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Editorial
Cumprindo o propósito de fomentar o intercâmbio entre os membros do
Capítulo, este newsletter trás informações sobre algumas atividades que envolveram ou
envolverão a participação de alguns de nossos colegas. Inicialmente há a notícia sobre a
vinda do presidente da SPR Erhard Mergenthaler a São Paulo, oportunidade em que
proferiu conferências em duas universidades e também a um grupo de pesquisadores na
Sociedade de Psicanálise de São Paulo. A seguir, aparecem informações sobre eventos
científicos de interesse para os membros do Capítulo. Em relação à 38ª Reunião Anual
da SPR, que ocorrerá em Madison no próximo mês de junho, destaca-se a reunião dos
membros do Capítulo prevista para o dia 21, entre 11:30 às 12:30h, na Sala M&Q. A
seguir encontra-se a divulgação do Diplomado Internacional, Diagnóstico e
Indicación en Psicoterapia / Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado (OPD), a
se iniciar em agosto no Chile, sob a direção acadêmica de Guillermo de la Parra; e
também, uma chamada para o VII Congresso Latinoamericano de Psicoterapia e o 1º
Congresso Uruguayo de Psicoterapia, que terão lugar em Montevideo, no mês de
setembro. E, finalmente, há referência às atualizações realizadas na página da web do
Capítulo Latino Americano.
Elisa Yoshida
Presidente

Ciclo de Conferências em São Paulo
Com o intuito de divulgar a SPR no Brasil, onde ela ainda é muito pouco
conhecida, convidamos o presidente da SPR, Erhard Mergenthaler, para vir ao Brasil
proferir uma conferência para alunos e professores de psicologia da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas e outra, apenas para professores de psicologia, da
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aproveitando a presença do Dr. Mergenthaler
entre nós, a colega Vitória Béjar, também o convidou a falar a um grupo de
psicanalistas e pesquisadores da Sociedade de Psicanálise de São Paulo. Nas três
oportunidades, o Dr. Mergenthaler apresentou os resultados de suas investigações sobre
processos de psicoterapia, analisando-os de uma perspectiva neurobiológica. Em todas
elas houve um grande interesse da audiência pela apresentação do novo aporte
metodológico, sempre seguido de questões e debates instigantes. Outra conseqüência
relevante, foi a afiliação de novos colegas brasileiros à SPR, aos quais aproveitamos
para darmos as boas vindas.
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Eventos de Interesse
1. Estamos a poucos dias da 38ª Reunião Anual da SPR, que ocorrerá em
Madison, Wisconsin, entre os dias 20 e 23 de junho, próximo futuro. Apesar de não ser
esperado um número muito expressivo de membros do Capítulo Latino Americano,
vemos nesta oportunidade uma chance preciosa para nos reencontrarmos e tratar de
assuntos específicos ao Capítulo. De acordo com a programação, no dia 21 haverá o
Encontro dos membros do Capítulo, entre 11:30 e 12:30 h (Sala M&Q). Como uma
pauta preliminar para discussão sugerimos os seguintes pontos: a) o intercâmbio entre
os grupos de pesquisa, como incrementá-lo?; b) estratégias de ampliação do número de
membros do Capítulo (incluindo novos países sul-americanos); c) Emprego das verbas
do Capítulo; d)Utilização da página da website do Capítulo. Se houver algum outro
tema de interesse que vocês desejem ver discutidos, por favor, enviem-nos um e.mail
com as sugestões.

2. Recebemos do colega Guillermo de la Parra, informações sobre o
Diplomado Internacional, Diagnóstico e Indicación em Psicoterapia / Diagnóstico
Psicodinâmico Operacionalizado (OPD). Com início previsto para 31 de agosto de
2007 e término em de março de 2008, o Diplomado terá lugar no Heidelberg Center
para América Latina, Providencia, Chile. O objetivo é o “de formar os participantes no
manejo adequado do OPD, permitindo-lhes orientarem-se em nível clínico para o
diagnóstico, focalizar e estabelecer a indicação de psicoterapias”. Outras informações,
no site www.psychoteherapyresearch.org, na página do Capítulo Latino Americano, no
Link, eventos/atuale.
3. Sob a organização da Federación Uruguaya de Psicoterapia (FUPSI)
ocorrerão em Montevideo, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2007, o VII Congresso
Latinoamericano de Psicoterapia e o 1º Congresso Uruguayo de Psicoterapia, com o
tema, “ La psicoterapia: um derecho universal”. O evento, que conta em sua
organização com vários membros da SPR, tem como eixos temáticos: a investigação em
psicoterapia; o vínculo terapêutico; a formação e a supervisão; a psicoterapia em
diferentes grupos etários; a psicoterapia nos serviços de saúde; casal (pareja) e família;
o terapeuta como pessoa; corpo e psicoterapia; abordagens grupais e institucionais;
integração em psicoterapia; psicoterapia e diversidade cultural; neurociências,
psicofarmacologia e psicoterapia. O prazo máximo para o envio de resumos é 15 de
junho de 2007 e as inscrições já estão abertas. Outras informações podem ser
encontradas no endereço eletrônico da FUPSI: www.fupsi.org ou no site do Capítulo
Latino americano no link eventos/atuale (www.psychotherapyresearch.org ).

Atualização da Página do Capítulo na Website
Estamos procedendo à atualização da página do Capítulo no site da SPR
(www.psychotherapyresearch.org ). Nos próximos dias estarão disponíveis on line:
1.os Estatutos e Regulamento do Capítulo,
2. uma relação dos presidentes passados,
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3. informações sobre o “Diplomado Internacional, Diagnóstico e indicación en
psicoterapia/ Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado OPD” (eventos/atuale),
4. informações sobre o VII Congresso Latinoamenricano de Psicoterapia e o 1º
Congresso Uruguayo de Psicoterapia,
5. Formulário para o envio de dados sobre os grupos de pesquisa do Capítulo (em
serviços para miembros/Formulários).
Além destas novidades, continuam disponibilizados: a) um breve histórico do capítulo
(com dados atualizados); b) o texto da Conferência de Juan Pablo Jiménez,“15 años de
investigación em psicoterapia em latinoamerica”, proferido no Encontro do Capítulo
LatinoAmericanos, realizado em Montevideo, nos dias 20 e 21 de novembro de 2006.

