáveis. Foram utilizados, além de um questionário sócio-demográfico, três
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AVALIAÇÃO DE FATORES PROTETIVOS E DE RISCO PARA
SINTOMAS DEPRESSIVOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Autores: Cassandra Cardoso¹²; Makilim Nunes Baptista¹
Instituição: ¹Universidade São Francisco; ²URI – Campus de Erechim
Na avaliação da depressão em crianças e adolescentes, a identificação de fatores prote-

resultados, houve diferença entre os escores dos grupos de estudantes e do grupo com hipótese de depressão. Os grupos se diferenciaram mais nos construtos negativos. As correlações
entre a BAID-IJ e o escore total da EBADEP-IJ ocorreram no sentido esperado e a sua intensidade
foi de forte (na Depressão, Desamparo, Desesperança e Autoestima) a moderada (na Solidão,
Autconceito e Autoeficácia. As escalas da BAID-IJ apresentaram correlações entre os seus indicadores no sentido esperado, com intensidade forte entre depressão, desamparo, autoestima
e desesperança. Na busca de relações de predição de depressão por meio da análise de Regressão logística, a desesperança, o desamparo e a solidão consistiram em fatores de risco e a

tivos e de risco associados aos sintomas depressivos pode facilitar a sua detecção precoce e a

autoestima em fator de proteção para sintomas depressivos.

prevenção de transtornos psiquiátricos em jovens. O objetivo deste estudo foi o de investigar a

.....

relação entre sintomas depressivos e construtos relacionados (solidão, desamparo, autoestima,

Palavras–chave:
Sintomas depressivos, crianças e adolescentes, fatores protetivos, fatores de risco.

desesperança, autoconceito e autoeficácia) em crianças e adolescentes. A amostra foi de 496
participantes, de oito a 18 anos (M = 13,29, DP = 2,93), do Estado do Rio Grande do Sul. Destes,
300 eram do sexo feminino (60,48%). Os participantes constituíram dois grupos amostrais, um
de estudantes (GE) (com 460 estudantes de escolas públicas) e outro com hipótese de depres-
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são (GHD) (com 36 usuários de serviços de atendimento em saúde mental). Os instrumentos
utilizados foram a Bateria de Indicadores de Depressão (BAID-IJ) e a Escala Baptista de Depressão – Versão infantojuvenil (EBADEP-IJ). Foram realizadas estatísticas descritivas, diferenças de
média, correlações entre os escores dos instrumentos e uma análise de regressão logística. Nos
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AVALIAÇÃO DE INTERESSES PROFISSIONAIS DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA: IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE
ATUAÇÃO

tamental/Educacional (CCE) com 29,49%, Campo Biológico/Saúde (CBS) com 19,23% e Campo

Autores: Priscila Aparecida Rodrigues1 , Adriana Aparecida Ferreira de Souza1
Instituição: 1Universidade Mogi das Cruzes

Artístico (CMA), ambos com 7,69%, Campo Físico/Matemático (CFM) com 2,56% e Campo Físico/

Jurídico/Social (CJS) com 14,10%. Esses três campos estão relacionados às principais áreas de
atuação dentro da Psicologia, que envolvem área clínica, escolar, hospitalar, jurídica e social.
As demais áreas que apareceram foram Campo Cálculos/Finanças (CCF) e Campo Simbólico/
Linguístico (CSL), ambos com 8,97%, Campo Comunicação/Persuasão (CCP) e Campo Manual/
Químico com 1,28%. CSL, CCP e CMA estão relacionados às abordagens psicológicas, que envolvem a efetividade da comunicação e exploração de conteúdo subjetivo. CCF pode estar relacio-

A Avaliação de Interesses Profissionais é uma importante área da Psicologia e da Ava-

nado a área de empreendedorismo dentro da Psicologia, como a iniciativa em abrir o próprio

liação Psicológica, uma vez utilizada tanto para Orientação Profissional quanto reorganização

consultório ou clínica. Os demais campos podem estar relacionados com as áreas de atuação

de carreira. Nesse sentido, essa avaliação pode ser utilizada para escolha do curso de Ensino

anteriores. Sugere-se mais estudos a fim de explorar sobre as possibilidades de atuação dentro

Superior como para a escolha da especialidade na profissão. Este estudo teve por objetivo iden-

da área da Psicologia.

tificar os campos de interesse profissional de estudantes do curso de Psicologia. Participaram

.....

26 alunos do 7º período de uma IES particular da região da Grande São Paulo. A idade média foi
de 25,3, 7,7% do gênero masculino e 92,3% feminino. Verificou-se que 50% da amostra já trabalham em áreas diversas e 50% são estudantes. Para a coleta foi utilizado o teste AIP e questionário sócio-demográfico. A aplicação dos instrumentos foi coletiva, em sala de aula, mediante
consentimento via TCLE. Os resultados foram relacionados às áreas de atuação da Psicologia.

Palavras–chave:
Avaliação de Interesses Profissionais, Avaliação Psicológica, Orientação Profissional, Estudantes
de Psicologia.
Contato:
priscilarodrigues@umc.br

Observou-se que os três campos de interesse com maior frequência foram Campo Compor-
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AVALIAÇÃO DO ESTRESSE NO SERVIÇO PÚBLICO: EM
POLICIAIS
Autores: Carla Rosangela Binsfeld; Daniela Copetti Santos; Paulo Ricardo Nazário Viecili; Jonatas zeni klafke

da pressão arterial, glicosímetro e anamnese. Resultados: Sabe-se que a carga horária semanal
excessivamente alta que, muitas vezes, se somam ao trabalho em turnos contribui como estímulo ao estresse e isso observamos em nossa amostra de estudo, 97, 5% possuem alta demanda de trabalho (mais de 40horas/semanais), sendo que que 60% destes indivíduos dizem ficar
de mal humor perante essas horas trabalhadas e 72,5% concordam estarem nervosos quanto

248

Introdução: As pesquisas recorrentes apontam um alto nível do estresse e o adoecimen-

a forma que as tarefas são divididas na corporação, 82,5% afirmam que realizam tarefas inclu-

to de policiais no RS. O presente trabalho procura contribuir para os estudos com referência

sive superiores ao que seria a demanda de seu cargo e que essas atividades muitas vezes são

ao tema das relações entre estresse e trabalho, a partir da coleta e análise de dados de um

demandadas pelos seus superiores, muitas vezes devido a própria falta de recursos humanos,

grupo de profissionais da segurança pública do município de Cruz Alta, região noroeste do Rio

caracterizando uma alta exaustão profissional. Em relação a ineficácia e capacitação profissio-

Grande do Sul. O que justifica esse trabalho foi a experiência dos autores a partir de reflexões

nal, 75% deles estão insatisfeitos com a deficiência nos treinamentos para a capacitação pro-

dos temas-“Estresse Coping e Burnout em Policiais: a relação entre o trabalho e o sofrimento”

fissional, 65% com poucas perspectivas de crescimento na carreira e angustiados, quanto aos

e Qualidade de vida no Serviço Público. Nesse sentido, tem por objetivo avaliar os níveis de es-

exames físicos 68% dos policiais analisados apresentaram pressão arterial maior que 130/85

tresse ocupacional e o comprometimento com a carreira desses servidores em seus ambientes

mmHg e a grande maioria apresentou índice glicêmico médio de 220 mg/dL. Considerações

de trabalho. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica e também transversal, exploratório

finais: A partir daí foi possível conhecer a realidade dos servidores da segurança pública enten-

e descritivo de abordagem quantitativa. Desenvolvimento da prática: Essa pesquisa foi realiza-

dendo assim a cultura do sistema, alinhando e orientando a população em estudo em relação a

da através de uma entrevista semi-estruturada, adaptada do Maslach burnout inventory (MBI)

fatores determinantes do estresse e demonstrando que os mesmos estão sendo atingidos por

(Maslasch, Jakson &amp; Leiter 1996). Ela é constituída por itens divididos em três dimensões:

essa patologia. Por isso faz-se necessário transformar a Gestão Pública numa Gestão do conhe-

exaustão emocional; cinismo e ineficácia. E avaliação física, cardiológica através da verificação

cimento e qualidade de vida impactando num novo olhar para com esses servidores.
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Palavras–chave:
Estresse, gestão pública, Gerenciamento do estresse.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL E DANOS NEUROPSICOLÓGICOS
EM DEPENDENTES QUÍMICOS
Autores: Thiago Francisco Pereira Soares1; Ednelson da Silva1
Instituição: 1Universidade São Francisco
Os Transtornos de abuso de substâncias psicoativas caracterizam-se pelo uso continuo
apesar de consequências negativas. As funções executivas permitem ao indivíduo desempenhar, de forma independente e autônoma, atividades dirigidas a um objetivo específico. O uso
crônico de substâncias psicoativas pode levar a danos neuropsicológicos o que inclui as funções
executivas. O objetivo do estudo foi avaliar o perfil e o domínio do uso crônico em danos neu-

alcoolistas foram os que apresentaram maiores prejuízos cognitivos, demonstrando as piores
medias nos testes de desempenho de funções executivas. A regressão linear múltipla apresentou as falhas em funções executivas (β=0,42) e a impulsividade (β=0,48) como preditores da dependência química (R 2 =0,32) na amostra em questão. Os dados encontrados demostram que
o uso crônico de substâncias psicoativas não só pode levar à falha em funções executivas como
também pode ser influenciado por estas falhas e a impulsividade.
.....
Palavras–chave:
Neuropsicologia, funções executivas, avaliação.
Contato:
ednelsonsv@gmail.com

ropsicológicos de grupos aditivos e a relação com o desempenho em tarefas de função executiva Participaram do estudo 40 pacientes que frequentam o Centro de Apoio Psicossocial para
Álcool e Drogas (CAPS AD) de uma cidade do interior de Minas Gerais. Utilizou-se a correlação
de Pearson para estudo da associação entre as variáveis, o teste ANOVA para estudo da análise de variância entre as médias, o Teste Post Hoc de Tukey para comparação das médias da
Bateria de Avaliação Frontal (FAB) e a regressão linear para analisar quais os domínios de modelo se prediziam independentemente entre si. Foram encontradas correlações positivas entre
dependência química e falhas em funções executivas (0,47); impulsividade (0,71). O grupo de
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AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL: UM ESTUDO DE CASO EM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL
Autores: Luiza Doval de Souza Müller Pinto¹ , Isabela de Mattos Vieira Ferracini², Irani Iracema de Lima
Argimon²
Instituição: ¹Centro Universitário Ritter dos Reis; ²Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

com sua etapa evolutiva. A forma que manuseava os brinquedos, mostrou uma associação
com seu diagnóstico de Hipotonia. Observou-se que obteve uma boa aceitação de instruções
e limitações impostas. Os resultados obtidos na WASI (Escalas Wechsler de Inteligência), o paciente obteve um QI total de 60 com percentil de 0,4, com intervalo de confiança de 95% entre
56-59, indicando um funcionamento geral intelectual muito rebaixado quanto ao esperado para
sua faixa etária. Em relação a queixa inicial observou-se que referente aos comportamentos
agressivos do paciente, os quais estavam relacionados aos filmes e jogos de terror que os pais

O presente estudo de caso aborda o diagnóstico de um paciente, gêmeo univitelino, 6
anos, sexo masculino com hipotonia do lado direito. Em decorrência a hipóxia neonatal, o paciente apresenta paralisia cerebral com déficit motor e dificuldade na articulação da fala. A avaliação neuropsicológica foi realizada em 8 sessões de 50 minutos. Foi aplicado a WASI e a hora
do jogo. Os pais buscaram atendimento em avaliação neuropsicológica em um serviço da escola
de psicologia de um Centro Universitário de Porto Alegre, sucedendo as queixas de alterações
comportamentais, agressividade e irritabilidade em ambiente familiar e escolar. Os pais em entrevista inicial, suspeitavam de Transtorno Psicótico. Os resultados obtidos através da hora do
jogo foram abaixo do esperado para sua idade. O paciente demonstrou uma forma de interação

permitiam contato. Em relação a suspeita de Transtorno Psicótico, no momento, não apresentou qualquer comportamento característico. O paciente apresentou dificuldades cognitivas. Foi
encaminhado para inclusão escolar, psicoterapia individual juntamente com atendimentos com
equipe multidisciplinar.
.....
Palavras–chave:
Paralisia Cerebral; Avaliação Neuropsicológica; Infância.
Contato:
luizamullerp@gmai.com ; isabela.ferracini@acad.pucrs.br ; argimoni@pucrs.br

egocêntrica, espontânea e instável, estruturando sua brincadeira de forma estereotipada e com
repetição de conduta. Entretanto, apresentou boa personificação que consiste na capacidade
de atribuir papéis. Em relação a motricidade foi verificado uma inadequação se relacionado
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AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA: TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM ADULTO
Autores: Rhaná Carolina Santos1; Seille Garcia Santos2
Instituição: 1PUCRS; 2CEFI

gência dentro da média para sua idade (QI = 100); memória imediata e operacional abaixo da
média para a idade. Os resultados para memória verbal episódica demostraram excepcional
capacidade para aprender e reter informações verbais (curva ascendente). Já as habilidades visoespaciais mostraram-se prejudicadas e nos testes atencionais apresentou resultados abaixo
da média para a idade, assim como na fluência verbal. Em relação às funções executivas, obteve resultados dentro da média para: controle inibitório, flexibilidade cognitiva e resolução de

Este estudo de caso traz informações a respeito da avaliação neuropsicológica de uma

problemas. Um excelente desempenho foi obtido nas tarefas de estratégia. Sintomas depres-

paciente portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com 37 anos, casada, 22 anos de

sivos e ansiosos estavam presentes, sem caracterizar um transtorno. Nas habilidades socias

estudos, incluindo educação superior em fase de conclusão no momento da avaliação. Sua his-

obteve desempenho acima da média, apesar de lhe ser difícil demonstrar emoções positivas e

tória clínica inclui: anóxia durante o nascimento, convulsões e desmaios frequentes durante o

lidar com situações de estresse, conforme resultados do teste de personalidade. Ao longo de

primeiro mês de vida, diagnóstico de Síndrome de Asperger, atraso na aquisação da linguagem,

seu desenvolvimento a paciente passou por capacitações intensivas e possui importante rede

dificuldades de atenção e sintomas depressivos. A avaliação neuropsicológica objetivou verifi-

de apoio. Atualmente é capaz de lidar com pequenas quantias de dinheiro, viajar sozinha de

car as condições da paciente na vida adulta. Incluiu: Escala de Inteligência Wechsler para Adul-

ônibus e trabalhar em atividades operacionais e rotineiras. Considera-se que mesmo diante de

tos, Teste de Figuras Complexas de Rey-Osterrieth, Inventário de Ansiedade e Depressão de

algumas dificuldades cognitivas, a paciente não apresentou deficiências graves que pudessem

Beck, Teste de Rorschach - Sistema Compreensivo, Inventário de Habilidades Sociais, bem como

comprometer sua capacidade de trabalho e execução de atividades de vida diária, o que solicita

testes para outras funções cognitivas. Ao longo da avaliação, ela estava em acompanhamento

providências da sociedade de inclusão destes pacientes em todos os espaços e, especialmente,

psiquiátrico e usando Quetiapina. Os resultados permitem dizer que a paciente não apresentou

favorecendo-lhes oportunidades de trabalho.

qualquer dificuldade para entender as instruções dos testes; apresentou quociente de inteli-
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: UMA PARCERIA EFETIVA
Autores: Tiago da Rocha Ribeiro1; Mercedes da Silva Strider2; Ingrid D’Avila Francke3
Instituição: 1 Acadêmico Voluntário do Serviço de Consultoria em Desenvolvimento Institucional Escolar do
Curso de Psicologia da Universidade Luterana do Brasil, Campus Guaíba. 2 Estagiária do Serviço de Consultoria em Desenvolvimento Institucional Escolar do Curso de Psicologia da
Universidade Luterana do Brasil, Campus Guaíba. 3 Docente do Curso de Psicologia da Universidade Luterana do Brasil, Campus Guaíba, e orientadora deste trabalho.

ele possa descobrir quais os caminhos que pode seguir, auxiliando-o a pensar e a se conhecer
melhor, até se tornar apto para realizar essa escolha. É papel do psicólogo agir como um auxiliar para o processo de conhecimento de si mesmo, deixando o orientando completamente
livre para fazer as escolhas que ele achar ser a mais adequada para ele mesmo. A revisão aponta para a importância do profissional investir constantemente na qualificação dominando as
técnicas, testes ou escalas com as quais está propondo a utilizar, estando em primeiro lugar
investigar os interesses do cliente. Discussão: Podemos definir que atualmente há necessidade
de que a OP seja feita por um profissional da área da psicologia, pois o conhecimento específico que se faça uso de testes psicológicos, questionários e entrevistas que visam esclarecer as
características do indivíduo quando posto em processos seletivos de orientação profissional.

Introdução: Na Orientação Profissional (OP) é papel do Psicólogo(a) auxiliar o cliente
em seu processo de escolha profissional, auxiliando-o a ir além da visão de que determinada
profissão deve satisfazer apenas as suas necessidades financeiras, mas também afetivas, entre
outras. A OP não só direciona o jovem para uma profissão, mas ainda mostra para ele as características das mais variadas profissões que se enquadrem a seu perfil. Objetivo: Identificar
os objetivos da OP, os atributos necessários para o psicólogo que trabalha nessa área e quais

.....
Palavras–chave:
Avaliação psicológica, orientação profissional, psicólogo.
Contato:
mercedesstrider@gmail.com

as principais metodologias descritas nas atuais publicações científicas e associadas à avaliação
psicológica e OP. Método: Trata-se de uma revisão assistemática de literatura sobre o processo
da avaliação psicológica e da OP. Resultados: O Psicólogo tem como função orientar para que
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CLÍNICA ESCOLA: UM ESTUDO DE CASO
Autores: Juliana Duque Pinto¹, Maisa dos Santos Rigoni¹
Instituição: ¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

ça em relação a si mesmo, aparentando estar sob estresse, buscando compensação em relação
ao ambiente restritivo que se encontra, além de características de impulsividade e concretismo.
Em relação ao WISC IV, obteve um QI Total de 77, com percentil de 0,6, intervalo de confiança
de 95% entre 73-83, indicando uma capacidade intelectual limítrofe, justificando sua dificuldade
de aprendizagem acadêmica. No teste BPA, denotou um déficit de atenção em todas as áreas
(Atenção concentrada, dividida e alternada), o que também prejudica seu quadro atual. Os resultados confirmam a demanda de encaminhamento para Déficit Intelectual de nível Leve, tam-

O presente trabalho aborda o estudo de caso feito a partir da Avaliação Psicológica de
um menino, 9 anos, sexo masculino, com suspeita de Deficiência Intelectual Leve. O paciente

bém apresentando comprometimento da Atenção e comportamentos que comprometem sua
Conduta. O paciente foi encaminhado para atendimento psicopedagógico, psicoterapia e para

foi encaminhado por seu neurologista para o Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia

a Sala de Recursos de seu colégio.

da PUCRS (SAPP), com a demanda de aplicação da Escala Wechsler de Inteligência para Crian-

.....

ças (WISC IV), pois está no 3º ano do Ensino Fundamental e não foi alfabetizado, apresentando

Palavras–chave:
Avaliação Psicológica; Infância; Deficiência Intelectual.

dificuldades de aprendizagem, além de conduta agressiva para com seus iguais em ambiente
escolar, relatado pela Orientadora do colégio onde estuda. Ele agride os colegas sem motivo
aparente e manipula as outras crianças para ganho pessoal. A metodologia utilizada foi um
estudo de caso, contendo duas sessões de entrevista com responsável, oito sessões com o

Contato:
Juliana.duque@acad.pucrs.br; maisa.rigoni@pucrs.br

paciente e uma entrevista via telefone com o colégio. Foram aplicados os testes HTP, WISC IV,
Teste Palográfico e a Bateria Psicológica de Atenção (BPA). Os resultados obtidos nos testes HTP
e Teste Palográfico demonstraram que ele apresenta traços de ansiedade, tristeza e inseguran-
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: COMO OS ALUNOS DE PSICOLOGIA A DEFINEM
Autores: Bruno Bonfá Araujo ; Eliana Santos de Farias
Instituição: 1Universidade São Francisco; 2Universidade de Mogi das Cruzes
1

2

A Avalição Psicológica (AP) é indispensável à ciência psicológica. O psicólogo avaliador
utiliza de métodos, técnicas e instrumentos, tais instrumentos necessitam apresentar em seus
manuais, evidências de validade e precisão. Este estudo pretendeu identificar o nível de conhecimento sobre AP de alunos de Psicologia por semestre. A amostra desta pesquisa foi composta
por 114 sujeitos (M= 24,83; DP= 7,31), ambos os sexos (77,2% do sexo feminino), alunos de uma
instituição de ensino superior da região do Alto Tietê, os dados foram coletados após aprovação
do Comitê de Ética. O instrumento utilizado na pesquisa foi desenvolvido por outros autores e é

esperados; a resposta apresentou um dos conceitos esperados; a resposta apresentou dois ou
todos os conceitos esperados). Os resultados indicam que 63,15% dos sujeitos não sabem a função do Satepsi, sendo que apenas 7,89% foram capazes de relatar qual o objetivo do sistema.
Os conceitos de validade e precisão também obtiveram resultados abaixo do esperado (49,12%
responderam NS para validade e 41,22% para precisão, apenas 8,77% souberam descrever validade corretamente e 3,5% precisão). Tais resultados indicam que o conhecimento sobre AP
ainda é distorcido e faz-se necessário uma maior preocupação com temas metodológicos e
teóricos que dizem respeito a avaliação psicológica.
.....
Palavras–chave:
Ensino; Pesquisa; SATEPSI; Testagem Psicológica.
Contato:
brunobonffa@outlook.com

composto por seis questões abertas, a saber, 1- Como você define AP?; 2- Quais são os métodos
que o psicólogo pode usar durante um processo de AP?; 3- Você sabe qual a função do Satepsi,
criado pelo CFP?; 4- Quais os requisitos mínimos para um teste estar autorizado para o uso do
psicólogo?; 5- O que você sabe sobre validade de um teste?; 6- O que você sabe sobre precisão
de um teste?. Foram realizadas análises estatísticas descritivas e a correção do instrumento foi
realizada em quatro categorias (Não sei (NS); a resposta não apresentou nenhum dos conceitos
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AVALIANDO AS FUNÇÕES DA AMIZADE NO GRUPO DE
AMIGOS: A ESCALA MCGILL-UFRGS
Autores: Anderson Siqueira Pereira , Diogo Araujo DeSousa e Silvia Helena Koller
Instituição: 1Universidade Federal do Rio Grande do Sul
1

1

1

A amizade é um tipo de relacionamento interpessoal voluntário marcado pela companhia positiva e apreço mutuo entre indivíduos. Ela é uma importante fonte de apoio social
durante todo o ciclo vital e diversas pesquisas tem relatado sua conexão com a construção da
personalidade, autoestima e qualidade de vida. O objetivo deste trabalho é relatar o processo

X² de 1329,894 com 399 graus de liberdade e RMSEA de 0,067 com intervalo de confiança entre 0,063 a 0,071. O alfa de Cronbach da escala total foi de 0,970 e os alfas das demais escalas
apresentaram valores entre 0,875 e 0,912. Estes resultados demonstram que a escala apresenta
propriedades psicrométricas adequadas e esta apta a avaliar as funções de amizade em jovens
adultos.
.....
Palavras–chave:
Amizade, Adultos, avaliação psicológica.
Contato:
anderson.siqueira.pereira@gmail.com

de adaptação de uma escala de avaliação das funções de amizade para avaliar a qualidade da
relação do grupo de amigos como um todo. O resultado desta adaptação resultou na construção da Escala McGill-UFRGS, a qual foi aplicada em uma amostra de 521 jovens adultos entre
18 e 30 anos e submetida a análise fatorial confirmatória com 6 fatores designando as funções
de amizade (Companheirismo estimulante, Ajuda, Intimidade, aliança confiável, autovalidação
e segurança emocional) e um fator total de qualidade das relações de amizade. Todos os itens
carregaram nos fatores aos quais foram designados, com cargas fatoriais que variaram entre
0,723 e 0,959. Os índices de ajuste foram adequados, com valores de CFI de 0,968, TLI de 0,965,
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BATTELLE DEVELOPMENTAL INVENTORY 2ND EDITION
COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA

para seleção de 20 artigos, dos quais foram analisados os objetivos dos estudos e as conside-

Autores: Carolina Garcez e Silva1; Ana Cristina Barros da Cunha2; Karolina Alves de Albuquerque3
Instituição: 1Programa de Pós-Graduação em Psicologia Universidade Federal do Espírito Santo (UFES);
2
Departamento de Psicologia Clínica – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 3Programa de Pós-Graduação em Psicologia –Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

consistência interna e índices de confiabilidade teste-reteste aceitáveis. Comparado a outras es-

Introdução: O Battelle Developmental Inventory, 2nd Edition (BDI-2) é um instrumento de
avaliação do desenvolvimento de crianças de 0 a 7 anos de idade, que confere uma medida de
quociente de desenvolvimento global e por domínios: adaptativo, comunicativo, pessoal-social,
motor e cognitivo. Ele tem sido considerado sensível para identificar e descrever fatores de
risco ao desenvolvimento de populações específicas, como a com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Objetivo: Visando pesquisar instrumentos de avaliação do desenvolvimento usados
com crianças com TEA, nosso objetivo foi realizar uma revisão sistemática de pesquisas que
utilizaram o BDI-2 nessa população a fim de analisar sua adequação para avaliação do desen-

rações dos autores sobre o uso do BDI-2 em crianças com autismo. Resultados: A maioria dos
estudos (n=18) adotou delineamento descritivo do tipo quantitativo, com objetivo de analisar
correlações entre os resultados obtidos pelas crianças no BDI-2 (desenvolvimento global e por
cada domínio) e a sintomatologia do TEA (severidade das estereotipias; comportamentos desafiadores etc.). A grande maioria dos autores consideraram o BDI-2 com excelente nível de
calas do desenvolvimento, medidas de validade convergente e de sensibilidade do BDI-2 foram
consideradas boas para rastreio de populações específicas, como crianças com TEA. Conclusão:
Concluiu-se que o BDI-2 é uma ferramenta útil e sensível para avaliar diferentes domínios do
desenvolvimento autista. Ressalta-se que são necessários mais estudos utilizando esse inventário na população infantil com TEA no Brasil.
.....
Palavras–chave:
Avaliação do desenvolvimento infantil; autismo; Transtorno do Espectro Autista; Battelle Developmental Inventory 2nd edition; Avaliação psicológica.
Contato:
carolgarcez.s@gmail.com

volvimento de crianças com autismo. Desenvolvimento: Cinco bases de dados foram utilizadas
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BEM-ESTAR SUBJETIVO DAS CRIANÇAS HOSPITALIZADAS COM CÂNCER INFANTIL: REVISÃO SISTEMÁTICA
DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

o BES de usuários dos serviços hospitalares focados no câncer infantil.

Autores: Diogo Castro, Anderson Siqueira Pereira, Alice Rodrigues Willhelm,Leandro Tonetto

Contato:
-

.....
Palavras–chave:
Câncer infantil; bem-estar subjetivo; avaliação psicológica.

Serviços focados no atendimento do câncer infantil depararam profissionais da saúde
com uma série de desafios que podem interferir negativamente nos resultados do tratamento,
que vão desde o estado emocional vulnerável das crianças ao despreparo dos pais para lidar
com os conflitos impostos às famílias. Neste contexto, fica claro, que uma abordagem puramente técnica no desenvolvimento destes serviços não é o suficiente para endereçar a complexidade dos desafios e garantir o bem-estar subjetivo (BES) dos usuários. Pensando nisso,
torna-se importante poder avaliar o BES das crianças que estão nessas condições. O objetivo
deste estudo foi levantar os questionários utilizados para a avaliação do BES através de uma
revisão sistemática. Para tanto foram utilizados os descritores: [child* AND (subjectivewellbeing
OR subjective well-being OR subjetive well being) AND (hospital)]. Este trabalho apresentará e
discutirá os principais questionários utilizados na literatura e seus resultados serão utilizados
para fundamentar uma intervenção baseada no design de serviços com o objetivo de aumentar
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CARACTERIZAÇÃO DE FAMILIARES CUIDADORES DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO
Autores: Otávio F. Moraes ; Jaqueline S. Silva ; Tânia S. B. S. Magnago
Instituição: 1Universidade Federal de Santa Maria; 2Bolsista IC ProIC - HUSM
1,2

1

1

não praticavam nenhum exercício físico, 66% relataram ter atividades de lazer, sendo o passeio
a mais citada, e 79% praticavam alguma religião, sendo a Evangélica a mais comum. Dentre
os familiares cuidadores, 52,6% apresentaram suspeição para distúrbios psíquicos menores
(DPM). Discussão: Os resultados deste estudo vão ao encontro de outros achados na literatura,
que evidencia uma população de cuidadores jovens e, principalmente, feminina. O fato de residir em um município distante ao da internação, poderá gerar sofrimento psíquico ao cuidador,
pois além de se afastar do domicilio, afasta-se também do convívio dos demais filhos. O elevado
percentual de DPM encontrado, sinaliza para diversas perturbações psicológicas vivenciadas

Introdução: Cuidar de um familiar com doença oncológica pode representar uma gran-

pelos cuidadores, como episódios depressivos e manifestações de ansiedade. No âmbito hospi-

de sobrecarga emocional e física, podendo afetar a saúde psíquica e a qualidade de vida dos

talar, geralmente, o foco da atenção, é voltado para o indivíduo doente, deixando o familiar às

cuidadores. Objetivos: Traçar o perfil sociodemográfico, os aspectos relacionados a saúde física

margens deste processo. No entanto, eles também necessitam ajuda, apoio e orientação.

e mental dos cuidadores de crianças e adolescentes em tratamento oncológico num hospital-

.....

-escola do Rio Grande do Sul. Métodos: Estudo transversal descritivo, realizado em 2018. Utilizou-se um questionário sociodemográfico e o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20). A análise
dos dados foi realizada por meio da estatística descritiva. Resultados: Participaram 38 familiares cuidadores, com idade média de 37 anos (mínimo 20, máximo 55); do sexo feminino (76%),
com ensino médio completo (36%), vivendo fora de Santa Maria (79%), casados (52%) e com 2,3

Palavras–chave:
Neoplasia Infantil, Cuidadores, Distúrbios Psíquicos Menores.
Contato:
otaviofmoraes@gmail.com

filhos. Além disso, a família nuclear é a maior responsável pelos cuidados (92%), sendo a mãe
(68%) a principal encarregada. Dos respondentes, 79% não possuía histórico de doenças, 73%
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COMPETÊNCIAS DIGITAIS: A INOVAÇÃO COMPORTAMENTAL
Autores: Laylla Pereira de Toledo1
Instituição: 1Universidade Católica de Brasília

mindset dos executivos e amparado por novas competências digitais da equipe. A grande discussão está no desafio em inovar o modelo de gestão está no modo de atender às demandas
de um mercado digital. A mudança só será possível se houver uma transformação do mindset
daqueles que operam com a estratégia, pois ambos – modelo mental e visão de negócios - estão
diretamente relacionados. Trata-se de uma ruptura de paradigma. Concluiu-se que o mindset
receptivo à mudanças ajuda a disseminar mais rapidamente os processos de inovação nas empresas, isto é, uma cultura digital.

A transformação digital é um fenômeno que tem provocado mudanças no modelo de
negócio das organizações visando ampliar a competitividade das empresas no mercado. O impacto tecnológico está envolvido não apenas no design de produtos e serviços inovadores, mas
também, na reestruturação de processos e cultura corporativa. Para apoiar essa estratégia, as
empresas buscam caminhos que possam levar à mudança de comportamento organizacional

.....
Palavras–chave:
Transformação digital, mindset, competências digitais.
Contato:
layllatoledo@gmail.com

para uma cultura de inovação. O objetivo era identificar quais as “competências digitais” tem
sido o foco das organizações para amparar a mudança de cultura (digital). O método foi a pesquisa exploratória, identificando os elementos que compõem a cultura de inovação e a transformação digital. O objetivo era identificar as competências que apoiam o processo de renovação
da cultura organizacional. A fonte para as informações foi a base de dados da Scopus Elsevier e
seus artigos em periódicos dos últimos cinco anos. O resultado apontou para um condicionante: a transformação digital só é possível de ser realizada se houver uma mudança do business
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COMPOSIÇÃO MUSICAL E NOMEAÇÃO DE FIGURAS: INTERVENÇÃO EM UM CASO DE DEMÊNCIA SEMÂNTICA
Autores: Luis Filipe Silveira Schmidt; Jerusa Fumagalli de Salles; Ambra Palazzi; Sérgio Duarte Júnior; Juciclara Rinaldi

do experimento (não trabalhadas em sessão). Com a duração de cinco semanas e com sessões
de cinquenta minutos quatro vezes por semana, foram utilizadas atividades de composição de
letras e canto a partir das figuras do TNB que estavam dentro do contexto da paciente. A paciente apresentou um aumento geral no número de figuras nomeadas durante a intervenção.
As figuras do grupo intervenção apresentaram resultados diferenciados das demais, com a paciente nomeando espontaneamente e de forma mais frequente essas figuras após o início das
atividades específicas de intervenção com cada figura. Além das figuras do grupo intervenção, o

Intervenções não-farmacológicas em quadros de demência semântica (DS) têm demons-

aumento na frequência de nomeação do restante das figuras é discutido a partir de dois para-

trado evidências de efetividade quando as atividades propostas focalizam um maior número

digmas: frame linguístico e frequência na língua portuguesa. Os resultados apoiam a literatura

de funções cognitivas envolvidas, com elementos relacionados a vida diária do paciente e obje-

sobre o tema, indicando que esse tipo de atividade pode favorecer não só um maior engaja-

tivando uma habilidade específica a ser desenvolvida. Dentre os possíveis trabalhos com esse

mento em atividades de estimulação cognitiva, mas podem constituir ferramentas valiosas para

público, a literatura tem apontado que intervenções baseadas em música são uma opção, e

programas abrangentes de intervenção precoce para pessoas com DS.

quando aliadas a atividades de composição e canto, engajam o paciente em tarefas que facili-

.....

tam o acesso lexical e semântico. Este trabalho apresenta um estudo de caso a partir de uma
intervenção de composição musical com uma paciente de 74 anos em um quadro inicial de
DS e objetivou investigar os efeitos dessa intervenção na nomeação de trinta figuras do Teste
de Nomeação de Boston (TNB). A intervenção foi desenvolvida a partir de um delineamento
experimental de caso único com uma linha de base múltipla entre figuras. Das trinta figuras

Palavras–chave:
Demência semântica, Intervenção baseada em música, Nomeação de figuras, Neuropsicologia.
Contato:
-

do instrumento, quatro figuras foram alvo da intervenção e vinte e seis ficaram como controle
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CONFIABILIDADE DA VERSÃO BRASILEIRA DO BATTELLE DEVELOPMENTAL INVENTORY SCREENING (BDIS-BR)
Autores: Karolina Alves de Albuquerque1 ; Ana Cristina Barros da Cunha2 ; Carolina Garcez e Silva3
Instituição: 1Departamento de Terapia Ocupacional; Programa de Pós-Graduação em Psicologia – Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); 2Departamento de Psicologia Clínica – Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ); 3Programa de Pós-Graduação em Psicologia – Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES)

para a população brasileira do screening do BDI-2. Método: Trata-se de um estudo metodológico realizado com amostra de 12 crianças com desenvolvimento típico e idades entre três e 22
meses. Para a avaliação da confiabilidade, as crianças foram avaliadas seguindo as instruções
originais do inventário (teste) e foram reavaliadas em condições semelhantes no intervalo de
sete a 15 dias (reteste). A confiabilidade foi calculada usando coeficientes de correlação intraclasse (CCI) para a pontuação total e por domínio, com intervalos de confiança de 95%. Resultados: Excelentes índices de confiabilidade foram encontrados. A confiabilidade teste-reteste do
BDIS-BR total foi de CCI = 0,99 (IC 95% 0,97-0,99). Entre os cinco domínios do BDIS-BR, a confiabilidade variou de CCI = 0,96 (IC 95% 0,88-0,98) a CCI = 0,99 (IC 95% 0,96-0,99). O menor valor

Introdução: Ferramentas de avaliação não padronizadas para o Brasil têm sido usadas
na clínica e em pesquisas, reforçando a necessidade de estudos psicométricos de adaptação

de teste-reteste (CCI= 0,96) foi do domínio cognitivo. Conclusão: A versão brasileira do BDIS
apresenta-se com excelente confiabilidade teste-reteste, o que sugere manter a sensibilidade

e validação de medidas para avaliação infantil. O Battelle Developmental Inventory, 2nd Edi-

também para avaliação da população infantil no Brasil.

tion (BDI-2) é um instrumento padronizado reconhecido internacionalmente por suas ótimas

.....

propriedades psicométricas e sensibilidade para avaliação do desenvolvimento infantil de 0 a

Palavras–chave:
Estudo de validação; desenvolvimento infantil; Battelle Developmental Inventory 2nd edition; Avaliação
psicológica.

7 anos e 11 meses. Possui duas versões, completa (BDI-2, 450 itens) e screening (BDIS-2, 100
itens), em inglês e espanhol, que permitem avaliar cinco domínios do desenvolvimento (adaptativo, pessoal-social, comunicação, motor e cognitivo), em situação estruturada, por observação
ou entrevistas aos cuidadores. O desempenho da criança é pontuado e classificado em escores

Contato:
carolgarcez.s@gmail.com

total e por domínio. Objetivo: Avaliar a confiabilidade teste-reteste do BDIS-BR, versão adaptada
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CONTRIBUIÇÕES DA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA
EM UM CASO DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Autores: Camila Moreira Melo1
Instituição: 1Pontifícia Universidade Católica de Goiás

que a Deficiência Intelectual é o resultado do funcionamento intelectual inferior à média e é
acompanhado de limitações no funcionamento adaptativo, neste estudo, os dados evidenciam
que há déficits significativos que confirmam a suspeita de DI. Entretanto, mostra-se bom nível
de motivação e engajamento na realização de todas as atividades propostas, o que contribui
para efetivação de medidas de intervenção. A ANP contribui de forma significativa para que
seja traçado um plano efetivo de intervenção, fazendo com que o sujeito se torne cada dia mais
funcional, dentro de suas limitações e que não atrapalhe de forma significativa suas atividades

A deficiência intelectual é definida como um quadro caracterizado por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo. O conceito
de funcionamento humano é usado para definir a deficiência intelectual, e este se baseia na interação da pessoa com o ambiente. O objetivo desse estudo foi descrever o desempenho de um
adolescente com deficiência intelectual em um processo de avaliação neuropsicológica e discutir as contribuições da avaliação para o diagnóstico e delineamento de tratamento. Método:
Trata-se de um estudo de caso, de um adolescente de 17 anos com deficiência intelectual, que

diárias.
.....
Palavras–chave:
Deficiência Intelectual, Avaliação Neuropsicológica, Funções Executivas, Funcionamento Adaptativo.
Contato:
camilapsinfantilgmail.com

foi submetido a uma avaliação neuropsicológica (ANP). Resultados: O desempenho do sujeito nos testes indicou desenvolvimento intelectual significativamente abaixo do esperado para
sua idade. Dessa forma, todas as funções cognitivas (atenção, memória, linguagem e funções
executivas) apresentam algum grau de comprometimento, sendo que a linguagem é a função
menos prejudicada. Por meio das entrevistas com os pais e professores, foi possível identificar
prejuízos importantes no funcionamento adaptativo (social e prático). Conclusão: Considerando
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CONTRIBUIÇÕES DA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA
PARA DIAGNÓSTICO DE DISLEXIA
Autores: Ana Vitória Caetano de Castro1
Instituição: 1Pontifícia Universidade Católica de Goiás

RAVLT e, como avaliação qualitativa, aplicou-se o Prolec. Resultados: observou-se que a criança
possui uma leitura insegura e lenta, com trocas e omissões de letras, não conseguiu ler sílabas,
palavras ou pseudopalavras. Ademais, não foi capaz de discriminar rimas, cometeu erros ortográficos e fonológicos, comprometendo sua eficácia no processo de leitura e escrita, sendo
significativos para sua faixa etária e escolaridade. Discussão: ao fazer o levantamento do perfil
cognitivo do disléxico, é possível contribuir para o diagnóstico precoce, auxiliando ainda, na
orientação do tratamento com o intuito de buscar as intervenções adequadas para cada pacien-

Incluído no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), há transtornos específicos da aprendizagem e dentro deles, existe o específico da leitura. É também
conhecido como dislexia, possui origem neurobiológica e acarreta primordialmente em um
prejuízo no processamento fonológico, levando a uma dificuldade na fluência da leitura e no
reconhecimento, soletração e decodificação de palavras. Objetivo: descrever o desempenho de
uma criança em uma avaliação neuropsicológica e contribuir para o fechamento do diagnóstico.
Metolodogia: fez-se a avaliação neuropsicológica de uma criança de 11 anos, sexo feminino,

te.
.....
Palavras–chave:
Processamento fonológico, fluência da leitura, dislexia, avaliação neuropsicológica.
Contato:
anavitoriacaetanodecastro@gmail.com

cursando o 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública. Como instrumentos, realizou-se a anamnese com os pais, aplicou-se a Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – 4ª
edição (WISC-IV), Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA), Neupsilin Infantil, Figura
Complexa de Rey (parte A), Torre de Hanói, F.A.S, Prova de Consciência Fonológica por escolha
de Figuras (PCFF), Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP), Teste de Discriminação Fonológica, Teste dos Cinco Dígitos (FDT), Wisconsin, Pirâmides de Pfister,
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CONTRIBUIÇÕES DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA A
IDENTIFICAÇÃO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO (AH/SD): UM ESTUDO DE CASO
Autores: Alisson Junior Cozzer1; Dirceu Luis Minella2; Francine Cristine Garghetti3
Instituição: 1 Graduando de Psicologia, Universidade do Oeste de Santa Catarina; 2 Psicólogo no Instituto
de Avaliação e Psicoterapia Integrado (IAPI); 3 Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC (2012). Docente do curso de Psicologia da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC. Psicóloga no Instituto de Avaliação e Psicoterapia Integrado (IAPI).
A identificação de pessoas com AH/SD se apresenta como um desafio para o campo
da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva uma vez que crianças com AH/SD
podem ser erroneamente diagnosticadas em função de comportamentos que são típicos de outras condições humanas. O presente estudo apresenta o relato de experiência de uma avaliação
psicológica de um caso de altas habilidades, no qual o avaliado foi uma criança de 10 anos de
idade, encaminhado pelo Serviço de Altas Habilidades/Superdotação (SAAHS) devido suspeita
de dupla-excepcionalidade (TDAH – AH/SD). A avaliação foi solicitada pelo serviço para orientar
a decisão de permanência ou desligamento, devido as limitações do SAAHS no atendimento de
dupla-excepcionalidade. A avaliação psicológica das altas habilidades precisa levar em conta
aspectos cognitivos, emocionais e de criatividade considerando a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada da personalidade da criança. Diante das orientações teóricas elaborou-se
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uma avaliação com seis sessões que incluíram os seguintes os procedimentos: entrevistas com
pais e professores; atividades lúdicas e aplicação dos instrumentos psicológicos Casa – Árvore
– Pessoa (HTP), Pirâmides Coloridas de Pfister, Escala de Inteligência Wechsler para Crianças 4°
Edição (WISC-IV) e Matrizes Progressivas Coloridas de Raven. Os resultados apontaram alteração na velocidade de processamento obtida pelos instrumentos psicológicos e nas observações
durante as atividades lúdicas, mas também apontaram desempenho muito superior considerando a faixa etária do avaliado e nenhum prejuízo significativo atencional. O processo possibilitou um olhar diferenciado em relação ao funcionamento cognitivo e comportamental da criança e permitiu concluir que os comportamentos apresentados poderiam ser melhor explicados
pelas AH/SD, resultando na permanência da criança junto ao SAAHS. Infere-se que a avaliação
psicológica, com todo seu ferramental, contribuiu significativamente na identificação das altas
habilidades bem como permitiu afastar a suspeita de TDAH neste caso, assim como acreditase
que poderá contribuir em situações semelhantes na Educação Especial e em investigações de
AH/SD, TDAH e outras situações de suspeita de dupla-excepcionalidade.
.....
Palavras–chave:
Avaliação Psicológica. Altas Habilidades. Superdotação. TDAH. Educação Especial.
Contato:
francine.garghetti@gmail.com
Congresso Startpsi | Edição 2018

285

CONTRIBUIÇÕES DA NEUROPSICOLOGIA NO AUXÍLIO DA
COMPREENSÃO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE-TDAH
Autores: Rosinei dos Santos Trajano1 ; Fábio Ferreira da Silva1
Instituição: 1Faculdade Unyleya

principalmente de livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na Internet.
Finalizando fica evidente a importância da neuropsicologia para o entendimento e tratamento do TDHA. Como o TDHA abrange muitas funções cognitivas, o objetivo de uma avaliação
neuropsicológica é a de obter dados e informações sobre o funcionamento cerebral do paciente
que possam contribuir para a indicação do tratamento mais adequado. O TDAH é um transtorno neurobiológico que não possui uma única causa, mas se sabe que, hereditariedade, há uma
forte participação em sua etiologia, que aparece na infância e, frequentemente, acompanha a

No ambiente escolar, são percebidas possíveis dificuldades de aprendizagem e de rela-

pessoa por toda sua vida. O estudo atingiu seu objetivo geral, concluindo-se que em razão da

cionamento não percebidas pelos pais. São os professores, que percebem essas dificuldades, já

alta prevalência do TDAH a Neuropsicologia pode contribuir para um melhor entendimento da

que o convívio com as crianças é mais intenso e participativo. O Transtorno do Déficit de Aten-

TDHA e de suas funções cognitivas.

ção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno que comumente afeta as crianças, geralmente

.....

detectado em idade escolar, já que seus sintomas ficam mais aparentes nesse período. A falta
de informações sobre esse assunto gera muitas atitudes insensatas por parte dos profissionais
que trabalham com alunos com TDAH na escola. Este estudo teve como objetivo estudar as
funções cognitivas envolvidas no TDAH, bem como, descrever as principais características do
transtorno.

Palavras–chave:
TDAH. Crianças. Escola. Neuropsicologia.
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Na pesquisa foi empregada metodologia de pesquisa exploratório-explicativa já que se
está procurando dar maior visibilidade ao tema pesquisado. Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa foi bibliográfica já que foi elaborada a partir de material já publicado, constituído
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CURSOS ABERTOS À DISTÂNCIA COMO ALTERNATIVA
PARA O TREINAMENTO DE COLABORADORES
Autores: Raquel Prá 1
Instituição: 1Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Para acompanhar e se adaptar às mudanças que ocorrem no mundo corporativo, as empresas necessitam investir na aprendizagem contínua de seus colaboradores em conformidade
com seus objetivos estratégicos (ROCHA-PINTO, 2015). Diante deste cenário associado a um período de redução de custos operacionais, este relato de experiência apresenta uma estratégia
de treinamento adotada por uma empresa familiar de médio porte para garantir a capacitação
e o cumprimento do plano de desenvolvimento individual dos colaboradores. As necessidades

acordo com seus interesses e necessidades da empresa, bem como a facilidade de acesso aos
cursos. Os desafios encontrados foram: a falta de preparo de alguns profissionais para utilização da tecnologia, a dificuldade de realização dos treinamentos durante a jornada de trabalho
devido a outras demandas e a baixa adequação da metodologia para o desenvolvimento de soft
skills. Considera-se que os cursos abertos à distância se apresentam como uma possibilidade
para contornar os efeitos do corte de custos empresariais ao mesmo tempo em que promovem
a motivação intrínseca dos colaboradores participantes.
.....
Palavras–chave:
Aprendizagem organizacional. Ensino à distância. Recursos humanos.
Contato:
raquel.pra@hotmail.com

de treinamento foram elencadas a partir das designações dos gestores de cada área e também
do plano de desenvolvimento individual (PDI) oriundo das avaliações de desempenho, resultando em uma trilha de aprendizagem a ser cumprida ao longo do ano de 2017. Com base nesta
identificação, foram selecionados cursos abertos das plataformas de ensino à distância (EAD) da
ESPM, Fundação Bradesco e Sest Senat, a serem realizados durante a jornada de trabalho, em
horário previamente acordado entre gestores e colaboradores. Como pontos fortes da adoção
desta metodologia de treinamento, destaca-se a capacitação contínua dos colaboradores de
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DEPENDÊNCIA DE ESTADO NA MEMÓRIA DE RECONHECIMENTO SOCIAL POR METILFENIDATO
Autores: Letícia Bühler1, Carolina Garrido Zinn1, Lorena Evelyn Cavalcante1, Scheila Daiane Schmidt1, Mara
Lise Zanini2, ; Cristiane Regina Guerino Furini1, Ivan Antônio Izquierdo1, Jociane de Carvalho Myskiw1
Instituição: 1Centro de Memória, Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS; 2Faculdade de Química, Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul – Porto Alegre – RS

da sessão de treino não foram capazes de reconhecer o juvenil familiar durante a sessão de
teste. Entretanto, esse prejuízo não foi observado nos animais que receberam MPH i.p. 30-minutos pré-treino e pré-teste. Esse resultado indica uma dependência de estado (DE). Ainda, os
animais que receberam MPH i.p. 30-minutos pré-treino e infusão intra-CPF (1 μL/lado) de MPH
(12.5 μg/lado), mas não intra-CA1 (1 μL/lado), 10-minutos pré-teste também foram capazes de
reconhecer o familiar, indicando que a DE causada pelo MPH ocorre via CPF. A indução da DE
no CPF foi reproduzida pela administração pré-treino de MPH e pré-teste de nisoxetina (10 μg/
lado) ou GBR12909 (7.85 μg/lado), inibidores da recaptação de NA e DA, respectivamente. As
drogas administradas separadamente no CPF 10-minutos pré-teste não tiveram efeito sobre a

O metilfenidato (MPH) reduz a impulsividade e melhora as funções cognitivas, incluin-

evocação da MRS. Os resultados sugerem que o MPH modula a formação da MRS e a injeção de

do o aprendizado e a memória. Ele inibe a recaptação de dopamina (DA) e noradrenalina (NA),

MPH induz uma MRS dependente de estado via córtex pré-frontal, mas não via CA1. CEUA-PU-

aumentando seus níveis extracelulares e prolongando seus efeitos, notavelmente no córtex

CRS:14/00429.

pré-frontal (CPF) e hipocampo dorsal (CA1). Este estudo teve como objetivo investigar o efeito

.....

do MPH sobre a formação e a evocação da memória de reconhecimento social (MRS). Para isso,
ratos Wistar (3 meses) com cânulas implantadas bilateralmente na região CA1 ou no CPF foram
submetidos à tarefa de discriminação social, na qual foram expostos a um coespecífico juvenil
(21 dias) por 1-hora (sessão de treino). 24-horas depois os animais foram expostos ao juvenil
previamente encontrado (familiar) e a um juvenil desconhecido por 5-min (sessão de teste). Os

Palavras–chave:
Metilfenidato; Memória de reconhecimento social; Dependência de estado; Córtex pré-frontal.
Contato:
buhler.leticia@gmail.com

animais que receberam a injeção de MPH (2 mg/kg) via intraperitoneal (i.p.) 30-minutos antes
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DEPRESSÃO PÓS-PARTO: UM ESTUDO DE CASO COLETIVO EM UM HOSPITAL PÚBLICO DA CIDADE DE MACEIÓ
Autores: Lavynia Teixeira de Carvalho Medeiros1 ; Natanael Barbosa dos Santos1; Elder dos Santos Melo1;
Jaine Milene Melo da Silva Goes1; Geisa Gabriella Rodrigues de Oliveira1; Evanisa Helena Maio de Brum1
Instituição: Centro Universitário Cesmac1 - Maceió/AL

ram parto vaginal (60%) e bebês nascidos prematuros (70%). Quanto a avaliação da depressão
encontramos que 40% (n=4) apresentavam DPP. Destacamos que a prevalência encontrada neste estudo corrobora com os dados da literatura para este contexto. Quanto aos fatores de risco
para desenvolver a patologia, destacamos a baixa condição socioeconômica e baixa escolaridade. Por fim, ainda que a patologia seja um problema de saúde pública, as pesquisas mostram
que menos de 25% das puérperas acometidas têm acesso à tratamento e, somente, 50% dos
casos são diagnosticados. Em vista disso, faz-se imprescindível a melhoria da assistência oferecida às mães, possibilitando o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, a fim de promover

A Depressão Pós-Parto (DPP) tem sido descrita como um transtorno que influencia a
qualidade de vida da mulher e a relação afetiva mãe-bebê, impactando de forma adversa o
desenvolvimento infantil. Os estudos apontam que a DPP afeta de 10% a 15% das mulheres no
período puerperal, entretanto, no contexto socioeconômico baixo chega a 37%. Desta forma, o
objetivo deste trabalho foi rastrear sintomas de DPP em mães que estavam no puerpério imediato em uma maternidade de alto risco. Para tanto, foi realizado um estudo de caso coletivo e
instrumental com seleção da amostra por conveniência. As dez mães que estavam internadas

uma melhor qualidade de vida para a mãe e para a criança.
.....
Palavras–chave:
Puerpério. Depressão. Avaliação.
Contato:
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no Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes, no momento da coleta de dados, foram convidadas para participar do estudo e foram avaliadas com a Escala de Depressão Pós-Parto de
Edimburg, utilizada para o rastreamento de sintomas depressivos. Os resultados revelaram
que as mães tinham em média 23 anos (DP=6); 6 anos de estudo (DP=1,4); pertenciam, em sua
maioria, a classe social D-E (70%); viviam em união estável (50%); eram primíparas (60%); tive-
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DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE FATORES ESTRESSORES ORGANIZACIONAIS NA
ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO
Autores: Graziela Alberici¹, psicologia; Isabel Guglielmone¹, fisioterapeuta; Julia Cigana Schenkel¹, engenharia de segurança do trabalho; Cláudia Rafaela Basso¹, designer
Instituição: ¹Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (SESI-RS)
A Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho, sobre Ergonomia, no item
Organização do Trabalho, faz alusão a alguns fatores de risco psicossociais que devem ser avaliados no contexto da Análise Ergonômica do Trabalho (AET). Os riscos psicossociais no trabalho
decorrem da organização, gestão e do contexto social do trabalho e podem produzir efeitos

tões fechadas, que compreende temáticas como autonomia, relacionamento, ritmo de trabalho,
equilíbrio trabalho-família e outros, cuja escala de mensuração é do tipo Likert com 5 pontos
(discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente, concordo totalmente). O resultado final do instrumento é dado pela soma dos escores obtidos nas 35 questões, variando entre 35 e 175 pontos. Estabeleceu-se que quanto maior o escore final, pior é a
situação de estresse percebido pelos trabalhadores na empresa. O questionário foi aplicado em
5 (cinco) empresas, perfazendo um total de 360 respondentes (amostra de pesquisa). Por meio
de Análise Fatorial e Análise de Confiabilidade (consistência interna pelo cálculo do coeficiente
Alfa de Cronbach) verificou-se que o instrumento possui validade e elevada confiabilidade. Após
as análises estatísticas, o questionário foi aplicado em uma empresa durante realização da Análise Ergonômica do Trabalho e foram verificadas relações dos resultados do questionário com
as entrevistas individuais e observações da AET.

negativos no âmbito psicológico, físico e social (OSHA - Agência Europeia para a Segurança e

.....

Saúde no Trabalho). Segundo IIDA (2017), os trabalhadores vivem cada vez mais em situações

Palavras–chave:
Ergonomia, estresse no trabalho, fatores organizacionais.

estressantes, pressionados pelas exigências de produtividade, qualidade, atualizações, conflitos com a chefia, falta de dinheiro, problemas familiares, ameaça de perda de emprego e outras
dificuldades. Diante disso, o objetivo deste estudo foi desenvolver um instrumento para avalia-

Contato:
graziela.alberici@sesirs.org.br

ção dos fatores estressores no ambiente de trabalho, a fim de quantificar os níveis de estresse
da organização e identificar suas principais causas. O questionário é composto por 35 ques-
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO COMPORTAMENTAL PARA AVALIAR ASSOCIAÇÕES ENTRE MEDIDAS
DE INIBIÇÃO, IMPULSIVIDADE E SINTOMAS DE TDAH
Autores: Armando Afonso Jr ; Anna Portugal1; Ariane Caldas ; Walter Machado-Pinheiro
Instituição: 1Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro; 2Faculdade do Sul da Bahia (FASB),
Bahia
1

1,2

1

Impulsividade é um traço caracterizado por um déficit inibitório que pode estar presente
em transtornos como o TDAH. As tarefas Stroop-pareado e Stop-signal podem ser usadas para
avaliar inibição: a primeira permite avaliar controle/resistência à interferência (condições incongruentes x congruentes), enquanto a segunda envolve inibição comportamental (supressão
de uma resposta motora diante de um sinal stop). Nosso estudo combinou essas duas tarefas

das respostas motoras. Além disso, a atividade mioelétrica das mãos envolvidas na resposta
motora foi registrada (EMG). Ao final, os voluntários responderam a escalas de autorrelato de
impulsividade (BIS-11 e UPPS) e de sintomas de TDAH (ASRS-18). Os resultados revelaram que
as diferentes inibições presentes nas tarefas Stroop-pareado e Stop-Signal interagem: a condição incongruente gerou maiores SSRTs e maior número de atividades eletromiográficas indevidas. Escores de algumas dimensões das escalas correlacionaram-se positivamente com erros
da tarefa Stroop e negativamente com a latência das respostas das tarefas Stroop-pareado e
Stop-Signal: pessoas que relataram mais impulsividade e características de TDAH apresentaram
menores TRs e maior emissão de erros. Tais achados revelaram que nosso protocolo é sensível
e discriminativo quanto a determinadas dimensões de impulsividade e sintomas de TDAH em
uma população não-clínica, visto que participantes com maiores escores em certas dimensões
das escalas de autorrelato apresentaram desempenho diferenciado, com menores latências de
resposta e maior emissão de erros.

visando investigar uma possível interação entre os tipos de inibição envolvidos nas mesmas,

.....

bem como buscar associações entre o desempenho de uma população não-clínica com traços

Palavras–chave:
Inibição; Impulsividade; TDAH; Stroop; Stop-Signal.

de impulsividade e sintomas de TDAH, avaliados por escalas de autorrelato. Participaram do
experimento 38 universitários (33 mulheres; média de 23 anos), que realizaram um teste combinando as tarefas Stroop-pareado e Stop-Signal. Foram coletados os tempos de reação das ta-

Contato:
armandosajunior@outlook.com

refas Stroop-pareado (TR) e Stop-Signal (stop-signal reaction time - SSRT), bem como a acurácia
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DIFERENTES MANEIRAS DE MINIMIZAR OS NÍVEIS DE
ESTRESSE NA GESTÃO PÚBICA EDUCACIONAL ATRAVÉS
DOS PROCESSOS DE DIAGNÓSTICO E TEAM COACHING
Autores: Carla Rosangela Dutra Binsfeld ; Daniela Copetti Santos ; Mariane Manente ; Vanessa da Silveira ;
Rose Terra1 ; Cristiane da Rosa1; Juliana Fani1; Juliana Oliveira Fank1
Instituição: 1Pensée- Centro Integrado de Saúde Mental e Gestão; 2Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia Farroupilha.
1

2

1

1

sua saúde e sua doença em um município da região noroeste do Rio Grande do Sul. Desenvolvimento da prática:, Utilizaremos uma entrevista semi-estruturada, adaptada do Maslach burnout
inventory (MBI) (Maslasch, Jakson &amp; Leiter 1996). Ela é constituída por itens divididos em
três dimensões: exaustão emocional; cinismo e ineficácia e para mensurar o comportamento
utilizaremos estratégias de Team coaching, todas essas análises serão realizadas em oficinas de
formação. Resultados: No total dos 200 participantes na pesquisa observamos que 140 deles
estavam com pouca qualidade de vida, sendo que 130 apresentaram agentes estressores, entre
eles 110 ansiedade e 70 inclusive com atestado médico, após a aplicação das ferramentas de

Introdução: A julgar por pesquisas recentes, a falta de professores nas escolas deve se
tornar um problema grave no Brasil no futuro próximo - seja por adoecimento, seja por desestímulo e desinteresse pela carreira. Pesquisas realizadas pela PUC/RS entre 2011 e 2017 mostram
que mais de 35% dos professores com menos de dez anos de docência da rede pública já estão
no nível de stress de “quase exaustão”, que no critério da pesquisa leva em consideração o momento em que há risco do surgimento de doenças graves. Esse estado, aliás, precede apenas
mais um, o da síndrome de Burnout, esgotamento físico e mental cujas consequências podem
levar à depressão, dependência química e, em casos extremos, ao suicídio. Objetivos: conhecer
a realidade e o papel de docentes e gestores escolares no mundo contemporâneo e observar a
comunicação e a rotina dos mesmos, buscando conhecer melhor dados empíricos referentes à
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Team Coaching notou-se que esses índices diminuíram consideravelmente, (40 apenas não se
sentiam bem, 35 com agentes estressores, 30 com ansiedade e apenas 25 com atestados médicos), mostrando dessa forma a importância dessa ferramenta. Considerações finais: Faz-se
necessário transformar a Gestão Pública numa Gestão Resiliente, do conhecimento impactando
num novo olhar para com o Educador e a escola e através de ferramentas utilizadas nesse estudo como o Team coaching (França, 2011), alinhar e orientar a população em estudo em relação
a fatores determinantes do estresse, inclusive sendo notada claramente a mudança significativa entre alguns deles, como: Interação e desenvolvimento de grupos escolares, diminuição
de atestados e aprendizado (habilidades e competências), menor absenteísmo, comunicação
qualificada e produtiva, reuniões com metas definidas e resultados, clima harmonioso e afetivo,
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entre outros.
.....
Palavras–chave:
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DINÂMICA DE CASAL NA CLÍNICA: O JOGO REFLEXIVO
Autores: Carla Rosângela Binsfeld1, Mariane Manente1; Daniela Copetti Santos2; Vanessa da Silveira1; Rose
Terra1; Cristiane da Rosa1; Juliana Fani1; Juliana Oliveira Fank
Instituição: 1Pensée- Centro Integrado de Saúde Mental e Gestão; 2Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia Farroupilha.

experiência. A dinâmica envolveu dois sujeitos (marido e mulher), os quais possuem uma filha
de 3 anos, com uma demanda inicial de que não conseguem ter relações sexuais, pois a filha
interfere dormindo na cama com a mãe, fazendo com que o pai pernoite sempre em outro quarto. Nossa escolha pela dinâmica do jogo se deu a fim de facilitar o diálogo entre o casal, para
que pudessem verbalizar as diferenças e queixas e, assim, a partir do diagnóstico da situação
relacional do casal, conseguíssemos mediar acordos. Nosso aporte teórico está embasado na
teoria sistêmica sobre o ciclo vital, sobretudo na abordagem de casais com filhos pequenos.
Resultados: A partir do momento em que o marido conseguiu verbalizar esta necessi-

Introdução: O presente trabalho visa relatar uma experiência vivenciada no âmbito clí-

dade, gerou-se uma nova etapa para comunicação entre o casal, conseguiram perceber que o

nico, através da dinâmica do jogo reflexivo do casal. Este relato é o resultado de nossa vivência

núcleo gerador dessa queixa advinha da filha do casal dormir todos os dias com a mãe, não

e prática na clínica-escola da URI-Santiago. Neste espaço, psicólogos egressos da Universidade,

permitindo a presença do pai no quarto do casal, provando a eficácia do método.

professores e acadêmicos do curso de Psicologia da URI-Santiago vêm atendendo às demandas
da comunidade, sendo assim, nossos atendimentos como estagiária na clínica-escola, foram
realizados com supervisão acadêmica e, algumas de nossas demandas são a avaliação psicológica, terapia individual, casal e família. Objetivo: Reestruturação familiar. Metodologia: Nosso método de trabalho foi o jogo reflexivo. A técnica do jogo foi desenvolvida pela psicóloga
Mônica Haydée Galano, terapeuta familiar, doutora em psicologia e professora da PUC de São

.....
Palavras–chave:
Jogo reflexivo do casal, ciclo vital, clínica.
Contato:
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Paulo. Este jogo foi criado sobre as bases teóricas da Terapia Familiar Sistêmica e utiliza técnicas estratégicas e, principalmente, narrativas que tornam a comunicação o tema central dessa
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EFICÁCIA DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NO DESEMPENHO COGNITIVO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
Autores: Denise Reinaldo Pereira Ramos¹; Olívia Dayse Leite Ferreira¹; Vanessa Allana Nunes Cândido¹
Instituição: ¹Instituto de Educação Superior da Paraíba

sociodemográfico e o MEEM foram processados pelo Software SPSS versão 20 e analisados
conforme estatística descritiva. Resultados e discussão: O programa de intervenção foi constituído por dez sessões com duração de 90 minutos, sendo distribuídos pela metade do tempo
em atividades individuais e grupais, respectivamente nesta sequência. As técnicas empregadas
estimulavam a atenção, memória de longo e curto prazo. Os dados revelaram que os idosos
apresentaram melhor desempenho em atenção e memória de longo prazo, independente do
sexo e idade, além de maior interação social. O programa de intervenção apareceu como significativo, indicando que os idosos melhoraram seu desempenho cognitivo após participação em

Introdução: O envelhecimento é um acontecimento cada vez mais frequente na realida-

dez sessões. Espera-se que o treino cognitivo contribua para promoção da saúde aos idososins-

de brasileira. Tal fenômeno aumenta os serviços prestados a essa população e lugares surgem

titucionalizados, bem como influencie a comunidade científica para pesquisas e intervenções

para apoiá-los, tais como Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s). Atualmente o

nessa população.

idoso que reside em ILP caracteriza-se por perda da autonomia e independência, que podem

.....

levá-los a incidência de comorbidades. Objetivo: Assim, esta pesquisa teve por objetivo verificar
a eficácia de um programa de intervenção no desempenho cognitivo em idosos institucionalizados. Método: Participaram 12 idosos, de ambos os sexos, maioria feminino (60%), com idades
entre 60 a 92 anos (M: 77,1 e dp 8,8) que residem em uma Instituição de Longa Permanência
localizada em Cabedelo, PB. Tratou-se de uma pesquisa de campo de cunho quantitativo no

Palavras–chave:
Treino Cognitivo. Idoso. Instituição de Longa Permanência.
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qual os participantes responderam incialmente a um questionário sociodemográfico, e em dois
momentos (pré teste e pós teste) ao Mini Exame de Estado Mental (MEEM). O questionário
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ELABORAÇÃO DA TAREFA GO/NO GO COM O USO DE EXPRESSÕES FACIAIS DE EMOÇÕES BÁSICAS
Autores: Bruna Fragoso Rodrigues1; Vanessa Cristina Nascimento Coelho1; Andressa Rocha da Cas1; Katiussa Rodrigues Lencina1; Carolina Bevilacqua Vedoin1; Juliana Thais Schneider1; Sthephane Mossmann
Ferreira1; Sílvio José Lemos Vasconcellos1
Instituição: 1Universidade Federal de Santa Maria

e da comunicação não-verbal. O estudo objetivou realizar a validação de conteúdo para as
imagens que irão perfazer a tarefa go/no go para avaliar funções executivas em pacientes ansiosos. As expressões faciais foram compostas por atores de teatro e selecionadas por um dos
pesquisadores. Posteriormente, dois juízes especialistas indicaram a pertinência das mesmas
conforme as unidades de ação facial envolvidas em cada uma. Foram selecionadas 24 imagens
coloridas das seis emoções básicas, sendo 12 de valência negativa e 12 de valência positiva. A
tarefa go/no go será desenvolvida e validada a partir do software de acesso livre PsychoPy, semelhante ao EPrime, programa computacional para a elaboração de testes cognitivos compor-

A tarefa go/no go tem como objetivo investigar os processos envolvidos nos comporta-

tamentais (Peirce, 2007). Entende-se que a validação dessa tarefa poderá subsidiar uma série

mentos impulsivos e de autorregulação da emissão de repostas (Rossini, Macedo & Teobaldo,

de pesquisas futuras, incluindo um estudo que será desenvolvido pelos pesquisadores objeti-

2015). Recentemente, a utilização de expressões faciais nessa mesma tarefa tem sido usada

vando avaliar a relação entre o desempenho na tarefa go/no go com a ocorrência de Ansiedade

para avaliar correlatos específicos de alguns transtornos da personalidade (Iria et. al., 2012). A

Generalizada.

tarefa será desenvolvida pelos pesquisadores e passará por avaliação de profissionais com ex-

.....

periência na área de avaliação. A tarefa consiste em demonstrações de estímulos no computador e o paciente é instruído a pressionar uma tecla do computador na presença de um estímulo
“alvo” e não executar nenhuma resposta quando o estímulo não for o “alvo”. As expressões
faciais, importantes à área de avaliação psicológica, também aparecem no estudo para auxiliar
na pesquisa. Sabe-se que dentre os diferentes sinais não-verbais de expressão da emoção, as

Palavras–chave:
Avaliação Psicológica, Ansiedade, Expressões Faciais, Software.
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expressões faciais são aquelas com maior destaque, mediando boa parte das interações sociais
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EQUOTERAPIA NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA: DIÁLOGOS ENTRE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO
Autores: ¹Sandra Alves Cavalcante; 1Aline Maria Rodrigues de Sousa; 2Hilana Sousa Ferreira; 3Alexsandra
Maria Sousa Silva; 4Igor Carneiro Gomes
Instituição: ¹Graduada em Psicologia pela Faculdade Luciano Feijão - FLF; 2Graduanda em Psicologia pela
Faculdade Luciano Feijão – FLF;3Professora Faculdade Luciano Feijão - FLF ; 4Graduado pela Universidade
Vale do Acaraú - UVA

psicologia. Objetivo: Problematizar as contribuições da equoterapia e sua articulação interdisciplinar no campo da educação inclusiva. Resultados e Discussão: A prática dessa atividade deve
ser pensada em relação às culturas nacional e regional, que podem atuar como estimuladoras
desse fazer. Destaca-se que esse método exige muitos recursos financeiros para se manter, o
que finda limitando a participação dos usuários a pessoas de classes mais abastardas. Atuar
com equoterapia exige estrutura financeira que, muitas vezes, inviabiliza e impede que os mais
empobrecidos de usufruir de seus benefícios. Sobre a especificidade do fazer, é preciso reconhecer a importância da atuação interdisciplinar, as especificidades das profissões e possibilidades de articulação dos fazeres no exercício da equoterapia. Outro elemento a ser destacado

Introdução: A equoterapia é um método que o cavalo atua como agente facilitador do
processo ensino-aprendizagem. Através da relação do praticante com o cavalo, pode-se promover, progressivamente, a interação e integração social, a construção da autonomia e o for-

orientação junto à família. Conclusão: A atuação interdisciplinar exerce atuação primordial na
prática da equoterapia, favorecendo o fortalecimento de ações voltadas à promoção da saúde

talecimento da identidade. Esta prática contribui com o desenvolvimento físico, pois durante a

mental articuladas à educação inclusiva.

terapia, o paciente necessita colocar seu corpo em movimento e favorece também o desenvol-

.....

vimento cognitivo, afetivo e psicossocial. No Brasil, esse método da equoterapia vem desde a

Palavras–chave:
Equoterapia; Educação Especial e Inclusiva; Psicologia; Psicologia do Esporte.

década de 80 e, a partir de 1997, foi reconhecido como prática fundamental para a reabilitação
de pessoas com necessidades especiais pelo Conselho Federal de Medicina. Metodologia: Qualitativa, através de entrevista semiestruturada com Educador Físico, atuante há 4 anos, com
equoterapia e educação inclusiva, cuja escolha se deu pelo pouco acesso a profissionais da
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ESQUEMAS REMOTOS DESADAPTATIVOS EM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA: UM ESTUDO
QUANTITATIVO, DESCRITIVO E TRANSVERSAL
Autores: Tainá Fantin Zini ; Roberta Mestriner Barbosa ; Pâmela da Silva Eberhardt ; Leonardo da
Cunha Guimarães1,2; Leandro Alencastro Santos1,2,3; Dionéia Luciane Mendes1,2,4
Instituição: 1 Centro Universitário Cenecista de Osório (UNICNEC). Osório. Rio Grande do Sul. Brasil. 2 Serviço Escola de Psicologia do Litoral Norte (SEPLIN). Osório. Rio Grande do Sul. Brasil. 3 Universidade Federal
de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Brasil. 4 Wainer Psicologia
Cognitiva. Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Brasil.
1,2

1,2

1,2

os, de ambos os sexos, estudantes de Psicologia do primeiro semestre. A participação no estudo
foi voluntária, a aplicação individual, e os participantes receberam um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido informando os objetivos da pesquisa. Resultados: Os esquemas mais prevalentes entre a população estudada foram: Padrões Inflexíveis (N= 8), Inibição Emocional (N=
5), e Fracasso (N= 4). Dez indivíduos não tiveram ERDs acima do padrão normativo. Discussão:
Ainda que os ERDs tenham uma conotação patológica, os ERDs identificados na população de
interesse podem mostrarse adaptativos para o exercício da profissão. Isso porque profissionais
de Psicologia necessitam executar seus procedimentos impecavelmente, além de ser benéfico
manter relativa inibição emocional durante o exercício profissional. Acerca dos esquemas de
Fracasso, sabe-se que são estes que levam o indivíduo a buscar constante aperfeiçoamento de
suas técnicas e aquisição de conhecimento. Contudo, destaca-se a importância do indivíduo

Introdução: Os Esquemas Remotos Desadaptativos (ERDs) são um conjunto de emoções, memórias e sensações corporais, formados quando necessidades emocionais não são
devidamente supridas ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Estes esquemas influenciam
nas tomadas de decisão cotidianas, na formação da personalidade e, segundo alguns estudos
recentes, podem até mesmo influenciar o interesse de alguns indivíduos por áreas profissionais
específicas. Objetivo: O presente estudo teve por objetivo identificar quais ERDs são mais comuns entre estudantes de Psicologia. Método: Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo
de delineamento transversal. Foi utilizado o Questionário de Esquemas de Jeffrey Young (YSQ-

buscar fazer terapia pessoal para que as características associadas aos ERDs não se tornem
patológicas e desadaptativas.
.....
Palavras–chave:
Esquemas Remotos Desadaptativos, Interesse Profissional, Personalidade.
Contato:
-

-S3) para a coleta de dados. Por critério de conveniência, a amostra foi formada por 29 indivídu-

310

Congresso Startpsi | Edição 2018

Congresso Startpsi | Edição 2018

311

ESTUDO DE CASO: TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E O AMBULATÓRIO NEUROPEDIATRICO DO HOSPITAL
DAS CLÍNICAS DE GOIÂNIA
Autores: Iglê Cardoso Rodrigues ; Isabella Gonçalves de Medeiros Castilho de Souza ; Natália de Paula
Siqueira Costa1
Instituição: 1Pontifícia Universidade Católica de Goiás
1

1

ma importância dentro do contexto ambulatorial neuropediatrico e também uma ferramenta
imprescindível para o diagnóstico, porém esta ferramenta não se encontra sempre disponível
para o uso dos profissionais do ambulatório devido ao alto custo de cada instrumento. No caso
estudado, observou-se que a avaliação neuropsicológica foi importante para exclusão de hipóteses de retardo, e a identificação do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Discussão:
A avaliação neuropsicológica é o braço direito dos neurologistas e pediatras do ambulatório
neuropediatrico do Hospital das Clínicas de Goiânia, porém devido aos custos elevados não
são utilizados com a devida frequência. A maioria dos casos que necessitam de uma avaliação

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo compreender a importância da neu-

neuropsicológica, quando não passam pelo procedimento no próprio ambulatório, são enca-

ropsicologia no ambulatório de neuropediatria do Hospital das Clínicas de Goiânia. Além de

minhados para clinicas particulares, já que a demanda é alta e o material escasso. As médicas

buscar entender o grau e a importância da Avaliação neuropsicológica como ferramenta diag-

entrevistadas mostram-se resolutas em relação a necessidade do neuropsicologo dentro do

nóstica em um caso de Transtorno do Espectro Autista. Introdução: No ambiente ambulatorial

ambulatório, pois é a partir desse profissional que grande parte dos diagnósticos são feitos.

o psicodiagnóstico encontra-se útil e presente, mostrando-se extremamente importante para o

.....

neuropsicólogo e o neurologista/psiquiatra infantil no contexto hospitalar, pois assegura o profissional em relação a(s) disfunção(s) encontrada(s) e direciona a reabilitação do paciente e sua
família. Métodos: Para tanto, realizamos uma pesquisa de abordagem qualitativa envolvendo
um estudo de caso sobre uma paciente com Transtorno do Espectro Autista e duas entrevistas
semiestruturadas com profissionais da saúde envolvidos no caso em questão. Resultados: A

Palavras–chave:
Avaliação neuropsicológica; Neuropsicologia; Hospital das Clínicas de Goiânia; Transtorno do Espectro Autista.
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partir da entrevista pode-se obter os seguintes dados: a avaliação neuropsicológica é de extre-
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ESTUDO DE FISSURA ALIMENTAR EM POPULAÇÃO DE
PESSOAS COM OBESIDADE
Autores: Mirna Brilmann¹; Natália Boff¹; Felipe Gonçalves Ferronatto¹; Lauren Heineck de Souza¹; Margareth da Silva Oliveira¹
Instituição: ¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

dada pelo Grupo de Avaliação e Atendimento em Psicoterapias Cognitivas e Comportamentais
(GAAPCC) da PUCRS e não possui ponto de corte, sua pontuação varia de 15 até 75, sendo que
quanto maior a pontuação, mais o sujeito apresenta fissura por alimentos. Resultados: Em relação ao sexo dos participantes, 14,9% da amostra foram homens e 85,1% eram mulheres. Os
participantes tinham idades de 19 a 75 anos, com média de 36,47 anos. A maioria da amostra
(42,5%) tinha Pós Graduação Completa e IMC médio de 34,30 (DP=3,8). No que se concerne os
resultados da escala, seu escore médio foi de 46,17 (DP=16,38) o que indica que essa população
tem uma pontuação alta e apresenta alguns sintomas de fissura alimentar. Discussões: Os da-

Introdução: A fissura alimentar se caracteriza pelo intenso desejo de consumo de certos

dos denotam uma forte prevalência de índices altos de IMC, concomitantes a escores altos de

alimentos, os quais acabam propiciando prazer imediato ao sujeito em decorrência de níveis

fissura alimentar, demonstrando uma possível relação entre ambas variáveis.

elevados de serotonina e endorfina no cérebro. Além disso, está diretamente ligada a adicção

.....

alimentar e obesidade, sendo responsável por comorbidades clínicas, psiquiátricas e mortes,
sendo um assunto pertinente para o campo científico. Objetivo: Este estudo tem por objetivo
descrever o perfil da amostra de indivíduos com obesidade em estudo sobre fissura alimentar.
Método: Trata-se de um estudo descritivo. Os participantes foram recrutados por conveniência,
com intermédio de mídias online. Participaram do estudo 87 voluntários, os quais assinaram

Palavras–chave:
Fissura Alimentar; Perfil de população; Validação.
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um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e responderam aos Questionários de Dados
Sócio-demográficos e o Food Craving Questionnaire Trait-reduced, uma escala do tipo Likert,
de 15 questões, que avalia o nível de fissura alimentar do sujeito. Esta escala está sendo vali-
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EU NÃO FAÇO ISSO PORQUE EU QUERO: O USO DO PSICODIAGNÓSTICO NA ORGANIZAÇÃO PSÍQUICA DE UM
ADOLESCENTE BORDERLINE
Autores: Fernanda Guiter , Jaqueline Aquino , Tatiana Tostes
Instituição: 1Universidade de Fortaleza – UNIFOR
1

1

1

e IFP –II, EAC-IJ e entrevista de devolução. Os resultados indicaram que o adolescente tem necessidade de suporte, imaturidade , insegurança, impulsividade e por vezes agressividade com
falta de elementos estabilizadores. Apresenta dificuldade de elaborar conflitos e anseios, como
também baixa tolerância a frustração. E ainda que de forma muito discreta apresenta medo
que seus impulsos o conduzam a perda de equilíbrio, dificuldade de traquejo social nas relações cotidianas, porém demonstra muita facilidade em dialogar com pessoas desconhecidas.
Em situações aversivas tem baixo autocontrole podendo ser agressivo, apresentando ainda sintomas de stress, em fase de quase-exaustão. Durante o processo avaliativo, percebeu-se que

Este estudo tem por finalidade apresentar a discussão do caso clínico suscitada à partir
de um psicodiagnóstico realizado na disciplina de Estagio Clinico II da graduação em psicologia
da Universidade Fortaleza.
Trata-se, portanto, da avaliação psicológica de um adolescente de 16 anos que se encontra institucionalizado, solicitada pelo coordenador do acolhimento no intuito de confirmar
o diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline, previamente estabelecido por outro
profissional. Para tanto, foi realizado um psicodiagnóstico do tipo compreensivo com a finalidade de obter uma compreensão do cliente em sua totalidade.
Ocorreram nove sessões de 50 minutos entre os meses de fevereiro a junho de 2018.
Foram realizadas: entrevistas iniciais; aplicação de instrumentos como HTP, PFISTER, ESA, IHS,
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o avaliando., iniciava seu processo de organização psíquica, fazendo novos projetos para o futuro e com o desejo de receber ajuda e ser mais colaborativo no acolhimento em que reside.
Conclui-se que o adolescente tem um bom prognostico caso o mesmo seja acompanhado por
uma equipe interdisciplinar e inicie um processo psicoterápico individual, grupal e tratamento
farmacológico.
.....
Palavras–chave:
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EVIDÊNCIAS DE VALIDADE E FIDEDIGNIDADE DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA DE LEITURA
TEXTUAL - AFLET
Autores: Gabriella Koltermann, Juliana Burges Sbicigo, Natália Becker, Camila Schorr Miná, Fabiane Puntel
Basso, Luciane da Rosa Piccolo e Jerusa Fumagalli de Salles
O Instrumento de Avaliação da Fluência de Leitura Textual (AFLeT) avalia as habilidades
de fluência de leitura textual oral por meio de um texto narrativo. O instrumento é destinado
a crianças brasileiras, de 7 a 10 anos de idade, do 2º ao 4º ano escolar do Ensino Fundamental
(EF). O AFLeT já possui estudos de validade de conteúdo com base nos princípios psicométricos.
Neste trabalho, o objetivo foi verificar as evidências de validade convergente e de critério e a
fidedignidade do AFLeT. Participaram do estudo 209 crianças, 100 de escola privada e 109 de
escola pública, entre 7 e 10 anos (M = 8,68, DP = 0,93), do 2° ao 4° ano do EF de Porto Alegre,
São Leopoldo e Morro Reuter/RS. Os instrumentos utilizados foram o AFLeT - versão completa
e reduzida, tarefa de Leitura de Palavras e Pseudopalavras Isoladas (LPI), Fluência de leitura de
palavras (TFL) e Nomeação Seriada Rápida (NSR) de letras, números e figuras. Para análise de
validade convergente, foram realizadas correlações de Spearman entre o AFLeT, TFL, NSR e LPI.
Para análise de validade de critério, realizaram-se correlações de Spearman com idade e nível
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socioeconômico (NSE). Além disso, compararam-se os desempenhos no AFLeT por ano escolar
e tipo de escola. A consistência interna foi avaliada através da concordância entre pontuadores
(Coeficiente de Correlação Intraclasse - ICC, IC: 95%) e a correlação entre os itens do instrumento. Considerando as versões ampliada e reduzida do instrumento, as correlações entre o AFLeT
e o TFL variaram entre 0,24 e 0,93 (p &lt; 0,05), entre 0,28 e 0,77 para as tarefas de NSR (p &lt;
0,05) e entre 0,23 e 0,76 para a LPI (p &lt; 0,05). Já as correlações entre os itens do AFLeT e idade
variaram entre 0,16 e 0,36 (p &lt; 0,05) e entre 0,17 e 0,45 (p &lt; 0,05) para o NSE. Os valores do
ICC variaram entre 0,66 e 1,00 (p &lt; 0,05) e as correlações entre os itens variaram entre -0,10 e
0,98 (p &lt; 0,05). O AFLeT discriminou grupos por ano escolar, crianças do 4° ano apresentaram
desempenho superior às de 2° e 3° anos (p &lt; 0,05) e por tipo de escola, crianças de escolas
particulares apresentaram desempenho superior às de escolas públicas (p &lt; 0,05). Conclui-se
que o AFLeT apresenta evidências de validade e fidedignidade satisfatórias, o que viabiliza seu
uso na pesquisa e na investigação clínica da fluência de leitura textual oral de crianças em diferentes contextos.
.....
Palavras–chave:
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GAMIFICANDO: QUANDO É INTELIGENTE ENTRAR NO
JOGO
Autores: Sheila Pompéia Couto1
Instituição: 1Pensar – Desenvolvimento Humano Ltda
O presente trabalho apresenta o relato de uma experiência de reestruturação da relação de uma criança com jogos eletrônicos e tecnologia em geral. O desafio consistiu em auxiliar
um menino de 7 anos a estabelecer uma relação saudável com a tecnologia e limites sobre
seu tempo para jogos eletrônicos. A autora aprofundou seus conhecimentos acerca do tema
gamificação e utilizou linguagem e elementos dos mesmos como forma de quebrar barreiras e

dentro de sua rotina, sem prejuízo escolares nem sociais. Chegou-se à conclusão que, muito
melhor do que proibir ou simplesmente limitar, é fundamental orientar e educar para a realidade da tecnologia na vida das crianças. O diferencial desse trabalho foi demonstrar que, os
mesmos elementos que atraem as crianças para os jogos, podem ser utilizados para facilitar
esse processo. O estudo da gamificação pode auxiliar a criar formas de lidar com esse desafio
educacional atual.
.....
Palavras–chave:
Jogos. Educação. Limites. Gamificação.
Contato:
sheilacouto@pensartransforma.com.br

estabelecer limites de um modo que fosse percebido como desafiador e divertido pelo garoto.
Uma rotina de missões e conquistas foi instaurada na família, elementos visuais foram utilizados para acentuar a linguagem de jogo, temas pertinentes passaram a fazer parte dos diálogos
no grupo, o menino passou a frequentar uma escola de programação para crianças. Ao longo
de 08 (oito) meses a metodologia foi testada e aprimorada. O resultado foi o estabelecimento
de uma nova relação com a tecnologia. O menino passou de passivo a ativo, pois interessou-se
por produzir jogos ao invés de apenas jogá-los, tomou conhecimento dos perigos e pequenos
procedimentos necessários à segurança, e conseguiu manter todas as demais atividades diárias
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INFLUÊNCIA DA SATISFAÇÃO PROFISSIONAL E O ENGAJAMENTO NAS OCUPAÇÕES PROFISSIONAIS
Autores: Lucilene Tofoli1; Rodolfo Augusto Matteo Ambiel1
Instituição: 1Universidade São Francisco
Os indivíduos das mais diversas profissões passam por diferentes áreas de atuação profissional, expostos a um desenvolvimento contínuo em diferentes estágios de adaptação em
sua carreira, demonstrado pela capacidade de adaptar-se ou não. Enquanto que Satisfação no
Trabalho é definido como um estado subjetivo em que a percepção desse construto com uma
situação ou evento poderá variar de pessoa à pessoa, de circunstância para circunstância e ao
longo do tempo, para que o indivíduo esteja sujeito à influência de forças internas e externas
ao ambiente de trabalho. O objetivo deste estudo foi verificar as diferenças entre os níveis de
complexidade das ocupações (operacional, profissional, técnico, liderança e gestão) em relação à satisfação no trabalho e a adaptação de carreira. A pesquisa contou com uma amostra

de Ciclos de Adaptação de Carreira (ECAC), que tem o objetivo de avaliar em duas dimensões,
sendo elas: Fator 1 (adaptação) e Fator 2 (não adaptação). O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em pesquisa e os dados foram coletados por mídia social. O resultado encontrado
na Análise de Pearson indica significância de magnitude fraca (0,10 a 0,29), com tendência de
correlação positiva entre os instrumentos, porém quando esses instrumentos correlacionados
com as ocupações profissionais demonstram tendências distintas de correlações. Por exemplo,
a ocupação analistas/assistentes que demonstram uma tendência de maior adaptação em relação a dimensão salário (0,25**), e Liderança que demonstra tendência em desadaptar-se nas
dimensões colegas (-0,28) e natureza do trabalho (0,36*), quando esses demonstram menores
pontuações em satisfação no trabalho. Enfim, o estudo indicou que as ocupações apresentaram
relações com satisfação no trabalho e ciclos de adaptação de carreira, diferenciando-se com o
nível de complexidade (operacional, profissional, técnico e liderança), atuando como uma variável relevante em processos de desenvolvimento e orientação de carreira.

composta por 446 profissionais, idade média de 34,29 anos (DP=12,10), nível de escolaridade

.....

predominante superior completo (60%), 64,8% do sexo feminino, com uma predominância do

Palavras–chave:
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estado de São Paulo (85,7%) . Como instrumentos foram utilizadas a Escala de Satisfação no
Trabalho (EST), composto por cinco dimensões: colega, salário, chefia, promoção e natureza do
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INTERAÇÃO SOCIOCOMUNICATIVA NO TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): ESTUDO DE CASO
Autores: Lucia Cerlita Colpo1; Regina Basso. Zanon1; Fernanda Aparecida Szareski Pezzi1; Gabriela Lima1
Instituição: 1Sociedade educacional Três de Maio- SETREM
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado pelo desenvolvimento acentuadamente atípico e prejudicado nas interações sociocomunicativas e comportamentais (APA,
2014). Segundo Bosa, Zanon e Backes (2013) a criança com TEA apresenta dificuldades no desenvolvimento de habilidades que envolvem a compreensão e expressão de comportamentos
sociocomunicativos no contexto social. Tais características variam de pessoa para pessoa, na
maneira e no grau de severidade. Desta forma, este trabalho tem por objetivo descrever uma
avaliação realizada em uma Clínica-Escola de Psicologia. O participante foi um menino com 6
anos, aqui denominado Pedro. Os instrumentos utilizados foram: entrevistas com os pais, professora e fonoaudióloga; Sistema PROTEA-R de Avaliação da Suspeita do Transtorno do Espectro
Autista (Bosa &amp; Salles, 2018; Bosa, Zanon &amp; Backes, 2016); observação na escola onde

gou brinquedos oferecidos e executou ações solicitadas, seguindo o mesmo foco de atenção,
reproduziu gestos e/ou ações, aceitou o engajamento social, e em alguns momentos buscou a
avaliadora com o intuito de convidá-la para brincadeira não mediada por objetos. Observou-se
reciprocidade afetiva, troca de turnos. Apesar de tal comportamento, o menino evidenciou algumas dificuldades de Atenção Compartilhada, especialmente no componente de iniciativa. Sua
prosódia apresentou-se alterada, por vezes repetiu frases de jogos, desenhos e filmes, utilizando expressões em inglês. No contexto escolar, Pedro apresentou dificuldades na interação com
os colegas e para manejar o barulho na sala de aula. Com base na avaliação, constatou-se que
Pedro apresenta dificuldades nas habilidades sociocomunicativas e comportamentais, que possivelmente estão relacionadas ao TEA. Ressalta-se a importância da avaliação e da intervenção
nestes casos, a fim de um prognóstico mais favorável.
.....
Palavras–chave:
Transtorno do Espectro Autista; Interação sociocomunicativa; Avaliação.
Contato:
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o menino estuda. Os dados foram analisados descritivamente e a partir de uma abordagem
qualitativa os resultados da avaliação. Durante as sessões, Pedro entregou ou mostrou objetos,
parecendo querer compartilhá-los, coordenando gestos com olhar. De maneira frequente, pe-
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INTERESSE DE ADULTOS BRASILEIROS SOBRE TRANSTORNOS MENTAIS
Autores: Heloisa Toledo da Silva1; Bruna Fragoso Rodrigues1; Clarissa Tochetto de Oliveira1; Ana Cristina
Garcia Dias2
Instituição: 1Universidade Federal de Santa Maria; 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul

neurocognitivos, e i) outros. Os participantes poderiam marcar mais de uma resposta. Os dados
foram submetidos a análises descritivas para caracterização da amostra. Posteriormente, foram
calculadas as frequências do interesse sobre determinados transtornos mentais. Os resultados
mostraram maior interesse dos participantes por transtornos de ansiedade, de humor e de
personalidade e menor interesse por transtornos alimentares e relacionados a substâncias. As
frequências indicam ainda maior interesse por parte dos estudantes de graduação e psicólogos
sobre transtornos mentais do que as demais profissões e, contrariamente, os profissionais das

A falta de informação sobre transtornos mentais pode prejudicar pessoas com e sem
diagnóstico psiquiátrico, pois impede que os indivíduos busquem e/ou se mantenham em tratamento. O objetivo deste estudo foi identificar sobre quais transtornos mentais as pessoas gostariam de receber informações. A amostra foi composta por 564 pessoas (77,4% mulheres) com

ciências agrárias e funcionários públicos são os menos interessados em obter tais informações.
Conclui-se que o interesse de adultos brasileiros sobre transtornos mentais indica a necessidade de alfabetização psicológica por meio de estratégias de fornecimento de informações sobre
determinado transtorno, de acordo com o interesse da população.

idades entre 18 e 76 anos (M=28,75; DP=9,46). A maior parte da amostra era proveniente do es-

.....

tado do Rio Grande do Sul (63,0%), enquanto o restante era de São Paulo (7,0%), Santa Catarina

Palavras–chave:
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(5,3%), Rio de Janeiro (4,5%), Paraná (4,1%) e demais estados brasileiros (16,1%). Os dados foram
coletados online por meio de um questionário para caracterização da amostra e a pergunta:
sobre quais transtornos mentais você gostaria de saber mais? Foram apresentadas as opções:

Contato:
heloisatolledo@gmail.com

a) não gostaria de saber mais sobre transtornos mentais, b) transtornos do humor, c) transtornos de ansiedade, d) transtornos alimentares, e) transtornos de personalidade, f) transtornos
relacionados a substâncias ou transtornos aditivos, g) transtornos da infância, h) transtornos
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INTERVENÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS PRECOCE-PREVENTIVAS DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS: INTEGRAÇÃO
DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
E DE ESTIMULAÇÃO EM ESCOLARES
Autores: Fernanda Tais Apolo¹, Janice da Rosa Pureza² ; Rochele Paz Fonseca²; Caroline de Oliveira Cardoso³
Instituição: ¹Universidade Feevale; ²Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); ³Professora Adjunta da Faculdade de Psicologia da FEEVALE | Orientadora do trabalho
RESUMO: No intuito de fortalecer a interface entre neurociência, neuropsicologia e educação, pesquisas propõem a criação de programas e intervenções voltadas para área da neuropsicologia com aplicabilidade no âmbito escolar. Existem estudos voltados aos professores e
estudos com crianças visando estimular as habilidades cognitivas. No entanto, até o momento,
parece não existir um estudo integrando essas duas modalidades. Frente a isso, esse estudo
buscou investigar a efetividade da integração dos programas de capacitação de professores
(CENA) e de estimulação precoce-preventivo em escolares (PENcE) para estimular as FE e processos correlatos em crianças do 3° do Ensino Fundamental. Em um segundo momento, buscou-se verificar se houve efeito e transferência para outras habilidades cognitivas. Participaram
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dessa pesquisa duas professoras (n= 1 professora no GE e n=1 professora no GC), ambas lecionavam no 3° do ensino fundamental em uma escola pública e 25 crianças, que foram subdivididas em dois grupos: grupo experimental (GE) (n=12) e grupo controle (GC) (n=13). O estudo foi
conduzido em 4 etapas: (1)implementação do CENA; (2) avaliação préintervenção das crianças,
(3) implementação do PENcE, (4) avaliação pósintervenção das crianças. Os grupos não se diferenciaram em nenhuma medida na avaliação pré-intervenção. De um modo geral, na comparação dos grupos, verificouse o GE apresentou ganhos significativos de controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Houve efeito de transferência para outras habilidades cognitivas (atenção
auditiva, memória episódica de curto prazo, capacidade de iniciação), sendo que o GE superou
o GC. Assim, a integração do CENA e do PENcE pode ser considerada uma proposta de intervenção que parece proporcionar benefícios as crianças em idade escolar, com aperfeiçoamento
das FE e processos relacionados. As evidências apresentadas neste estudo corroboram com os
resultados de outras pesquisas, as quais também alcançam efeitos profícuos, além disso, acredita-se que pesquisas como essa possibilitam a continuidade do diálogo entre neuropsicologia
e educação.
.....
Palavras–chave:
Funções Executivas. Intervenção Neuropsicológica. Estimulação Cognitiva.
Contato:
fhe_apollo@hotmail.com
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INVENTÁRIO DE ADIAMENTO DE GRATIFICAÇÃO(DGI-35):
PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA VERSÃO BRASILEIRA
Autores: Gabriel Loureiro Figueira ; Vinícius do Carmo Oliveira de Lemos ; Bruno Figueiredo Damásio
Instituição: 1Instituto de Psicologia/UFRJ
1

1

1

ajustadas (WLSMV). Os resultados da AP sugeriram cinco fatores para os dados. Entretanto, os
itens do fator de gratificações físicas apresentam altas cargas cruzadas, tendo a se agrupar no
fator de realização. Os índices de ajuste dessa estrutura não foram satisfatórios. Devido à alta
correlação entre os fatores de gratificações físicas e realização, foi também avaliado um modelo
com quatro fatores, em que os itens destes dois fatores comporiam um domínio único. Esses
resultados, porém, também não foram adequados. Assim, optou-se por excluir o fator de gratificações físicas. A versão brasileira, portanto, foi apresentada como DGI-28, composta pelos
fatores: (1) comida, (2) interações sociais, (3) dinheiro, e (4) realização. Os resultados nacionais

Resumo: O Inventário de Adiamento de Recompensa (Delayed Gratification Inventory

são discutidos com base na literatura vigente.

– DGI-35) foi desenvolvido para avaliar os diferentes níveis de adiamento de recompensas pre-

.....

sentes na população geral. A teoria pressupõe a existência de cinco fatores: (1) comida, (2)

Palavras–chave:
Desvalorização pelo atraso; recompensa; comportamento impulsivo; psicometria; análise fatorial;
testes psicológicos.

gratificações físicas, (3) interações sociais, (4) dinheiro, e (5) realização. No estudo original de
validação da escala, o instrumento apresentou boa consistência interna e validade externa. O
objetivo desse estudo é apresentar os procedimentos de adaptação e as propriedades psicométricas do DGI-35 em uma amostra brasileira. Participaram do estudo 405 participantes (61.2%

Contato:
gabrielloufi@gmail.com

mulheres), selecionados por conveniência, com idades entre 18 e 46 anos (M = 22.32, DP =
4.782). Foram realizadas análises fatoriais exploratórias com o objetivo de avaliar a dimensionalidade da escala. O número de fatores a ser retido foi avaliado por meio da Análise Paralela. O
método de estimação utilizado foi o dos mínimos quadrados ponderados com média e variância
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INVESTIGAÇÃO ACERCA DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
UTILIZADAS POR DOCENTES JUNTO A ALUNOS COM TEA
NAS ESCOLAS DE ENSINO REGULAR CRUZ ALTA-RS
Autores: Carla Rosangela Binsfeld ; Mariane Manente ; Vanessa da Silveira ; Rose Terra ; Cristiane da
Rosa1; Juliana Oliveira Fank1; Daniela Copetti Santos2
Instituição: 1Pensée - Centro Integrado de Saúde Mental e Gestão; 2Instituto Federal do Rio Grande
do Sul – Campus Santa Rosa; 3ICCA- Instituto de Cardiologia de Cruz Alta
1

1

1

1

finalidade conhecer a visão dos profissionais da rede pública de ensino e as dificuldades mapeadas por um aluno matriculado na rede. A criança é um aluno autista de dez anos de idade,
estudante do segundo ano do Ensino Fundamental de uma escola regular da cidade de Cruz
Alta - RS. O aluno possui muitas dificuldades devido ao seu quadro, apresenta uma forma própria de comunicação com a família e com a professora. Em sala de aula, o menino consegue
realizar as atividades, porém está demonstrando um rendimento muito baixo nos últimos meses. Considerando que não há comprometimento cognitivo, sua capacidade de aprendizagem é
semelhante à dos colegas sem deficiência, exceto pelo fato de que, se o aluno encontrar dificuldades de comunicação na escola, sua aprendizagem poderá ser comprometida. Resultados: É

Introdução:Na contemporaneidade, o Transtorno Espectro Autista – TEA está presente
no cotidiano da sociedade, sendo que, na maioria das vezes, as pessoas não estão suficientemente informadas para lidar e conviver com essas diferenças. Conforme Schmidt (2013) é
necessária determinadas habilidades e competências essenciais ao ato pedagógico, como o
desenvolvimento de alternativas metodológicas mais efetivas para esse aluno ou a adaptação
dos conteúdos e atividades. Segundo Schwartzman (1994), crianças autistas têm comprometimento nas três áreas: comunicação, comportamento e interação social. Objetivo: Investigar as
praticas pedagógicas e a capacidade dos docentes da rede pública em relação ao aluno com
TEA.. Desenvolvimento da prática: pesquisa constitui-se como um estudo de caso, tendo como
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importante que tenha um bom vínculo entre as profissionais de sala de aula e sala de recursos
para que façam atividades complementares a fim de garantir o melhor desempenho do aluno
em um processo continuado.É importante sempre que a escola ofereça cursos de capacitação
para que todos possam aprender formas de interagir e estimular a aprendizagem desse aluno
incluído; Considerações finais: Fez-se uma reflexão acerca da importância de se garantir que
as dificuldades no processo sejam amenizadas, discutidas, a fim de que sejam solucionadas de
forma criativa pelos gestores, professores, funcionários da escola e também pela família do aluno, para que o ambiente escolar seja acolhedor o suficiente para que o aluno possa dentro de
suas capacidades desenvolver-se produzindo cada vez mais conhecimento. Caso o aluno preci-

Congresso Startpsi | Edição 2018

333

se estudar em um ambiente que não lhe ofereça atrativos para o conhecimento, não consiga se
fazer compreender, não consiga socializar com os demais colegas, certamente apresentará um
quadro de dificuldade de aprendizagem que pode ser evitado pela escola e pela família desde
que considerem a singularidade desse sujeito.
.....
Palavras–chave:
AUTISMO, DOCENTE, PRÁTICA PEDAGÓGICA, EDUCAÇÃO.
Contato:
-
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MAPEAMENTO DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE SANTA
MARIA
Autores: Ana C. S. Magnago¹; Samara S. Santos¹; Claudia S. Scaramussa¹; Franciele K. Farias¹; Letícia B.
Flores¹
Instituição: ¹Universidade Federal de Santa Maria
Este trabalho deriva de uma pesquisa de mestrado que visa mapear a Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher no município de Santa Maria. A violência é um fenômeno

de 2017, no site Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), visualizando os serviços cadastrados como parte da rede no município pesquisado. Apenas dois serviços estavam mapeados,
sendo eles o Serviço de Abrigamento e a Delegacia de Polícia Especializada de Atendimento à
Mulher (DEAM). A partir destes resultados podemos ver que a rede está defasada, oferecendo
atendimento a apenas um dos eixos da PNE, o de enfrentamento e combate. Isso indica que, as
mulheres, vítimas ou não de violência, se encontram desamparadas por um sistema de governo
que deveria protege-las e auxiliá-las a identificar situações de violência. É necessário ampliar a
rede de forma a abranger todos os eixos da política, investindo, principalmente, na prevenção
das violências. Não é apenas com medidas punitivas aos agressores que os índices de violência
contra a mulher serão reduzidos.

multifacetado. Ele se apresenta de várias formas e todas as suas especificidades devem ser

.....

consideradas. A violência contra as mulheres é uma delas e necessita ser entendida através da

Palavras–chave:
Cultura, Violência contra a Mulher, Políticas Públicas.

dimensão de gênero, a partir da construção social, política e cultural da(s) masculinidade(s) e feminilidade(s). Assim, o enfrentamento a esse tipo de violência precisa ser feito pelo Estado e pelos órgãos correspondentes de modo intersetorial e multidimensional. A rede de enfrentamen-

Contato:
anasmagnago@gmail.com

to prevista pelo Plano Nacional de Enfrentamento (PNE) de 2011 é estruturada em quatro eixos:
Prevenção; Assistência; Enfrentamento e combate; Acesso e garantia de direitos. Objetiva-se
com esse trabalho refletir sobre a oferta de serviços constitutivos da rede de enfrentamento no
município analisado. A reflexão foi construída a partir do levantamento, realizado em outubro
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MEDIDAS PARA AVALIAR RESULTADOS DE TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL
Autores: Bruna Holst ; Marina Friedrich ; Natália Coimbra ; Carolina Saraiva de Macedo Lisboa
Instituição: 1Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS
1

1

1

1

em estudos da abordagem cognitivo-comportamental. Método: Cinco bases de dados foram
examinadas, sem limitação de tempo; para cada base, dois juízes independentes realizaram a
seleção dos registros e aplicaram os critérios de exclusão e inclusão. Resultados: O banco final
compreendeu nove registros, sendo sete estudos da área cognitivo-comportamental e dois da
abordagem comportamental. Seis estudos tiveram delineamento quantitativo, dois são estudos
de caso e um delineamento misto. Nenhum instrumento projetivo foi utilizado, somente medidas psicométricas. Foram listados 28 instrumentos utilizados, que serão apresentados. Conclusão: Foram encontrados nove estudos brasileiros na área da psicoterapia cognitivo-comporta-

Introdução: A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem de tratamento men-

mental e comportamental com crianças e adolescentes que tenham empregado algum tipo de

tal caracterizada pela identificação de padrões de comportamento, crenças e pensamentos as-

medida de avaliação destas intervenções. Percebe-se a escassez de registros, considerando a

sociados a múltiplos transtornos psiquiátricos e ao sofrimento mental. Quando direcionada

falta de limitação temporal. Ressalta-se a importância de investimento na área da psicoterapia

a crianças e adolescentes, visa desenvolver habilidades que permitam o alívio do sofrimento

baseada em evidências com crianças e adolescentes, e a necessidade de que os instrumentos

e o estabelecimento de padrões de comportamento saudáveis, através de intervenções com

utilizados apresentem evidências de validade para a população em questão.

o paciente e sua família. Partindo dos pressupostos da psicoterapia baseada em evidências,
esforços vem sendo feitos por pesquisadores e clínicos da área por desenvolver medidas de
avaliação dos resultados destes tratamentos psicológicos, que possam auxiliar no diagnóstico e
medir o processo e progresso das intervenções ao longo do tempo. Objetivo: O presente estudo
deriva de uma revisão sistemática mais ampla, que objetivou investigar delineamentos de pesquisa e instrumentos utilizados em estudos brasileiros centrados em intervenções psicoterápi-

.....
Palavras–chave:
Contato:
-

cas com crianças e adolescentes. Neste recorte, iremos apresentar os instrumentos utilizados
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MODULAÇÃO DA MEMÓRIA DE RECONHECIMENTO SOCIAL POR NEUROTRANSMISSORES NO HIPOCAMPO
DORSAL E AMÍGDALA BASOLATERAL
Autores: Lucas Aschidamini Marcondes¹, Carolina Garrido Zinn¹, Nicolas Clairis², Lorena Evelyn Silva Cavalcante¹, Cristiane Regina Guerino Furini¹, Jociane de Carvalho Myskiw¹ e Ivan Izquierdo¹.
Instituição: ¹ Centro de Memória, INsCer, PUCRS; ² Département de Biologie, Ecole Normale Supérieure de
Lyon

tos. O tempo dispendido explorando o co-específico novo em relação ao familiar foi considerado medida de memória. Resultados: Anisomicina (Ani, 100 μg/lado), inibidor da síntese proteica,
intra-CA1 ou intra-BLA causou prejuízo na formação da MRS. Em CA1, Timolol (Tim, 1.0 μg/lado),
antagonista betaadrenérgico, SCH23390 (SCH, 1.5 μg/lado), antagonista D1/D5 dopaminérgico e
ranitidina (Rani, 17.5 μg/lado) antagonista H2-histaminérgico, prejudicaram a MRS. Na BLA, Isoproterenol (Iso, 10.0 μg/lado), agonista beta-adrenérgico e SKF3839 (SKF, 12.5 μg/lado), agonista
D1/D5 resultaram em déficit da MRS. Em todos os casos, a coinfusão de agonista+antagonista
reverteu os déficits. Discussão: A participação de CA1 e da BLA foi demonstrada já que a inibição de síntese proteica em ambas resultou em déficit de memória. Em CA1, os dados sugerem

Introdução: A memória de reconhecimento social (MRS) é essencial para estabelecer
interações sociais e formar grupos. A amígdala e o hipocampo participam na formação de diversos tipos de memória, as quais são moduladas por neurotransmissores como dopamina
(DA), noradrenalina (NA) e histamina. Entretanto o papel destas estruturas e moléculas na MRS

modulação positiva da MRS por dopamina e histamina, e negativa por noradrenalina. Na BLA,
houve modulação positiva por noradrenalina e histamina, e negativa por dopamina. Estes achados revelam uma complexa modulação do processamento da MRS, com neurotransmissores
exercendo influências distintas em cada estrutura.

é pouco conhecido. Objetivos: Estudar a participação da amígdala basolateral (BLA), da região

.....

CA1 do hipocampo e dos neurotransmissores DA, NA e histamina na formação da MRS. Méto-

Palavras–chave:
Memória, aprendizado, reconhecimento social, amígdala, hipocampo.

dos: Ratos wistar machos adultos (3 meses de idade) foram submetidos à tarefa de reconhecimento social, cujo treino consistiu na exposição por 1h a um co-específico juvenil (22-30 dias de
idade). Imediatamente após, os adultos receberam infusões de drogas intra-CA1 ou intra-BLA.

Contato:
lucasmarcondes@hotmail.co.uk

24h após, os ratos adultos foram expostos ao juvenil familiar e a um novo juvenil, por 5 minu-
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NEURO REABILITAÇÃO COM JOGOS ELETRÔNICOS CONTROLADOS PELO MOVIMENTO CORPORAL EM IDOSO
PORTADORES DE COMPROMETIMENTO COGNITIVO
LEVE AMNÉSICO (A CCL)

ticipantes foram divididas em Grupo Experimental (GE) e Grupo Controle (GC) para cada nível

Autores1: Simone Assis, Jociane Myskiw , Leticia Pettenuzzo , Carla Schwanke , Angelo Bós , Marcio Pinho ,
Irenio Gomes Orientador : Ivan Izquierdo
Instituição: 1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande de Sul; PPG Gerontologia Biomédica; Escola
de Medicina: Instituto de Geriatria e Gerontologia , Instituto do Cérebro , Centro de Memória

de duas vias mais medidas repetidas demonstra interação entre sessão, educação e grupo. A

Introdução Praticar ao longo da vida atividades como estudo, trabalho e lazer promo-

imediata e memória geral. E manutenção do desempenho no grupo de idosas com ensino su-

vem o que a ciência denomina de reserva cognitiva, uma forma de resiliência cerebral que torna

perior. Discussão: Os achados sugerem que o potencial do efeito na memória das idosas com

o indivíduo que a possui mais tolerante ao declínio patológico da cognição do que outros. E

ensino fundamental pode ser equiparado ao benefício de ter uma escolaridade mais alta. Pode-

manter a pratica destas atividades tardiamente na vida pode aumentar esta reserva e reduzir o

mos concluir que o treino cognitivo promoveu a consolidação do aprendizado nas idosas com

risco de Alzheimer

baixo nível educacional.

Objetivo: Verificar os efeitos da neuro reabilitação com o uso Microsoft Kinect Sensor na
cognição de idosos portadores de a CCL agrupados em três níveis educacionais ensino fundamental, médio e superior.
Métodos: 89 idosas com aCCL completaram o período de intervenção cognitiva. As par-
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educacional. O GE contou com 44 participantes e o GC com 45. O período da intervenção cognitiva foi de 3 meses, 12 semanas, 24 sessões (60 min) por 2 vezes/semana com total de 24 h.
Foram realizadas avaliações de desempenho cognitivo com testes neuropsicológicos antes e
após as 24 sessões de intervenção. O GC participou das avaliações de desempenho cognitivo
e de encontros com o time de pesquisadores. Foi administrada a WMS III. Resultados: ANOVA
intervenção cognitiva melhorou o desempenho das idosas com ensino fundamental em todas
as medidas de memória WMS III. Enquanto que melhorou o desempenho das idosas com ensino
médio em algumas medidas de memória como, memória auditiva imediata e tardia, memória

.....
Palavras–chave:
Treino Cognitivo, idosas, consolidação de memória, aprendizagem, escolaridade.
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NORMAS PRELIMINARES DA ESCALA DE INTOLERÂNCIA
À INCERTEZA (IUS-12) NO BRASIL
Autores: Roberta Pozzi Kretzmann1; Gustavo Gauer2
Instituição: 1Psicóloga, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Psicologia do
Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ; 2Psicólogo, Professor Associado do Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e Personalidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Método: Foram calculados os escores brutos dos participantes de acordo com seu percentil correspondente assim como foram apresentados seus escores T. O ponto de corte para a amostra
foi calculado de acordo com o intervalo semiquartílico da mediana. Resultados: A média dos
escores foi 38.70 95% IC [37.95, 39.46]. Os resultados podem ser interpretados através do intervalo semiquartílico da mediana (escore bruto 39), IC [31.5, 46.5]. Desta forma, escores abaixo do
percentil 25 (escore bruto 31) são considerados nível baixo de intolerância à incerteza, enquanto escores acima do percentil 75 (escore bruto 46) são considerados altos. Discussão: Os dados
apresentados fornecem comparações de escores entre um indivíduo e um grupo de referência

Introdução: O desenvolvimento tecnológico-científico, juntamente com transformações
sociais estabelece que a sociedade esteja em constante estado de mudança. A intolerância à
incerteza reflete a incapacidade em suportar a possibilidade de resposta aversiva desencadeada pela percepção de incerteza e ausência de informação, e é avaliada através da Escala de
Intolerância à Incerteza (IUS-12), medida recentemente validada para o Brasil. Os itens são distribuídos em uma escala Likert de um (“não me descreve de modo algum”) a cinco (“me descreve
completamente”). A IUS-12 é composta de duas subescalas: Intolerância à Incerteza Prospectiva
(avaliações cognitivas ligadas a incertezas futuras) e Intolerância à Incerteza Inibitória (manifestações comportamentais de inibição relacionada à incerteza). Objetivo: Calcular os escores

no Brasil. Os resultados fornecem um ponto de corte para nível de intolerância à incerteza.
Apesar disso, cabe ressaltar como limitação que a amostra utilizada não foi clínica, desta forma
qualificando os resultados como normas preliminares que poderão ser comparadas com uma
população clínica no futuro.
.....
Palavras–chave:
Intolerância à incerteza, avaliação psicológica, escores, normas preliminares.
Contato:
robertakretzmann@gmail.com

de participantes na IUS-12 a apresentar normas preliminares para a população brasileira. Participantes: A pesquisa foi realizada inteiramente online (N=704) com pessoas de 18 a 59 anos.
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O ÁLCOOL COMO FACILITADOR DE INTERAÇÕES SOCIAIS
EM USUÁRIOS DE ÁLCOOL INTERNADOS E NÃO INTERNADOS
Autores: Felipe Gonçalves Ferronatto¹; Maria Eduarda Anawate Muniz Tavares¹; Victoria Deluca¹; Margareth da Silva Oliveira¹
Instituição: ¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
O álcool é a droga mais utilizada no mundo, sendo causa de doenças, violência e mortes.
O excesso de consumo causa perdas sociais e econômicas importantes para os indivíduos. Além

Use Disorders Identification (AUDIT). Em relação aos fatores do IECPA, a amostra geral apresentou o escore elevado no fator de efeitos globais e facilitadores das interações sociais, com
média de 88,66 (DP=32,91). Tal fator também foi superior em ambos os grupos, apresentando
média de 70,38 (DP=28,06) no UNI e 104,32 (DP=28,49) no UI. Estes resultados são explicados
pelo fato de que o uso do álcool tem como função a diminuição da tensão, deixando, assim, usuários com maior confiança humor, desinibição, coragem e percepção de melhora nas relações.
É notável que as expectativas e crenças acerca do uso do álcool em relação aos efeitos globais e
facilitadores das interações sociais são mais prevalentes em população de usuários internados
quando comparados aos não internados. Denota-se a relevância deste estudo como base para
possíveis intervenções preventivas nesta população.

disso, estudos apontam que é possível medir o grau de expectativas positivas para si em relação

.....

à bebida e quanto mais expectativas, maior a ingestão do álcool do sujeito. Este trabalho tem

Palavras–chave:
Alcoolismo; Relações Interpessoais; Reabilitação.

como objetivo comparar crenças e expectativas do uso do álcool em relação aos efeitos globais
e facilitadores das interações sociais em usuários internados (UI) e usuários não internados
(UNI). Trata-se de um estudo com delineamento transversal e associação de variáveis. Foram

Contato:
marga@pucrs.br

incluídos na amostra 60 voluntários da população geral e 70 voluntários que estão internados
em decorrência do uso abusivo do álcool, caracterizando uma amostra total (N=130) de homens
com idade entre 18 e 59 anos. Os casos foram avaliados através de Ficha de Dados Pessoais, do
Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais Acerca do Uso do Álcool (IECPA) e do The Alcohol
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O FUTURO DA NEUROPSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO
Autores: Cláudia Maia Memória1
Instituição: 1Neuropsicóloga do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP)

Resumo: investimentos em educação se refletem em diversos indicadores como aumento do Índice de Desenvolvimento Humano uma país, da produtividade e da expectativa de vida,
melhores empregos, além da diminuição da criminalidade e da sobrecarga no sistema de saú-

habilidades necessárias para atuar tanto na avaliação/profilaxia e nas intervenções que impactam o desempenho educacional e dos agentes envolvidos. A proposta é a apresentação de
novas metodologias e sensibilizar o psicólogo para uma nova forma de atuação na interface de
neurociência e educação.
.....
Palavras–chave:
Neurociência, educação, aprendizado, metodologias ativas, motivação.
Contato:
claudiamemoria@gmail.com

de, entre outros e que mostram seu amplo impacto, inclusive na economia. Na contemporaneidade vivemos na era da exponencialidade e o futuro nos reserva menos empregos e novas
competências, sendo a escola é um lugar de capacitação e formação. O nosso ensino está nos
preparando para essa nova realidade? Como incentivar a aprendizagem no lugar do aquisição
do conteúdo? Como tornar o aprendizado significativo e com propósito? Por que o engajamento
escolar diminui com o passar dos anos e seus índices mais baixos são próximos da conclusão
do Ensino Médio? Como aumentar a motivação dos estudantes? Como engajar os professores?
Essas e outras perguntas nos remetem aos atuais métodos de ensino e também a refletir sobre as inovações com maior impacto e preferencialmente menor custo. Diante desse cenário,
o neuropsicólogo poderia assumir um papel preponderante por ser o profissional que conjuga
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O INVENTÁRIO DIMENSIONAL DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Autores: Euclides José de Mendonça Filho ; Mônia Aparecida Silva ; Denise Ruschel Bandeira
Instituição: 1Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul &
Universidade Federal São João Del-Rei;
1

2

1

Pesquisas na área de neurociência do desenvolvimento sugerem que os efeitos de experiências positivas e negativas durante os primeiros anos podem impactar significativamente
desenvolvimento infantil. Por ser caracterizado pelo processo pelo qual cada criança evolui
desde a dependência em relação aos pais na infância até o alcance de uma maior autonomia,
a identificação de atrasos é fundamental. A prevalência de crianças com atrasos no desenvolvimento é estimada em torno de 16 a 18%, sendo que menos de um terço dessas crianças são
identificadas por serviços básicos de saúde. Estima-se que no Brasil a taxa de identificação de
crianças com problemas do desenvolvimento é ainda menor uma vez que existe uma lacuna de
instrumentos validados e normatizados para crianças de idades entre zero a seis anos de idade

teórico e metodológico indicado pela literatura e apresentou - ao passar por uma análise de 18
espertos na área, 4 sessões de grupo focal com 7 mães com baixa escolaridade, e estudo piloto
com 12 mães - evidências favoráveis de validade de conteúdo. Para o estudo de validade e normatização, a amostra foi composta por 2.189 crianças de diferentes regiões do Brasil com idade
média de 37,96 meses (DP =23.39). Análises via Teoria de Resposta ao Item indicaram consistência interna plenamente satisfatória e ótima discriminação dos participantes. Os itens forneceram uma medida compreensível do traço latente avaliado indicando validade de construto e
precisão da escala. Evidências de validade baseadas na relação com variáveis critério indicaram
associações esperadas pela literatura na diferenciação de grupo clínico do não clínico, alta sensibilidade e especificidade dos domínios para identificação do Transtorno do Espectro Autista e
progressão não linear com a idade dos participantes. Os resultados indicam a potencialidade do
IDADI para avaliação de diferentes domínios do desenvolvimento infantil no contexto brasileiro,
tanto na clínica como na pesquisa.

(Becker, Bandeira, Ghilardi, Hutz, & Piccinini, 2013). Diante desta lacuna, o presente trabalho

.....

tem como objetivo apresentar o Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento In-

Palavras–chave:
-

fantil (IDADI). O IDADI tem por finalidade avaliar os seguintes domínios do desenvolvimento:
cognição, comunicação e linguagem (expressiva e receptiva), motricidade (ampla e fina), so-
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cioemocional e comportamento adaptativo. O processo de construção foi guiado com o rigor
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O PAPEL DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA CIRURGIA
BARIÁTRICA
Autores: Patrícia Munske Borges1, Thaciane Soares dos Santos1, Tiago da Rocha Ribeiro1; Luciana Schermann de Azambuja2
Instituição: ¹Acadêmicos do Curso de Psicologia da Universidade Luterana do Brasil, Campus Guaíba;
²Docente do Curso de Psicologia da Universidade Luterana do Brasil, Campus Guaíba, e orientadora deste
trabalho.
RESUMO: Introdução: Compreender o papel da avaliação psicológica no processo de
emagrecimento, a partir da cirurgia bariátrica, bem como descrever a obesidade e suas repercussões emocionais no indivíduo é relevante para pesquisa, uma vez que o número de obesos e
candidatos a este procedimento é crescente. Na compreensão bibliográfica feita sobre a doença, verifica-se como imprescindível que todos os candidatos à operação passem por avaliação
clínica criteriosa e por uma avaliação psicológica mais aprofundada, com o intuito de reduzir as
complicações que podem aparecer após o procedimento, diminuindo o risco assumido pelos
pacientes e pela equipe, envolvidos nesse processo. Objetivo: Compreender o papel do psicólogo no processo de emagrecimento através da cirurgia bariátrica. Método: Esta pesquisa tem um
delineamento qualitativo descritivo com análise de dados, visto que também foi objetivo específico descrever o processo pré e pós cirúrgico. Como instrumentos para coleta de dados comple-
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mentar, utilizou-se dois questionários estruturados com perguntas abertas, um para indivíduos
que já realizaram a cirurgia e o outro para psicólogo atuante da área de cirurgia bariátrica,
compondo a amostra total de 6 indivíduos, sendo duas psicólogas e quatro pacientes pós-operatório. Resultados: Fica explicito através do questionário aplicado aos pacientes bariátricos
que não há um acompanhamento psicológico contínuo, sendo isto identificado como uma falha
neste processo. Também através do questionário, nota-se fatores psicológicos ligados intrinsecamente ao desenvolvimento da obesidade, onde aponta-se maior necessidade de prevenção
e acompanhamento psicológico, aí a importância deste profissional. Portanto, sugere-se a partir deste estudo, maiores pesquisas aprofundadas sobre este processo de emagrecimento e o
acompanhamento psicológico, que embora necessário, não é unânime. Discussão: O sucesso da
operação depende de mudança de comportamento, levando em conta a avaliação psicológica
no pré e pós-operatório onde é possível otimizar resultados. Mesmo com resistência a consulta
com psicólogo, é com ele antes da cirurgia que se discute os preparos do candidato a cirurgia
para assim aumentar o sucesso no pós-operatório. O paciente no período pósoperatório também deve ser avaliado, a intervalos regulares, para o acompanhamento do seu funcionamento
psicológico posterior. Diferentes aspectos são analisados para aptidão de um candidato a cirurgia, tais como: compreensão do paciente quanto a operação e as mudanças de estilo de vida;
expectativas quanto aos resultados; habilidade de aderir as recomendações; comportamento
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alimentar; ideação suicida; histórico de trauma/abuso entre outros. Nem todos os candidatos
estão aptos, onde uma das principais contraindicações para operação segundo um estudo nos
EUA são “problemas psiquiátricos”, sendo os principais dessa categoria: dependência química;
transtornos alimentares; transtornos psicóticos; depressão e suicídio. Em uma primeira etapa
para avaliação de aptidão está a avaliação psicológica com parecer técnico, onde o psicólogo
deve estar preparado para investigar os mais diversos aspectos emocionais que podem influenciar o resultado da operação. Portanto, é imprescindível o papel do psicólogo nesse processo de
emagrecimento a partir da cirurgia bariátrica, visto as diversas implicações e contraindicações
que podem ser prejudiciais para o paciente.
.....
Palavras–chave:
Obesidade, cirurgia bariátrica, avaliação psicológica.
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O SISTEMA, A SEGURANÇA, OS POLICIAIS E UM ESPAÇO
DE ESCUTA
Autores: Carla Rosangela Dutra Binsfeld1; Daniela Copetti Santos2; Mariane Manente1; Vanessa da Silveira1;
Rose Terra 1 Cristiane da Rosa1; Juliana Fani 1 Juliana Oliveira Fank1
Instituição: 1Pensée- Centro Integrado de Saúde Mental e Gestão; 2 Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia Farroupilha – Campus Santa Rosa.

respeito entre eles. A questão norteadora no círculo era: o que você faria para minimizar o estresse no seu ambiente de trabalho. Resultados: Observamos que realmente existe respeito entre os colegas, inclusive em relação aos seus superiores, se sentem protegidos na corporação,
são elogiados pelo que fazem, porém o maior problema encontrado está no sistema, a falta de
estímulos para suas capacitações e os baixos salários que ganham em relação a periculosidade
que estão expostos. Como fechamento do círculo foi passado o espelho e solicitado que cada
um dissesse como estava se sentindo. Conclusão: Não há uma fórmula mágica de reduzir o estresse, é um fenômeno complexo, aonde existem várias estratégias utilizadas, entre elas o team

Introdução: Policiais, em todo o mundo, constituem uma das categorias de trabalhadores com maior risco de morte e de exposição ao estresse. A exposição e o nível de estresse dos
policiais têm sido apontados como superiores aos de outros profissionais, devido à natureza
das atividades realizadas, à baixa remuneração e à sobrecarga de trabalho decorrentes das
relações internas à corporação. Objetivo: Construir um espaço de escuta para policiais civis e
militares. Desenvolvimento da prática: Esse trabalho surgiu a partir de uma análise prévia dessa
população(1). Estudo observacional e analítico realizado no Batalhão da Brigada Militar(BM) de

coaching um dos objetos dos nossos próximos estudos.
.....
Palavras–chave:
Estresse, círculo da paz, policiais civis e militares.
Contato:
-

uma cidade da região noroeste do Rio Grande do Sul. Utilizamos o círculo de construção da paz,
aonde foi possível reunir as pessoas, chegar a um entendimento mútuo, fortalecer relacionamentos e resolver problemas grupais(2). Através do objeto da fala(espelho), foi possível mostrar
os seus sentimentos mais difíceis e profundos. Após cada um recebeu um papel e uma caneta
para anotar os valores e atitudes que achavam importantes, fortalecendo assim o convívio e o
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OS EFEITOS DE UM PROGRAMA LUDOMOTOR ATRAVÉS
DE EXERGAMES VOLTADO PARA O DESEMPENHO COGNITIVO-MOTOR DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM

realizaram o PLEXG), sendo o PLEXG a prática do jogo TETRIS, realizado com os pés através da

Autores: Carla Rosangela Dutra Binsfeld1; Daniela Copetti Santos2; Mariane Manente1; Vanessa da Silveira1;
Rose Terra 1 Cristiane da Rosa1; Juliana Fani 1 Juliana Oliveira Fank1
Instituição: 1Pensée- Centro Integrado de Saúde Mental e Gestão; 2 Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia Farroupilha – Campus Santa Rosa.

mostram que a realização do PLEXG diminuiu o tempo no DMCPT em 35,57% nas crianças com

Introdução: Estudos apontam uma possível relação entre o desenvolvimento motor e
a aprendizagem escolar, pois estima-se que 50% das crianças que apresentam dificuldades de

interface MANKEY-MANKEY, em duas sessões semanais, com duração de 10 minutos cada (total
de 15 sessões). Para a avaliação do desempenho cognitivo-motor os participantes foram submetidos aos seguintes protocolos: a) teste de processamento mental de dupla escolha (DMCPT);
b) Teste Trilhas (TT); c) teste de nomeação automatizada de Denckla. Ambos os grupos foram
avaliados em 2 momentos: a) antes do PLEXG; b) após o PLEXG. Resultados: Nossos resultados
DA e de 16,23% nas crianças sem DA. Em relação ao teste de DENCKLA o tempo de nomeação
das crianças com DA submetidas ao PLEXG reduziu em 38,44% e nas crianças sem DA a redução
obtida foi de 16,21%. Quando avaliados em relação ao TT os resultados obtidos mostram um
aumento de 35,16% no desempenho das crianças com DA e de 14,59% no desempenho nas
crianças sem DA.

aprendizagem possuem atrasos motores. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar

.....

os efeitos de um programa ludomotor através do uso de exergames (PLEXG) no desempenho

Palavras–chave:
Crianças; Programa Ludomotor; Desempenho Cognitivo-motor.

cognitivo-motor de crianças com dificuldades de aprendizagem (DA). Metodologia: Participaram deste estudo 88 crianças com idade entre 8 e 9 anos, de ambos os sexos, da cidade de São
Fidélis/RJ. Os participantes foram divididos em quatro grupos (A1 – 25 crianças que não apre-

Contato:
fabricio@censupeg.com.br

sentem DA e que realizaram o PLEXG; A2 – 25 crianças sem DA que não realizaram o PLEXG; B1
- 19 crianças que apresentem DA e que realizaram o PLEXG; B2 – 19 crianças com DA e que não
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PEDAGOGIA INOVADORA - ONDE ESTUDAM OS HERDEIROS DAS MAIORES EMPRESAS DE TECNOLOGIA DO
MUNDO
Autores: Ana Amélia Corrêa Maia ; Elaine Marasca ; Airton Tadeu Barros Munhos
Instituição: 1Aluna da Graduação em Psicologia da Universidade de Sorocaba - Uniso; 2Doutora em Ciências da Educação. Pesquisadora - Saúde Coletiva - UNICAMP; 3Doutor em Ciências da Educação. Docente dos
cursos de Psicologia da Universidade de Sorocaba (UNISO) e Universidade Paulista (UNIP).
1

2

3

computadores inibe o pensamento criativo, a interação humana e a concentração. Segundo o
The New York Times, três quartos dos alunos dessa escola são filhos de profissionais conectados a setores de tecnologia. Estes, afirmam confiar nesse método de ensino como eficaz em
desenvolver criatividade para soluções de problemas, bom aprendizado de conteúdos e, paralelamente, o desenvolvimento de capacidades motoras e de afetividade. Discussão: Mesmo educadores apontando a importância da tecnologia educacional, este estudo mostra que líderes de
empresas de tecnologia tendem evitar o impacto desse ensino na formação de seus filhos. O
espaço virtual não substitui o espaço físico, na visão deles. Professores ou conteúdos exibidos
em telas acionam redes neuronais corticais diferentes daquelas quando o ensino tem caráter

Introdução: Presidentes e executivos das mais conhecidas empresas de tecnologia, bus-

vivo, presencial. Processos visuais, emocionais, atencionais, de cognição social e empatia, são

cam para seus filhos, escolas e métodos de ensino que evitem tecnologias eletrônicas e possu-

importantes para provocar processos cognitivos. Esta seria a razão desses pais procurarem re-

am uma filosofia de aprendizagem que priorize a experimentação do mundo real, o estímulo

tardar o contato de suas crianças com essas metodologias e gadgets.

da fantasia e da criatividade e o desenvolvimento de habilidades manuais e artísticas das crianças. Metodologia: Estudo a partir de artigos e bibliografia sobre: pesquisas (como o PISA), que
apontam resultados de melhorias escassas no desempenho de estudantes em países que investem fortemente em tecnologias na educação. Desenvolvimento: Foram observados aspectos
do desenvolvimento integral de crianças (0 a 7 anos) computando-se o físico, o psicossocial e
princípios de autonomia, agregando-se o pensar (cognitivo), o sentir (afetivo) e o querer (voli-

.....
Palavras–chave:
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tivo) pautados na metodologia inovadora advinda da Pedagogia Waldorf. Resultados: Escolas
Waldorf como a Waldorf School de Península (EUA), tem como filosofia a idéia de que o uso de
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PERCEPÇÃO DE COLABORADORES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
EM UMA EMPRESA FAMILIAR DE MÉDIO PORTE
Autores: Raquel Prá ; Giselia Agostinho do Nascimento ; Angela Beatriz Busato Scheffer
Instituição: 1Universidade Federal do Rio Grande do Sul
1

1

1

eficiência e impacto nos resultados organizacionais; e articulação com os demais processos da
empresa. Os resultados indicam que a prática: foi adotada para medir de forma mais precisa o
desempenho de cada colaborador; contribuiu parcialmente para o desenvolvimento técnico e
pessoal dos colaboradores tendo em vista que os feedbacks não ocorriam de forma estruturada
antes da implementação; não estava alinhada com o planejamento estratégico e de remuneração; não possuía um indicador para medir o impacto efetivo nos resultados organizacionais.
Estes achados permitiram identificar desafios encontrados pela área de recursos humanos na
implantação e gestão do processo de avaliação de desempenho no que tange à articulação de

A prática de avaliação de desempenho pode apresentar diferentes propósitos nas organizações, dentre eles, medir o potencial dos colaboradores para promoção, avaliar o desenvolvimento profissional e estimar o grau de atingimento de objetivos e metas alinhados com
o planejamento estratégico empresarial (MARRAS; TOSE, 2012). Tendo em vista o valor tático
desta ferramenta, o presente estudo teve por objetivo analisar a percepção de colaboradores
sobre o processo de avaliação de desempenho adotado por uma empresa familiar de médio

suas ações com o planejamento estratégico organizacional e mensuração de resultados.
.....
Palavras–chave:
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porte que atua como prestadora de serviços de Engenharia. Para tanto, realizou-se entrevistas
semiestruturadas com treze colaboradores da organização, caracterizando-se um estudo qualitativo e exploratório. Utilizou-se a análise de conteúdo (BARDIN, 2004) para apreciação dos dados. Considerando-se o referencial teórico utilizado e os achados das entrevistas, foram criadas
três categorias de análise: objetivos e intenções da empresa com a implantação do processo;
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PERFIL NEUROPSICOLÓGICO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COMÓRBIDO COM TRANSTORNO DO
DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: UM ESTUDO
DE CASO

Figura Complexa de Rey (parte A), CAT-A, Torre de Hanói, F.A.S, Prova de Consciência Fonológica

Autores: Ana Vitória Caetano de Castro1
Instituição: 1Pontifícia Universidade Católica de Goiás

mostrar hiperativa durante as atividades. Discussão: tal perfil neuropsicológico inclui disfunção

Introdução: Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM5), há os transtornos do neurodesenvolvimento e eles são acometidos no desenvolvimento in-

por escolha de Figuras (PCFF), Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras
(TCLPP), Teste de Discriminação Fonológica e o Teste dos Cinco Dígitos (FDT). Resultados: por
meio da avaliação neuropsicológica observou-se que a compreensão verbal do paciente e sua
organização perceptual ficaram abaixo da média. Com relação às medidas do TDAH, a criança apresentou dificuldade em provas que exigiam atenção concentrada e seletiva, além de se
executiva, atencional, alteração da comunicação social e presença de comportamento restritivo
e esteotipado, sendo compatível com o TEA e o TDAH. Conclui-se que um transtorno não exclui
o outro e a criança em destaque teve a hipótese F90 com F84.0 confirmada.

fantil. Um deles é o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, conforme o Manual, cerca de 70%

.....

destes pacientes apresentam comorbidade com algum outro transtorno mental. Assim, atual-

Palavras–chave:
Perfil Neuropsicológico, DSM-5, TEA, TDAH.

mente é possível diagnosticar TEA com, por exemplo, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em que sintomas de desatenção e hiperatividade são os mais frequentes em
pacientes do Espectro Autista. Objetivo: levantar perfil neuropsicológico de criança com TEA

Contato:
anavitoriacaetanodecastro@gmail.com

comórbido com TDAH. Metodologia: foi feita a avaliação neuropsicológica em uma criança de 8
anos, sexo masculino, cursando 2º ano do ensino fundamental de uma escola pública. Utilizou-se como instrumentos a anamnese com a mãe, Escala Wechsler de Inteligência para Crianças
– 4ª edição (WISC-IV), Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA), Neupsilin Infantil,

364

Congresso Startpsi | Edição 2018

Congresso Startpsi | Edição 2018

365

PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: O ELO ENTRE
TEORIA E PRÁTICA
Autores: Jaini da Porciúncula1; Profa. Maria Teresa Duarte Nogueira1
Instituição: 1Universidade Federal de Pelotas

processo de avaliação, o domínio dos instrumentos utilizados, a confrontação positiva com a
realidade além sala de aula e, também a oportunidade para o Curso de Psicologia vir a prestar
uma importante e necessária contribuição às populações usuárias do serviço de saúde pública
realizado no ambulatório de pediatria, pois essa prática vem de encontro à crescente demanda
que aguarda por uma avaliação psicológica que norteie na elaboração de um plano de intervenção.
.....

Resumo. A formação acadêmica em Psicologia requer, além das diversas disciplinas teóricas, a prática desenvolvida através de estágios e outras modalidades. O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência em Avaliação Psicológica como parte da disciplina de Técnicas de
Avaliação Psicológica II, no 6º semestre do Curso de Psicologia da Universidade Federal de Pe-

Palavras–chave:
Avaliação Psicológica. Saúde. Pediatria. Formação Acadêmica.
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lotas (UFPel). As atividades são pré-requisito para aprovação na referida disciplina e acontecem
diariamente no Ambulatório de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFPel. Cada estudante
realiza uma avaliação psicológica de uma criança ou adolescente, sob supervisão e acompanhamento direto da profª. Psicóloga ministrante da disciplina. Os atendimentos são semanais, cada
estudante realiza encontros regulares com seu paciente, até finalizar o processo. Durante as
aulas é o momento onde aprendemos sobre avaliação, uso de testes, técnicas e discutimos os
casos avaliados. Até o presente momento tem sido possível constatar os benefícios decorrentes
da união entre teoria e prática, pois, torna-se evidente uma melhor e maior compreensão do
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PRAZER E SOFRIMENTO NA PRÁTICA DOCENTE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO SISTEMA PRISIONAL
Autores: Marcela Haupt Bessil1
Instituição: 1Universidade Federal do Rio Grande do Sul

instrumentos no que diz respeito a centralidade e do trabalho, e isso desde o nível mais trivial
da clínica até o mais refinado da filosofia (DEJOURS, 2012). O trabalho dos agentes de segurança pública é minado duplamente pela falta de reconhecimento. Por um lado a sociedade tem
uma validação negativa e preconceituosa. Por outro, dentro das próprias instituições, sofrem
com a desvalorização, ficando o reconhecimento ao sabor do chefe do momento –característica
do serviço público (MINAYO, 2003). Na atividade docente em instituições prisionais podemos

Esta pesquisa propôs discutir sobre o prazer/sofrimento dos docentes de Educação de
Jovens e Adultos no Sistema Prisional em relação a sua prática laborativa, apresentando, como
problema de pesquisa, a pergunta: quanto à complexidade das situações vividas pelos docentes de EJA no Sistema Prisional repercutem na sua saúde/sofrimento mental? Foram abordadas
questões do trabalho, da prática docentes, das peculiaridades da prática docente nos sistema
prisional e da saúde desses profissionais. A análise dos dados se estabeleceu através dos conteúdos das falas trazidas nas entrevistas individuais, semi-estruturadas, ou seja, método qualitativo. Fundamenta-se teórica e metodologicamente na Psicodinâmica do Trabalho. Foi relevante
abordar as questões subjetivas que envolvem a prática docente no Sistema Prisional pois existem muitas peculiaridades que envolvem essa prática de Educação de Jovens e Adultos nesse
contexto. A escolha da psicodinâmica do trabalho para a realização dessa pesquisa se deve,

perceber que a limitação de recursos materiais para a realização das aulas é um dos motivos
de sofrimento com relação a prática do trabalho. A necessidade de passar o planejamento das
aulas pela segurança do estabelecimento prisional, para obter ou não a realização da atividade
em sala de aula é um momento bastante antigênico para os docentes. Mas ao mesmo tempo
permite que seja utilizada a inteligência criativa desse profissional que tem que ter sempre uma
segunda opção de atividade para desenvolver com os alunos. O prazer no trabalho está na relação ao contato com o aluno em sala de aula, na valorização das atividades profissionais através
do reconhecimento por parte dos alunos. Sendo assim, ao mesmo tempo em que o trabalho é
frustrante com relação as limitações devidos a suas especificidades de ser em um espaço de
confinamento, também é prazeroso pois, os profissionais da educação sentem sua atividade
profissional valorizada.

por essa propor uma análise da condição humana com mais propriedade do que os demais

368

Congresso Startpsi | Edição 2018

Congresso Startpsi | Edição 2018

369

.....
Palavras–chave:
Prazer e sofrimento no trabalho, Educação de Jovens e Adultos, Sistema Prisional, Psicodinâmica do
Trabalho.
Contato:
celahb@gmail.com
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PRESENÇA DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA EM
RELAÇÃO AO IMC
Autores: Mirna Brilmann¹; Natália Boff¹; Felipe Gonçalves Ferronatto¹; Georgia Grandi Nicoletti¹; Lucas
Paulo de Souza¹; Giovana Rossi Usevicius¹; Thamy Schossler Richrot¹; Clara dos Santos Andrades¹; Margareth da Silva Oliveira¹; Ana Pandolfo Feoli¹; Andréia da Silva Gustavo¹
Instituição: ¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

kg/m² (DP=4,39), 76 apresentaram compulsão moderada com média de 26,97 kg/m²(DP=6,14) e
quem apresentou compulsão alimentar grave teve média de 29,73 kg/m²(DP=29,73). Discussão:
Um IMC dentro do esperado é com o valor de 24,99 kg/m², após o sobrepeso que vai de 25 kg/
m² até 29,99 kg/m² e 30 kg/m² em diante é classificado como obeso. Conforme os resultados
desta amostra percebem-se que quem não apresenta compulsão está com o IMC adequado
enquanto quem tinha compulsão moderada estava com sobrepeso e na obesidade apresentava
a média de IMC de obesidade então pode-se perceber que essa condição está mais evidente na
população com IMC mais alto.

Introdução: A Compulsão alimentar periódica ocorre em indivíduos com peso normal e
em indivíduos obesos, devido a isso, pergunta-se se a obesidade tem maior presença em indivíduos com essa condição ou se ela não tem maior prevalência nessa população. Participantes: A
amostra desta pesquisa foi por conveniência, composta por 528 participantes e que responderam a um questionário online sobre compulsão alimentar divulgado por mídias sociais. Dos respondentes 55 eram do sexo masculino (10,4%) e 476 do feminino (473%) com média de idade 34

.....
Palavras–chave:
Índice de Massa Corporal, Obesidade, Dependência de Alimentos.
Contato:
marga@pucrs.br

anos (DP=12,24). Objetivo: Este estudo buscou verificar qual a média de IMC dos participantes
em relação a presença ou não de compulsão alimentar. Método: utilizou-se o SPSS 24, traçando-se as médias dos participantes em relação ao IMC e a classificação da Escala de Compulsão
Periódica (ECAP) para verificar se há diferença entre as variáveis. Resultados: em relação a compulsão alimentar, 417 participantes não apresentaram compulsão e obtiveram média de 24,23
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PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS
POR GÊNERO, USO DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA1
Autores: Fatme Darwiche ; João Perini ; Giana Vendruscolo
Instituição: 1 Trabalho resultante do projeto “Saúde Mental da população assistida pelas ESFs do município de Santo Ângelo-RS. 2 Acadêmica de Psicologia e Bolsista de Iniciação Científica PIIC/URI – Santo
Ângelo.3 Acadêmico de Psicologia e Bolsista de Iniciação Científica PIIC/URI – Santo Ângelo. 4 Mestra em
Psicologia e Orientadora da Pesquisa de Iniciação Científica – PIIC/URI – Santo Ângelo.
2

3

4

pio de Santo Ângelo-RS; constatar o uso de medicamentos; averiguar o tratamento específico
na área de saúde mental. Metodologia e materiais: O presente estudo é de cunho quantitativo,
descritivo e exploratório com delineamento de levantamento. Para o rastreamento de TMC,
foi utilizado o instrumento Self-Report Questionnaire (SRQ-20) desenvolvido por Harding et al.
(1980) e validado no Brasil por Mari et al. (1986), juntamente com um questionário contendo 16
questões sobre fatores sociodemográficos e econômicos, atendimento em saúde mental e também sobre o uso de medicamentos. Os critérios de inclusão foram todos os usuários das ESFs,
independente de sexo, maiores de 18 anos, que foram atendidos regularmente pelo programa.
Para análise descritiva dos dados, utilizou-se o Microsoft Excel - 2013 para representar os dados

Introdução: Atualmente a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que há 322 mi-

em tabelas e a análise estatística foi realizada com o software SPSS (Statistical Package for Social

lhões de pessoas com Transtornos Mentais Comuns (TMC) no mundo e alerta para o aumento

Sciences). Resultados e discussões: No que se refere a prevalência de TMC por gênero, os resul-

progressivo nos países em desenvolvimento. Os TMC compreendem sintomas como insônia,

tados mostram que 62,6% do gênero feminino possui algum tipo de TMC e do gênero masculino

esquecimento, irritabilidade, dificuldades de concentração e sentimento de inutilidade (GOL-

37,3% dos respondentes possui algum tipo de TMC. Nesse estudo a prevalência de TMC foi de

DBERG et al., 1992/2017) e com intensidade suficiente para prejudicar suas atividades diárias. A

54,8%, resultado acima de estudo realizado por Moreira (2010) que encontrou prevalência de

Estratégia de Saúde da Família (ESF) pauta-se na existência de tratamento contínuo, que permi-

48,70%. Observou-se que apenas 11,5% dos usuários recebe atendimento em saúde mental.

te aos usuários a identificação de sintomas e sofrimentos vividos, com a prática do acolhimento,

Nas diretrizes legais que direcionam as ações de saúde mental, a ESF pauta-se na existência de

usual no campo da saúde mental e no desenvolvimento de atividades coletivas. (LANCETTI et al.,

tratamento contínuo e compartilhado com equipe multidisciplinar, que permite aos usuários a

2006). Objetivo: Esse estudo teve como objetivos analisar a prevalência de Transtornos Mentais

identificação de sintomas e sofrimentos vividos, com a prática do acolhimento, usual no campo

Comuns na população assistida pelo Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) do municí-
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da saúde mental e no desenvolvimento de atividades coletivas em geral. (LANCETTI et al.,2006).
O uso de psicofármacos sem atendimento com profissionais da área da saúde mental, foi obtido na amostra um total de 29,6%. Conclusão: O presente estudo evidencia a alta prevalência
de TMC e fatores que contemplam a multidimensionalidade dos problemas mentais. Portanto,
identificar os grupos susceptíveis ao desenvolvimento de problemas mentais na atenção primária pode ser a forma de adequar a prática assistencial dos profissionais às reais necessidades
dos usuários, visando a proteção da saúde mental da população, e assim, aumentar a resposta
terapêutica.
.....
Palavras–chave:
TMC. Saúde Mental. Assistência. ESF.
Contato:
-
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO
Autores: Camila Laurentino Barros1; Cíntia Pereira Astorga Gonçalves1; Kadine Diorio Pereira1; Luciana
Zanelato da Silva1
Instituição: 1Universidade do Sagrado Coração/USC, Bauru-SP

conscientização de comportamentos seguros no trânsito, prevenção de acidentes, diferentes
papéis sociais no trânsito: pedestre, motorista, passageiro, ciclista, entre outros. Após a realização do programa foi aplicado questionários de satisfação com os alunos, pais, com a professora
titular da sala bem como a coordenadora e notou-se que ambos responderam de forma positiva
quanto às atividades desenvolvidas. Portanto, pode-se considerar que o programa se mostrou
relevante no processo de aprendizagem do aluno e que o mesmo deve-se iniciar desde cedo
no cotidiano das crianças e estimular de forma contínua esses alunos que, futuramente vão se

Os estudos realizados no campo da Educação para o Trânsito confirmam a necessida-

tornar condutores, contribuindo para a formação de um cidadão consciente de suas ações.

de de incluir o tema dentro do currículo integral, envolvendo a construção do conhecimento

.....

sobre métodos, normas, princípios, valores e hábitos essenciais na convivência com o trânsito.

Palavras–chave:
Educação. Trânsito. Prática de estágio.

Embora a Educação para o Trânsito constitui-se como uma prioridade no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) e prevista nos currículos escolares em todos os níveis da educação, nota-se,
pouco envolvimento dos órgãos públicos, instituições escolares, núcleo familiar e da sociedade
como todo, expresso pelo elevado índice de acidente de trânsito no país. Neste sentido, o pre-

Contato:
camilabarros.psico@gmail.com; cintiapereira.ast@gmail.com; kadinepsicologia@hotmail.com; luciana.zanelato@gmail.com

sente trabalho visou descrever as atividades realizadas na prática de Estágio em Psicologia do
Trânsito com foco no desenvolvimento de um programa de Educação para o Trânsito destinado
a 15 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular na cidade de Bauru/SP.
Para tanto foram realizados 16 encontros, os quais ocorreram de forma semanal com duração
de 01 hora para cada encontro, sendo discutidos temas sobre o conceito de trânsito, legislação,
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PSICOLOGIA: UM ÓTIMO NEGÓCIO
Autores: Sheila Pompéia Couto1
Instituição: 1Pensar – Desenvolvimento Humano Ltda.

O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre negócios em psicologia baseada em
20 anos de experiência como empresária dessa área e em 14 anos de experiência como consultora do Sebrae MG. Temas como inovação, criatividade, tendências de futuro, tecnologia nos
negócios, entre outros, estão na pauta do dia para qualquer negócio que pretenda se sustentar
nos próximos anos. Onde estão na psicologia? De acordo ao Inep/Censo da Educação Superior,
formam-se em média 16 mil novos profissionais de psicologia por ano. Grande parte, porém,
resolvem fazer outra coisa de suas vidas para ampliar ganhos. Então, a psicologia é ou não é um

esse lugar. Falta na formação em psicologia e também aos psicólogos, visão de mercado, visão
de futuro, criatividade para criar modelos de negócios em psicologia e orientação para o cliente acerca dos vários tipos de produtos e benefícios que a psicologia tem a oferecer. A fala da
empresária Luiza Helena Trajano, dona do Magazine Luiza, tem algo a ensinar a nós psicólogos:
“A gente pode se matar no quarteirão, mas tem que ser unido na categoria”. União, visão de
futuro e criatividade para inovar nos modelos de negócio podem fazer da psicologia um serviço
indispensável ao cidadão do futuro. É necessário construir essa realidade a partir de agora.
.....
Palavras–chave:
Psicologia. Futuro. Inovação. Negócios.
Contato:
sheilacouto@pensartransforma.com.br

bom negócio? A prática profissional junto a pequenas empresas e outras tantas experiências
levam à seguinte conclusão: a psicologia é o negócio do século XXI. Conhecer sobre comportamento, cognição, motivação e outros tantos construtos dessa ciência, torna o psicólogo um
profissional necessário em vários contextos. Empresas que contratam autistas, por exemplo,
necessitam do profissional especializado. No caso da pequena empresa a necessidade é ainda
maior, pois o pequeno empresário tem equipes pequenas e precisa cuidar de si integralmente
(biopsicossocial) para seguir com seu negócio. Acontece que outros profissionais tem ocupado
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QUEIXAS ATENCIONAIS, DE MEMÓRIA E DE FUNÇÕES
EXECUTIVAS ESTÃO ASSOCIADAS À RESERVA COGNITIVA EM ADULTOS LONGEVOS?
Autores: Sandra Chies; Camila Rosa de Oliveira
A reserva cognitiva busca evidenciar diferenças individuais na capacidade cerebral e no
processamento cognitivo, atuando como fator protetivo para evitar o desenvolvimento de quadros neurodegenerativos no envelhecimento, como a Doença de Alzheimer. O objetivo desse
trabalho foi investigar a associação dos escores de uma escala de reserva cognitiva com medidas de queixas atencionais, de memória e de funções executivas em adultos longevos. Tratou-se de um estudo transversal e correlacional. Participaram 21 adultos longevos, recrutados por
conveniência, com idade ≥ 80 anos (M = 82.62; DP = 3.40), com escolaridade entre 0 e 15 anos de

análise da associação entre as variáveis foi investigada por meio de correlação de Spearman. A
subescala Vida Social da ERC apresentou relação negativa e moderada com o DEX (rrho = -.461;
p = .035). As demais subescalas da ERC não obtiveram associações significativas com os instrumentos de queixas cognitivas subjetivas. Os resultados encontrados indicaram que, em adultos longevos, a maior ocorrência de queixas de funções executivas está relacionada a menor
interação social, o que corresponde ao componente vida social da ERC. As funções executivas
exercem papel fundamental na realização das atividades de vida diária, como planejamento e
tomada de decisão, e a inserção em grupos sociais parece auxiliar na estimulação dessas habilidades. Contudo, não foram encontradas associações entre os demais componentes da reserva
cognitiva e queixas de atenção, de memória e de funções executivas. É possível que o reduzido
número de participantes possa ter contribuído para esse resultado. Dessa forma, sugere-se
como continuidade do estudo a ampliação da amostra e a inclusão de demais instrumentos de

estudo (M = 3.10; DP = 3.18), sendo 76% mulheres (n = 16). Excluíram-se os adultos longevos que

avaliação cognitiva.

apresentaram desempenho sugestivo de declínio cognitivo conforme escolaridade e que não

.....

completaram o protocolo de pesquisa. Os participantes responderam a um questionário socio-

Palavras–chave:
-

demográfico, ao Mini Exame do Estado Mental, às subescalas correspondentes ao envelhecimento da Escala de Reserva Cognitiva – ERC (Atividades de Vida Diária, Formação, Passatempos,
Vida Social e Total), ao Questionário Disexecutivo (DEX), ao Questionário de Queixas Subjetivas
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de Memória (MAC-Q), e ao Questionário da Atenção (PTA-II). Utilizou-se estatística descritiva e a
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RASTREAMENTO DE SINTOMAS DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E ESTRESSE EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Autores: Bruna Fragoso Rodrigues1 ; Heloisa Toledo da Silva1 ; Clarissa Tochetto de Oliveira1; Ana Cristina
Garcia Dias2
Instituição: 1Universidade Federal de Santa Maria; 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul

estresse (escore igual ou maior que 10). Os dados foram submetidos a análises descritivas para
caracterização da amostra. Em seguida, foram calculadas as frequências da apresentação de
sintomas de depressão, ansiedade e estresse nos participantes. Os resultados mostram que
52,9% da amostra apresentam sintomas de depressão, 49,4%, de ansiedade e 41,3%, de estresse. Verificou-se ainda que a média dos participantes para sintomas depressivos foi 7,56
(DP=6,08), indicando escore moderado, enquanto as médias para sintomas de ansiedade e estresse foram 5,94 (DP=5,21) e 8,41 (DP=5,78) respectivamente, que correspondem a escores

O objetivo deste estudo foi rastrear sintomas de depressão, ansiedade e estresse em estudantes universitários. A amostra foi composta por 310 estudantes universitários (77,9% mulheres) com idades entre 18 e 53 anos (M=22,7; DP=4,78). Os participantes eram provenientes
do Rio Grande do Sul (81,8%), Minas Gerais (2,7%), Santa Catarina (2,4%), Rio de Janeiro (2,1%),

suaves. A intensidade dos sintomas de depressão, ansiedade e estresse destes estudantes está
acima da média populacional. Os resultados deste estudo indicam a necessidade de programas
de atenção à saúde mental de estudantes a fim de melhorar a qualidade de vida nas universidades.

São Paulo (2,1%) e de outros estados (8,9%) do Brasil. Os dados foram coletados online por

.....

meio de um questionário para caracterização da amostra e da Escala de Depressão, Ansiedade

Palavras–chave:
Saúde mental, estudantes universitários, ansiedade, depressão, estresse.

e Estresse – Versão reduzida. Os pontos de corte desta escala indicam severidade dos sintomas
de acordo com cinco categorias: normal, suave, moderado, severo e extremamente severo. Alguém que se enquadre na categoria suave está acima da média da população, mas abaixo das

Contato:
brunafr76@gmail.com

de pessoas que costumam buscar ajuda profissional. Neste estudo, participantes com escore
moderado, severo ou extremamente severo foram classificados como apresentando sintomas
de depressão (escore igual ou maior que sete), ansiedade (escore igual ou maior que seis) e
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS
Autores: Mercedes da Silva Strider1; Tiago da Rocha Ribeiro1 ; Juliana Carmona Fernandes Predebon2
Instituição: ¹Acadêmicos do Curso de Psicologia da Universidade Luterana do Brasil, Campus Guaíba.
²Docente do Curso de Psicologia da Universidade Luterana do Brasil, Campus Guaíba, e orientadora deste
trabalho.

Os resultados encontrados ilustram que em consideração os aspectos referidos na literatura
este estudo buscou ferramentas para melhor selecionar candidatos para vagas na área de produção. Para tantoverificar a importância do recrutamento e seleção de pessoas. Discussão: Tais
resultados nos fazem perceber que a divulgação das vagas de emprego é de extrema importância, tanto em escolas como em locais públicos. Nota-se também que o tempo de experiência
do candidato, conta muito na hora do recrutamento e seleção, pois o candidato que tem mais
qualificação e experiência tem mais vantagem em conseguir a vaga de emprego, em relação ao

RESUMO: Introdução: O processo de Recrutamento e Seleção de pessoas se tornou um

outro candidato. Evidenciamos que é muito importante os candidatos respeitarem a hierarquia

fator de extrema importância para as empresas, podendo influenciar nos resultados dentro

dentro das organizações, para não criar conflitos em sua vida profissional.

das organizações tanto positiva, quanto negativamente. A alta competição entre as empresas

.....

e a pressão pela mudança e adequação constante para acompanhar o mercado, exige cada vez
mais profissionais qualificados e dinâmicos que se adequem a cultura da empresa. Nos dias
atuais, aumentou a procura por pessoas eficazes e dinâmicas, capazes de aumentar a perspectiva de vida das empresas e, consequentemente, alcançar o sucesso. Contratar pessoas é um
garimpo difícil e bastante concorrido. Objetivo: Este estudo tem como objetivo contribuir para

Palavras–chave:
Recrutamento; seleção; candidato.
Contato:
mercedesstrider@gmail.com

maior entendimento e conhecimento do setor, mostrando desde opções na forma de contratar até a eficácia de uma contratação. Método: Este estudo se caracterizou por uma pesquisa
qualitativa análise de dados, para a coleta de dados foi utilizado um questionário com quatro
perguntas específicas para avaliar os conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA). Resultados:
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RELAÇÃO ENTRE QUEIXAS SUBJETIVAS DE MEMÓRIA,
SINTOMAS DEPRESSIVOS E HABILIDADES COGNITIVAS
EM IDOSOS
Autores: Bruna Fernandes da Rocha¹, Isabela Ferracini¹, Camila Rosa de Oliveira², Irani I. de Lima Argimon ¹
Instituição: ¹Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS); ² Faculdade Meridional IMED

versão reduzida (GDS-15), Teste de Evocação de Buschke, subteste dígitos do WAIS-III e MAC-Q
do idoso (avalia percepção subjetiva da memória). Análise dos dados foi realizada através de
Correlação de Pearson, considerando-se valores significativos quando p≤0,05. O pacote estatístico utilizado foi o SPSS 23. Verificou-se que o único instrumento que apresentou associação positiva e moderada com a percepção subjetiva da memória foi a GDS-15 (r = 0,366; p ≤ 0,001). De
acordo com os resultados encontrados, os idosos avaliados demonstraram que quanto maior o
número de QSM, maior a quantidade de sintomas depressivos. Os resultados apresentados no
presente estudo corroboram com os achados na literatura, os quais demonstram que as QSM

Ao longo do processo de envelhecimento, é natural que ocorram declínios de algumas

estão associadas ao número de sintomas depressivos. Como limitação deste trabalho aponta-

habilidades cognitivas. Os idosos tendem a ter um maior número de queixas mnemônicas, no

-se o número reduzido de instrumentos. Sugerese, como continuidade do estudo, investigar a

entanto, boa parte destas ocorre na ausência de um real prejuízo no desempenho cognitivo.

associação de outras variáveis, como sexo, escolaridade e outros componentes cognitivos.

Normalmente as queixas subjetivas de memória (QSM) são mais relacionadas com sintomas
depressivos, ansiedade, alterações neurossensoriais e o quanto acredita no prejuízo de sua
capacidade, do que com o desempenho objetivo da memória. O objetivo do estudo foi avaliar
a relação entre as QSM, as habilidades cognitivas e os sintomas depressivos em idosos. Contou
com a participação de 132 idosos, sendo 108 mulheres e 24 homens. As idades variaram de 60 a
95 anos e a escolaridade variou de 0 a 12 anos de estudo formal. Os instrumentos utilizados na

.....
Palavras–chave:
Queixas subjetivas de memória; sintomas depressivos; cognição; idosos.
Contato:
bruna.rocha.002@acad.pucrs.br

pesquisa foram um questionário de informações sociodemográficas, tarefa de fluência verbal
semântica (categoria animais), Mini Exame do Estado Mental, Escala de Depressão Geriátrica-
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REVENDO UM DIAGNÓSTICO
Autores: Luiza Doval de Souza Müller Pinto¹ ; Isabela de Mattos Vieira Ferracini²; Irani Iracema de Lima
Argimon²
Instituição: ¹Centro Universitário Ritter dos Reis; ²Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

que manuseava os brinquedos, mostrou uma associação com seu diagnóstico de Hipotonia.
Observou-se que obteve uma boa aceitação de instruções e limitações impostas. Os resultados
obtidos na WASI (Escalas Wechsler de Inteligência), o paciente obteve um QI total de 60 com
percentil de 0,4, com intervalo de confiança de 95% entre 56-59, indicando um funcionamento
geral intelectual muito rebaixado quanto ao esperado para sua faixa etária. Em relação a queixa
inicial observa-se que o paciente não apresentou, no momento, conduta agressiva ou qualquer
comportamento característico a Transtorno Psicótico. O paciente apresentou dificuldades cog-

O presente estudo aborda o diagnóstico de um paciente, gêmeo univitelino, 6 anos, sexo
masculino com hipotonia do lado direito. Em decorrência a hipóxia neonatal, o paciente apresenta paralisia cerebral com déficit motor e dificuldade na articulação da fala. A metodologia
utilizada foi um estudo de caso, contendo 8 sessões de 50 minutos. Onde foi aplicado a WASI e
a hora do jogo. Buscaram atendimento em avaliação neuropsicológica em um serviço da escola
de psicologia de um Centro Universitário de Porto Alegre, sucederam as queixas de alterações
comportamentais, agressividade e irritabilidade em ambiente familiar e escolar e suspeita de
Transtorno Psicótico. Os resultados obtidos através da hora do jogo foram abaixo do esperado

nitivas. Foi encaminhado para inclusão escolar, psicoterapia individual juntamente com atendimentos com equipe multidisciplinar.
.....
Palavras–chave:
Paralisia Cerebral; Avaliação Neuropsicológica; Infância.
Contato:
luizamullerp@gmai.com ; isabela.ferracini@acad.pucrs.br ; argimoni@pucrs.br

para sua idade. O paciente demonstrou um forma de interação egocêntrica, espontânea e instável, estruturando sua brincadeira de forma estereotipada e com repetição de conduta. Entretanto, apresentou boa personificação que consiste na capacidade de atribuir papéis. Em relação
a motricidade foi verificado uma inadequação se relacionado com sua etapa evolutiva. A forma
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RUPTURAS DA ALIANÇA TERAPÊUTICA: ANÁLISES PRELIMINARES DE UM CASO INTERROMPIDO DE PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA COM PACIENTE BORDERLINE
Autores: Patricia Dotta ; Heitor Marques Holland ; Vitória Maria Tabosa Evaldt ; Fernanda Barcellos Serralta1
Instituição: 1UNISINOS
1

1

1

Introdução: A Aliança Terapêutica (AT) caracteriza-se por uma colaboração mútua entre
paciente e terapeuta. Pacientes com transtorno de personalidade borderline (TPB) apresentam
maiores chances de abandonar a terapia e realizar episódios de ruptura. As rupturas fazem parte do processo terapêutico e são caracterizadas por pequenas quebras na colaboração do vínculo; quando não resolvidas, constituem um entrave ao processo terapêutico. Objetivo: Compreender os processos de ruptura da AT, de um caso interrompido de psicoterapia psicanalítica
com um paciente com TPB. Método: Estudo de caso sistemático. Paciente Carlos (30 anos), com
dificuldades de relacionamento com mulheres. Terapeuta mulher (32 anos) com formação em
psicoterapia psicanalítica. A unidade de análise são as sessões iniciais (n=4) de psicoterapia, que
foram gravadas em vídeo e transcritas. Avaliou-se o processo terapêutico com o Psychotherapy
Process Q- Set (PQS) e a identificação das rupturas pelo Rupture Resolution Rating System (3RS).

O processo terapêutico se caracterizou por faltas entre as sessões. Os relacionamentos amorosos, a vida atual e as ambições do paciente foram tópicos da discussão. Foram identificados
39 marcadores de rupturas da AT: 17 eram de rupturas de evitação (afeto cindido, mudança de
narrativa e comunicação abstrata) e 18 de confrontação (defender-se do terapeuta, esforços
para controlar o terapeuta e rejeição das intervenções). Estas rupturas apresentam algum impacto sobre a aliança. Discussão: Embora o PQS evidencie aparente colaboração na exploração
de material significativo nas sessões, considerando as repetidas faltas e o número de marcadores de rupturas encontrados (3RS), é possível supor pseudo-colaboração e dificuldades do
terapeuta em identificar e/ou reparar as rupturas na AT inicial. A avaliação das estratégias de
resolução deverá clarificar esta questão. Conclusão: Observa-se a necessidade de identificação
rupturas da AT, principalmente nas sessões iniciais, de modo a evitar o abandono precoce do
tratamento.
.....
Palavras–chave:

Rupturas, Aliança Terapêutica, Psicoterapia, investigação de processos, transtorno de personalidade borderline.

Contato:
patricia.dotta5@yahoo.com.br

A fidedignidade dos avaliadores foi examinada pela Correlação Intraclasse (≥0,7). Resultados:

392

Congresso Startpsi | Edição 2018

Congresso Startpsi | Edição 2018

393

“SERÁ QUE É TEA?” APLICATIVO DE RASTREIO, ORIENTAÇÃO E APOIO AO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA BASEADO NOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DO DSM-V

lência de crianças acometidas por Transtornos do Neurodesenvolvimento, desenvolveu-se o

Autores: Lígia Moraes Bento1; Alek Tobias Barreira Lima2; Ricardo Corrêa Martone3
Instituição: 1Aluna do Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2Aluno do bacharelado em Ciência & Tecnologia, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte; 3Psicólogo; Profº Drº Aquiles Filgueira Burlamaqui, professor da Universidade Federal do
Rio Grande.

mento Portable Document Format (.pdf) com as respostas do usuário e orientação acerca dos

instrumento de orientação psicológica concebido no conceito mobile first, o aplicativo “Será
que é TEA?”, quiz baseado nos 5 critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-V). A ferramenta pode ser obtida via download gratuito em loja virtual, exige realização de cadastro e possibilita a resposta a um formulário sobre o usuário e a
criança a quem ele investiga. Ao término da resposta ao formulário, o aplicativo gera um docuprofissionais responsáveis pelo diagnóstico e tratamento, assim como leis federais aplicáveis e
diretrizes do Sistema Único de Saúde. O documento gerado pode ser baixado, salvo, compartilhado e impresso. Espera-se contribuir para o diagnóstico precoce, orientar para o tratamento
e captar dados acerca da prevalência deste transtorno do território brasileiro. Esta pesquisa

O Transtorno do Espectro Autista acomete cerca de 1 a cada 48 crianças no Estados Unidos. Existem diversas escalas e instrumentos de rastreio disponíveis para respaldar a avaliação,
tais quais o Childhood Autism Rating Scale - CARS, a Escala para Rastreamento de Autismo em
Crianças Pequenas (Modified Checklist for Autism in Toddlers), o inventário Portage de Educação Pré-Escolar, o Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP),
o Protocolo de Avaliação Comportamental de Crianças com Suspeita de Transtorno do Espectro
Autista (PROTEA-R). Levando-se em consideração a popularização de tablets, smartphones, a
cultura da informação imediata, a crescente procura dos familiares por informações na web,

é desenvolvida no Laboratório de Tecnologias Educacionais Assistivas e Multimídia - TEAM do
Instituto Metrópole Digital - IMD, vinculado a rede de laboratórios NATALNET.
.....
Palavras–chave:
Transtorno do espectro autista. Inovação. Aplicativo.
Contato:
-

a necessidade de modernização dos instrumentos que auxiliam o diagnóstico e a alta preva-
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SUPORTE SOCIAL SOB AÇÃO NA MEMÓRIA DE MEDO
CONDICIONADO AO CONTEXTO
Autores: Letícia Bühler1; Clarissa Penha Farias1; Cristiane Regina Guerino Furini1; Eduarda Godfried Nachtigall1; Jonny Anderson Kielbovicz Behling1; Ivan Antônio Izquierdo1; Jociane de Carvalho Myskiw1
Instituição: 1Centro de Memória, Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, Pontifícia; Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS

intra-CA1 ou intra-CPFvm, solução salina 0,9% (Veículo, 1 μg/μl), anisomicina (Ani, 80 μg/lado;
inibidor de síntese de proteínas), ou rapamicina (Rapa; 5 pg/lado; inibidor da proteína mTOR).
CEUA-PUCRS: 7480. Os animais submetidos a sessão de extinção com SS e que receberam Ani
ou Rapa intra-CPFvm apresentaram um prejuízo na extinção da memória de MCC quando comparados com o grupo controle. Entretanto esse efeito não foi observado quando as infusões
ocorreram em CA1. Os animais submetidos a sessão de extinção sozinhos tiveram um prejuízo
da extinção da memória de MCC quando Ani e Rapa foram administrados intra-CPFvm ou intra-CA1. O grupo que recebeu o veículo na presença do SS teve uma extinção mais potente quando

As memórias de medo são responsáveis pelo comportamento defensivo em resposta
a ameaças, porém, quando manifestadas de maneira recorrente e fora de contexto, podem

comparado com o grupo sem o suporte. Estes resultados sugerem que a extinção da memória
de MCC em ratos é facilitada na presença de um SS, diferindo da extinção adquirida sem o SS,

desenvolver graves distúrbios emocionais, como o transtorno do estresse pós-traumático. Este

com relação as estruturas cerebrais envolvidas.

estudo verificou a participação da região CA1 do hipocampo dorsal (CA1) e do córtex pré-frontal

.....

ventro-medial (CPFvm) na extinção da memória de medo condicionado ao contexto (MCC) com

Palavras–chave:
Suporte Social; Memória de medo; Extinção; Córtex pré-frontal; Hipocampo.

suporte social (SS). Para isso, ratos Wistar (3 meses, 300-330g), com cânulas implantadas bilateralmente na região CA1 ou no CPFvm, foram treinados sozinhos a tarefa de MCC, em que receberam 3 estímulos elétricos de 0,5 mA por 2-segundos com intervalo de 30-segundos. 24-horas

Contato:
buhler.leticia@gmail.com

depois, os animais foram submetidos a uma sessão de extinção de 10-minutos sozinhos ou
na presença de um coespecífico e outras 24-horas os animais foram submetidos sozinhos à
sessão de teste de 3-minutos. Imediatamente após a sessão de extinção, foram administradas
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TATUÍ - APLICATIVO PARA MINERAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
Autores: Hugo Cristo Sant’Anna
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo

tal Scielo atingiram o processamento médio de cerca de 20 artigos por segundo ou 70 edições
por minuto, indicando o potencial de Tatuí para a realização de revisões sistemáticas de literatura e análises temáticas por área de conhecimento. Versões futuras do aplicativo permitirão
consultas em outros portais de periódicos de livre acesso e comparações entre resultados de
processamentos distintos.
.....

Resumo: Este trabalho apresenta o aplicativo Tatuí, desenvolvido com o objetivo de auxiliar pesquisadores na mineração e processamento de dados de artigos científicos publicados em
portais de periódicos de livre acesso. Elaborado inicialmente para a pesquisa de artigos e periódicos da área de Psicologia no portal Scielo, o aplicativo dispõe de interface gráfica amigável que

Palavras–chave:
Mineração de Dados, Processamento Automatizado de Dados, Interface Usuário-Computador.
Contato:
hugo.satanna@ufes.br

permite ao usuário: 1) configurar parâmetros de busca – por periódico, ano, volume, número,
título, autores, resumo, palavras-chave; 2) recuperação dos artigos encontrados – download no
formato Adobe PDF ou exportação de planilhas CSV com os resultados; 3) processamento de
coleções completas de artigos do mesmo periódico – índice invertido da frequência dos termos,
distância euclidiana entre termos que coocorrem, análise de similaridade entre artigos; e 4)
cálculo e visualização de estatísticas sobre os artigos encontrados a partir dos parâmetros de
busca selecionados. Tatuí foi desenvolvido na linguagem Lua 5.1 com a biblioteca de interfaces
gráficas multiplataforma IUP (PUC-Rio), permitindo a execução nativa em ambientes Microsoft
Windows, Linux e Apple MacOS. Testes preliminares do uso do aplicativo em periódicos do por-
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TEMPO DE RETESTE NOS TESTES PROJETIVOS: UMA REVISÃO
Autores: Ana Cláudia Menini Bezerra1; Adriana Dal Orsoletta Gastal1; Tatiana Quarti Irigaray1
Instituição: 1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS

seus manuais, entre elas, o tempo de reteste.
Considerando que em muitos casos se faz necessária uma reavaliação para acompanhar a evolução do quadro apresentado inicialmente e que, em muitos desses casos, deve-se
reaplicar o mesmo teste, é imprescindível que o manual contenha esta informação. Além disso,
observa-se que muitos profissionais acessam as informações dos testes somente pelos manuais e, não constando o tempo de reteste nos mesmos, o resultado da avaliação poderá ficar

Os testes psicológicos são instrumentos exclusivos da prática profissional do psicólogo.

prejudicado.

Se caracterizam como testes projetivos, expressivos e psicométricos, sendo os projetivos e os

Desta forma, foi realizada uma revisão acerca das informações contidas nos manuais

expressivos testes que avaliam aspectos da personalidade dos indivíduos. Alguns autores acre-

dos testes Palográfico, PMK, Pirâmides de Pfister, Rorschach-R-PAS, Zulliger, HTP, CAT, TAT e

ditam que sua popularidade ainda se preserva em função do refinamento de seus sistemas de

SAT no que se refere a informações sobre o tempo de reteste dos mesmos.

avaliação e de interpretação.
A Resolução 25/2001 do CFP define teste como um método de avaliação privativo do
psicólogo e regulamenta sua elaboração, comercialização e uso. Determina que os manuais
dos testes contenham informações acerca da fundamentação teórica dos instrumentos da aplicação, avaliação e interpretação e da literatura científica relacionada ao mesmo, indicando os

.....
Palavras–chave:
Contato:
-

meios para a sua obtenção.
Apesar do previsto na legislação sobre os testes psicológicos e da popularidade dos testes projetivos nas avaliações os mesmos não contêm as informações mínimas necessárias em
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TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA ESCALA YOUTH OUTCOME QUESTIONNAIRE - Y-OQ 2.01, VERSÃO PAIS E RESPONSÁVEIS LEGAIS, PARA O PORTUGUÊS
BRASILEIRO
Autores: Bruna Holst1; Marina Friedrich1; Natália Coimbra1; Carolina Saraiva de Macedo Lisboa1
Instituição: 1Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul – PUCRS
Introdução: As experiências infantis e adolescentes são decisivas para o desenvolvimento global, exercendo grande influência na etiologia do sofrimento emocional e de diversos
transtornos psicológicos e psiquiátricos. Desta forma, esforços tem sido empregados para qualificar as intervenções psicológicas empregadas com esta faixa etária e para medir seus resultados. Para este fim, é necessária a ampliação na oferta de medidas de mudança e resultado
da psicoterapia com crianças e adolescentes que ofereçam evidências de validade para uso no
Brasil. O presente trabalho visa apresentar resultados preliminares de um estudo que busca
investigar evidências de validade do Youth Outcome Questionnaire - Y-OQ 2.01 no contexto
brasileiro. O Y-OQ 2.01 é autoaplicável e composto por 64 itens respondidos por pais ou responsáveis legais de pacientes de 4 a 17 anos e 11 meses anos, em uma escala Likert de 1 a 5. A

402

Congresso Startpsi | Edição 2018

escala avalia o comportamento dos jovens em um escore total, composto por seis subescalas:
Estresse Intrapessoal (EI), Estresse Somático (ES), Relações Interpessoais (RI), Problemas Sociais
(PS), Disfunção Comportamental (DC) e Itens Críticos (IC). Objetivo: Apresentar o processo de
tradução para o português e adaptação transcultural do Y-OQ 2.01 para o contexto brasileiro.
Método: O procedimento consistiu em duas traduções independentes para o português brasileiro, posterior síntese destas traduções e avaliação por um comitê de quatro experts na área
da psicologia clínica e psicoterapia para investigar a clareza, a relevância e a representatividade
dos itens. O procedimento utilizado nesta avaliação foi o cálculo do coeficiente de validade
de conteúdo (CVC). Após um ajuste semântico final, foi realizada a tradução reversa, que foi
aprovada pelos autores originais. Resultados: Um item é considerado adequado se o CVC for
superior a 0,8. A pontuação total do instrumento foi de 0,97. O instrumento pontuou para cada
categoria: 0,97 em clareza de linguagem, 0,99 em relevância prática e 0,98 em relevância teórica. Apenas um dos 64 itens pontuou abaixo de 0,8 na categoria clareza de linguagem e teve
que ser reformulados após a análise do CVC. Conclusão: O Y-OQ 2.01 apresentou bons índices
nas categorias clareza, relevância e representatividade dos itens, conforme avaliação do CVC. O
próximo passo deste estudo é investigar as evidências de validade de construto do Y-OQ 2.01.
Pretende-se fornecer uma ferramenta que auxilie no planejamento, monitoramento e avaliação
de resultados de tratamentos psicoterapêuticos com crianças e adolescentes.
Palavras–chave: Contato: Congresso Startpsi | Edição 2018
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TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DA ESCALA OUTCOME QUESTIONNAIRE SHORT FORM – OQ-10.2 PARA O IDIOMA PORTUGUÊS

por conveniência. Os participantes responderão um questionário de dados sociodemográficos,

Autores: Julia Macedo Salvador1; Bolivar Cibils Filho1; Carolina Saraiva de Macedo Lisboa1
Instituição: 1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

igualmente calculadas, assim como correlações entre as demais escalas. Por fim, será realizada

o OQ-10.2, o DASS-21, a Escala de Autoestima de Rosenberg e a Escala de Satisfação com a
Vida. Os procedimentos para tradução e adaptação seguiram o processo padronizado e recomendado pela equipe editorial da OQ Measures. Serão investigadas evidências de validade de
conteúdo, de critério e de constructo. A partir do programa SPSS, serão realizadas as análises
descritivas e calculados os alfas de Cronbach. Correlações entre as partes do instrumento serão
a análise fatorial confirmatória do OQ-10.2. Resultados: A adaptação semântica e cultural da escala já foi concluída e aprovada pelos autores originais. O estudo encontra-se em fase de coleta

Introdução: O Outcome Questionnaire Short Form (OQ-10.2) é uma escala americana
de autorrelato que avalia o sofrimento e o bem-estar em pacientes adultos. Este instrumento é
uma versão abreviada de fácil e rápida aplicação do Outcome Questionnaire (OQ-45), o qual foi

de dados. Discussão: A validação do OQ-10.2 visa proporcionar uma ferramenta que assessore
no planejamento, monitoramento e avaliação de resultados de tratamentos psicoterapêuticos,
bem como busca contribuir para o campo de pesquisa da psicologia baseada em evidências.

concebido e é utilizado para avaliação de resultado em psicoterapia. O OQ-10.2 não se propõe

.....

a realizar um diagnóstico psiquiátrico, entretanto é uma ferramenta que mensura o sofrimento

Palavras–chave:
Psicoterapia; Resultado; Escala; Outcome Questionnaire

psicológico geral do paciente, tornando-se útil para o acompanhamento de diferentes etapas
da psicoterapia. Objetivos: O objetivo deste estudo é traduzir, adaptar e investigar evidências
de validade no contexto brasileiro do OQ-10.2. Método: Para tanto, serão realizadas coletas
presenciais com 100 adultos, selecionados por buscarem o serviço de atendimento de uma

Contato:
juliamsalvador@gmail.com

instituição de ensino em psicoterapia, além de coletas online com voluntários selecionados
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TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA E INCLUSÃO: NA EXPERIÊNCIA DA AMACA
Autores: Carla Rosângela Binsfeld1; Mariane Manente1; Daniela Copetti Santos2; Vanessa da Silveira1; Rose
Terra1; Cristiane da Rosa1; Juliana Fani1; Juliana Oliveira Fank1
Instituição: 1Pensée- Centro Integrado de Saúde Mental e Gestão. 2Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia Farroupilha

associação de pais e amigos dos autistas de Cruz Alta-RS. AAMACA- Associação de pais e amigos
dos autistas da cidade, que proporciona ideia para atendimento individual dos autistas, com
fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, salas, mas resolveram por motivo financeiro
e arrumar profissionais voluntários. Metodologia: A abordagem é de cunho qualitativo através
analise de um espaço de escuta, documental, relatos de familiares, da escola e de busca das
redes de atenção Resultados: A AMACA- Associação de Pais e amigos de autistas trabalham prol
da aprendizagem e da autonomia de todos que convivem neste ambiente que nesse sentido há
inclusão no desenvolvimento praticas pedagógicas para crianças autistas. Chegamos à conclu-

Introdução: Essa pesquisa tem como foco de estudo o Transtorno Espectro Autista em
Cruz Alta através das vivências da AMACA- - Associação de pais e amigos dos autistas de Cruz
Alta – RS. Esse transtorno afeta crianças e pode ser identificado por características como: incapacidade de interação social, problemas com domínio da linguagem, comportamentos restriti-

são que o espaço de palavra somado a equipe técnica o resultado é uma inclusão no laço social
de forma mais apropriada e humana. Esse espaço AMACA tem uma abordagem inicia como um
espaço de convivência para os autistas, com várias oficinas de estimulação, comunicação e interação social acontecendo ao mesmo tempo.

vos e condutas estereotipadas. Verificamos o caso de um aluno autista observando o transtor-

.....

no através do desenvolvimento neurológico, cultura familiar e convívio escolar. A importância

Palavras–chave:
AUTISMO, FAMÍLIA, INCLUSÃO SOCIAL, AMACA.

da orientação da família foi fundamental nesse processo de coleta e dados. As observações são
feitas através dos conceitos de Schmidt (2013), a participação da família no tratamento é fundamental para o desenvolvimento da criança com o transtorno, deve-se considerar os resultados

Contato:
-

do desenvolvimento da criança sua família. Objetivo: Esta pesquisa tem a proposta de através
de um estudo de caso observar o atendimento e seus obstáculos no tema da inclusão no apoio
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UM ESTUDO DE CASO EM AVALIAÇÃO INFANTIL: CORROBORANDO DOIS DIAGNÓSTICOS
Autores: Luiza Doval de Souza Müller Pinto¹ , Isabela de Mattos Vieira Ferracini², Irani Iracema de Lima
Argimon²
Instituição: ¹Centro Universitário Ritter dos Reis; ²Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

a memória e a inteligência através de testes formais padronizados. BC não possuía linguagem
verbal, e se comunicava com linguagem não verbal através de gestos. Apresentou ecolalia na
forma de comunicação. Diante os dados obtidos na Escala CARS corroborando com os critérios
do DSM-5 e das observações clínicas, preencheu critérios para autismo grave. Em relação a gravidade do transtorno o paciente apresenta “Nível 2 – Exigindo apoio substancial” para déficits na
comunicação social e “Nível 1 – Exigindo apoio” para comportamentos restritos e repetitivos. Em
virtude do paciente portar Síndrome de Down, a hipótese diagnóstica seria de TEA associado

O presente estudo de caso aborda o diagnóstico do paciente BC, 4 anos, sexo masculino
com diagnóstico de Síndrome de Down. A família buscou atendimento em avaliação neuropsicológica em um serviço escola de psicologia de um Centro Universitário de Porto Alegre, por
suspeita de autismo. Utilizou-se como método estudo de caso. O paciente foi avaliado em 6
sessões de 50 minutos. Na entrevista com os pais foi relatado que o paciente regrediu na fala,
começando a falar aos 2 anos mas logo parou. Relataram que sua brincadeira era estereotipada
e que somente mostrava atenção extrema em desenhos e músicas (tablet), sem perceber outros
estímulos. Não prestava atenção em outras coisas por muito tempo. Não conseguia segurar os
brinquedos e subir escadas sozinho. Raramente atendia seu nome quando chamado. Nestas
sessões foi utilizado a Escala de CARS e a hora do jogo. Através da hora do jogo observou-se que
o paciente estava desatento, não conseguindo se concentrar aos estímulos no atendimento.

a Síndrome de Down com comprometimento da linguagem – ausência da comunicação verbal.
Há uma forte relação entre os comportamentos de BC e os sintomas do Transtorno do Espectro
Autista. Nesse sentido, ressalta-se que os comportamentos apresentados pelo paciente não são
bem explicados apenas pela Síndrome de Down e podem estar associados com traços autistas.
O paciente foi encaminhado para psicoterapia individual na abordagem cognitivo-comportamental, acompanhamento psicopedagógico e fonoaudióloga.
.....
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Devido à ausência de linguagem e a falta de entendimento do paciente não foi possível avaliar
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em seguida, o Teste de Trilhas. No entanto, notou-se que algumas crianças não conseguiram
cancelar conforme a instrução. Ficaram sem reação como se não tivessem compreendido o que
era para ser feito, mas conseguiram ligar se a ordem dos testes fosse Teste de Trilhas seguido
do Teste por Cancelamento. Ademais, as crianças que responderam ao Teste por Cancelamento
com traços que ligavam a imagem modelo com as outras imagens idênticas não conseguiram
pontuar na segunda parte do Teste de Cancelamento, em que havia dois estímulos modelos. Foi
possível concluir que há necessidade de novos estudos exploratórios na área que considerem
a amplitude do espectro na aplicação, validação e padronização dos resultados. Entretanto, a

A neuropsicologia é utilizada como estratégia de investigação das habilidades cognitivas quando há suspeita de déficits e/ou comprometimentos cognitivos ou comportamentais
de possível origem neurológica, como diagnóstico diferencial entre os distúrbios globais do
desenvolvimento, disfunções cerebrais específicas, dentre outros. Trata-se de uma pesquisa
quanti-qualitativa. Tem como objetivo apresentar o resultado da avaliação da atenção seletiva
por meio do teste de Atenção por Cancelamento com 13 indivíduos de 4 a 12 anos, diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O Teste de Atenção por Cancelamento foi
aplicado após a aplicação do Teste de Trilhas para Pré-escolares. Foi possível observar que algumas crianças ligaram a figura modelo às outras figuras ao invés de riscar, cancelando, como era

grande variabilidade nos resultados, comumente encontrados nessa população, pode ser considerado indícios de que os testes são sensíveis para avaliar indivíduos com TEA.
.....
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sugerido. Isso pode ter ocorrido em função da topografia da resposta usada no Teste de Trilhas
em que o participante deveria ligar as figuras de cachorros e ossos com traço contínuo. Diante
desse fato, com algumas crianças foi invertida a ordem, primeiro o Teste de Cancelamento e,
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O DSM-5 estabelece como algumas das características do Transtorno do Espectro do
Autismo (TEA) a apresentação de insistência nas mesmas coisas, preferência por tarefas repetitivas, rotina, invariância e inflexibilidade na rotina, o que podem estar relacionados à infle-

endeu que deveria associar a carta de emparelhamento a uma das quatro cartas modelos disponíveis, de acordo com o critério que o participante achasse que combinasse: forma, cor, número ou nenhuma dessas categorias. Os resultados encontrados no Wisconsin mostraram que
dos dez participantes que responderam ao teste, apenas quatro (E, G, H, K) conseguiram atingir
um dos critérios para análise exigido que foi passar por todas as cartas. Por fim, os resultados
do presente trabalho indicaram que os participantes com TEA apresentaram inflexibilidade cognitiva através dos altos índices de respostas perseverativas. Há necessidade de novos estudos
exploratórios na área que considerem a amplitude do espectro na validação e normatização
dos resultados. Entretanto, foram considerados indícios de que esse teste é sensível para medir
determinados repertórios de crianças com TEA.

xibilidade cognitiva. Considerando a escassez de estudos que envolvam indivíduos com TEA,

.....

avaliações neuropsicológicas no Brasil e a necessidade cada vez mais presente de instrumentos
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que auxiliem na avaliação do público em questão, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a flexibilidade cognitiva, de 13 crianças diagnosticadas com TEA por meio do instrumento
Wisconsin Card Test, com idades entre 4 e 12 anos, regularmente matriculadas em uma Institui-
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ção Especial ou Escola Pública Regular de Ensino. Trata-se de uma pesquisa quanti-quanlitativa.
Com os resultados, foi possível observar que dos 13 participantes, apenas três (A, B, I) não conseguiram responder ao teste. Porém, dos que responderam, notou-se que com uma explicação
individualizada sobre o que deveria ser feito, cada um, no seu tempo e à sua maneira, compre-
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