
PROJETO O NOVO
PARADIGMA MEDICINA
PREVENTIVA E
PSICANÁLISE



ÍN
DI

CE

04

05

O7

O9

CNPJ

Visão Geral

Objetivos

Acreditamos na parceria



2022 © Projeto ONP – O Novo Paradigma Medicina Preventiva
e Psicanálise Todos os direitos reservados 

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em
parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610) 

Responsável pelo Projeto:
Karin Mozena - Mestre em Psicanálise e Neuropsicanalista 

Apoio:
Instituto FATEB

Organização Administrativa e Vendas:
Roseane Pagliasse

Setor Social de apoio e orientação:
Silvana Lofgreen

Versão: dez. 2022 Projeto ONP – O Novo Paradigma Medicina
Preventiva e Psicanálise Unidade de atendimento online

nacional e internacional. Rua Botelho, 1069 – Núcleo Urbano
Ana Helena – CEP 13913-392 Jaguariúna - São Paulo – SP
Telefone: (19) 98607-9252 www.onovoparadigma.online

─



O NOVO PARADIGMA MEDICINA
PREVENTIVA E PSICANÁLISE

ONP CNPJ - 24.430.750/0001-61
RUA BOTELHO, 1069
JAGUARIUNA, SP, 13913-392



AJUDANDO
PESSOAS

VISÃO 
GERAL

O Projeto O Novo Paradigma Medicina Preventiva e
Psicanálise é complementar ao Instituto FATEB. Hoje
atendemos mensalmente mais de 30 (trinta) pacientes
incluindo alunos, mestres e doutores em Atendimento
Clínico, Nutrição Preventiva, Neuropsicopedagogia,
Supervisão Clínica Didática e Psicanálise Corporativa. Tudo
isso é feito online e seguindo as normativas de proteção à
privacidade LGDP. Especialmente em Atendimento Clínico
Psicanalítico nossos pacientes precisam passar por uma
triagem antes de iniciar seus atendimento ao qual inclui a
obrigatoriedade do preenchimento da Anamnese. Nossos
preços estão abaixo dos valores sociais e hoje contamos
com um Setor Social de atendimento colaborando com
orientações devidas caso detectamos a possibilidade de
notificação compulsória cumprindo antes de mais nada as
orientações em >>>



MEDICINA PREVENTIVA. 
 

NÃO SOMENTE ATENDEMOS
INDIVIDUALMENTE COMO TAMBÉM
PREZAMOS A INCLUSÃO FAMILIAR.

COMO PENSAMOS: NENHUM
ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO É

EFICIENTE SE NÃO EXISTIR DE FORMA
COMPLEMENTAR O APOIO

TERAPÊUTICO.



OBJETIVOS
Apoiar os atendimentos Psiquiátricos através da
Terapia individual e familiar
Fortalecer e proteger a população através da prática
concreta Psicanalítica e Medicina Preventiva 
Capacitar as relações multidisciplinares terapèuticas e
psicanalíticas
Colaborar com o Atendimento Básico a Família
Incentivar a População à busca por hábitos de vida
melhores através da prática da Medicina Preventiva
Informar sobre direitos e deveres
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OBJETIVOS



AJUDANDO
PESSOAS
ESPECIFICAÇÕES
Nosso método de atendimento terapêutico é cartesiano.
Seguindo o Projeto de Freud junto ao entendimento das
leis do movimento não enxergamos a ‘dor’ de forma
francesa mentalista e nem apenas fisiológica alemã, ao
contrário, conforme as observações do Pai da
Psicanálise defendemos um módulo. Desde o evento
existente e real pressórico até os processos mentais e
Neuropsicanalíticos dado a conversão do evento em
potencial de ação verificamos pelo teste da realidade e a
fantasia o nível da capacidade de uso do afeto e FEs
(Funções Executivas) do paciente procurando
ferramentas eficientes para como ‘agentes especiais’
(esboço da Psicanálise de Freud) colaborar com o
equilíbrio mental normal e saudável no Complexo.
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ACREDITAMOS
NA PARCERIA

Nosso Projeto que tem apenas 3 meses e a partir desta
data já indicou pacientes para a área da Psiquiatria e
sempre buscando colaborar com a apresentação de
dados concretos verificados. Bloqueios do uso das FEs
dado um existenciário de afeto somático,
Compulsividade comportamental incontrolável, fantasia
caminhando a alucinação da lógica (teste da realidade)
em razão de eventos pressóricos emotivos atuais,
irritabilidade e comportamento depressivo ferindo o dia a
dia foram alguns casos encaminhados ao qual todos
atendidos pela área da Psiquiatria e finalmente
controlados nos deram a oportunidade de continuar com
eficiência a terapia psicanalítica. Além disso e com o
Setor Social atendemos atualmente Programa de Auto-
Mutilação com inclusão familiar, Luto e inclusão familiar,
Esquizofrenia com inclusão familiar e casos de Pedofilia.
Na Auto-Mutilação detectamos um padrão
comportamental familiar que destrói o SER/TER do
Complexo da criança/adolescente e neste padrão se não
tratarmos a família e seus comportamentos não
conseguimos tratar a criança. No luto uma vez percebido
a existência de crianças e dependendo do nível deste luto
incluímos no atendimento neuropsicopedagogas para
trabalhar de forma colaborativa os afetos e vínculos
infantis durante o processo. Na Esquizofrenia e Pedofilia
orientamos diretios e deveres juntamente a prática da
Medicina Preventiva.
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NA PARCERIA



MARCOSMARCOS
Solucionamos Sindrome do
Pânico e Transtorno de
Ansiedade 

Conforme Freud o evento não é o afeto, estes dois dado
o evento vivido (o tal negativo de um filme da lembrança)
se cisam criando um produto comportamental. Através
da prática psicanalítica e compreendendo o gatilho (afeto
e sua quota) que envolve o evento traumático
desestruturamos de forma consciente e através da
prática da associação livre e sendo nós o ‘agente
especial’ perdido do paciente (a terceira voz não indutiva)
os elementos do afeto e desta quota de afeto
amenizando em 85% os surtos em apenas um mês de
prática e na Sindrome do Pânico e erradicando 100% os
surtos em Transtorno de Ansiedade, o mesmo estamos
alcançando com o Transtorno de Bipolaridade.



MARCOSMARCOS
Atendimento e Inclusão
Familiar

Nosso Projeto busca orientar a família e paciente junto a
prática da Inteligência Emocional  que não foge à regra
Psicanalítica. Além disso atuamos com Medicina
Preventiva caso tenhamos esta necessidade na prática,
pois a mente depende do físico e o físico da mente. 

Alguns Programas, a inclusão familiar é necessária e
obrigatória, tais como: atendimento infanto-juvenil, de
auto-mutilação, conflitos do complexo e espelhamento.

Para se ter uma idéia em 2022 detectamos um padrão na
auto-mutilação infanto-juvenil e familiar. Pais que brigam
muito e que junto a outros parentes alimentam a
alienação parental. Para este tipo de programa se não
resolvemos a familia, não resolvemos o paciente.
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CONTATO:
COORDENADORIA@ONOVOPARADIGMA.ONLINE

WHATSAPP:
+55 (19) 98607 9252

SITE OFICIAL:
WWW.ONOVOPARADIGMA.ONLINE


