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DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

-Apresentação integrantes
Mediante a presença de colaboradores que não estavam na reunião anterior, foi solicitado que todos os membros
se apresentassem novamente. A psicóloga Patrícia indicou o quanto é benéﬁca a troca de experiências com
proﬁssionais que atuam em contextos distintos dentro da área da Avaliação Psicológica.

-Demanda trazida pelo psicólogo Tiago
O psicólogo Tiago foi convidado a comparecer na reunião após trazer a demanda via e-mail acerca de legislações
que versam sobre o processo de Avaliação Psicológica para cirurgia de esterilização deﬁnitiva (laqueadura e
vasectomia) no serviço público. Isso porque, após atuar por 8 anos na assistência social, o psicólogo foi remanejado
para a pasta da saúde mediante mudança de governo municipal em Paiçandu. Assim, tendo pouca familiaridade
com essa prática, buscou a comissão para maiores esclarecimentos. A esse respeito, as demais colaboradoras
informaram que, apesar de não atuarem diretamente com essa área, possuem colegas de proﬁssão que a exercem
e se comprometeram a buscar maiores informações. Foram discutidas algumas possibilidades iniciais de construtos
a serem avaliados, tais como personalidade, impulsividade, ansiedade e depressão. Além disso, Tiago apresentou o
documento de entrevista que elaborou para atender a demanda, que foi considerado satisfatório pelo grupo, pois
contempla aspectos gerais, mais pessoais e voltados para as demais possibilidades de planejamento familiar antes
da esterilização deﬁnitiva. O psicólogo também questionou quanto ao documento elaborado para este ﬁm e
chegou-se a um entendimento de que deveria ser elaborado um atestado psicológico seguido por um laudo apenas
em casos de necessidade (solicitação do avaliando(a)). Amanda mencionou que, pelo fato de não termos
resoluções especíﬁcas para essa prática dentro da Avaliação Psicológica, é esperado que o proﬁssional se debruce
na Resolução 09/2018, mediante o entendimento da avaliação enquanto processo, com fontes fundamentais e
complementares, bem como na Resolução 06/2019 que versa sobre a elaboração de documentos. A comissão se
comprometeu a buscar informações com proﬁssionais conhecidos que atuam com a prática em questão e trazer
novas informação ao solicitante na próxima reunião da comissão.
-XVII Encontro Paranaense de Psicologia
Foi informado aos proﬁssionais sobre o evento, suas respectivas datas e formato de realização. alguns salientaram
que já estavam inscritos e Amanda indicou a importância de estarem presentes na apresentação sobre a
elaboração de documentos psicológicos, realizada pela psicólogo Adriane Picchetto Machado.
-Discussão aberta
Camila mencionou que, quanto a sua demanda anterior de bancas revisoras, está se dedicando a capacitação de
novos proﬁssionais e parcerias com a universidade local, em vias que obter mais pessoas interessadas em
Avaliação Psicológica na região. Além disso, mencionou que a indicação de buscar materiais da pesquisadora e
psicóloga Cristiane Faiad foi muito positiva, pois a ajudou a pensar nos pontos positivos e negativos de inserir
entrevistas individuais em avaliações compulsórias.
-Justiﬁcativas de ausência
A colaboradora Katya justiﬁcou ausência por estar em outra reunião no mesmo horário e a psicóloga Thais
Distéfano estava em viagem.
ENCAMINHAMENTOS

-Buscar informações com proﬁssionais conhecidos que atuam com o processo de Avaliação Psicológica para
cirurgia de esterilização deﬁnitiva (laqueadura e vasectomia) e trazer novas informação ao solicitante na próxima
reunião da comissão.
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