
 

 

 
 

Nº 02 – 28/Fevereiro/2018 
 
A Sociedade Brasileira de Psicologia lança o Comunicados SBP, um veículo de 

comunicação com os seus associados. 

 
As informações podem ser enviadas para comunicacao@sbponline.org.br para que 

possamos divulgá-las em nosso site. 

 
Primeiros asilos para alienados do Brasil 
 

Era quase impossível andar pelas ruas do 

Rio de Janeiro no início da década de 1830 

sem se deparar com alienados vagando por 

becos e vielas. 

 
Em geral, eram recolhidos às enfermarias 

da Santa Casa de Misericórdia ou à cadeia 

pública, de onde não saíam senão mortos. 

 
 
Encarcerados em cubículos fétidos e estreitos, muitos passavam os dias 

acorrentados. 

 
Já os submetidos à tutela de instituições religiosas, não raro, sofriam sanções físicas 
punitivas. 

 
O estado de abandono em que se encontravam os doentes mentais chamou a 

atenção de alguns membros da Academia Imperial de Medicina e da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, que se engajaram em campanhas pela criação de um 

estabelecimento para o tratamento dos alienados. 

 
Para mais informações, acesse: 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/01/16/aos-loucos-o-hospicio/ 

 

http://mkt.sbponline.org.br/go/f2cacdb7e-50-48d4a3c8d3d9ff9cb5b3ac01549fee2eOyQe1eWe1As8K
http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/01/16/aos-loucos-o-hospicio/


 
Prepare-se para a 48ª Reunia Anual da SBP 
 

A 48ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia será realizada de 

23 a 26 de outubro de 2018, na Unisinos, Campus São Leopoldo, RS. 
 

Não perca os prazos para envio de trabalhos: 

- Simpósios e mesas redondas: 14/maio/2018 

- Sessões coordenadas e painéis: 02/julho/2018 
 
Em breve, informações e inscrições no site: http://www.ra.sbponline.org.br/ 

 
Manifestação de repúdio a intimação policial do Dr. Elisaldo Carlini 

A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) 

manifesta o seu repúdio a intimação policial do 

Dr. Elisaldo Carlini para depor sobre suposta 

apologia às drogas. 

 
Professor emérito da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp), membro titular da ABC, 

condecorado pela Presidência da República e 

premiado internacionalmente, aos 88 anos o Dr. 

Carlini continua sendo o mais respeitado cientista 

brasileiro com atuação na área de drogas. 

 
As descobertas do Dr. Elisaldo Carlini permitiram 

a formulação de medicamentos eficazes para o 

tratamento de doenças como epilepsia e 

esclerose múltipla. 
 
Leia a notícia em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43176883 
http://www.abc.org.br/centenario/?Somos-todos-Carlines 

http://mkt.sbponline.org.br/go/f2cacdb7e-50-48d4a3c8d3d9ff9cb5b3ac01549fee2eOyQe1eWe4jJn
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43176883
http://mkt.sbponline.org.br/go/f2cacdb7e-50-48d4a3c8d3d9ff9cb5b3ac01549fee2eOyQe1eWe1VqWk


 
Programa de Atualização em Psicologia Clínica e da Saúde - 
PROPSICO 
 
O Programa de Atualização em Psicologia Clínica e da Saúde (PROPSICO) é fruto 

de uma parceria entre o SECAD (Artmed Panamericana) e a Sociedade Brasileira de 

Psicologia (SBP) que tem como objetivo complementar a formação dos profissionais 

por meio de uma plataforma digital e livros físicos. 

 
Estruturado e escrito por especialistas na área, o Programa completou o primeiro ciclo 

em 2017. Neste primeiro ano, colaboraram 36 autores envolvidos na prática e 

pesquisa clínica e da saúde, com um total de 16 capítulos distribuídos em 4 volumes. 

 

Ao final de cada ciclo, é feita uma avaliação online pelo profissional, que recebe um 

certificado outorgado pela SBP. O processo avaliativo de 2017 encerra-se em Abril 

de 2018. 

 
Para o ano de 2018 serão lançados mais 4 novos volumes, compondo o Ciclo 2 do 

Propsico.  

 

Mais informações sobre o Propsico podem ser encontradas em: 

https://www.secad.com.br/produto/psicologia/propsico-sbp/ 

 
Sofrimento psíquico grave foi abordado sem o cuidado em “O Outro 
Lado Do Paraíso” 

A Sociedade Brasileira de Psicologia faz um 

alerta para que as pessoas busquem 

terapias adequadas conduzidas por 

profissionais habilitados para os cuidados 

com a saúde mental. 

 
A atuação específica de psicólogos nos 

casos de violência sexual conta com amplo 

apoio de práticas baseadas em evidências 

científicas e uso de técnicas específicas do 

profissional de Psicologia. 

Leia a notícia completa no site da SBP: 

http://www.sbponline.org.br/2018/02/sofrimento-psiquico-grave-foi-abordado-sem-o-

cuidado-em- o-outro-lado-do-paraiso 

 
 
 
 

http://mkt.sbponline.org.br/go/f2cacdb7e-50-48d4a3c8d3d9ff9cb5b3ac01549fee2eOyQe1eWe1VqWl
http://mkt.sbponline.org.br/go/f2cacdb7e-50-48d4a3c8d3d9ff9cb5b3ac01549fee2eOyQe1eWe1VqYN
http://mkt.sbponline.org.br/go/f2cacdb7e-50-48d4a3c8d3d9ff9cb5b3ac01549fee2eOyQe1eWe1VqYN


Nota de pesar pelo falecimento da professora Marisa Japur 

 
Com pesar, a Sociedade Brasileira de 
Psicologia (SBP) comunica o falecimento 
da professora doutora Marisa Japur, 
ocorrido no dia 15/02/2018. 

 
A Profa. Marisa foi sócia desde o início da 
SPRP (que deu origem à SBP), e 
participou ativamente da vida da 
sociedade, tendo sido Primeira Secretária 
na Gestão de 1985. 

 
A Psicologia brasileira perde uma pesquisadora 
atuante, que contribuiu com o desenvolvimento 
da psicologia clínica e com a formação de recursos humanos para a área. 
 
A SBP manifesta sua solidariedade à família e aos amigos da professora Marisa 
Japur. 

 
Leia notícia em: http://www.sbponline.org.br/2018/02/nota-de-pesar-pelo-falecimento-
da-professora-marisa-japur 

 
 

 
 

 

 

http://mkt.sbponline.org.br/go/f2cacdb7e-50-48d4a3c8d3d9ff9cb5b3ac01549fee2eOyQe1eWe1VqYO
http://mkt.sbponline.org.br/go/f2cacdb7e-50-48d4a3c8d3d9ff9cb5b3ac01549fee2eOyQe1eWe1VqYO


 
 

 
 

 
 

Para outros eventos científicos acesse: http://www.sbponline.org.br/eventos 

 

http://mkt.sbponline.org.br/go/f2cacdb7e-50-48d4a3c8d3d9ff9cb5b3ac01549fee2eOyQe1eWe1As8P

