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Apresentação 

 

“No outono de 1902, Freud remeteu um cartão postal a esses quatro médicos: Max 

Kahane, Rudolf Reitler, Alfred Adler e Wilhelm Stekel, sugerindo que se encontrassem em sua 

residência para discutir os seus trabalhos (...) daí por diante eles adquiriram o hábito de se reunir 

todas as quartas-feiras à noite para o fim de debaterem os assuntos, na sala de espera de Freud, 

que era convenientemente mobiliada para o evento com um mesa oblonga” (1979: 372,373), é 

dessa maneira que nos descreve Ernest Jones, biógrafo de Freud, o que ficou conhecida como a 

Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, e que deu origem, em 15 de abril de 1908, a 

Sociedade Psicanalítica de Viena. Um convite pelos Correios! 

Ao principiar 2020 vimos um vírus assolar nosso Mundo. De Wuhan, na China até aos 

mais remotos rincões do Planeta, tal vírus desrespeitou fronteiras, classes sociais, gênero, idades 

e tantas outras marcações sociais. 

Assombrados ficamos em casa, passamos a usar máscaras, álcool gel e a falar e sofrer 

com as mortes de tantas pessoas. 

A Psicologia, Ciência do Humano, não podia ficar isenta diante de tamanha dor e 

sofrimento, precisou mais do que se preocupar com as subjetividades, precisou reinventar seus 

instrumentos para acompanhar as novas configurações das relações humanas. 

Se na Grécia o encontro na Pólis se dava em praça pública, na Ágora, na qual homens 

livres discutiam e deliberavam sobre a diversidade do estar-no-mundo, em nossas Pólis de hoje, 

do século XXI, possuímos diversas e variadas Ágoras. 

Se há 119 anos Freud mandava pelos Correios cartão-postal convidado médicos a se 

encontrarem face-a-face em seu vestíbulo, o ano de 2020, com a Covid-19, apresentou a 

Psicologia uma nova e inquietante Ágora: as Redes Sociais e os aplicativos de comunicação 

remota. 

No século XXI vimos surgir um fenômeno exemplar: as Redes Sociais (RS). 

Chegamos a era do Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Linkedin e Snapchat e nada 

se parece com o futuro Jetsonsiano. 

Quando em 23 de setembro de 1962 os criadores do desenho Os Jetsons da Hanna-

Barbera pensaram o futuro de 2062, o pensaram imerso nas tecnologias que facilitariam a vida. 

Eram carros voadores e que viravam maletas, cidades suspensas, transporte por tubos injetores, 

trabalho automatizado, máquinas que faziam comida, esteiras rolantes, robôs como criados entre 

outros. Mas, o que chama a atenção é como foram pensadas as comunicações: o telefone era 

uma espécie de televisão, um videochat, mas havia antena, botões físicos, alto-falante e fios. 

Se nas outras previsões estamos bastante distantes da Era Jetsonsiana, nas 

comunicações superamos em muito as expectativas. Hoje nos comunicamos em aparelhos que 

não tem alto-falantes, não tem botões físicos, nem fios e muito menos antenas, as inovações dos 

Smartfone pela Apple em 2007 fizeram com que o mundo redesenhasse sua maneira de se 

comunicar e partilhar suas experiências. Essa tecnologia facilitou a expansão das Redes Sociais 



(RS). Atualmente as principais RS são: Facebook (2 bilhões e 234 milhões de usuários, criado em 

2004), WhatsApp (1 bilhão e 500 milhões de usuários, criado em 2009), Instagram (1 bilhão de 

usuários, criado em 2010), Twitter (335 milhões de usuários, criado em 2006), Linkedin (303 

milhões de usuários, criado em 2002) e Snapchat (291 milhões de usuários, criado em 2011). Hoje 

as RS são responsáveis por 62% do tráfico na Internet e são definidas como plataformas visuais e 

virtuais que conectam pessoas que partilham diversos interesses, não existindo distância 

geográfica, temporal, espacial, diversidade ou outras quaisquer barreiras. Para se conectar nas 

RS basta ciar um perfil, seja ele verdadeiro ou falso, chamado de Avatar. 

A história mítica das RS data de 1995 nos Estados Unidos e Canada com a Classmates, 

entretanto, é somente em 2004 que surgem as RS como a definimos hoje com o famoso e 

poderoso Facebook. 

Para termos uma ideia, segundo a Forbes de 8/9/2020 Mark Zuckerberg, o criador do 

Facebook, é o 3º homem mais rico do mundo, com uma fortuna de 85 bilhões de dólares, ele 

atualmente é dono das seguintes RS: Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram. 

Outra realidade tecnológica que se expandiu com força nesse momento de isolamento 

social foram os aplicativos de comunicação. Atualmente os mais usados são: Jitsi Meet (2003), 

Skype (2003), Messenger (2004), WhatsApp (2009), Zoom (2011), Hangout (2013) e Teams 

(2016). Todos proporcionando uma experiência similar de comunicação, com chamadas de voz ou 

de vídeo. 

Freud, em 1930, em seu texto O mal-estar na cultura falava do progresso da Ciência e de 

seus produtos, afirmando que tais criações levam o homem a ocupar cada vez mais a imagem de 

Deus: “O ser humano tornou-se uma espécie de deus protético (...) tempos distantes irão trazer 

consigo novos avanços, provavelmente inimagináveis, para esse campo da cultura, e irão 

aumentar ainda mais sua semelhança com Deus” (2020: 340). 

Jacques Lacan, em 13/03/1973, reforçou a ideia freudiana de progresso da Ciência, ao 

afirmar no Seminário 20 que “tratando-se do discurso científico (...) esse discurso engendrou todo 

tipo de instrumento que precisamos, do ponto de vista que aqui se trata, qualificar de gadgets. 

Desde então, vocês são, infinitamente muito mais do que pensam, os sujeitos dos instrumentos” 

(2008: 88). 

Ousamos pensar, com Freud, que a produção cultural na era industrial passa por um 

movimento de construção de próteses. O Capitalismo do sec. XXI tornar-nos cada vez mais 

“sujeitos dos instrumentos”. Nesse movimento as RS nos lançam em novas e instigantes 

provocações, desafios para nossos corpos, subjetividade e desejo, e, principalmente, para nossas 

práticas terapêuticas. 

Quando fomos compelidos pela pandemia para o isolamento social, continuamos nossas 

terapias com nossos pacientes e nossa atuação na sociedade. 

Se haverá efeito internético sobre as subjetividades e sobre as relações sociais e as 

construções imaginárias, ainda não podemos avaliar de forma plena, o que sabemos é que, 



apesar da distância fisica, apesar de termos abandonado o calor dos encontros face-a-face, 

continuamos a sustentar o discurso da Psicologia na atualidade. 

Partimos do cartão-postal enviado por Freud para os bits da Internet. Até onde poderemos 

ir? 

Esse livro pretende ser a resposta inquietante, atual e aberta a essa pergunta. 

 

FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. In. ______. Cultura, sociedade, religião: o mal-estar 
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JONES, Ernest. Vida e obra de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

LACAN, Jacques. Seminário, livro 20: mais, ainda, (1972-1973). Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
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Capítulo 1 

CRIANDO PONTES ENTRE O ENSINO E A PRÁXIS EM PSICOLOGIA JURÍDICA: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA EM TEMPOS DE COVID 19 

CREATING BRIDGES BETWEEN TEACHING AND PRAXIS IN LEGAL PSYCHOLOGY: AN EXPERIENCE REPORT 

IN THE DAYS OF COVID 19 

 

Ana Cristina G. D. Araujo1 

RESUMO 
O texto proposto se refere a experiências realizadas antes e durante o período da pandemia de 
COVID 19 na área da de estágio em psicologia jurídica da Universidade Estácio de Sá (UNESA) 
nas parcerias com a VIJI e Vara da Infância no Estado do Rio de Janeiro. A articulação entre 
teoria e prática emergem nas rupturas da ação e se reconstroem através do engajamento nos 
desafios originados pelo quadro vivenciado por todos os atores pertencentes a esse contexto. Os 
cenários são novos e os roteiros precisam ser reescritos a fim de oportunizar a produção do 
conhecimento, sedimentando os conteúdos teóricos através da prática efetiva. Novos possíveis 
são evidenciados onde as intervenções que propiciam a saúde mental nos diferentes públicos dos 
projetos são mantidos. 
Psicologia Jurídica – Pandemia- Prática de Estágio – Saúde mental 
 
ABSTRACT 
The reported text brings experiences made before and during the pandemic by Estácio de Sá 
University Legal Psychology Internship (UNESA), in partnership with VIJI and the Undersecretary 
of Sate for Childhood of Rio de Janeiro. The management between theory and practice arises from 
the action breaking and are rebuilt through the challenge engagement caused by the environment 
lived by players in this context. The new scenarios are seen and scripts must be rewritten in order 
to spread opportunities and knowledge production, consolidating theory by effective practicing. 
Brand new possible aspects are highlighted where the interventions provide mental health in 
several publics of the held projects. 
Juridical Psychology – Pandemic – Pratical training – Mental Health 
 

  

A Universidade é o lugar de construção de conhecimento que necessariamente deve estar 

alinhado com diversas demandas, através do trinômio ensino, pesquisa e extensão. A formação 

do psicólogo contempla a possibilidade de atuação em diferentes áreas, distintas pelas 

habilidades e competências a serem desenvolvidas. No intuito do aperfeiçoamento destas 

habilidades e competências, os estágios são uma das formas possíveis de construção 

individualizada na formação do futuro profissional que necessita dessa etapa para internalizar a 

aprendizagem obtida ao longo de sua formação acadêmica. 

A área em tela a ser aqui apresentada é a da psicologia jurídica que ficou reconhecida por 

sua atuação sobretudo na elaboração de laudos e pareceres em processos que demandassem a 

expertise do conhecimento psicológico. Por sua história, poderíamos remontar aos estudos 

relacionados a psicologia do testemunho. Segundo Jacó Vilela, Do Espírito Santo, Studart P. 

(2005, p.13): 

                                                             
1 Graduação em Psicologia - Universidade Federal Fluminense (UFF), Mestre em  Psicologia Social -  Universidade 
Gama Filho (UGF), Doutora em Psicologia Social – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professora do 
Curso de Psicologia – Universidade Estácio de Sá (UNESA). 
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Para Mira y López, o tipo de personalidade influencia o testemunho, um dos      
motivos pelos quais vai defender a utilização de testes psicológicos para avaliá-la. 
Esses testes são importantes ferramentas de auxílio ao psicólogo jurídico, não apenas 
na psicologia do testemunho, mas também para caracterizar a personalidade criminosa 
e os motivos da delinqüência, dentro da visão cientificista e biologizante então 
predominante. O autor atribui também grande importância à maneira como são 
realizados os interrogatórios, uma vez que os juízes e advogados não possuiriam a 
preparação psicológica necessária para obter cientificamente as declarações 
imprescindíveis ao andamento dos processos judiciais. O psicólogo iria, portanto, ser 
incorporado para suprir a necessidade de mais um especialista para compor a área 
jurídica. Os testes psicológicos muito rapidamente vão se tornando o meio adequado 
para a determinação da imputabilidade e da periculosidade do réu ou do condenado. 
 
 

Atualmente seria correto afirmar que a psicologia do testemunho é uma das áreas menos 

desenvolvidas em nosso país. A primeira inserção de psicólogos na área jurídica que se tem 

notícia remonta a 1978 no Instituto Oscar Freire em São Paulo (ROVINSKI, 2009). No Estado do 

Rio de Janeiro nossa inserção se dá a partir de 1992 em um núcleo de trabalho na então Segunda 

Vara de Infância e Juventude, em resposta a demandas a partir da promulgação do ECA. 

 É importante aqui salientar a importância do psicólogo Elizer Schneider (JACÓ VILELA, 

1999) em sua contribuição no que hoje poderíamos denominar de psicopatologia forense, não se 

mantêndo atrelado somente a questões psicométricas quanto a avaliação de criminosos; o autor 

busca relacioná-las a contextos sociais, culturais e econômicos na “produção” do ato infracional. 

Tal perfil subsidiará uma relação entre a psicologia e o direito onde o papel do psicólogo não se 

restringirá a uma perspectiva mecanicista avaliativa dando lugar a estudos que cada vez mais 

problematizem as questões que atravessam e permeiam os estudos psicológicos. 

A psicologia jurídica se efetiva como área de estudo e trabalho, mas ainda é perceptível, 

na prática de muitos psicólogos, o despreparo para a atuação profissional por haver “falta de 

preparo na formação acadêmica” (ROWINSKI, 2009). Para muitos, ainda prevalece o 

desconhecimento sobre as áreas de atuação do psicólogo jurídico, bem como a preparação 

necessária para sua atuação. As práticas de estágios na área são também restritas, configurando- 

se em mais uma dificuldade a ser enfrentada. 

No currículo do curso de psicologia da UNESA é elencada uma disciplina específica sobre 

Psicologia Jurídica, quando o aluno tem a oportunidade de ser apresentado à área e a suas 

possibilidades de ação. Essa apresentação pode vir a desmistificar, por exemplo, a ideia de que a 

única via de trabalho do psicólogo jurídico se daria na Vara de Infância, Juventude e do Idoso, ou 

na Vara de família, ou ainda fazendo avaliações e pareceres junto ao sistema prisional. 

Nesse contexto prentende-se especificamente abordar experiências de ação na área da 

psicologia jurídica na UNESA – Universidade Estácio de Sá / RJ, em dois diferentes Campi do 

Estado do Rio de Janeiro. As temáticas a serem discutidas, quanto às intervenções dos 

estagiários, se destacam na área da Infância e Juventude (parcerias junto as VIJI da capital e 

municípios do Estado do Rio de Janeiro), e assim como aquelas realizadas em parceria com a 

Vara de família de um município também do Estado do Rio de Janeiro (Projeto de intervenção: 

conversando sobre as diferenças: reconstruindo pontes de afeto). 

Na perspectiva formativa do curso tivemos a possibilidade de organizar o estágio em 

psicologia jurídica em duas áreas de alta demanda. O primeiro projeto de estágio se apresentou e 
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foi construído o primriro projeto que contempla a intervenção junto a área da adoção e se produziu 

com a constituição de uma parceria entre a VIJI de Nova Iguaçu e o Serviço de Psicologia 

Aplicada da Unesa, através do Grupo de apoio a adoção Pais do Coração. Nossa ação buscou 

compreender que a adoção tem sido um tema atual, tanto nas mídias quanto na Academia e 

ainda, que este é um território em construção onde se apresentam novas demandas sociais, 

presumia-se a viabilidade de novas temáticas como a colocação em famílias substitutas de 

crianças e adolescentes, sua institucionalização, entre outros.  

Demarcações jurídicas nos diversos dispositivos do Estado refletem a necessidade de 

novas propostas na atenção às demandas emergentes nas Varas de Infância, da Juventude e do 

Idoso. Nestas “fendas” propusemos uma intervenção com os seguintes objetivos: geral: Identificar 

correlações entre a Academia e a Comunidade através de desdobramentos na práxis do 

profissional de Psicologia. E como objetivos específicos: Delinear um campo de interseção entre a 

Psicologia Jurídica e processos grupais, especificamente junto aos candidatos à adoção 

habilitados e adotantes, encaminhados ou não pelos profissionais da Vara da Infância da 

Juventude e do Idoso. Relacionar o conhecimento das intervenções através de grupos focais no 

acolhimento dos futuros “adotantes”, especificamente em relação às expectativas e perfil da 

criança desejada. Cooperar com os profissionais da Vara da infância na construção de um 

processo mais elaborado para a colocação em famílias substitutas de crianças e/ou adolescentes 

disponíveis para a adoção visando o amadurecimento de questões relativas ao tema, além de 

diminuir a possibilidade de devoluções e/ou desistências. Criar um espaço que viabilizasse a 

construção de um grupo reflexivo, onde questões diferenciadas pudessem emergir já que nos 

grupos focais não é prevista tal possibilidade de expressão. 

Posteriormente, também no que se refere às Varas de Infância, Juventude e do Idoso foi 

realizada a parceria para inserção dos estagiários no grupo pós natal da adoção Ana Gonzaga 

Cascadura (atualmente GAAAG Zona Norte). O grupo pós foi descontinuado no ano de 2019, e 

deverá ser retomando ao final da pandemia, não mais se restringindo a uma VIJI específica, mas 

atendendo a todas a VIJI da capital do Estado do Rio de Janeiro. 

O novo contexto no trabalho com as VIJIs: os estagiários de psicologia em 2019 atuavam 

no GAA Pais do Coração (Campus Nova Iguaçu) e GAA Ana Gonzaga Zona Norte (Campus 

Sulacap). Na retomada do período letivo do ano de 2020 nossas realidades foram reconfiguradas 

a partir da pandemia o que nos colocou (em relação ao contexto de ensino), em aulas remotas. No 

primeiro semestre não foi oportunizada a possibilidade da prática de estágio de acordo com as 

orientações do Conselho Federal de Psicologia.  

O desafio agora seria observar as demandas produzidas pelo rompimento dos laços da 

assistência realizada pelo Serviço de Psicologia Aplicada, assim como o realizado nas instituições 

do Poder Judiciário. O tribunal de justiça mantém seu trabalho com plantões presenciais e 

atendimento remoto. Casos em acompanhamento são descontinuados. Crianças que são 

colocadas através da Busca Ativa ( crianças que não tem pretendentes para seu perfil, mas que 

podem ser apresentadas a habilitados que adiram a busca), por exemplo, e que apresentaram 
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problemas de “ajustamento” a nova família não podem ser acompanhadas pelos estagiários. 

Como fazer o acompanhamento se os estagiários não podiam realizar a prática? 

 O atendimento remoto foi permitido no primeiro semestre do ano aos profissionais de 

psicologia através da E-psi, mas os estágios práticos só foram permitidos após ampla discussão 

no segundo semestre do ano de 2020. Houve a ruptura em acompanhamentos ocorrendo ao 

menos  um caso de devolução em guarda provisória, além do comprometimento na comunicação 

em famílias que se propunham a vivenciar manejos mais saudáveis em favor das crianças e 

adolescentes que estavam sob sua sua guarda. 

Na capital do Estado do Rio de Janeiro, tivemos a retomada dos grupos de apoio à 

adoção de forma remota ainda no primeiro semestre de 2020, e em Nova Iguaçu a retomada se 

deu com o auxílio dos estagiários no segundo semestre do mesmo ano. Novas realidades 

precisaram ser vivenciadas. No caso da adoção os documentos passaram a ser enviados via e-

mail e algum tempo foi necessário para que juizes e equipes técnicas pactuassem a possibilidade 

da validação das reuniões virtuais. 

Inicialmente na capital do Estado do Rio de Janeiro, as presenças às reuniões passaram a 

ser validadas para todos os participantes relacionados pelas VIJIs, posteriormente tal 

procedimento também foi adotado no município de Nova Iguaçu. Os estagiários então retomaram 

sua participação na preparação e acompanhamento dos habilitandos em sua trajetória para que 

posteriormente possam acompanhá-los nos grupos pós, em seu processo de construção das 

novas famílias. 

A observação virtual é diferenciada em relação às reuniões presenciais, portanto, novas 

regras precisaram ser estabelecidas. A construção dessa nova rotina foi se estruturando de 

acordo com as necessidades que se elaboravam a cada novo encontro. Em ato contínuo,  da 

mesma forma que novos desafios se apresentavam, os encontros virtuais possibilitaram pontes 

antes inviabilizadas. Foram possíveis encontros para a preparação de habilitandos de Maceió nas 

reuniões realizadas no Rio de Janeiro, por exemplo.  

Diálogos antes impensáveis aconteceram com a presença de importantes estudiosos 

sobre o tema, que se encontravam em diferentes Estados da federação.  A Caminhada da 

adoção, que é realizada em nosso Estado todo ano no mês de maio em Copacabana deu lugar à 

caminhada virtual que se configurou em um dia de estudo e reflexão sobre vários temas 

importantes sobre a adoção. 

Os estagiários puderam ter a oportunudade de participar ativamente na organização das 

reuniões (tanto junto aos integrantes dos grupos, quanto junto a equipes técnicas), na observação 

dos participantes e na elaboração de relatórios sobre as mesmas. A construção de uma avaliação, 

como salientado anteriormente, não se dá somente através de instrumentos e testes, mas também 

diante da contextualização dos diversos atravessamentos que nos constroem.  A pandemia é um 

desses contextos.  

Vários cenários puderam ser observados, inclusive os controversos, pois que tanto 

durante as aulas, quanto durante o estágio é reforçado o papel do psicólogo como um especialista 
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capaz de subsidiar decisões importantes, como é o caso da destituição do poder familiar. Cabe 

aqui ressaltar que as decisões são e devem ser atribuídas ao juiz de direito; ao psicológo se dá o 

papel técnico nas diferentes frentes do judiciário. 

Entretanto, nos deparamos com o caso da pequena Vitória, que após se encontrar em 

convívio havia seis anos com a família “substituta”, teve a ação de adoção revogada em favor da 

avó paterna. E os laudos técnicos? São levados em consideração, ou não? Essa é uma dsicussão 

que traz a perspectiva da vulnerabilidade das “guardas provisórias” e que resvalam nas relações 

intra grupais (Grupos de apoio a adoção) e em toda rede por ela referenciada (equipe técnica, 

estagiários, voluntários). 

 Nos deparamos na prática com atos que destoam da teoria e da técnica, o estágio 

vivenciou e vivencia as repercussões de uma situação pontual em que ainda observamos crianças 

serem tratadas pela designação de “menor” (Códido de menores ou mais conhecido como código 

de Mello Matos). Historicamente após a promulgação da Constituição de 1988 e do ECA, criança 

é sujeito de direitos e não deveria ter sua realidade “revirada” em face do biologismo. Nesse caso 

é razoável afirmar que o desconhecimento leva ao engano em qualquer instância. Realidade essa 

que temos que conviver na prática em 2021. 

Outra experiência importante para os estagiários foi sua participação no projeto “Abrigo de 

portas abertas”. Nesta oportunidade pudemos intermediar uma visita a crianças  atendidas 

institucionalmente. Nesse “encontro” participantes do grupo de apoio à adoção podem ter contato 

com crianças acolhidas participando de atividades recreativas e cidadãs. Todas as normas de 

distanciamento e sanitárias foram rigorosamente observadas não havendo sido relatado qualquer 

caso de contágio.  

 Tivemos ainda outro desafio, o trabalho com os estagiários na parceria com a Vara de 

Família. Histórico do estágio: há aproximadamente cinco semestres existe um percurso de 

aproximação entre o Serviço de Psicologia Aplicada (estágio em psicologia jurídica) e a Vara de 

Família de Mesquita para a realização de grupos de trabalho com ênfase em processos de litigio 

entre pares, que envolvam a guarda e/ou visitação e convívio de crianças e/ou adolescentes. 

Notadamente através de diferentes estudos e pesquisas essa é uma área que demanda 

priorização por ser primordial a um público que participa desses processos e, que por vezes, pode 

ter seus direitos negligenciados. 

Inicialmente houve uma tentativa de organização de grupos na Instituição de Ensino, com 

participantes enviados pela Vara de Família, porém não obtivemos sucesso pela ausência de 

aderência dos participantes ao processo. Na atual ação, buscamos apresentar uma nova 

possibilidade de inserção quando os participantes do processo foram convidados a participar de 

encontros no próprio fórum com temas específicos como pontos de reflexão, em conformidade 

com as diretrizes de ação contempladas em processos anteriores. 

Em um contexto comum o grupo tem sua atuação no espaço do fórum com encontros com 

duração máxima de uma hora e trinta minutos. A realização fica sob a responsabilidade dos 

técnicos, dos estagiários e de sua supervisora. A prática é constituída ao longo de quatro 
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encontros, e em cada encontro foram organizados pelo menos três grupos diferentes e 

simultâneos. Os grupos são assim dispostos: grupo de requeridos, grupo de requerentes e grupo 

de crianças e/ou adolescentes (observação: não podem fazer parte das atividades partes que 

estejam sob medida de proteção). Os grupos poderiam ser realinhados de acordo com as 

necessidades práticas da ação.  

Os encontros seguem a observação de temas focais a serem detalhados a seguir: 

Primeiro encontro: Relações descontruídas.  

- O que está sendo separado?  Contexto: Nas situações judiciais, com frequência estão presentes 

conflitos e questões emocionais não resolvidas pelo pais e/ou familiares que, em razão de 

divergências não encontram “espaço” para o convívio saudável.  Autores como Souza (2010) e 

Ribeiro (2000), trazem o questionamento lembrando que forças inconscientes podem gerir 

conflitos pois a separação judicial nem sempre refete a separação afetiva.  Tal incongruência 

implicaria em reações hostis que envolvem os filhos como forma de atingir o parceiro. 

Observação: Os temas focais são abordados de modo diferenciado nos três grupos, de forma a 

refletir sobre a questão. 

Segundo encontro: Guarda compartilhada e visitação. 

- O que é guarda compartilhada? Contexto: “A guarda compartilhada é um modelo novo, cuja 

proposta é a tomada conjunta de decisões mais importantes em relação à vida do filho, mesmo 

após o término da sociedade conjugal” (JUSBRASIL). Muitas vezes os participantes da situação 

de litígio têm dificuldade em compreender a guarda e o direito dos filhos em manter sua relação 

com ambos os genitores e/ou demais parentes.  Por fim, fica o questionamento: sendo a relação 

dos genitores ou guardiões, por exemplo, muito conflituosa, terão eles o discernimento necessário 

para gerir conjuntamente a vida de uma criança ou adolescente? (JUSBRASIL). 

Terceiro encontro: A disputa 

- Quem merece estar com o poder? De que poder estamos falando? Contexto: Esse tema na 

psicologia é uma questão discutível, principalmente no que se refere à justificativa e prerrogativa 

da lei. Existe alienação? Existe alienador? Segundo Fermann et al. (2017, p.36): 

 A definição de AP e os critérios ou comportamentos atrelados a este processo, 
contudo, ainda não são consensuais na literatura, nem tampouco entre áreas de 
conhecimento como a Psicologia e o Direito. Verifica-se, inclusive, confusões 
conceituais entre AP e síndrome de alienação parental (SAP). A SAP ainda é 
controversa e considerada inconsistente, devido à dificuldade em avaliar se os 
sintomas apresentados pelas crianças/adolescentes são decorrentes apenas desse 
processo ou reações esperadas diante do divórcio dos pais, ou ainda de situações de 
maus-tratos (Pepiton, Alvis, Allen, & Logld, 2012). Situações envolvendo maus-tratos 
de crianças/adolescentes deverão ser descartadas para configurar-se AP (Gomide, 
Camargo, & Fernandes, 2016). 
 

 
- A alienação é produzida? "Como se pode observar, o alienador procura, o tempo todo, monitorar 

o sentimento da criança a fim de desmoralizar a imagem do outro genitor. Tal situação faz com 

que a criança acabe se afastando do genitor alienado por acreditar no que lhe está sendo dito, 
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fazendo com que o vínculo afetivo seja destruído, ao ser acometido pela síndrome da alienação 

parental". (JUSBRASIL). A lei 12.318/2010 define alienação parental como a interferência na 

formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, 

pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob autoridade, guarda ou vigilância, 

para que repudie o genitor ou que cause prejuízos ao estabelecimento ou à manutenção de 

vínculos como este. Além de provocar o afastamento entre a criança e o familiar (avô, tio, pai, 

mãe, etc.), o processo de difamação de um ente querido da criança e/ou adolescente em questão 

pode acabar desencadeando diversas reações psicológicas, como ansiedade, nervosismo, 

dificuldade de concentração, medo e insegurança. Nesse sentido é possível observar o efeito 

nefasto do ódio sendo reverberado nos filhos. O objeto é redirecionado, e crianças e adolescentes 

sofrem os efeitos das frustrações dos pais. 

- Como podemos evitar? Retomando o tema guarda compartilhada. 

Visando atender sempre o melhor interesse do menor, foi publicada a nova Lei da Guarda 

Compartilhada (Lei nº 13.058/2014), que traz uma série de mecanismos que procuram aproximar 

pais e filhos quando da ruptura do vínculo conjugal entre os genitores, assegurando o convívio 

sadio com ambos os pais, de forma a minimizar discussões de poder parental. A mediação de 

conflitos pode se tornar também uma ferramenta potente nas estratégias e manejos do processo 

entre as diferentes partes da equação familiar, visando especialmente os filhos que estão em vias  

de construção identitária, necessitando de estruturas necessárias e suficientes para assegurar seu 

desenvolvimento. 

Quarto encontro:  Diálogos (im) possíveis? 

- Existem formas de reconfigurar o manejo de relações interrompidas?  É possível desenvolver 

pontes nos hiatos relacionais? Contexto: Nesse último encontro, se busca reforçar a necessidade 

de diálogo e cooperação. Em todos os pontos da equação familiar podem estar acumuladas 

tensões visíveis e invisíveis. A proposta da reflexão se constitui uma forma de buscar o que é 

possível resgatar afetivamente no sentido de beneficiar famílias em suas novas construções 

relacionais.   

Pergunta final aos requerentes e requeridos: as crianças e /ou adolescentes precisam 

escolher a quem amar? Análise final junto às crianças e/ou adolescentes: Não é preciso escolher 

a quem amar. No último encontro, em seus últimos 30 minutos, e em acordo com a dinâmica 

referenciada o encerramento se produz com todos os participantes em uma mesma sala, quando 

é possível fazer o relato da experiência construída. 

O grupo realizado em 2019 havia sido finalizado com um caso de conciliação e outros ainda em 

fase de elaboração, embora novas “vias de diálogo” tenham se construído entre as partes, ainda a 

disputa era o tom principal na relação. Avaliando a ação em tela, houve a indicação de que alguns 

casos deveriam ser acompanhados após o término da intervenção. Novos encontros foram 

propostos com idas a Universidade (que teve adesão diferenciada após os grupos focais) entre as 
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partes e os estagiários (Unesa) e  encontros no fórum entre partes e equipe técnica (fórum de 

Mesquita).  

Com o contexto pandêmico, as reuniões presenciais não eram mais possíveis em ambas 

as instituições (Universidade e Fórum). O cenário criou limites tanto para a equipe técnica 

(presença em sistema de rodízio, trabalho remoto, prioridades), quanto para a equipe de estágio 

(impossibilidade de prática no primeiro semestre de 2020). As atividades só foram retomadas no 

segundo semestre de 2020. Não houve a possibilidade de incluir novas famílias no projeto. O 

desafio foi restabelecer o contato com os casos referidos anteriormente já que alguns se 

predispunham a “se reconectar”, observando os limites práticos (internet, disponibilidade de 

horários), bem como os limites que já os tangenciavam anteriormente (desconfiança, raiva). Foi 

possível constatar casos de famílias que inciaram seu processo de guarda conjunta, mas que no 

percurso resvalam em conflitos anteriores buscando nosso grupo de estagiários como forma de 

suporte. 

Alguns casos foram retomados, porém houve uma grande dificuldade de resgatar o 

diálogo então estabelecido. Com a sensação de uma intervenção mais tênue do judiciário (não 

que fosse uma realidade), foi notório o “afrouxamento” do compromisso estabelecido entre as 

partes. Embora se tenha esta percepção em relação às famílias, alguns membros avançaram em 

construções individuais, inclusive aceitando o acompanhamento clínico como parte de seu 

reequilíbrio emocional. 

Considerando nossa realidade, temos que o sistema judiciário não parou, ou seja, 

crianças e adolescentes continuaram a ser acolhidos, a ser destituídos, a serem colocados em 

“famílias substitutas”. As audiências passaram a ser virtuais, os grupos de apoio à adoção e seus 

eventos passaram a ser virtuais, as mediações passaram a ser virtuais (levando-se em 

consideração que várias áreas do judiciário trabalharam presencialmente com o rodízo das 

equipes técnicas). Os estágios em psicologia jurídica acompanharam esse cenário em novas 

construções, contribuindo para a formação dos graduandos nesses desafios. Também dessa 

forma foi possível ir além da formação acadêmica, fortalecendo nosso compromisso com a 

sociedade na qual estamos inseridos. 

Nesse texto, tivemos como proposta apresentar a prática de estágio em psicologia jurídica 

na vivência do cenário pandêmico em duas diferentes frentes de trabalho (Vara de Infância, 

Juventude e do Idoso e Vara de Família), nas parcerias realizadas antes desse contexto e que se 

mantiveram durante a pandemia. Experiências inestimáveis foram vivenciadas constituindo novos 

aprendizados e consequentemente novas aquisições. Intervenções que puderam implicar em 

saúde mental para os participantes dos diferentes projetos, trazendo perspectivas de futuro e  a 

construção de novos possíveis. A Academia cumpre seu papel de “ser ponte” entre o ensino e a 

prática, elaborando o presente e construindo o futuro, sendo um aporte seguro para o profissional 

que pauta sua ação na ciência e no conhecimento. 
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Capítulo 2 

IMPACTOS PSICOLÓGICOS ENFRENTADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE À COVID-19 

 

Atilde Sedrim Nascimento1 
Jessica Queiroga2  

 

RESUMO 
A pandemia do novo coronavírus é a maior emergência de saúde pública que a comunidade 
internacional enfrenta em décadas. Além das preocupações quanto à saúde física, traz também 
preocupações quanto a saúde mental dos profissionais da saúde envolvidos. O objetivo dessa 
pesquisa é identificar os desafios dos profissionais de saúde frente à pandemia da covid-19, 
sistematizar conhecimentos sobre os fatores de risco à saúde mental desses profissionais nessa 
época, no intuito de discutir os impactos na saúde mental dos profissionais que trabalham na linha 
de frente do Covid-19. Trata-se de um estudo de revisão da narrativa da literatura, com caráter 
exploratório, qualitativa e quantitativa. Sendo selecionados, no final, 08 artigos para servirem 
como base para a construção desse estudo. Diante dos resultados encontrados, destacam-se 
como principais fatores de adoecimento mental o medo, referindo-se ao receio da 
contaminação/contágio de si e da família, a responsabilidade e a tensão pela necessidade de 
desempenhar uma assistência de qualidade e livre de danos com os recursos limitados e o 
cenário de contínua exposição e incerteza, como também, estresse, ansiedade, transtorno de 
estresse pós-traumático e burnout. Os profissionais da linha de frente precisam de mais 
valorização da categoria profissional, suporte governamental, por meio da  assistência em 
equipamentos de proteção individual, treinamentos, informações atualizadas da doença, como 
também, é de grande relevância intervenções psicológicas durante e depois da pandemia do 
covid-19. 
Palavras-chave: Saúde mental. Infecções por coronavírus. Profissionais da Saúde. Covid-19. 
 
  
ABSTRACT  
The new coronavirus pandemic is the biggest public health emergency facing the international 
community in decades. In addition to concerns about physical health, it also raises concerns about 
the mental health of the health professionals involved. The objective of this research is to identify 
the challenges faced by health professionals in the face of the covid-19 pandemic, to systematize 
knowledge about the risk factors to the mental health of these professionals at that time, in order to 
discuss the impacts on the mental health of professionals working on the line from the front of 
Covid-19. This is an exploratory, qualitative and quantitative narrative review of the literature. In the 
end, 08 articles were selected to serve as a basis for the construction of this study. In view of the 
results found, fear stands out as the main factors of mental illness, referring to the fear of 
contamination / contagion of oneself and family, responsibility and tension due to the need to 
provide quality and harm- free assistance with limited. 
Keywords: Health professionals. Pandemic. Mental health. Covid-19 
 

Introdução 
 

A rápida escalada da doença (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus – Sars-

Cov-2), popularmente conhecido como coronavírus, covid-19, foi descrita a primeira vez em 08 de 

dezembro de 2019, caso de pneumonia causada por um agente ainda não bem identificado na 

época, foi relatado na cidade Wuhan, na China, e no dia 31 de dezembro do mesmo ano, a OMS 

recebeu uma relação de um grupo de pacientes com as mesmas características, mais adiante 
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milhões de casos foram relatados e milhares de pessoas morreram em todo o mundo (FREITAS, 

2020). 

A disseminação em nível global fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2020) a considerasse uma pandemia. A pandemia já espalhou por diversos países e continentes 

do planeta. Alguns exemplos de pandemias anteriores aconteceram com a gripe espanhola, em 

1918 e o H1N1, em 2009 (XIAO, 2020). O mundo necessitou tomar medidas para reduzir os 

impactos da pandemia, diminuindo o pico de incidência e o número de mortes. Alguns países têm 

adotado medidas para evitar aglomeração de pessoas, como o isolamento social, fechamento do 

comércio, empresas, escolas, distanciamento social de grupos de risco, como os idosos, 

crianças, dentre outros. Bem como, a quarentena de toda a população, assim, o tempo de 

duração e os desdobramentos da pandemia ainda permanecem imprevisíveis, um contexto atual 

de alerta (SANTOS, 2020). 

Nesse cenário, sentimentos de medo e ansiedade são muitos comuns, gerados 

especialmente por pressões sociais, indefinições e incertezas diante da adoção de medidas 

sanitárias e epidemiológicas para o retardamento do avanço do covid-19. Além das ações de 

prevenção ao contágio não se pode esquecer que a saúde mental das pessoas também é um 

aspecto importante que não pode ser negligenciado, principalmente em tempos de crise (XIAO, 

2020). 

Por isso é preciso reconhecer o impacto da pandemia na vida da população, nas 

mudanças da rotina, no medo da contaminação, no isolamento social, isso faz do assunto um 

grave problema social e de saúde pública e dentre outros fatores; tudo isso pode causar pressões 

psicológicas, estresses em grande parte da população afetando a saúde mental dos mesmos 

(BARROS et al., 2020). 

Junto com todos esses fatores surge a necessidade de falar e pensar estratégias que 

amenizem e promovam o bem-estar dos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente 

do covid-19, pois, as equipes dos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente tem 

maior probabilidade de se contaminarem, devido a vários fatores, como as atividades que 

realizam: a duração do dia de trabalho, o tamanho da equipe e a exposição à carga viral, o uso 

inadequado de equipamentos de proteção individual (EPI), incluindo colocar e tirar roupas, 

descarte adequado ou higiene (se não for descartável) e treinamento desses trabalhadores sobre 

segurança e saúde relacionadas ao ambiente de trabalho (BARROS et al., 2020). 

De acordo com a OMS (2020 apud SANTOS et al., 2020), profissionais de saúde 

representa 4% a 12% das pessoas infectadas, mas em alguns hospitais no Reino Unido, este 

número vem de 50%, indicando a gravidade do risco. Na Itália, aproximadamente 6.200 

profissionais de saúde foram infectados, 40 deles faleceram. Na Espanha (6.500 casos, 3 mortes) 

e China (mais de 3.000 casos, 13 mortes). De acordo com um estudo realizado no Brasil com 2,6 

milhões de profissionais da área da saúde, existe o risco da infecção 50%, o que pode dobrar o 

risco de infecção em função do ambiente e distância física para com os pacientes. 
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Diante do explícito, a presente pesquisa tem em seu foco uma pergunta que norteou esse 

estudo: quais os efeitos dos desdobramentos da pandemia do coronavírus na saúde mental dos 

profissionais da saúde no combate à covid-19? 

Para essa pesquisa tem-se como objetivo geral identificar os desafios dos profissionais de 

saúde frente à pandemia da covid-19, sistematizar conhecimentos sobre os fatores de risco à 

saúde mental desses profissionais nessa época, no intuito de discutir os impactos na saúde 

mental dos profissionais que trabalham na linha de frente do covid-19. 

 

Metodologia 
 

Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura, qualitativa; modalidade que 

permite a sumarização de estudos baseados em diferentes abordagens metodológicas sobre uma 

mesma temática, com apresentação descritiva dos achados (PAUTASSO, 2020). A revisão 

narrativa da literatura pode favorecer reflexões sobre a pandemia do novo coronavírus e atuação 

de equipes da linha de frente dos profissionais de saúde. Por se tratar de uma problemática 

emergente, que demanda resposta rápida e efetiva, e cujos esforços de cientistas e profissionais 

da saúde em todo o mundo têm gerado novas publicações diariamente, produzida em diferentes 

países, na perspectiva de sumarizar desenvolvimentos recentes ligados à covid-19 (SCHMIDT et 

al., 2020). 

A busca por materiais ocorreu por meio de sucessivas consultas em bases de dados e 

portais eletrônicos de pesquisa como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), consultas em web sites 

de organizações governamentais, como a OPAS Organização Pan-Americana da Saúde, na 

perspectiva de buscar os desenvolvimentos mais recentes ligados à Covid-19; coletando dados, 

analisando e avaliando criteriosamente informações e conhecimentos. Essa busca foi em 

diferentes dias dos meses de agosto até novembro do ano de 2020, tendo como período de 

referência as publicações do mesmo ano; com uso de descritores como: “saúde mental”, 

“infecções por coronavirus”, “profissionais da Saúde”, “covid-19”, “health professionals”, 

“pandemic”, “mental health”, combinados aos operadores lógicos “and” e “or”. 

Para essa pesquisa foram utilizadas publicações com respaldo científico, como critérios 

de inclusão: a) serem notas técnicas dos Conselhos de Psicologia e da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), como também, artigos, dissertações ou teses; b) estarem disponíveis em texto 

completo (do tipo original, de revisão, relato de experiência, atualização ou estudo de caso) 

de forma gratuita; c) abordarem estudos sobre o tema em questão; d) correspondendo ao um 

tempo delimitado, neste caso 2020; e) estarem disponíveis nos idiomas português, inglês ou 

espanhol. Como critérios de exclusão, serão considerados os textos que não respondiam as 

questões e problematização do tema após leitura criteriosa. Posteriormente ocorrerá a leitura 

completa dos materiais encontrados e será observado as características gerais dos artigos. 
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A saúde mental dos profissionais que trabalham na linha de frente no combate à covid-

19. 

Atualmente no Brasil, existem poucos estudos científicos que abordam dados 

epidemiológicos e modelos de intervenção focados na saúde mental de profissionais de saúde de 

linha de frente do covid-19. Encontra-se alguns estudos e se tem experiências de outros países 

como a China e EUA (ORNELL et al., 2020). Portanto, não se pode generalizar os elementos 

encontrados nesses estudos, pois cada país tem suas particularidades econômicas, 

socioculturais, dentre outras aspectos. Desta forma, é preciso elaborar os elementos 

encontrados que podem ser evidenciados em pesquisas realizadas com desastre e epidemias 

anteriores, mas nenhuma na proporção do covid-19. 

Um assunto que vem chamando a atenção nos últimos tempos é sobre a saúde mental da 

sociedade no momento de pandemia. Mas, dentre as pessoas afetadas diretamente com a 

pandemia estão os profissionais da saúde que atuam na linha de frente em combate ao covid-19. O 

entendimento de especialistas é de que o aumento de mortes de profissionais da saúde pela 

doença está aliado ao medo do contágio e excesso de trabalho, podendo contribuir para o 

agravamento e surgimentos de quadros de vulnerabilidade emocional e possíveis transtornos 

mentais (ORNELL et al., 2020). 

Profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao coronavírus têm 

sofrido com ansiedade e depressão. Uma pesquisa mostra que 6% dos médicos e enfermeiros 

ouvidos em Manaus estão com esses sintomas. Essa pesquisa foi realizada por pouco mais de 

200 profissionais da saúde do programa Brasil conta comigo. O que se observou, é que 6% 

desses profissionais apresentavam sintomas compatíveis com ansiedade e depressão. É uma 

situação preocupante pois pode correr uma possível onda de doenças mentais que possam se 

seguir a pandemia, especialmente em profissionais de saúde, como já vem sendo observado na 

Itália (OPAS, 2020). 

Nenhum profissional de saúde estava preparado para o enfrentamento de uma pandemia 

e suas consequências, seja em questão do isolamento social, distanciamento, consequências na 

economia, dentre outros. Os psiquiatras estão mostrando através dos primeiros estudos que estão 

sendo publicados, sobre a onda que começa com o medo, ansiedade, evolui para depressão e a 

última fase é o suicídio (OPAS, 2020). 

Segundo Ornell et al., (2020), análises apontam que alguns profissionais passam por um 

dilema de ponto de vista emocional, diante de um sofrimento moral, onde existe um depósito de 

expectativas sociais de super valorização da figura dos profissionais de saúde no cenário da 

pandemia do covid-19, e por outro lado, eles vivenciam um desgaste emocional, medos, receios, 

angústia, muitas vezes com desejo de poder se preservar, se afastar desses lugares. Esses 

profissionais precisam sim ser valorizados, reconhecidos e respeitados, em suas particularidades, 

tendo espaços para externar suas fragilidades e questões emocionais. 

Os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o covid-19, possivelmente 

podem manifestar sintomas do estresse traumático secundário ou indireto (ETS), que é 
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considerado uma síndrome ocupacional originária do estresse, provocada pela exposição a 

incidentes que outra pessoa experiencia (FIGLEY, 2015 apud CASTRO et al., 2018). O impacto da 

ETS na vida dos profissionais pode afetar as seguintes áreas: cognitiva (diminuição da 

concentração, baixa autoestima, desorientação), agitação emocional (ansiedade, medo, 

desamparo, depressão). 

Bem como, no comportamento (impaciente, irritável, insônia, mudanças nos hábitos 

alimentares), relacionamento interpessoal (desconfiança e intolerância), corpo (frequência 

cardíaca acelerada, dificuldade em respirar, tontura), profissional (baixa motivação, obsessão por 

detalhes, evitando tarefas, evitando). Embora o ETS se reflita em trabalhadores das mais diversas 

regiões, certos campos profissionais podem ser mais afetados, como médicos, enfermeiras, 

bombeiros e policiais (OLIVEIRA, 2008 apud CASTRO et al., 2018). 

É importante se atentar a sinais e sintomas de ansiedade e preocupação excessiva, 

ocorrendo de forma constante ou relacionado a eventos ou atividades específicas; o excesso de 

preocupação, apresentar aflição na maior parte dos dias, relacionado ao trabalho ou segurança; 

dificuldade de concentração, irritabilidade e tensão muscular, prazer diminuído de realizar as 

atividades, possuir alterações do sono, podendo ser hipersonia ou insônia; aumento do uso de 

álcool e outras drogas; disfunção sexual ou problemas com relacionamento com o parceiro; 

esgotamento profissional e problemas relativos ao ambiente de trabalho (CASTRO et al., 2018). 

Segundo Schmidt et al., (2020), pessoas com suspeita de infecção do coronavírus podem 

desenvolver sintomas obsessivo compulsivos, como a verificação repetida da temperatura 

corporal. A situação da pandemia pode ser gatilho para os profissionais da saúde, 

desencadeamento ou a intensificação de sintomas de ansiedade, depressão e estresse, como 

também a população em geral. 

De acordo com os dados, na fase da nova pandemia de coronavírus, seu impacto na 

saúde mental se destacou entre o povo chinês comum, incluindo 1.210 participantes em 194 

cidades. Este estudo revelou que 28,8%, 16,5% e 8,1% dos entrevistados apresentaram sintomas 

moderados a graves de ansiedade, depressão e estresse. Além disso, 75,2% dos entrevistados 

expressaram preocupação de que seus familiares possam contrair a doença. Ser mulheres, 

estudantes e ter sintomas físicos ou problemas de saúde anteriores relacionados ao covid-19 são 

fatores significativamente associados a níveis mais elevados de ansiedade, depressão e estresse 

(SCHMIDT et al., 2020). 

É de grande relevância intervenções psicológicas precoces para os profissionais da linha 

de frente, porque no ponto de vista da saúde, quanto antes o início da intervenção maior é a 

preservação da saúde mental (ZHANG et al., 2020). Uma atuação que ocorra de forma efetiva e 

dentro das instituições que esses profissionais estão atuando, até mesmo intervenções coletivas, 

que possivelmente podem alavancar esses profissionais, visando a probabilidade de os mesmos 

sentirem-se pertencentes a um grupo que vivencia da mesma realidade (ORNELL et al., 2020). 
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Resultados e discussão 

 

Na triagem inicial, utilizando as palavras-chaves mencionadas anteriormente, foram 

encontrados 66 artigos, maioritariamente, no idioma inglês. Do total de artigos, 30 foram excluídos 

por não corresponderem ao objetivo da pesquisa e os demais 20 artigos para análise mais 

detalhada, 08 artigos foram excluídos por não responderem aos objetivos do estudo após leitura 

criteriosa dos textos. Dessa maneira, ao final deste processo de análise, foram selecionados oito 

artigos que responderam aos critérios de inclusão e constituíram a amostra final. No fluxograma 1 

descreve o processo de seleção e inclusão dos artigos. 

Fluxograma 1 – Estratégia de busca com os descritores: “saúde mental” and “infecções por 

coronavirus” “or” Profissionais da Saúde, “covid-19” e intervenções psicológicas. 
 

 

Fonte: A Autora, 2020. 

Os artigos incluídos nesta revisão foram publicados no ano de 2020, na língua inglesa, 

português e espanhol, sendo de grande maioria achados em inglês. No que se refere à 

localização e origem dos estudos, três foram realizados apenas na China (dois estudos com 

médicos e outro com psiquiatras e / ou psicólogos), três somente no Brasil (com profissionais da 

enfermagem), outro no Brasil e China (enfermeiros e médicos), um estudo no Brasil, China, 

Alemanha e Austrália (com enfermeiros e médicos), em periódicos distintos. 

Dos resultados encontrados, exclusivamente uma publicação destacava o tempo de 

formação dos profissionais da linha de frente em combate ao covid-19, referente médicos de 

formação profissional de 2,3 anos. No quadro 1 apresenta a sinopse dos estudos incluídos na 

12 artigos foram excluídos por não responderem 

aos objetivos do estudo após leitura criteriosa dos 

textos. 

20 artigos para análise mais detalhada. 

30 artigos excluídos porque não preenchiam os 

critérios de inclusão: 

•Artigos, dissertações ou teses. 

•Está disponível em texto de forma gratuita. 

•Estudos que abordavam a temática 

•Recorte temporal nos últimos 05 anos. 

•Estudos disponíveis nos idiomas português, 

66 resultados: 08 PEPSIC, 12 PUBMED, 

16 SCIELO, 30 em outras bases e web 

sites de organizações governamentais 

08 artigos incluídos na análise 
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revisão, título/ano, tipo de profissional, região, tempo de formação e principais fatores de 

adoecimento mental. 

Quadro 1 – Resultados da pesquisa título/ano, tipo de profissional, região, tempo de formação e 

principais fatores de adoecimento mental. 

 
Título/Ano 

 
Tipo de 

profissional 

 
Região 

 
Tempo de 
formação 

 

Principais 

fatores de 

adoecimento 

mental 

Desafios de 

profissionais de 

Enfermagem 

Pediátrica frente à 

pandemia da COVID-

19 / 2020 

 
Enfermeiros 

Pediatras 

 
Brasil 

Tempo 
médio de 
formação 

profissional 
de 2,3 anos 

 
Medo 

O impacto da 
pandemia de 
COVID-19 na 
saúde 
mental dos 

profissionais de 

saúde / 2020 

 
Enfermeiros e 

Médicos 

 
 

Brasil e 
China 

 
 

Não 
identificado 

 
 

Estresse 

Intervenções em 

saúde mental em 

tempos de COVID- 

19:scoping review / 

2020 

 
Enfermeiros e 

Médicos 

 

Brasil, 

China, 

Alemanha e 

Austrália 

 
 

Não 
identificado 

 
Transtorno de 

estresse 

pós-traumático e 

Burnout 

Resposta 
recomendada de 
intervenção em crise 
psicológica para o novo 
surto de pneumonia por 
coronavírus na China 
em 2019: um modelo de 
Hospital da China 
Ocidental 

/ 2020 

 
 
 

Psiquiatras e / 
ou psicólogos 

 
 
 

China 

 
 
 

Não 
identificado 

 
 
 

Problemas 
emocionais e 
de estresse 

Enfermagem e saúde 

mental: uma reflexão 

em meio à pandemia 

de 

 

Profissionais 

de 

enfermagem 

 
 

Brasil 

 
 

Não 

identificado 

 
 

Ansiedade e 

estresse 

  coronavírus / 2020     

Apoio dos 

profissionais de 

enfermagem no 

covid-19 / 2020 

 

Profissionais 

de 

enfermagem 

 
Brasil 

 
Não 

identificado 

 
Medo 
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Levantamento de 
Insônia e Fatores 
Psicológicos Sociais 
Relacionados entre 
equipe médica 
envolvida no surto de 
doença de Coronavírus 
2019. / 

2020 

 
 

Médicos 

 
 

China 

 
 

Não 
identificado 

 
 

Insônia 

Os efeitos do apoio 
social na qualidade do 
sono da equipe 
médica que trata de 
pacientes com doença 
do coronavírus 2019 
(COVID-19) em 

janeiro e fevereiro de 

2020 na China 

 
 

Médicos 

 
 

China 

 
 

Não 
identificado 

 
 

Efeitos sociais 

Fonte: A autora, 2020. 

 

O combate a pandemia depende muito dos profissionais da linha de frente que fazem 

atendimento, não existe melhoria da saúde da população sem os médicos, profissionais de 

enfermagem e outros profissionais da saúde que realizam atendimentos em hospitais, unidades 

básicas de saúde e afins. O fato dessa doença ter um contágio muito rápido, a partir do contato do 

cotidiano, coloca esses profissionais da saúde em uma posição de risco, essa é uma pandemia 

que basicamente afeta qualquer tipo de interação a quem está na linha de frente. Isso significa 

que existem um paradoxo, entre a necessidade dos profissionais da saúde atendendo, e o risco 

que os profissionais se expõem, podendo se contaminar (ORNELL et al., 2020). 

É importante ressaltar que o Brasil é o líder no ranking mundial de mortalidade de 

profissionais da enfermagem por covid-19. Mostrando-se uma questão bastante problemática para 

os profissionais da saúde. Tendo isso em vista, as pesquisas votadas para a investigação de 

como os profissionais da linha de frente tem vivido a pandemia, buscando entender os desafios 

que como eles tem vivenciado e como eles tem enfrentado esses desafios. Estudos demostram 

que alguns profissionais da saúde não recebem todos os equipamentos de proteção individual, 

isso significa que profissionais trabalhando na linha de frente sem receber equipamento oficial, 

uma situação com alto risco de contaminação e que influencia na execução do trabalho (DUARTE 

et al., 2020). 

Além disto, alguns profissionais não receberam treinamento, ou seja, atuando na 

pandemia sem ter uma formação oficial de como a doença se manifesta, como se prevenir para 

não se contagiar, ou mesmo, para não transmitir o vírus. A falta do suporte governamental 

estadual, municipal e federal, também foi destacado em alguns estudos, mostrando que esses 

profissionais estão atuando em uma situação bastante precária e de muita vulnerabilidade. Essas 

situações podem ocasionar medo de trabalhar na pandemia, ou seja, um cenário de descaso com 

os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente (OLIVEIRA et al., 2020). 
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Diante dos resultados encontrados das publicações com os profissionais, destacam-se 

como principal fator de adoecimento mental o medo, referindo-se essencialmente ao receio da 

contaminação/contágio de si e da família, a responsabilidade e a tensão pela necessidade de 

desempenhar uma assistência de qualidade e livre de danos com os recursos limitados e o 

cenário de contínua exposição e incerteza, como também, estresse e ansiedade. Ainda 

destacando como desafios a falta de equipamentos de proteção individual, escassez de 

treinamento, testes de diagnóstico à doença e a desvalorização da categoria profissional (ZHANG 

et al., 2020). 

Os profissionais de saúde, em geral, são treinados a lidar com a doença e o sofrimento 

humano, mas na luta contra a pandemia do coronavírus é uma situação inédita, com maiores 

riscos e pressões Os profissionais que atuam em serviços de maior tensão e gravidade, como 

unidades de emergência, unidades de terapia intensiva tem um preparo para lidar com situações 

de sofrimento, necessidade de decisões rápidas, mas estas situações traz uma série de desafios 

adicionais que tem a ver com o quão o novo isso é na nossa realidade, a incerteza de como essa 

pandemia vai se desenhar nos países (BROOKS et al., 2020). 

Gerando uma grande incerteza e insegurança se as medidas serão suficientes em vários 

âmbitos, para dar conta dos pacientes, para recursos de cuidado aos profissionais no ponto de 

vista de proteção individual, para dar apoio aos familiares. Onde, isso tende a ser um pouco 

mais intenso diante das incertezas da pandemia, manifestando sinais de sofrimento psíquico, 

principalmente associado a sintomas ansiosos, depressivos, ou mesmo, relacionados ao estresse 

pós- traumático (BROOKS et al., 2020). 

Algumas pesquisas destacam dificuldades apresentadas por esses profissionais, como a 

autopercepção dos limites, dar-se conta quando as coisas estão chegando no nível de angustia, 

sofrimento e que é difícil de perceber que essas vivencias estão saindo do que é possível ser 

manejado, dar atenção aos sentimentos de medo intenção, choro inexplicável, que vai além a 

questões de sofrimento do cotidiano. Mencionando também, a ansiedade, alterações de padrão e 

regularidade de sono, a automedicação, uso de tranquilizantes, medicações para dormir, ou 

mesmo, bebidas alcoólicas para possivelmente tentar aliviar um sofrimento que não está sendo 

contido (ORNELL et al., 2020). 

Estudos com médicos na China apontaram mais de um terço da equipe médica sofreu 

sintomas de insônia durante o surto de covid-19. Os fatores relacionados incluíram nível de 

escolaridade, ambiente de isolamento, preocupações psicológicas com o surto de covid-19 e ser 

médico. O estresse é considerado a principal causa de insônia, pois mostra que a equipe médica 

apresentou aumento dos níveis de ansiedade, estresse e outro problemas emocionais que 

dependiam da qualidade do sono (XIAO, 2020). 

Como também, a Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional, que é 

um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico 

resultado de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competividade ou 

responsabilidade, causada pelo acesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que 
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atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como os médicos e 

enfermeiros em tempos do novo coronavírus (ORNELL et al., 2020). 

Apresentando também sintomatologia do Transtorno de Estresse Pós- Traumático - TEPT, 

que pode ocorrer nas pandemias e também epidemias de forma geral, pela exposição desses 

profissionais de ficar mais confinante ao sofrimento dos pacientes, então isso pode gerar alguns 

sintomas de uma traumatização secundaria em função desse contato mais próximo com a dor e 

sofrimento do outro (FIGLEY, 2020). 

Os profissionais da saúde mental podem contribuir com a oferta cuidados psicológicos, os 

quais envolvem assistência humana e ajuda prática em situações de crise, buscando aliviar 

preocupações, oferecer conforto, ativar a rede de apoio social quando necessário. Ademais, as 

intervenções psicológicas devem ser dinâmicas, focadas nos estressores relacionados à doença 

ou nas dificuldades de adaptação às restrições do período (ZHANG et al., 2020). 

Entretanto, o estudo aborda um tema extremamente recente, com um número de 

publicações que crescem a cada dia, mas pôr os critérios de eliminação que sustentam para uma 

resultado mais ético e seguro, os matérias ainda se tornam escassas, mesmo assim, é possível 

evidenciar a relevância desse estudo de revisão narrativa da literatura para os profissionais de 

saúde, a comunidade em geral e governamentais de saúde, pois revelam um importantes caminho 

para compreender os desafios, impactos e riscos enfrentados por os profissionais de saúde frente 

à pandemia da covid-19, assim como, novas estudos, investigações e pesquisas sobre a temática 

em questão. 

 

Considerações Finais 
 

No presente estudo, sistematizamos conhecimentos sobre impactos na saúde mental dos 

profissionais da saúde que trabalham no enfrentamento do covid- 19, diante de estudos e 

pesquisas encontrados. Em suma, pode-se compreender que existem impactos psicológicos 

diretamente relacionados à covid-19, como também, as medidas para contenção da pandemia, 

que podem consistir em fatores de risco à saúde mental. 

É fato que muitos trabalhadores da área de saúde que estão na linha de frente se 

deparam com sintomas psicológicos de estresse, depressão, ansiedade e insônia. Além disso, o 

risco aumentado de ser infectado, adoecer e morrer; o afastamento da família e dos amigos, por 

possibilidade de infectar essas pessoas, as frustrações, medo, sobrecarga e fadiga; limitação de 

recursos equipamentos de proteção individual e equipamentos para os pacientes e dentre outros 

fatores, que são gatilhos para o adoecimento mental. 

Diante dos limites e desafios aqui pontuados, é necessário mais assistência da esfera 

estatal em todos níveis de governo, para esses trabalhadores que prestam serviços em 

instituições púbicas e privadas, em termos de recursos humano, oferecer o máximo possível de 

proteção e equipamento de proteção individual (máscaras cirúrgicas, luvas, aventais, máscaras 

N95, toucas, óculos de proteção, protetores faciais e o que for necessário de acordo com o tipo de 
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procedimento), condições de materiais para um funcionamento adequado, seguro, fiscalização e 

vigilância. A jornada de trabalho extensa e falta de enaltecimento dos profissionais da saúde 

sempre existiram, a pandemia do coronavírus somente expos e reforçou esses problemas, 

principalmente porque os impactos psicológicos podem ser mais duradouros e prevalentes que o 

próprio acometimento pela covid-19, simultaneamente em diferentes setores da comunidade. 

Desta forma, psicólogos e equipes psicossociais podem promover à saúde mental e 

prevenir efeitos psicológicos negativos desses trabalhadores, fornecendo suporte e orientação, 

sobre como lidar com determinadas situações votadas sobre os sentimentos psicológicos que 

podem apresentar nesse contexto de pandemia, citados a cima. Como também, incentivar o 

fortalecimento a rede de apoio, por meio de contato com amigos e familiares, via online, ou 

mesmo, estimulá-los a buscar auxílio psicológico e/ou psiquiátrico, quando necessário. 
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Capítulo 3 

INQUIETAÇÕES SOBRE A TRANFERÊNCIA E O ATENDIMENTO ONLINE NA PANDEMIA1 

 

Nadir Galrão2 

 

RESUMO 
Em meio ao momento que estamos vivendo no contexto mundial da pandemia pelo Covid-19, nós 
psicanalistas nos vemos diante de algo novo, os atendimentos nas diferentes modalidades 
“online”. Esse artigo busca trazer um panorama da transferência psicanalítica a partir da minha 
experiência pessoal como analisante e como analista. Apontando para questões da teoria e da 
prática, proponho pensar a respeito da repercussão da ferramenta online como alternativa para 
dar continuidade às análises diante da impossibilidade temporária que estamos vivenciando desde 
fevereiro de 2020.  
Palavras-chave: pandemia; atendimento online; transferência; resistência. 
 
ABSTRACT  
In the midst of the moment that we are living in the global context of the Covid-19 pandemic, we 
psychoanalysts are faced with something new, the assistance in the different online modalities. 
This article seeks to provide an overview of psychoanalytic transference from my personal 
experience as an analyst and as an analyst. Pointing to questions of theory and practice, I propose 
to think about the repercussion of the online tool as an alternative to continue the analysis given 
the temporary impossibility that we have been experiencing since February 2020. 
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Saúdo aos colegas presentes, 

Primeiramente, quero agradecer ao Espaço Moebius e aos colegas que estão aqui. Uma 

experiência nova que se configura aqui para mim. Não sou estreante na Jornadinha do Moebius, 

visto que em novembro de 2018 apresentei meu primeiro trabalho na Jornadinha da Primavera 

daquele ano. Em 2019, estive na jornada de cartéis junto aos colegas do Cartel “As Psicoses”.  

                                                             
1 Este escrito contem, em sua maior parte, a comunicação de trabalho apresentada pela autora em 05 de dezembro 
de 2020 na Jornadinha de Primavera do Espaço Moebius Psicanálise (Salvador-Bahia). 
2 Nadir Galrão, advogada, estudante de psicologia, mestra em Família na Sociedade Contemporânea pela 

Universidade Católica do Salvador, psicanalista em Salvador-BA.  
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Mas, este é um ano atípico. Em que o Moebius e todos nós vivemos novas e diferentes 

experiências e um novo modus vivendi e operandi se configurou a partir da invasão do Real da 

pandemia. A experiência que nos coloca em estado de vigília, de alerta contra o perigo e o 

fantasma da morte. Mas, não já vivíamos assim? A morte sempre foi uma certeza ainda que o 

momento sempre ignorado por todos nós. Aliás, esses foram um dos argumentos daqueles que 

desde o início foram a favor de não fechar nada, de que outras doenças sempre mataram e 

matam até mais (segundo diziam essas pessoas) mais que o Covid-19, e, claro, o argumento de 

que “a economia não pode parar”. Esse último, talvez tenha sido o que mais reverberou até 

porque, de fato, muitas pessoas tem passado situações de dificuldades maiores para pagar suas 

contas e seguir com a vida, já que muitas empresas fecharam e os empregos diminuíram.  

Diante desse cenário, as vídeo-conferências, trabalho e estudo e lazer migrou para o ambiente 

online. As redes sociais e plataformas digitais se multiplicam. 

O que me chama atenção é o fato de que aquele ensino ou curso online que era considerado até 

antes da pandemia como algo de pouco valor e se contestava sua validade e ética, passou a ser o 

único meio durante a maior parte do tempo, desde março de 2020, para que nossos estudos 

pudessem continuar. 

Aqueles que antes torciam o nariz para o EAD, agora dependem dele. O que fazer com tanta 

mudança? Vamos fazer de conta que não há problema algum? Durante anos escutei e percebi o 

preconceito que grande parte das pessoas tinham com relação ao ensino à distância.  

E os grupos de pais e mães da escola de minhas filhas vivemos naquele equilíbrio de pratos, 

malabaristas diante das inúmeras mensagens que nos interpelam direta ou indiretamente e das 

tentativas de cooptar adeptos ao retorno às aulas mesmo ainda vivendo sob a égide do vírus letal. 

Eu pergunto, então, o que mudou?  

Como pensar em levar nossas filhas à escola quando aquilo que elas e nós entendemos como 

escola já não mais será possível? Penso que talvez o que tínhamos antes possa ter nos levado ao 

que temos hoje. Aglomeração e sobrecarga social, os excessos estão cobrando a conta, será? Em 

um mundo cada vez mais populoso e em que os apelos ao consumo exagerado de produtos, sem 

perder a de vista que, em um sistema de produção, tudo é pensado para fazer aquele sistema se 

desenvolver e se intensificar para atingir seu objetivo. Portanto, produzir datas (“save the date”) 

facilmente é deslocado para a consecução de um resultado econômico. Estar atento a isso sem 

cair em um sintoma paranoide é importante. Distinguir isso daquilo. Acho que a análise me 

proporcionou esse olhar mais atento, estar atenta e em equilíbrio ao mesmo tempo. Não é fácil 

mas, é possível.  

Nesse sentido, analiso a reverberação desse fenômeno mundial da COVID-19 como um convite 

mesmo, uma possibilidade genuína de pararmos, como um ano sabático, durante o qual 

suspendemos nossas atividades da forma como costumávamos fazer para fazer um balanço da 

vida. Colocar o que na balança? Nossos desejos e planos, nossos hábitos de vida. A correria 
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desenfreada que nos tornava autômatos nos retirando a possibilidade da reflexão, a atitude de 

pensar antes de agir. Éramos impulsionados por desejos de satisfação imediata onde as coisas 

tamponavam nosso buraco interior. Mas, como nada preenche mesmo, havia a ilusão que algo ou 

alguém podia (pode?) fazer isso comprávamos mais e mais e mais e nos (des)encontrávamos 

mais e mais e mais. Nada contra encontros e coisas em si. Mas, não havia a necessária 

respiração entre uma coisa e outra. E corríamos sempre o risco de acabar por homogeneizar a 

importância e diminuir as diferenças entre coisas e pessoas. E comprar depois do cartão de 

crédito se tornou possível a todas as classes consumir. E os trezentos e trinta e dois aniversários  

que tínhamos que ir e comprar presentes? Gente, os nossos e os/as coleguinhas das filhas? O 

comércio lucrava muito enquanto as prestações se multiplicavam. De repente, o que temos hoje. 

Relações que se mantem pelo bem querer mesmo e da saudade que nos une. Para que tanta 

coisa? Então, percebo que a singeleza e ternura de uma violetinha fala de bem querer sem a 

ostentação da orquídea. O amor se tornou mais leve. 

Em ano sabático “forçado”, temos a oportunidade de pensar antes de agir. E muitos de nós 

percebemos que o álibi da “correria” era muito conveniente. Se algo dava errado ou o cartão 

estourava era só dizer “não pensei nisso” ou “não tive tempo pra pensar nisso”, estava resolvendo 

isso e aquilo, outras coisas eram emergenciais e exigiam um resposta rápida então acabei 

decidindo assim. “Da próxima vez, vou pensar melhor”. Tínhamos um álibi para continuar 

tamponando nossas faltas com “quinquilharias” porque havia um álibi coletivo e tacitamente 

combinado. E suportar essa presença do tempo para pensar pode ser devastadora. 

Principalmente quando não se faz análise. O tempo parece se arrastar. Será que não está aí 

alguma coisa para falar da “agonia” de alguns em mandar os filhos para escola? Aqui eu lembro 

de uma passagem em que Walter Benjamin (não sei agora aonde li) dizia que é preciso arrancar a 

máscara da falsa harmonia para desenterrar as contradições que dormem embaixo dela. Isso para 

mim é o processo analítico e por isso dói tanto. 

Na família, não estávamos juntos muito tempo. Quando eu digo juntos, falo inclusive do mesmo 

espaço físico. Nesse sentido, o trabalho, a escola, os cursos livres, a academia, o mercado, tudo 

nos dispersava e quando finalmente uma família se encontrava com todos os seus membros sob o 

mesmo teto, já quase era hora de dormir porque tínhamos que acordar cinco e meia da manhã pra 

cada um se dispersar de novo no outro dia e no outro dia e...hoje, por mais que saibamos que as 

reuniões e vídeo-conferências, papos com amigos nas redes sociais se multiplicaram, estamos 

sob o mesmo teto, e nem que seja pra ir à cozinha pegar um café a gente acaba se vendo e com 

o tempo lembramos do dominó que estava guardado, daquela historinha antes de dormir, de 

chamar pra ver um filme na Netflix, sim, agora estamos mais tempo juntos e o que fazer com isso? 

Muita gente não está sabendo como lhe dar com isso e não vê a hora de acabar com esse 

encontro “forçado”. Enquanto outros, eu me incluo nesse grupo, me reencontrei comigo fora do 

consultório de Marisa Marques rs na escrita, nos livros, nos filmes, na poesia, no por do sol da 

janela do apê. E por falar em janela, nos encontramos nos panelaços.  
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Quando estamos com nossa análise em dia, o tempo é precioso porque nele está contido 

claramente o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir. Falando nisso, 

ver-compreender-concluir parece que de certa forma encolheu o tempo. A impressão que dá é que 

o processo está mais acelerado? Será? Acho que, sem as distrações que havia, passamos a fazer 

isso com tamanha destreza que o tempo flui no tempo “certo”. Não temos mais a sensação que 

estamos lutando contra o tempo. O tempo finalmente está a nosso favor. Não estamos escravos 

do tempo do Outro. Somo senhores do nosso tempo. Sim, o tempo é de cada um.  

E como optar por abrir ou retornar às aulas, quando ainda não temos a solução para equação do 

que é mesmo essencial para as crianças e adolescentes? A escola é essencial? E quanto á 

família? O que será da criança e do adolescente que tem ouvido, lido e conversado em casa e 

online com seus colegas a respeito por exemplo dos grupos de risco e que não tem podido ver 

seus avós, priminhos e amigos porque já entendeu que os mais jovens fazem parte do grupo que 

tem mais resistência ao vírus e são potenciais transmissores assintomáticos do Covid-19? Então, 

aquela criança se furta ao convívio com seus amigos porque seus pais dizem que os hábitos da 

casa do amiguinho e os hábitos da sua casa, neste momento, fazem a diferença entre vida e 

morte, saúde e doença. Mas, sempre foi assim, de certa forma, sempre soubemos que há risco no 

contato humano. O que mudou? Sim, esse vírus é mais letal que os outros e o potencial de 

contágio é maior que os já conhecidos na nossa história até aqui. O que será que pensam essas 

crianças e jovens caso haja a decisão governamental de retorno obrigatório às aulas, se seus pais 

que estão trabalhando e estudando em casa forem contaminados e até mesmo na hipótese de 

virem a falecer? O que nossas crianças e adolescentes tem a dizer sobre isso? A “volta às aulas” 

agora exige um novo olhar.  

Eu posso arriscar dizer que a morte, essa eterna estranha que nos encarcera e esmaga antes 

mesmo de chegar, nos espreita e, num tempo como esse, às vezes, parece fungar no cangote. E 

uma análise pode nos fazer compreender que aquilo que o outro faz e pensa não 

necessariamente nos diz respeito. Isso porque pensamos. É na lógica do pensar adquirida “a 

duras penas” no processo analítico que controlamos nossos impulsos. Por isso, não largo o lugar 

que, apesar dos pesares, me faz pensar. Me exige isso. Essa é a disposição de um analisante. 

Disposição ao trabalho analítico, a uma produção. Lembro de Aurélio, “Trabalhadores decididos”. 

Sendo assim, como pensar em parar uma análise? Claro que todo mundo passa por momentos 

em que pensa em parar ou em mudar de analista. Chegar a essa elaboração que parece simples 

não foi fácil. Porque o investimento que se faz para que uma análise de fato aconteça é muito alto. 

Não vou dourar pílula. E repito. O investimento que fazemos para que haja de fato um trabalho 

analítico é muito alto. E estou falando de algo mais que o preço. Antes de encontrar meu desejo 

de analista passei por alguns analistas. Maravilhosos. E cada um contribuiu e muito comigo. Não 

digo isso aqui porque vocês conhecem meus analistas e vão falar isso para eles. Podem dizer que 

amo cada um. Mas, será que eles não sabem disso?  
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Bem, eu falava que o senso comum quer fazer entender, aquele que faz a passagem de 

analisante a analista é o “Supra Sumo” (e quem lembra dessa expressão está denunciando a 

idade rs), está curado ou nunca adoeceu na vida. O senhor e a senhora “perfeitos”. E  pelo 

contrário, quem atravessa uma análise está consciente da falta que carrega e das consequências 

de finalmente se dar conta disso e, entende finalmente que “navegar é preciso”, então seguimos 

com nossas análises pessoais.  

Comecei a atender em uma clínica em dezembro de 2019. Ainda lembro do encontro para um chá 

no Vila em que Vânia e Bruna me “autorizaram” a praticar a psicanálise. Há muito eu desejava 

isso, desejo de analista que emergiu algumas vezes na minha análise e que decidi assumir desde 

2016 quando simultaneamente escolhi iniciar uma nova formação acadêmica, então em 

Psicologia. Entrei na faculdade sabendo o que queria. Algo bem diferente do que ocorrera comigo 

na minha primeira graduação, em Direito, quando entrei na faculdade pensando em seguir os 

passos de meu pai na advocacia trabalhista ou me tornar juíza do trabalho como projetava minha 

mãe. 

Muito tempo passou, e muitos saberes me despertaram o interesse por uma visão mais ampla do 

direito, da sociedade e do ser humano. Entre encontros e desencontros, fui parar no consultório de 

Fátima Pereira, depois de breve percurso com Gustavo Etkin. Fátima, professora querida desde o 

Marista, e também depois no curso de Comunicação na FACS, hoje UNIFACS. E foi ali no 

reencontro com Fátima Pereira nos corredores do Campus Federação enquanto cursava os 

últimos semestres da minha graduação em Direito o marco de outro (re)encontro com a 

psicanálise. Vale dizer que meu primeiro contato com a psicanálise foi com o também querido e 

saudoso Dr. Luís Fernando Pinto na minha adolescência ainda na década de oitenta. Morei mais 

de vinte anos na Rua da Mangueira onde ficava a escola de minha família vizinha ao consultório 

de Dr. Luís Fernando. Anos depois, já morando aqui na Pituba, reencontrei com ele, toquei no seu 

ombro e ele me olhou como que buscando na memória quem eu era. Eu disse meu nome e ele na 

hora perguntou “como vai Anísia?” Minha mãe já havia falecido. Foi a última vez que o vi. Isso tem 

possivelmente mais de quinze anos. E ainda guardo na memória esse último encontro e a voz 

dele. Nunca vou esquecer da voz e do olhar, da elegância, da educação dele, dos cabelos que 

ainda eram grisalhos quando o conheci, e já completamente brancos da última vez3.  

Mas, por que falar de tudo isso agora? Porque nessa história de pouco mais de trinta anos de idas 

e vindas, inicio minha estréia “oficial” como psicanalista em 2019 e, em março de 2020, me 

encontro com o Real da pandemia. Como não pensar que levei 30 anos para começar e quando 

assumo meu desejo, o inesperado quer me assaltar o sonho? 

Ainda ontem falava em análise com Marisa, minha analista há mais ou menos cinco anos, que 

minha sensação é de que a escolha que tenho feito na vida é de plantar jabuticabas. Lembrei que 

                                                             
3 O olhar e a voz como objetos causa de desejo promovendo a tycké. A pulsão escópica e invocante está presente no 
atendimento online com o recurso da vídeo-chamada. 
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ouvia quando criança minha mãe dizer que quem planta jabuticaba não colhe seu fruto (que 

demora muitos anos, na maioria das vezes, superior à média da vida humana).  

Entendi, depois que a sessão acabou, a metáfora que fiz. Tenho muito orgulho da minha história 

de vida, porque dentro dos anos que já vivi, tive o privilégio de conhecer pessoas que fizeram a 

diferença, não só na minha vida, mas na vida de muita gente.  

Nos seus olhos vejo o medo 

Vejo um caso singular 

O avesso do segredo 

A distância do lugar 

Vejo água de moinho 

Vejo luz e anoitecer 

O silêncio do carinho 

O sinal de bem querer 

(Aquarela, do poeta Antonio Carlos de Brito, o Cacaso) 

 

Nos textos Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise (1912) e Sobre o início do 

tratamento (1913) me parece que Freud nos chama atenção da posição simbólica assumida pelo 

analista no percurso de uma análise e que aí está a garantia da situação analítica, estabelecida a 

transferência. No campo psicanalítico, o setting é um espaço que se oferece para propiciar uma 

análise. Mas, o que é uma análise se não a estruturação simbólica dos processos subjetivos 

inconscientes sob transferência. E para que isso seja possível é necessário que se reúna 

condições técnicas mínimas. Bem entendido aqui que condições técnicas não equivalem a objetos 

ou móveis. Lembrando que até mesmo o divã foi um objeto herdado do tratamento hipnótico para 

que as pacientes histéricas literalmente não fossem ao chão no decorrer das sugestões proferidas 

pelo hipnotizador4. E sim, já sabemos que clínica é uma palavra oriunda do grego kline que 

significa leito. O que nos lembra a origem médica dos primórdios da nossa ciência psicanalítica. O 

termo também pode ser associado à instrução médica dada ao lado do leito do doente, o 

movimento de inclinar-se sobre o doente no exercício da medicina. Freud transpõe essa ideia para 

a prática da ciência que ele cria. E, só depois, na filosofia, na psicologia, Canguilhem teoriza sobre 

isso ampliando o conceito da atividade clínica para outras áreas do conhecimento. 

O espaço físico de atuação é elemento essencial para que uma análise ocorra?  O contrato 

estabelecido para o desenvolvimento do trabalho mas, sobretudo, os princípios que norteiam o 

trabalho dentro da teoria e técnicas da psicanálise, tais como a transferência, a associação livre 

do analisando e a atenção flutuante da parte do analista são os elementos essenciais a uma 

análise. 

A singularidade do sujeito que procura um analista. Muita gente procura aquela pessoa porque 

ouviu falar da sua competência e conduta ética mas não necessariamente está buscando uma 

                                                             
4 Lembramos também que no texto O método psicanalítico de Freud, de 1904, o divã poupa “de qualquer esforço 
muscular e qualquer impressão sensorial” que possam impedir o analisando “de concentrar a atenção sobre a própria 
atividade psíquica”. 
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análise (stricto sensu). Às vezes o sujeito está passando por um momento delicado da vida, um 

sofrimento, um luto, uma questão específica que o leva a procurar aquela pessoa que o vizinho diz 

que “mudou a vida de sua prima pra melhor”. Ou simplesmente procura por algum profissional psi 

que está na relação do seu plano de saúde.  

Não perco de vista que boas análises e analisantes podem surgir daí. Aquele que entrou no 

consultório com uma questão pontual pode acabar ficando porque, ao falar daquela questão “sem 

querer” puxou um fio e... muitas vezes pode acontecer que daí surja sim um analisante, um 

analista e uma análise.  

Sigmund Freud inicialmente cria um tratamento para sintomas denominados histéricos, aqueles ou 

aquelas que chegam à clínica com alguma queixa ou sofrimento e visa a redução ou controle dos 

sintomas que lhe causam alguma espécie de desconforto. A partir da perspectiva aberta por J. 

Lacan, retomamos o caminho freudiano no que diz respeito à construção de seu método de 

tratamento. Nesse sentido, Lacan, ao partir da premissa dos significantes de certo modo subverte 

a condução do tratamento. O inconsciente não é, do ponto de vista ontológico, mas ele está no 

discurso do falante. Um discurso que é falado antes mesmo de ele (o que busca a análise) existir.  

 

Retornando a questão das análises online, 2020 tem sido de grande aprendizado. Cheguei 

mesmo a pensar e fiz essa questão na jornada do Moebius pelo chat. A pergunta que fiz é: sendo 

um dos tripés da nossa formação a nossa análise pessoal, e levando-se em conta o fato de que 

nosso percurso foi presencial, neste momento, as análises param por falta de analistas? Dito de 

outro modo, há que se ter uma produção de análise pessoal no ambiente online para que uma 

analista se autorize a atender online? Não me parece que é disso que se trata. A pergunta pode 

parecer sem propósito? O fato é que não podemos dizer que é a mesma coisa. Entendo que 

precisamos ter disposição para refletir e debater sobre a incidência do online na psicanálise. 

Assim como disposição para tratar as demais questões que eclodiram nessa pandemia . “Segura 

essa bomba!”  é a expressão que me vem à mente. Estamos ainda vivendo o trauma da explosão 

da “bomba” Covid-19. Há que se ter tempo para compreender e elaborar o que estamos vendo. 

Não tenho as respostas para tudo que me perguntam. E a análise me permitiu esse ganho. 

Controlar a sanha da cura e por respostas automáticas. E nesses momentos, a cautela pede 

manter distantes duas palavras precipitação e precipício.  

 

Considerações finais 

Após a apresentação desse trabalho na Jornadinha, me veio a questão da intervenção e do ato e 

da preservação da regra fundamental da análise, a associação livre. Aqui não vou desenvolvê-las, 

não só porque abarcam por si só, vários assuntos que se entrelaçam, inclusive a resistência. 

Contudo, não consigo deixar pelo menos fazer menção para que possamos pensar sobre isso no 

contexto do atendimento não presencial. 
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Como podemos nos certificar de que o analisando está de fato cumprindo a regra fundamental da 

associação livre quando o atendimento for feito através de mensagens de texto, por exemplo? 

Faço essa provocação partindo do princípio de que a psicanálise não é uma dogmática mas 

também não é uma panaceia. Portanto, precisamos levantar as possibilidades que temos hoje 

disponíveis como alternativas para manutenção do processo em casos excepcionais, não só de 

pandemia como de viagens ou outras situações em que o atendimento presencial não possa ser 

ofertado. 

Pensemos no fato de que email ou mensagens de texto permitem ao analisando apagar e redigir 

aquilo que ele entende mais adequado a dizer ao seu analista e não permitir cometer lapsos 

fundamentais para a intervenção e o ato analítico5. Podemos perguntar como ficará a arte da 

interpretação se a chance de pensamentos espontâneos for neste caso suprimida ou no mínimo 

reduzida? 

Pensar a resistência no atendimento não presencial me parece tarefa incontornável. E, como 

sempre, é o caso a caso - e na dialética teoria e práxis ao longo do tempo dos atendimentos não 

presenciais – que poderá nos dizer algo. Aqui fica a provocação. 
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5 Lembramos aqui novamente de trecho de O método psicanalítico de Freud (1904): “ Nesta relação dos pensamentos 
não intencionais com o material psíquico reprimido é que reside o seu valor para a técnica terapêutica. Quando se 
tem um procedimento que possibilita chegar ao material reprimido partindo dos pensamentos espontâneos, ao 
material deformado partindo das deformações, pode-se tornar acessível à consciência, mesmo sem hipnose, o que 
antes era inconsciente na vida psíquica. 
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Capítulo 4 

MORTE E LUTO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 

DEATH AND MOURNING IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC OF COVID-19 

 

Suzana Veiga1 
Stèphanie Krieger2 

 

RESUMO 
O trabalho buscou identificar a influência da pandemia da COVID-19 sobre os processos 
psicológicos do luto. É apresentado um caso clínico no qual são apontados fatores relevantes 
nesse processo, os quais podem sofrer impactos das medidas sanitárias adotadas. O luto é um 
processo individual, associado a crenças e representações particulares, além de concepções e 
práticas culturais. Nessa elaboração, os rituais fúnebres são fundamentais, podendo auxiliá-la ou 
prejudicá-la. Diante da pandemia, estes tiveram de ser alterados, assim como alguns fatores 
protetivos podem ter sido afetados. Medidas alternativas foram adotadas e a psicoterapia pode 
contribuir nesse sentido. No caso relatado, a paciente apresentava crenças e comportamentos 
que dificultavam seu luto e, na psicoterapia, foi possível desenvolver estratégias que, mesmo 
diante das restrições, auxiliaram para que este não se complicasse. Assim, diante da adaptação 
demandada pelo luto, sendo esse processo dificultado pelas restrições impostas, a psicoterapia 
pode auxiliar os indivíduos enlutados. 
Palavras-chave: Luto. Rituais Fúnebres. Pandemia. Terapia Cognitivo-Comportamental. 
 
ABSTRACT 
The work sought to identify the influence of the COVID-19 pandemic on the psychological 
processes of mourning. A clinical case is presented in which relevant factors are pointed out in this 
process, which can be impacted by the adopted sanitary measures. Mourning is an individual 
process, associated with particular beliefs and representations, in addition to cultural concepts and 
practices. In this elaboration, funeral rituals are fundamental, and they can help or hinder it. In the 
face of the pandemic, these had to be changed, as well as some protective factors may have been 
affected. Alternative measures have been adopted and psychotherapy can contribute in this 
regard. In the case reported, the patient had beliefs and behaviors that hindered her grief and, in 
psychotherapy, it was possible to develop strategies that, even in the face of restrictions, helped 
her to avoid complications. Thus, in the face of the adaptation demanded by mourning, and this 
process is hampered by the restrictions imposed, psychotherapy can help bereaved individuals. 
Keywords: Mourning. Funeral Rituals. Pandemic. Cognitive Behavioral Therapy. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda a influência da pandemia da COVID-19 sobre a temática da 

morte e do luto. O primeiro caso do novo Coronavírus foi identificado na China, no início de 

dezembro de 2019. A sua rápida disseminação em nível mundial, fez com que a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) a considerasse como uma pandemia (OMS, c2021). Esse contexto tem 

evidenciado mudanças em diversos segmentos da sociedade, tais como na economia, educação, 

nas formas de relacionamentos e, sobretudo, na saúde. 

Com o objetivo de minimizar a proliferação do contágio, principalmente na população de 

risco (idosos e pessoas com doenças crônicas), têm-se tomado medidas preventivas acentuadas. 

                                                             
1 Graduanda em Psicologia (UNESA); Integrante do grupo de Extensão e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde 
(UFRJ-Macaé). E- mail: suzanaveigapsi@gmail.com 
2 Psicóloga (UERJ), CRP 05/45870; Mestra e Doutora em Psicologia Social (UERJ); Terapeuta Cognitiva certificada 
(FBTC); Docente do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá; Psicóloga clínica. E-mail: 
stephanie.krieger@yahoo.com.br 
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Entre estas, destacam-se o isolamento social, o fechamento de locais com grandes aglomerações, 

como instituições de ensino e comércio, redução e regras específicas aplicadas aos transportes 

públicos e de passageiros, entre outros (FERGUSON et al., 2020). Esse novo cenário acaba por 

influenciar pensamentos, emoções e comportamentos dos indivíduos, impactando sua saúde 

física e mental. Nesse contexto, dentre os efeitos tardios esperados, está o luto complicado 

(FIOCRUZ, [s.d.]), uma vez que a vivência do luto passa a ser influenciada pelas restrições e 

cuidados necessários durante a pandemia. Entre esses cuidados, destaca-se a impossibilidade da 

realização dos rituais de despedida como estabelecidos culturalmente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2020). 

O presente trabalho, norteou-se pelo questionamento sobre como a pandemia de Covid-

19 influenciou nos rituais de despedidas e na elaboração do luto. Assim, estabeleceu-se como 

objetivo principal a compreensão sobre como a pandemia pode ser um fator prejudicial aos 

processos de luto e, como objetivos específicos, buscou-se realizar uma revisão narrativa sobre 

os processos psicológicos do luto e a influência da pandemia de COVID-19 sobre os mesmos, 

além da apresentação de um relato de caso de luto vivenciado durante a pandemia com a 

identificação de seus fatores protetivos e prejudiciais. 

  

1. MORTE, LUTO E SUAS VIVÊNCIAS 

 

A morte é um processo extremamente natural do ponto de vista biológico, assim como o 

evento do nascimento (COMBINATO; QUEIROZ, 2006). No entanto, do ponto de vista psicológico, 

adquire diversas representações para o ser humano faz no decorrer do tempo. O significado da 

morte, varia conforme o período histórico e cultural de cada povo. 

O advento da revolução industrial, já na Contemporaneidade, contribuiu para o surgimento 

de novos significados para a morte, imprimindo maior medo no imaginário da população. Nessa 

perspectiva, o corpo vivo é visto como fonte de trabalho e renda enquanto a morte deixa de ser 

um aspecto natural e ganha, nos hospitais, um novo ambiente – distante e frio, longe dos 

familiares (RODRIGUES, 1995). Dentro desses espaços, vale ressaltar que, a partir de políticas 

de Cuidados Paliativos, buscou-se resgatar um simbolismo mais natural, compreendendo-a de 

forma mais sensível, permitindo a proximidade da família e respeitando as escolhas do paciente 

na finitude (COMBINATO; QUEIROZ, 2006). 

Percebe-se, nesse breve resgate histórico, diferentes representações para um evento 

biologicamente natural. Esses significados alternam-se conforme as influências culturais, sociais 

e, atualmente, tecnológicas e científicas. Torna-se importante resgatar esses aspectos, pois as 

ideias que se tem sobre o tema interferem diretamente sobre o luto vivenciado, evidenciando que 

este é associado às crenças que se tem sobre a morte. 
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1.1 Teorias psicológicas sobre o luto  

 

Franco (2014) entende que o luto é um fenômeno universal. Ao mesmo tempo, é um 

momento de maior desorganização e associado à maior instabilidade emocional e 

comportamental. Surge a necessidade de ressignificar a relação com a pessoa que morreu e, ao 

mesmo tempo, transformar a sua própria identidade pessoal, por parte de quem vivencia o luto. 

Nesse sentido, Parkes (1998) destaca que diante da morte de alguém, várias concepções sobre o 

mundo perdem sua validade, precisando ser revistas e modificadas. 

De acordo com Bowlby (1985), o luto perpassa quatro fases principais, não 

necessariamente obedecendo uma ordem cronológica. São elas: o entorpecimento ou choque – 

estende-se por algumas horas ou até semanas, caracterizado, principalmente, por sentimentos 

como desespero ou raiva; o anseio e busca da figura perdida – período em que o indivíduo 

começa a perceber a perda enquanto real em sua vida; a desorganização e desespero - momento 

em que a perda se demonstra e se consolida para pessoa enlutada, envolve sentimentos como 

desespero, angústia, tristeza e apatia mais intensamente; e, por fim, a reorganização - quando a 

perda é aceita e o enlutado percebe que uma nova vida precisa ser organizada e reiniciada sem a 

presença da perda.  

Outro autor (PARKES, 1998) entende que as transformações precisam ser empreendidas 

após a perda são, em parte, sustentadas pelo próprio “mundo presumido”. Este consiste em uma 

visão de mundo construída ao longo do tempo e que, durante o luto, toma fundamental 

importância. Essa concepção é importante, pois destaca que todas as percepções que o indivíduo 

elaborou ao longo da sua vida e que são suas representações particulares ganham sentido e 

fornecem forças específicas na vivência do luto. 

Ao escrever sobre o processo de quase morte, Kubler-Ross (1985) contribuiu para a 

elucidação de cinco estágios frente à morte: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O 

primeiro, define-se enquanto a negação da situação vivenciada, sendo uma defesa inicial e 

podendo originar desconfianças frente à doença ou dos procedimentos médicos necessários. O 

segundo estágio é caracterizado pelos sentimentos de raiva, ira, revolta e ressentimentos frente à 

iminência da morte. O terceiro estágio consiste na barganha, em que ocorrem “negociações”, 

geralmente com alguma forma de espiritualidade, na busca de algum ganho, como o adiamento 

da morte ou a diminuição da dor e do sofrimento. O quarto estágio é descrito como a depressão, 

sendo o momento em que ocorre a profunda tristeza frente à realidade da doença ou do 

tratamento. E o último estágio é a aceitação, em que o paciente aceita o seu destino e ocorre uma 

diminuição por interesses e comunicação familiar. Esses estágios são importantes na 

compreensão do processo da morte, bem como na elaboração do luto dos familiares, uma vez 

que, o paciente mediante às fases, tende a repudiar ou não favorecer a comunicação, os laços 

afetivos e, sobretudo, os rituais de despedida. 

Segundo as contribuições de Worden (1998), o processo do luto deve ser superado. O 

autor defende a realização desse luto por meio de tarefas que auxiliam o indivíduo na direção de 
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dar novo significado à perda, se percebendo capaz de reorganizar a sua vida e de estabelecer 

novas concepções apesar da perda significativa. A primeira tarefa, consistiria em aceitar a 

realidade da perda e, assim, o significado atribuído à morte pode envolver um poder altamente 

curativo. Essa tarefa torna-se mais fácil quando a morte é percebida como natural, universal e 

irreversível. A segunda consistiria em elaborar a dor da perda, sendo defendida a manifestação de 

sentimentos dolorosos. Na terceira tarefa, destaca-se o ajustamento ao ambiente no qual a perda 

é mais relevante. Ou seja, torna-se necessário adaptar-se a esses ambientes que agora 

representam e se configuram de forma diferente. E na última tarefa, é conferido um aspecto 

psicológico frente a superação do luto: encontrar uma conexão duradoura com a perda. Nesta, o 

enlutado necessitaria de um lugar seguro a nível psicológico para conectar-se com a perda, mas, 

permitindo outras vivências e a própria continuidade. 

É importante perceber diferenças nas perspectivas que buscam compreender a vivência 

psicológica do luto. Enquanto predominava a ideia de que o indivíduo necessitava se desprender 

da perda (FRANCO, 2010), a última teoria apresentada (WORDEN, 1998) destaca que o indivíduo 

deve encontrar formas seguras de manter uma conexão, ainda que precise se ajustar a uma nova 

realidade. Nesse sentido, pode-se identificar que existem diversos modelos teóricos que se 

complementam e contribuem na compreensão do luto e auxiliam a intervenção. Entre as principais 

concepções, pode-se citar as teorias que visam a reconstrução do significado do luto em resposta 

ao próprio luto (GILLIES; NEIMEYER, 2006), as teorias do entendimento do luto enquanto um 

processo dinâmico (STROEBE; SCHUT, 2010) e as teorias de continuação do vínculo com a 

perda, em detrimento do desligamento total (BAKER, 2001; KLASS,1993; WORDEN, 1998). 

De acordo com Baker (2001) o objetivo do luto deve ser a transformação. A continuação 

do vínculo permite que a pessoa enlutada o elabore e não vivencie um desapego ou uma ruptura. 

A continuidade permite uma reestruturação interna frente às demandas exteriores, fornecendo 

subsídios que permitem prosseguir com a própria vida de forma independente. Esse processo 

transformador permitirá estruturar novos significados para a vida. Dentre estes, surge a 

possibilidade de perceber o mundo de forma diferente, com novas atividades diárias, prioridades, 

oportunidades, novo self e crescimento pessoal. Surge também a possibilidade de novas relações, 

o estabelecimento de novos laços entre indivíduos vivos e a persistência de laços com o ente 

falecido (GILLIES; NIEMEYER, 2006). 

Portanto, a psicologia concentra diversas teorias sobre o luto e, nelas, pode-se destacar a 

presença de sentimentos diversos, a importância de concretização da perda e a necessidade de 

mudança frente a esta. É relevante, também, apontar, o papel que as cognições assumem diante 

desse fenômeno. Crenças sobre a morte, a autoeficácia e as visões de mundo e das relações 

interpessoais parecem ser fatores associados ao processo de luto. No entanto, essa influência 

pode ser mútua, uma vez que o luto também envolve reestruturações internas. 
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1.2. Fatores associados ao luto e seus rituais 

 

O processo de elaboração do luto assume algumas semelhanças para as pessoas 

enlutadas, como determinados sentimentos e necessidades. No entanto, fatores individuais 

podem estar associados a facilitação ou prejuízo desse processo, contribuindo para que alguns o 

vivenciem de forma adaptativa, enquanto outros, o experimentem de forma complicada, 

necessitando de assistência psicológica.  

Bowlby (1998) destaca cinco variáveis que podem influenciar a elaboração do luto: (1) a 

identidade e o papel da pessoa perdida, quanto mais proximidade, maior o risco para uma 

elaboração complicada; (2) idade e sexo da pessoa enlutada, sendo fatores prejudiciais ser do 

sexo feminino e a imaturidade; (3) causas e circunstâncias da morte - mortes inesperadas ou 

prematuras, com mutilações, ferimentos ou, ainda, a atribuição à alguém como motivo da morte 

podem tornar a elaboração do luto mais difícil; (4) circunstâncias sociais e psicológicas do 

enlutado, destacando o apoio social como facilitador do luto; e (5) a personalidade do enlutado, 

sendo ressaltadas as habilidades de estabelecer novas relações interpessoais e de enfrentamento 

de situações estressantes como favorecedores do processo de luto adaptativo.  

Outro autor (PARKES, 1998) apresenta cinco fatores semelhantes que podem influenciar 

o processo do luto: a relação com a pessoa morta, o gênero do enlutado, sua idade, o tipo de 

morte e a vulnerabilidade pessoal. Nessa última, destaca-se a presença de histórico de doença 

mental, relações de dependência com o falecido e a dificuldade em expressar sentimentos em 

virtude de influências sociais ou culturais. A perda de mais de um ente querido no mesmo núcleo 

familiar também se estabelece como um fator de risco para o luto. Além disso, a ausência de 

apoio socioafetivo, bem como a ausência de rituais fúnebres em conformidade com as crenças 

culturais e/ou religiosas também estão relacionadas a dificuldades nesse processo (WALLACE et 

al., 2020). Assim, além de variáveis individuais, as circunstâncias da morte e os rituais envolvidos 

parecem ser preditores do luto saudável. 

 

1.2.1. Rituais fúnebres: significados e funções 

 

Ritos são um conjunto de condutas, individuais ou coletivas, com relativa sequencialidade 

e precisam possuir representações mentais significativas aos praticantes ou espectadores. A 

simbolização dos rituais varia de acordo com a cultura ou práticas sociais e/ou religiosas 

(RIVIÈRE, 1997). Os rituais fúnebres são caracterizados enquanto oportunidade pública de prestar 

condolências, assim como podem ser um momento para entrar em comunhão com a família 

enlutada e expressar sentimentos de compaixão e solidariedade (SOUZA; SOUZA, 2019). 

Também podem ser considerados uma homenagem digna para o ente querido.  Nessa 

perspectiva, é a última ocasião para expressar sentimentos ou considerações pela pessoa falecida 

(TOLEDO; RODRIGUES, 2017). Em relação a suas funções, exercem um papel ativo na 

elaboração do luto, do reconhecimento da importância da perda e em pontuar o aspecto real de 
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um acontecimento (GENNEP, 1978). Funcionam, também, promovendo suporte social e cultural, 

facilitando a percepção enquanto indivíduo pertencente a uma cultura que lhe possibilita suporte 

emocional e atende às suas necessidades psicológicas frente à perda (BROMBERG, 2000). 

Através de suas representações, essas cerimônias são adaptativas para as pessoas 

próximas do indivíduo falecido. Podem ser úteis na concretização da perda, facilitando sua 

aceitação e contribuem no sentido de reafirmar o modo como foi vivida a vida do ente falecido. 

Ainda, possibilitam reflexões e diálogos sobre o processo de morte e da vida que, muitas vezes, 

não são realizados em outros momentos e fornecem novos sentidos ou direções na vida daqueles 

que ficaram (IMBER-BLACK, 1998). Imber-Black (1998) ainda destaca a necessidade de vivenciar 

esses rituais de forma autêntica, pontuando que a falta de autenticidade impede o processo de 

elaboração.  

Portanto, o luto é um fenômeno universal que envolve transformações psicológicas. Seu 

processamento envolve fatores individuais e situacionais, além de os rituais fúnebres assumirem 

um papel social importante que possibilita a expressão de sentimentos e necessidades e da 

sensação de pertencimento, sendo estes fatores protetivos na elaboração do luto. Diante das 

medidas de prevenção da COVID-19, muitos destes foram prejudicados, assim como a realização 

dos ritos fúnebres culturalmente estabelecidos. Nesse sentido, se faz relevante identificar a 

influência dessas mudanças nos processos de luto. 

 

2. INFLUÊNCIA DA PANDEMIA NOS RITUAIS DE DESPEDIDA E NO LUTO 

  

A pandemia da COVID-19 tem causado impactos na vida dos indivíduos com as medidas 

de contenção da transmissão como o isolamento social e não contato. Associadas a ela, existem 

também consequências psicológicas como o aumento de sintomatologias relacionadas ao 

estresse, depressão e ansiedade. Nesse sentido, a pandemia pode ser classificada também como 

uma crise a nível psicológico (CASTRO-DE-ARAUJO; MACHADO, 2020). Além disso, há 

instabilidades profissionais e financeiras, assim como a experiência da morte e do luto em maior 

frequência (ARANGO, 2020). Dado esse impasse, a impossibilidade de interação presencial entre 

familiares e pacientes infectados tem gerado desafios nas relações afetivas (FERGUSON et al., 

2020), assim como na experiência do luto.  

O contexto da morte sofreu alterações importantes desde o processo de morte, os rituais 

de despedida e a própria vivência do luto. Mais precisamente, os rituais de despedida são 

afetados diretamente, dada a impossibilidade de sua realização (FIOCRUZ, [s.d]). Estes conferem 

o apreço da resolução de questões pendentes, o compartilhamento de bons momentos vividos 

juntos, pedidos de perdão, fortalecimento da comunicação intrafamiliar e, além desses aspectos, 

favorecem a transformação durante a vivência do luto (LISBÔA; CREPALDI, 2003), beneficiando 

uma representação adaptativa de morte para os doentes e qualidade de vida para os indivíduos 

próximos. 
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Scanlon e McMahin (2011) destacam diferenças entre as mortes em uma pandemia e 

outras situações de mortes em massa, como tragédias naturais ou acidentais. Na segunda 

circunstância, os rituais de despedida, velórios e enterros são realizados de formas que auxiliam a 

aceitação da morte e a elaboração do luto. Com base no fato de que nesses ritos há contato 

físico, as medidas de contenção da COVID-19 levaram à proibição ou restrição do número de 

pessoas permitidas a participar dos mesmos. Outro aspecto fundamental em muitas culturas, a 

tanatopraxia - que consiste na limpeza e preparação do corpo para as homenagens fúnebres – 

não é aconselhável frente ao alto índice de infecção, o que influencia diretamente as crenças e 

costumes culturais (SSHAP, 2020). Outra mudança é a forma como o corpo é entregue à família. 

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde (2020), esse deve ser acomodado em 

caixão lacrado antes de entrega. 

Tais procedimentos impactam nos aspectos psicológicos, uma vez que os familiares 

tendem a ser restringidos quanto à aproximação do falecido. Frente a esse contexto, a família 

deve ser cuidadosamente informada e sanadas todas as dúvidas com sensibilidade (TAYLOR, 

2019). A partir do isolamento, a proibição de contato com o ente infectado ou com indivíduos 

enlutados, a virtualidade ganha um espaço significativo. A comunicação passa a ser mais 

amplamente mediada, perpassando o uso de celulares e tablets como formas de contato à 

distância e ações para promovê-la são executadas, entre elas, a doação de tais eletrônicos para 

pessoas menos favorecidas (FIOCRUZ, [s.d]). 

Os rituais de despedida são fundamentais na elaboração do luto e, durante a pandemia, 

diversos rituais alternativos foram desenvolvidos (SSCHAP, 2020). Os rituais de cunho religioso 

também sofreram alterações ocorrendo de forma virtual. A espiritualidade é também um fator 

relevante nesse contexto, sendo associada à resiliência e adaptação mediante as perdas 

(FIOCRUZ, [s.d.]). Os rituais alternativos podem ser considerados eficazes na minimização da dor 

e no auxílio psíquico ao luto. As expressões de afeto e condolências diante das cerimônias 

alternativas ou virtuais não substituem os rituais presenciais. No entanto, podem contribuir de 

forma significativa na elaboração e na transformação dos meios de experimentar o próprio luto 

nesse período (HERNÁNDEZ; BERMAN, 2020; INGRAVALLO, 2020). 

Todo caso, as cerimônias alternativas não devem ser impostas, respeitando as 

preferências e necessidades da família enlutada (SSHAP, 2020). Nesse sentido, a tecnologia 

possibilitou alterações positivas. Contudo, nem todos os indivíduos são beneficiados pelos 

recursos virtuais. Tais dificuldades se dão pela limitação de acesso aos equipamentos compatíveis 

ou mesmo pela ausência de internet. Outro aspecto é a falta de manejo para com a tecnologia, 

principalmente na população mais idosa (SCHMIDT et al., 2020). 

Conforme destacado, o luto abrange sentimentos, cognições, sensações e 

comportamentos em relação à perda de um ente querido. A elaboração do luto necessita de 

medidas que contribuam para a transformação subjetiva e na minimização da dor. Entre essas, 

inclui-se a aceitação da morte e do sofrimento e sua consequente expressão, visto que, suprimir 

ou negar esses aspectos pode acarretar o prolongamento da dor. Outro aspecto condiz com a 
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reorganização da vida durante a vivência do luto. A aceitação da perda favorece a autonomia, a 

partir da experiência e admissão de funções e vivências a partir da ausência da outra pessoa. 

Além disso, a continuação do vínculo emocional tende a fortalecer os aspectos psíquicos de modo 

a garantir maior vitalidade para continuar a vida (WORDEN, 2018).  

A influência que a COVID-19 exerce sobre o processo da morte e sobre a elaboração do 

luto são diversificados. Uma das principais interferências diz respeito ao rápido agravo da doença 

o que pode culminar na morte repentina do paciente, impactando diretamente no denominado luto 

antecipatório (WALLACE et al., 2020). Esse se caracteriza pela preparação emocional da família  

diante da finitude e tende a diminuir o impacto da notícia quando comparada a sua comunicação 

de forma surpreendente. Além disso, a antecipação pode auxiliar o desenvolvimento de 

expectativas realistas ante a instabilidade da doença e prevenir um luto mais dificultado. Outro 

fator é o local em que ocorre a morte. Na grande maioria, ocorrem em hospitais, de forma isolada 

da família, podendo aumentar o sofrimento dos familiares pela ausência nas horas finais. Também 

nesses casos, a não realização dos rituais de despedida podem originar sentimentos mais 

intensos, principalmente quando vinculados a questões não resolvidas (WALLACE et al., 2020).  

Ainda, podem prevalecer sentimentos de culpa e remorso quando alguém acredita ser o 

responsável por transmitir o vírus. 

O uso das redes sociais virtuais tem também influenciado positivamente a elaboração do 

luto. De modo especial, o Facebook que permite a transformação da conta do falecido em 

memorial, permite aos enlutados receber apoio social e manter a conexão emocional através do 

compartilhamento de informações, memórias, fotos e vídeos (MEYER, 2016). Outrossim, a 

virtualidade contribui com as relações socioafetivas durante o período de isolamento e, ao mesmo 

tempo, serve como meio para manter o vínculo psíquico com o ente querido. 

Em resumo, pandemia da COVID-19 interferiu não somente em aspectos psicológicos, 

mas também no processo da morte e de despedida. Dessa forma, diante do aumento de sintomas 

psicológicos, bem como de incertezas para com o futuro, destaca-se a relevância do trabalho do 

psicólogo nesse processo de acolhimento após a perda e no processo de luto, podendo contribuir 

com intervenções que visem a adaptação, não somente diante da perda, mas também da 

realidade imposta pela pandemia. Nesse sentido, é apresentado um breve relato clínico visando 

ilustrar com a prática, como a psicologia pode desenvolver ferramentas necessárias para o 

processo de luto, mesmo diante dos desafios que se apresentam.  

 

3. CASO CLÍNICO 

 

Paciente com 70 anos, do sexo feminino, ensino médio incompleto, do lar, evangélica, tem 

duas filhas e cinco netos. Após um casamento de 50 anos, ficou viúva uma semana antes do 

primeiro contato com a estagiária. Mora em residência própria e conta com o apoio familiar e de 

amigos. O atendimento psicológico foi realizado pela equipe de Terapia Cognitivo-

Comportamental do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Estácio de Sá, campus 
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Sulacap. Foram realizados 8 atendimentos com os objetivos de ressignificar a perda e o manejo 

da ansiedade. Devido ao isolamento social, o SPA adaptou os atendimentos para a modalidade 

remota através de chamada de vídeo. 

Na avaliação inicial, foi descrito todo o processo de adoecimento e morte do marido e 

identificadas as cognições e sentimentos da paciente em relação a esse evento. Nesse primeiro 

momento, o acolhimento e uma postura empática foram fundamentais para o estabelecimento da 

aliança terapêutica, facilitando a exposição dos seus pensamentos e sentimentos, sendo um 

facilitador, conforme a literatura aponta (FALCONE, 2011). 

Conforme informado, o marido adoeceu em 2019, sendo diagnosticado com Neoplasia 

Maligna da Próstata e foi submetido à cirurgia em julho do ano seguinte, onde foram retiradas 

próstata, bexiga e parte do intestino, sendo colostomizado. Teve alta médica em agosto e ficou 

sob os cuidados da paciente até seu retorno à internação hospitalar no início de setembro, embora 

sempre contando com a presença das filhas. Devido ao risco de contágio pela COVID-19, teve 

alta médica no mesmo mês, porém apresentava metástase. A paciente conta que cuidou do 

marido com grande afinco e esperançosa em sua recuperação, mas ele faleceu na semana 

seguinte.  O velório contou com um grupo restrito de pessoas e com limite de tempo devido à 

pandemia. A paciente sinalizou ter sentido a falta de amigos e contato físico para externar sua dor, 

experimentando frustração e insegurança. 

Em sua conceituação cognitiva, é possível identificar seu padrão de funcionamento e o 

desenvolvimento do mesmo (BECK, 2013). Seu pai era alcoolista, agressivo, muito rígido e 

ciumento. Sempre escolhia roupas compridas e largas para a paciente e era proibida de qualquer 

contato com amigos e vizinhos. A mãe era submissa e sofria abusos físico e psicológico do marido 

e, por acreditar que suas emoções eram pecados, as suprimia. Possivelmente, esses fatores 

contribuíram para que acreditasse ser feia e diferente dos outros, se retraindo e se expressando 

timidamente. Era a mais velha de cinco irmãos e sempre foi responsável pelos afazeres 

domésticos e cuidados com eles, estes protegidos pelo pai. Se esforçava para agradar os outros e 

não era reconhecida. 

Diante disso, foram identificadas cognições que o conteúdo expressava que não era digna 

se ser amada. Assim, seu comportamento compreendia a evitação emocional e tentativas de 

atender às necessidades e desejos do outro em detrimento de si para poder receber amor e afeto. 

Esse funcionamento, por vezes, fez com que entendesse que seu processo de luto era 

secundário, com a paciente expressando que precisava ser forte para ajudar as filhas e netos. 

Como exposto, no processo de luto, o indivíduo precisa concretizar a perda e ajustar sua 

identidade, experiência e relações à nova condição (BOWLBY, 1985; PARKES, 1998; WORDEN, 

1998). A paciente, mesmo contando com apoio familiar, não conseguia comunicar suas 

necessidades diante do luto, o que poderia ser um complicador por dificultar a elaboração dessas 

tarefas (PARKES, 1998; WODEN, 2018). 

Após a compreensão do caso, foram iniciadas intervenções visando alcançar as metas de 

terapia descritas. Foi realizada a psicoeducação (BECK, 2013) sobre o modelo cognitivo, de sua 
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conceituação cognitiva e sobre o processo de luto. Além disso, para favorecer a expressão de 

seus sentimentos, a paciente também foi psicoeducada sobre os processos emocionais e sua 

função. Ademais, foi incentivada a identificar e expressar suas emoções, comunicando suas 

demandas. Para aumentar a frequência desse comportamento, utilizou-se o reforço positivo, 

através de elogios e da identificação das vantagens e desvantagens de se comportar dessa 

maneira, rompendo com seu padrão de funcionamento. 

Desse modo, foi possível iniciar o questionamento e reestruturação de suas cognições 

(BECK, 2013). A mudança de comportamento ficou evidente até mesmo na relação terapêutica 

em que ela passou a comunicar mais claramente seus desejos e necessidades. Proceder com as 

intervenções de maneira remota foi um desafio que demandou adaptações. A paciente sempre 

relatava a falta que sentia do contato físico e a necessidade de ser abraçada. Pelo distanciamento 

físico imposto, um abraço imaginário virtual ao final de cada sessão fez-se necessário para 

redução da ansiedade e melhora do humor da paciente. 

É possível identificar que a paciente contou com recursos favorecedores do processo do 

luto, como o apoio familiar e uma menor restrição na cerimônia fúnebre. Contudo, sua dificuldade 

em expressar e acreditar merecer receber o afeto que lhe era oferecido eram fatores de risco 

nesse processo, desafiando a elaboração das tarefas que o luto exige. O luto abriu a possibilidade 

de trabalhar cognições que a paciente apresentava sobre ela mesma, modificando suas 

estratégias comportamentais e facilitando esse processo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O processo da morte e do luto é influenciado por variáveis individuais, situacionais e 

culturais. Desse modo, a forma como os mesmos são concebidos e representados é um preditor 

da elaboração do luto, podendo favorecê-la ou não. Portanto, a literatura apresenta diversos 

fatores facilitadores ou prejudiciais a essa experiência. Os rituais fúnebres são relevantes no 

sentido que auxiliam a recepção e a expressão de afetos entre familiares e amigos e para com o 

indivíduo falecido, estando associado ao posterior aparecimento ou não de complicadores para o 

luto. Dentre as teorias psicológicas que abordam o tema, estas concordam que o luto é um 

processo que envolve diversas demandas e que é favorecedor de mudanças subjetivas, onde, ao 

final, se espera que o enlutado crie uma conexão com a perda e desenvolva habilidades para 

continuar com sua vida, adaptando-se a uma nova realidade. 

Devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19, novos formatos de vivenciar 

esses rituais e processo tiveram de ser desenvolvidos. Nesse sentido, a comunicação mediada 

pela virtualidade parece ser um grande aliado, ainda que não substitua as práticas presenciais por 

completo. Assim, pode-se destacar que essa experiência suscitou mudanças a nível pessoal e 

social para que se pudesse continuar possibilitando as despedidas e vivência do luto de forma 

adaptativa. 
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Por fim, ressalta-se a importância da psicoterapia nesse processo, uma vez que esta 

apresenta recursos para auxiliar a elaboração do luto, assim como para o desenvolvimento de 

estratégias para ajustamento a situações externas. O atendimento psicológico também teve de ser 

adaptado às novas restrições, porém, o mesmo ainda pode ser eficaz para o processo de luto, 

ajudando cada indivíduo em suas necessidades psicológicas para atravessar esse desafio. 
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Capítulo 5 

NARRATIVAS DE SAÚDE MENTAL: UM ESTUDO COM ADOLESCENTES DA ONG ALIANÇA 

RESGATE (ARONG) DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

 MENTAL HEALTH NARRATIVES: A STUDY WITH ADOLESCENTS FROM THE NGO ALIANÇA RESGATE 

(ARONG) DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

 

Cristiane de Carvalho Guimarães1 
Janaína Cavalcanti2 

 

RESUMO 
O artigo apresenta a pesquisa “Narrativas de saúde mental: um estudo com adolescentes da ONG 
Aliança Resgate (Arong)”, apoiada pelo Programa Pesquisa Produtividade, da Universidade 
Estácio de Sá e realizada em 2020 com adolescentes frequentadores de uma ONG no Rio 
Comprido, Rio de Janeiro. Seu objetivo era ouvir os jovens sobre sua saúde mental. O início da 
pandemia do coronavírus mudou o cenário da pesquisa e foram incluídas rodas de conversa, além 
das entrevistas narrativas previstas. A análise do material coletado indica expressivo sofrimento 
mental dos adolescentes e total falta de informação sobre os serviços de saúde da região, além da 
falta de diálogo com pais e professores e presença de receios e mitos infundados sobre saúde 
mental. Há proposta de continuidade da realização das rodas de conversa, assim que seguro. 
Espera-se conseguir, junto à ONG, um espaço para debates com pais sobre a adolescência. 
Palavras-chave: Saúde mental; Adolescentes; Pandemia. 

 

ABSTRACT 
The article presents the research “Narratives of mental health: a study with adolescents from the 
NGO Aliança Resgate (Arong)”, supported by the Programa Pesquisa Produtividade, from the 
Estácio de Sá University and carried out in 2020 with adolescents attending an NGO in Rio 
Comprido, Rio de Janeiro. His goal was hear from young people about their mental health. The 
beginning of the coronavirus pandemic changed the scenario and conversation circles were 
included, in addition to the planned narrative interviews. The analysis of the collected material 
indicates a significant mental suffering among adolescents and a total lack of information about 
health services in the region, in addition to the lack of dialogue with parents and teachers and the 
presence of unfounded fears and myths about mental health. There is a proposal to continue the 
conversation rounds, as soon as it is safe. It is hoped to obtain, with the NGO, a space for debates 
with parents about adolescence. 
Keywords: Mental health; Adolescents; Pandemic. 
 

Introdução 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014) a adolescência é uma fase 

do desenvolvimento humano que compreende o período entre os 10 aos 19 anos de idade, sendo 

subdividido em fase inicial (dos 10 aos 14 anos) e fase final (dos 15 aos 19 anos). Esse também é 

o critério adotado pelo Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2007) e pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2007). Para o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), o período vai dos 12 aos 18 anos (BRASIL, 2007). Segundo a mesma OMS e o Ministério 

da Saúde do Brasil (2007), a fase da adolescência marca a transição entre a infância e a idade 

adulta e é pautada por diversas transformações, sendo caracterizada por alterações nos níveis 

físico, mental, psicológico e social.  

                                                             
1 Psicóloga, professora e pesquisadora da Universidade Estácio de Sá. Email: cristiane.guimaraes@estacio.br  
2 Graduanda em Psicologia pela Universidade Estácio de Sá. Email: janainacavalcanti_3@hotmail.com  
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mailto:janainacavalcanti_3@hotmail.com
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A puberdade é o componente biológico da adolescência em que as transformações são 

visíveis. O início se dá pela crescente ação hormonal, que se torna visível com o surgimento dos 

caracteres sexuais secundários, e termina com a aquisição da capacidade reprodutiva. Esta 

alteração é importante e súbita, e tem grande repercussão no comportamento dos adolescentes  e 

reflexos na vida adulta (BOUZAS; BRAGA; LEÃO, 2010). A adolescência, entretanto, nem sempre 

se inicia com a puberdade. É um processo psicossocial, com características bastante peculiares 

conforme o ambiente sociocultural do indivíduo e que tem como objetivo o estabelecimento de sua 

identidade pessoal. Este processo vai variar em função de sua realidade histórica e cultural e 

assim podemos dizer que há diversas maneiras de experienciar a adolescência, conforme o grupo 

social, o gênero e a época. Segundo Serra (1997 apud SCHOEN-FERREIA; AZNAR-FARIAS; 

SILVARES, 2010) “há diversos mundos e diversas formas de ser adolescente”.  O conceito de 

adolescência se transforma com as mudanças da sociedade em um interjogo entre a evolução na 

estrutura do pensamento, na forma como o indivíduo compreende seu contexto social, em meio às 

pressões advindas deste mesmo ambiente. As significações atribuídas pela sociedade às diversas 

realidades possíveis atuam como referências para a constituição dos sujeitos, multiplicando as 

possibilidades de vivência das adolescências, no plural (OZELLA, 2002; FREITAS, 2005; 

MOREIRA, 2011). 

Ainda que consideradas as particularidades relativas aos variados contextos 

socioculturais, pode-se entender a adolescência como um momento crucial na vida do sujeito que 

constitui uma etapa decisiva de um processo de desprendimento emocional que começou com o 

seu nascimento.  O adolescente está em conflito emocional, pois está entre a dependência da 

criança e o desejo de independência que vislumbra no adulto (somente a maturidade poderá 

indicar um equilíbrio). São profundas e definitivas mudanças que tornam este processo complexo 

de adolescer em um período vulnerável para o desenvolvimento de problemas relacionados à 

saúde mental. Há hoje uma grande preocupação com relação à adolescência e o reconhecimento 

das consequências negativas dos problemas de saúde mental e a constatação da menor atenção 

dedicada a esta faixa etária em relação às demais, como a infância, por exemplo.  Segundo a 

Organização Pan-americana de Saúde em folha informativa em setembro/2018 (OPAS, 2018), as 

condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões em 

pessoas com idade entre 10 e 19 anos e metade de todas as condições de saúde mental começa 

aos 14 anos de idade, mas a maioria dos casos não é detectada e nem mesmo tratada. Em todo o 

mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes. 

O suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Aqui também 

devem ser considerados como preocupantes os transtornos de personalidade, transtornos 

depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos de conduta, abuso de substâncias químicas 

lícitas e/ou ilícitas, transtornos alimentares, automutilação, ideação suicida e as condições 

médicas associadas, como a diabetes, ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), e distúrbios 

como a epilepsia.  Em mensagem para o Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro 2018, o 

chefe da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, cobrou mais atenção dos 
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governos aos problemas psicológicos vividos pelos jovens. De acordo com a OMS (2018), um em 

cada cinco adolescentes enfrenta desafios de saúde mental. Para uma adequada atenção a esses 

problemas é necessário o desenvolvimento de ações focalizando a saúde mental da criança e do 

adolescente baseadas na compreensão, na intervenção sobre as situações identificadas e na 

elaboração de diretrizes políticas. Importante ressaltar que as consequências de não abordar as 

condições de saúde mental dos adolescentes se estendem à idade adulta, prejudicando a saúde 

física e mental e limitando futuras oportunidades. A promoção da saúde mental e a prevenção de 

transtornos são fundamentais para ajudar adolescentes a prosperar para um futuro congruente e 

produtivo, possibilitando que os mesmos criem dependência, boas relações pessoais e 

impessoais e satisfação consigo mesmo em vários aspectos. A adolescência é um período crucial 

para o desenvolvimento e manutenção de hábitos sociais e emocionais importantes para o bem-

estar mental durante toda a vida. São muitos os fatores que influenciam a saúde mental de um 

adolescente e que podem eventualmente trazer consequências para toda a vida do sujeito. 

Quanto mais expostos a estes fatores, maior o potencial impacto na saúde mental. Dentre estes 

fatores temos a pressão para a escolha da futura profissão, a exploração da sua identidade 

sexual, a influência de inúmeras mídias diferentes e seus modelos explícitos de felicidade, corpo 

perfeito e comportamento adequado, dificuldades de comunicação e relacionamento com os 

adultos que são responsáveis por eles.  Podemos incluir aqui também o bullying nas relações 

dentro das Instituições de Ensino e problemas socioeconômicos. Alguns adolescentes estão em 

maior risco de problemas de saúde mental devido às suas condições de vida, estigma, 

discriminação ou exclusão, além de falta de acesso a serviços e apoio de qualidade (OPAS, 

2018). No período especifico de pandemia devido ao novo coronavirús3 (A COVID-19 é a doença 

causada pelo coronavírus), acrescentam-se algumas questões sobre como minimizar os efeitos do 

isolamento social e enfrentar os conflitos que podem surgir em função do mesmo nas relações, 

especialmente entre pais e filhos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO, 2020), cerca de 1,5 bilhão de crianças e adolescentes em todo o 

mundo estão fora da escola devido ao fechamento das instituições de ensino como iniciativa para 

a contenção de casos da COVID-19.  No Brasil também houve a interrupção das atividades nas 

creches, escolas e universidades públicas e privadas.  

Segundo a OPAS (2018), estima-se em todo o mundo que 10% a 20% dos adolescentes 

vivenciem problemas de saúde mental, mas permanecem diagnosticados e tratados de forma 

inadequada (dados devem ser atualizados pela entidade com os efeitos da pandemia e do 

isolamento). Sinais de transtornos mentais podem ser negligenciados por uma série de razões, 

tais como a falta de conhecimento ou conscientização sobre saúde mental entre trabalhadores de 

saúde e da educação ou o estigma que os impede (adolescentes e também pais) de procurar 

ajuda psicológica. 

                                                             
3 A pandemia - disseminação de uma mesma doença em todos os continentes do mundo ao mesmo tempo - 
ocasionada pelo vírus SARS-COV-2 ou COVID-19 é uma infecção respiratória com as seguintes características 
principais: febre, tosse e dificuldade de respirar; sendo que alguns doentes podem ter dores, congestão nasal, 
corrimento nasal, dor de garganta, diarreia e cansaço provocado pela falta de ar (WHO, 2020). 
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A proposta inicial da pesquisa aqui relatada era ouvir os jovens, deixá-los falar sobre suas 

possíveis dificuldades, inseguranças e/ou medos. Foi escolhido um grupo específico de jovens, 

membros do grupo de dança hip-hop4 da Aliança Resgate (ARONG), Organização Não 

Governamental (ONG), situada no Rio Comprido, bairro da região central da cidade do Rio de 

Janeiro. 

 A ARONG foi fundada em 2000, por um grupo de moradores do bairro do  Rio Comprido, 

na cidade do Rio de Janeiro, que se reuniam na praça do bairro e desde 1999 realizavam o 

trabalho de arrecadar alimentos, roupas, brinquedos e posteriormente distribuir a famílias 

cadastradas por eles. É uma entidade sem fins lucrativos e funciona como um Ponto de Cultura 

em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, SECEC/RJ e o Ministério 

da Cultura (Minc)5. Seu objetivo é contribuir na criação de condições e oportunidades que 

possibilitem o desenvolvimento sociocultural de seus beneficiários e comunidade, colaborando na 

transformação social. Além de promover a educação, cultura e acesso a cidadania com eficiência 

e eficácia. Seus projetos envolvem ações relacionadas à educação, cultura e saúde e vão desde 

participação nas campanhas de combate à dengue, passando por projetos de alfabetização e 

recolhimento de roupas e alimentos quando no caso de tragédias na cidade. 

Desde 2003 a ARONG desenvolve projetos no segmento da cultura, realizando oficinas 

artísticas de dança, teatro e música com apresentações dos grupos formados por alunos em 

praças, eventos e espaços culturais. E atualmente oferece aulas gratuitas de balé, dança hip-hop 

e dança afro as crianças e jovens da comunidade do entorno.  

O grupo jovem de hip-hop funciona todas as segundas e quartas de 18h às 19h e conta 

com a participação de, em média, 20 adolescentes de 15 a 18 anos. O grupo foi escolhido pois 

solicitou à Direção Pedagógica da ARONG a realização de trabalhos, debates, discussões e 

palestras sobre temas da atualidade, como a saúde mental. A Direção Pedagógica entrou em 

contato com os pesquisadores que, antes de propor discussões, pensou em saber dos próprios 

adolescentes o que eles sabiam e/ou entendiam sobre saúde mental. 

 

Procedimentos metodológicos 

A proposta da pesquisa foi encaminhada ao Conselho de Ética da Universidade Estácio 

de Sá e aprovada pelo mesmo (Número do Parecer: 3.753.170). Também foi solicitada a 

aprovação da Direção da ONG e dos profissionais, pais e jovens que seriam envolvidos na 

                                                             
4 Hip Hop é o nome da dança relacionada à cultura Hip Hop. Fielmente, na sua tradução, Hip Hop significa 
movimentar os quadris e saltar — termo criado pelo DJ Afrika Bambaataa. Sua gênese configurou-se no subúrbio do 
Bronx, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no ano de 1973 e está inserida nas denominadas park jams e 
block parties — festas de quarteirão com numerosos aparatos de som — introduzidas nas ruas e nos parques do 
Bronx pelo DJ advindo da Jamaica, Kool Herc. Ambos, juntamente com o DJ Grandmaster Flash são considerados os 
criadores da cultura Hip Hop nos guetos deste bairro periférico de Nova York (BALDO, 2015). 
5 Não há informações publicadas sobre a ONG em artigos científicos disponíveis. As informações aqui detalhadas 
foram colhidas em sites da Internet, Redes Sociais – Facebook – (como por exemplo: https://yellow.place/pt/arong-rio-
de-janeiro-brazil e https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/ARONG-Ong-
Alian%C3%A7a-Resgate-580724275351867/) e conversas informais com membros da ONG. A pesquisa tem também 
este objetivo de escrever trabalho científico sobre a ONG.  

https://yellow.place/pt/arong-rio-de-janeiro-brazil
https://yellow.place/pt/arong-rio-de-janeiro-brazil
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/ARONG-Ong-Alian%C3%A7a-Resgate-580724275351867/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/ARONG-Ong-Alian%C3%A7a-Resgate-580724275351867/
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pesquisa, seguindo todos os padrões éticos para a pesquisa com seres humanos, seguindo as 

Resoluções 466/12 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, o foco da proposta metodológica eram as 

narrativas dos adolescentes, e como ferramenta metodológica para produção das mesmas 

entrevistas semi-dirigidas que teriam como objetivo analisar sua percepção sobre a própria saúde 

mental e a de seus colegas. Seriam entrevistados os adolescentes que frequentavam as aulas de 

hip-hop, um grupo de 20 adolescentes. A pesquisa, que se iniciou em fevereiro de 2020, terminou 

em janeiro 2021. 

A pandemia do novo coronavírus, entretanto, modificou totalmente os planos de pesquisa 

e foi preciso reinventar procedimentos metodológicos. 

 No início do ano de 2020 foram realizadas 02 entrevistas presencialmente. Em março/20 

a ONG, seguindo o decreto estadual nº 46.973 de 16 de março de 2020 (RIO DE JANEIRO, 

2020), fechou suas portas para atividades de grupo e os adolescentes não estavam mais 

presentes. Após este momento, foram realizadas 07 entrevistas remotamente. Mas o contato com 

os adolescentes era difícil e eles alegavam que a internet que tinham não era suficiente para muito 

tempo de conversa, seja pelo telefone ou pelas plataformas como Google meets. Importante 

ressaltar aqui que os adolescentes atendidos pela ARONG são membros das comunidades 

carentes do entorno da mesma (Comunidades da Coroa, Estácio, Fallet e Fogueteiro).  

Somente no segundo semestre de 2020, com a diminuição dos casos e a volta gradual as 

atividades da ONG (com todos os protocolos de segurança) foi permitido o contato com os 

adolescentes. Passou-se a encontrar com os mesmos presencialmente a partir de agosto até a o 

início da segunda onda de contaminação, em pequenos grupos. Os adolescentes passaram a ir a 

ONG não mais para as aulas, mas para se encontrar com as pesquisadoras e participar de 

pequenos grupos de discussão sobre temas pertinentes à saúde mental. Foram realizados então 

08 encontros, com, no máximo 06 adolescentes presentes. Nestes encontros foram discutidas as 

relações afetivas dos mesmos, relacionamentos com familiares, ansiedade, depressão, bullying na 

escola. 

 

Sobre a adolescência  

Até o início do século XX, o conhecimento a respeito do desenvolvimento humano era 

pouco sistematizado (PAPALIA; OLDS, 2013). A partir deste período, vários estudos começam a 

ser feitos criando teorias sobre o desenvolvimento humano, inclusive acerca do período da 

adolescência. Vários foram os aspectos abordados, como o físico, o emocional, o cognitivo e o 

social. 

 A palavra adolescência é derivada do verbo latino adolescere que significa crescer ou 

crescer até a maturidade (GIULIANI, 2012). Considerada um período de transição, no qual o 

indivíduo vive uma situação ímpar, onde novos ajustamentos devem ser feitos entre o 

comportamento de criança e o comportamento de adulto. 
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A adolescência, entretanto, não pode ser vista “apenas” como uma passagem para a vida 

adulta, como um período que se segue a infância e que não traz contradições, como se só 

“precisássemos deixar o tempo passar”. A adolescência traz muitos conflitos e incertezas e o 

sujeito precisa sair dela, espera-se, com sua maturidade estabilizada, com caráter e 

personalidades adultos. Além disso, ela traz as questões de crescimento físico, que não podemos 

deixar de mencionar, pois são grandes e definitivas as mudanças corporais que ocorrem nesse 

período e isso leva a uma nova percepção que o indivíduo tem que ter desse “novo” corpo. “A 

consequência final da adolescência seria um conhecimento de si mesmo como entidade biológica 

no mundo, o todo biopsicossocial de cada ser nesse momento de vida” (ABERASTURY E 

KNOBEL, 2011, p. 30). De acordo com Calligaris (2000 apud ÁVILA, 2005) olhando-se no 

espelho, o adolescente constata a ocorrência de modificações. Surge o medo de perder o 

simbólico espaço conquistado na infância e as fantasias de deixar de ser amado. [...] Entre a 

criança que se foi e o adulto que ainda não chega, o espelho do adolescente é frequentemente 

vazio. Podemos entender então como essa época da vida possa ser campeã em fragilidade de 

auto-estima, depressão e tentativas de suicídio (CALLIGARIS, 2000, p. 25 apud ÁVILA, 2005). 

O esquema corporal é definido como a representação mental que o sujeito tem do próprio 

corpo, como consequência das suas experiências em contínua evolução. Nesse sentido, é de 

fundamental importância a forma como é elaborado o luto pelo corpo da infância, pois haverá uma 

modificação desse esquema corporal e do conhecimento que o indivíduo tem do próprio corpo, a 

partir dessas mudanças.  O grupo de amigos, a família e a sociedade em geral têm um papel 

muito importante nesse processo de formação da identidade, porque é a partir das concepções 

que os outros têm dele que o adolescente vai formando seu autoconceito. Junto a essa 

percepção, o adolescente vai formando o sentimento de identidade, numa verdadeira experiência 

de autoconhecimento. Outra característica marcante do período da adolescência é a contradição. 

Segundo Aberastury e Knobel (2011):  

[...] a conduta do adolescente está dominada pela ação, que constitui o modo de 
expressão mais típico nesses momentos de vida, em que até o pensamento precisa 
tornar-se ação para poder ser controlado. O adolescente não pode manter uma linha 
de conduta rígida, permanente e absoluta, ainda que muitas vezes o pretenda ou 
procure (p. 55).   

Além disso, predomina a contradição entre uma dependência e uma independência 

extremas. Segundo Aberastury e Knobel (2011), somente mais tarde, com a maturidade, o 

indivíduo poderá aceitar ser independente dentro de um limite necessário de dependência. 

Enquanto isso não acontece, prevalece a contradição, a ambivalência, a dor e as fricções com o 

meio familiar e social. 

É nesse turbilhão de mudanças e incertezas que está nosso sujeito. Além das mudanças 

biológicas, também ocorrem mudanças de papéis, de ideias e de atitudes. E é este sujeito que se 

tornará um adulto, com todas as responsabilidades inerentes a esta fase, logo em seguida. Se as 

contradições e inseguranças não forem elaboradas, minimizadas ou resolvidas, teremos um 

adolescente com transtornos mentais e um possível adulto também em conflito. Ou em um cenário 
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pior, não teremos este adulto: segundo a OMS (2014), entre 2006 e 2015 houve um aumento de 

24% no número de suicídios cometidos pela população de 10 a 19 anos.  

Ressalta-se, portanto, a importância de que profissionais da saúde e de educação 

estarem cientes dos sinais e desenvolverem ações para prevenção e promoção da saúde mental  

dos adolescentes. 

Neste cenário se insere esta pesquisa. Em uma ONG que tem como objetivo promover o 

crescimento de seus membros e de toda comunidade, é importante estar atento para os 

problemas que estes adolescentes possam ter, para podermos promover sua saúde. É preciso 

ouvir aquilo que dizem os adolescentes sobre seu possível sofrimento. É preciso que falem de 

suas angústias, pois a desinformação e o preconceito, muitas vezes, são os responsáveis pelo 

desenvolvimento de doenças. Como dizem os artistas na música AmarElo (EMICIDA, 2019): 

Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 

Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem devia 'tá aqui’ 

Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 

Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nóiz?  

 

O que os adolescentes dizem 

As 09 entrevistas realizadas foram gravadas (voz), assim como os grupos de discussão. 

Os achados foram tratados segundo a análise de conteúdo, do tipo análise categorial (BARDIN, 

2011). As respostas foram desmembradas em unidades/categorias e organizadas de acordo com 

a estrutura da entrevista e as temáticas dos grupos de discussão, a saber: saúde/doença mental; 

relacionamento com familiares; sexo, prevenção e relacionamentos afetivos. Todas as temáticas 

foram relacionadas pelos adolescentes à pandemia (embora, claro, isso não fosse originalmente o 

pretendido pela pesquisa). Os adolescentes entrevistados e que participaram dos grupos (13 no 

total), são 02 meninos e 11 meninas, têm entre 12 a 16 anos e estão entre o sétimo ano do Ensino 

Fundamental ao 1º ano do Ensino Médio, todos em escolas públicas próximas à ONG. Todos 

moram em comunidades próximas também à ONG. Eles têm configurações familiares diversas. 

Moram com avós, com pais e/ou padrastos e madrastas, com meio-irmãos, com tios. Somente 

uma adolescente morava com seus pais, casados. Estes pais, entretanto, tinham também filhos de 

outros relacionamentos. 

Sobre saúde x doença mental 

Os adolescentes não conseguem explicar o que é saúde ou o que é doença mental. 

Dizem que é “coisa de cabeça” ou “estar com a cabeça no lugar”. Tem conceitos distorcidos sobre 

depressão, ansiedade e automutilação. E todos têm, segundo suas falas, ansiedade. Alguns ficam 

tão ansiosos que chegam a ter sintomas físicos, como problemas intestinais ou vista embaçada. 

Alguns informam chorar: “eu fico tremendo, chorando e não paro de chorar; às vezes os o lhos 

ficam cheios de lágrimas sem a gente querer, nem a gente percebe que encheu d’água”.  Outros 

ficam calados até passar. Sobre depressão fazem associação com a morte: “Na minha é uma 



 

56 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 
doença horrorosa que sai matando todo mundo, tá amarrado!” ou “É que dentro de você fica uma 

coisa morta...”. Ou ainda: “Fica achando que o mundo acabou, tem mais nada pra fazer, e a única 

solidão é a morte...”. Todos têm um tio ou primo ou avó ou pais e mães que ficaram depressivos. 

Um adolescente relata vários casos de suicídio em sua família, em função da depressão e/ou 

ansiedade: “Meus parentes são tudo suicidas, o meu avô ele se matou enforcado, o irmão do meu 

pai também se matou, meu primo também se matou com veneno... é a família de suicidas do meu 

pai pelo menos, da minha mãe não conheço nenhum”.  

Todos mencionam conhecer alguém (amigos ou primos) que têm comportamentos 

autolesivos. Uma adolescente menciona que ela mesma tem comportamentos autolesivos, se 

cortando: “Esse comportamento tenho às vezes só, antes era todo dia, mas agora não. Quando eu 

ficava triste, ou irritada“. Outra comenta: “Não, é só mais uma mania minha, eu acabo me 

beliscando sem perceber. [...] Eu acabo me beliscando muito sem perceber, tipo agora tô 

beliscando minha coxa e nem percebi, mas acho que isso não conta”(grifo das autoras). 

Apesar das falas contundentes e do sofrimento expresso, os adolescentes não sabem 

sobre o tratamento da depressão ou da ansiedade e não conversam com os pais ou familiares ou 

professores sobre o que sentem: “tento descansar e tiro um cochilinho... a pessoa me chama, aí 

falo “daqui a pouco estou indo lá” aí depois tudo amanhece normal”. Somente uma adolescente 

informa que é ansiosa e que sua família já levou ao atendimento de saúde e que este teria dito 

para procurar psicoterapia (coisa que, entretanto, não aconteceu). Os demais desconhecem 

dispositivos de saúde mental. Os adolescentes muitas vezes falaram ao mesmo tempo, quase que 

completando as frases dos outros. Compartilham muitas histórias, algumas nomeadas de 

“problemas de depressão”. Alguns justificam os suicídios mencionados em seus relatos como 

desdobramentos da “depressão”. Todos relataram que em algum momento da vida tiveram 

pensamentos suicidas e quando perguntados como esses pensamentos pararam, disseram que 

não sabem, que não pensam muito nisso. 

  

Relacionamento com familiares 

Os adolescentes informam dificuldades ao lidarem com seus familiares: algumas 

significativas, envolvendo violência física e/ou abuso de álcool: “No meu aniversário do no 

passado, além de apanhar, porque falei que minha mãe estava bêbada e estava caindo e ai meu 

pai falou assim: “ Não fala assim com sua mãe”.  E a adolescente responde: “ Mas ela está 

bêbada! Aí me deu uma porrada”. Mais uma adolescente fala: “A minha tia quando eu era 

pequena, minha tia não morava comigo, ela não trabalhava, meus pais trabalhavam, ela cuidava 

de mim, e não dava comida nem pra mim nem para meus irmãos, e até hoje eu tenho raiva dela. 

É... ela não dava comida pra gente [...] e quando os filhos dela fazia as coisas, ela colocava a 

culpa na gente, e a gente que ficava de castigo”. E outro adolescente menciona: “Bom, 

sinceramente, diria que têm alguns conflitos assim, mas é tudo bem. De todo mundo, é que tipo, o 

dia-a-dia acaba influenciando um pouco”. Uma adolescente informa que o convívio é: “Às  vezes é 

tranquilo, às vezes estressante.” 
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Mais ou menos estressante, os adolescentes falam das brigas, das discussões e das 

diferenças de perspectivas entre eles e os pais. Muitos sofrem por estarem longe da mãe ou do 

pai em função das separações e também, no momento da pesquisa, devido à pandemia. Eles 

mencionam o afeto existente, mas poucos conseguem estabelecer diálogos mais importantes 

sobre suas dúvidas e receios e acabam por conversar mais com os amigos, sejam os amigos da 

escola, sejam os amigos da própria ONG. Como a adolescente que conta sobre o sofrimento de 

ficar com a tia que não lhe dava comida quando era pequena: “Eu falei, meu pai não acredita 

muito, minha mãe acredita totalmente em mim, minha mãe não acredita muito não...”. Ou outra 

que se confunde ao falar de confiança e não consegue explicar: “Eu tenho tanta liberdade com 

meu pai e com minha avó, do que com meu pai eu não tenho confiança, até para o meu padrasto 

eu conto tudo, mas com meu pai sei lá, eu não consigo contar.” 

Algumas meninas conseguem estabelecer um melhor diálogo com as respectivas mães: 

“Eu não guardo nada, minha mãe me disse eu não guardo dinheiro, vocês também não têm... Tem 

que colocar tudo pra fora!”. Mas as falas são ambíguas: ao mesmo tempo em que dizem que 

podem “falar tudo” com suas mães, fica expresso nas palavras que querem ir embora de casa o 

quanto antes. Sentem-se pressionados a trabalhar para se sustentar aos 16 anos. Dois 

adolescentes contam ficar na ONG o dia todo, voltando para a casa somente à noite, para evitar 

brigas e/ou conversas com os familiares. Os demais mencionam as cobranças e as diferenças de 

perspectivas para a vida e a vontade de deixar o lar o mais breve possível. 

 

Sexo x prevenção x relacionamentos afetivos 

Os adolescentes usam muito tempo dos grupos de discussão para conversarem sobre os 

seus “namoros”. Alguns realmente namoram como eles dizem, sério, como uma adolescente de 

15 anos que namora um vizinho. Outros falam de paqueras e do sofrimento de não serem 

correspondidos em seus amores. Como quase todos os eventos da adolescência, as falas são 

carregadas de emoção: “Bom que você tocou nisso, isso aí que aconteceu isso tudo, é porque 

esse me machucou de tudo, porque foi o primeiro amor, tipo a pessoa que eu gostei, mesmo 

porque quando eu gosto é muito difícil é quando eu gosto de uma pessoa, eu não paro de falar da 

pessoa, isso tudo ... Só que quando vim outros meninos assim, legais assim como ele, se eu ficar 

posso até ficar com o menino, mas que fale assim , “ah eu gosto de você, estou apaixonado por 

você”, só que eu não acredito mais, no que os meninos falam mais do que eu, e os meninos 

quando falam isso, é mentira, estão me iludindo, eu sei que estão me iludindo, então vou iludir 

também, por causa que [...]. Essa adolescente tem 16 anos. Ou outro adolescente que comenta: 

“Eu tenho um convívio até que bom com meus amigos, é que por enquanto estou meio triste, tem 

uma amiga que tá um pouco afastado de mim. Tirando ela...História um pouquinho longa, mas 

tirando ela me dou bem com todo mundo”. 

Um grupo de discussão tratou especificamente sobre mitos e verdades sobre virgindade, 

sexo e amor. Uma adolescente contou que a irmã perdeu a virgindade e pegou uma doença que 

saia “pus de sua vagina”. Perguntados sobre se eles tinham essas conversa com as mães , apesar 
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de em outros encontros falaram que suas mães são super compreensivas e já falaram de sexo, as 

adolescentes falam que, apesar da mãe falar de sexo, têm medo de serem “postas pra fora de 

casa se perguntarem algo”. Os adolescentes têm dúvidas quanto à camisinha feminina, 

anticoncepcional e relatam que “[...] tenho que me formar primeiro na faculdade!”. Algumas 

adolescentes acreditam que “[...] não importa o amor, se não for virgem os homens perdem o 

respeito”. Outras estão na dúvida quanto ao como saber se é amada e se vale a pena essa 

decisão de iniciar o relacionamento sexual antes do casamento. Durante a conversa os 

adolescentes se mostraram preocupados que os assuntos tratados ali, não seriam mencionados 

aos familiares. Alguns fizeram perguntas como se estivessem contando um segredo, quase um 

cochicho.  

A equipe de pesquisa propõe uma palestra/encontro com profissional de saúde para falar 

especificamente sobre o assunto sexo. Infelizmente a chegada da chamada “segunda onda de 

contaminação” não permitiu ainda a realização deste evento. 

 

Considerações Finais 

A pesquisa que deu origem a este artigo tinha um objetivo muito importante que era ouvir 

os adolescentes de um grupo de comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro, sobre sua 

saúde mental. Considerando a adolescência como um período crucial para o desenvolvimento do 

sujeito, acredita-se ser fundamental ouvir em suas próprias palavras o que entendem por saúde e 

doença mental, assim como se conhecem os recursos disponíveis para o tratamento de qualquer 

problema nesta área. Considera-se fundamental que os profissionais de saúde, assim como os 

profissionais de educação e também pais, possam conhecer as inquietações dos adolescentes 

para que possam orientar e ajudar os mesmos a viverem com maior qualidade de vida e para que 

possamos educar cidadãos saudáveis e adultos críticos e reflexivos. 

A proposta inicial, entretanto, foi totalmente modificada em função da pandemia do novo 

coronavírus o que, apesar de ter sido inicialmente uma dificuldade para os pesquisadores, acabou 

por ser, para os adolescentes uma forma de se expressar e tirar diversas dúvidas. Um espaço de 

acolhimento em um momento em que todos estavam privados da maior parte de suas atividades 

rotineiras. Para a pesquisa também trouxe dados que só puderam ser colhidos em grupo e que, 

possivelmente, não seriam colhidos individualmente. Em pequenos grupos os adolescentes se 

sentiam mais confiantes e podiam falar mais. 

Tanto as entrevistas quanto os grupos de discussão indicaram expressivo sofrimento 

mental dos adolescentes e total falta de informação sobre os serviços de atendimento de saúde da 

região. Os adolescentes também mostram toda a dificuldade de diálogo com pais e professores e 

receios, muitas vezes, infundados, de que seriam condenados se ousassem tirar suas dúvidas 

sobre assuntos polêmicos. 

A pesquisa, apesar de modificada em seus procedimentos, alcançou seu objetivo de dar 

voz aos adolescentes e entender suas dificuldades. A proposta da equipe é continuar a discussão 

nos grupos, assim que o isolamento social não for mais tão necessário para a saúde de todos. 
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Espera-se conseguir também, junto à ONG, um espaço para reunião com os pais para que possa 

se falar sobre a adolescência, assim como a realização de palestras/encontros específicos, como 

o já mencionado sobre sexo e também sobre outra questão que foi apresentada ao longo das 

discussões, embora não causasse tanta emoção entre eles, mas que também aflige os 

adolescentes, que é a escolha profissional. 
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Capítulo 6 

O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON STUDENTS' MENTAL HEALTH: AN INTEGRATIVE REVIEW 

 

Ana Julia Torquato de Aquino1 
Ana Camila Bringel2 

Carolina Ferreira Gomes Bringel3 
Luana de Oliveira Medeiros4 

Clívia Lima Araújo5 
Marcos Roberto de Oliveira Lima Filho6 

Joseane Marques Fernandes7 
 

RESUMO 
Frente à situação de estresse enfrentado pelos estudantes no último ano, o presente estudo 
analisa integrativamente artigos sobre como a depressão e ansiedade afetaram os estudantes em 
geral durante a pandemia do COVID-19. A pesquisa foi guiada através da estratégia PICo 
(População, Interesse, Contexto), utilizando artigos das bases de dados do PUBMED e da 
MEDLINE, referentes ao período de 2020 e 2021, com uma amostra final de 17 artigos. 
Constatou-se que, nesse período, houve um aumento de aproximadamente três vezes n número 
de casos clínicos de depressão em estudantes universitários. Além disso, o estresse crônico 
imposto pelo surto levou a uma série de outras manifestações clínicas que prejudicam a saúde 
física, como dores de cabeça, insônia, problemas digestivos, entre outros. 
Palavras-chave: COVID-19. Ansiedade. Depressão. Estudante. 
 
ABSTRACT 
With the stressful situation faced by students in the last year, this study integrates articles on how 
depression and anxiety affected students in general during the COVID-19 pandemic. The research 
was guided through the PICo strategy (Population, Interest, Context), using articles from the 
PUBMED and MEDLINE databases, referring to the period of 2020 and 2021, with a final sample 
of 17 articles. It was found that in that period there was an increase of approximately three times in 
the number of clinical cases of depression among university students. In addition, the chronic 
stress imposed by the outbreak led to a series of other clinical manifestations that impair physical 
health, such as headaches, insomnia, digestive problems, among others. 
Keywords: COVID-19. Anxiety. Depression. Student. 
 

 

Introdução 

 

Transtornos de depressão e ansiedade são as principais causas de doença no mundo. 24 

Esses transtornos, quando não tratados, são especialmente nocivos na adolescência e no início 

da vida adulta, já que limitam a habilidade laboral e educacional e a interação social em um 

estágio da vida crítico para a formação da identidade do indivíduo. 25 O Relatório Anual de 2019 

do Colegiado de Saúde Mental relatou que a ansiedade continua a ser o problema mais comum 
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entre os alunos que buscam os sistemas de apoio psicológico na Faculdade. 21 Consistente com a 

tendência nacional, a Universidade A&M do Texas tem visto um aumento no número de 

estudantes que procuram serviços para transtornos de ansiedade nos últimos anos. Os 

acadêmicos do ensino superior são, portanto, população em estado a vulnerabilidade para 

condições que afetam humor, raciocínio e comportamento. 22 

Em dezembro de 2019, um novo surto de pneumonia por coronavírus surgiu em Wuhan, 

na província de Hubei, China, e posteriormente atraiu atenção em todo o mundo. 1 Os cidadãos 

foram convidados a se confinarem em suas casas, e viagens desnecessárias foram proibidas. 19 A 

maioria dos países implementou medidas de distanciamento social para diminuir a propagação da 

infecção; os métodos mais usados universalmente incluem quarentenas domiciliares e fechamento 

nacional de escolas e universidades. 23  

Na epidemia de SARS que ocorreu entre Novembro de 2002 e Julho de 2003, constatou-

se que o impacto psicológico da situação na população geral foi significante, inclusive entre 

indivíduos que não foram contaminados pelo vírus. O surto teve impacto no dia a dia das pessoas 

vivendo nas áreas afetadas, assim como na sociedade como um todo. Eventos esportivos de 

grande porte foram cancelados e a utilização de meios de transporte público decaiu 

dramaticamente. Adicionalmente, a epidemia proveu uma oportunidade única de estudar o ajuste 

psicológico de um indivíduo sob um fator de estresse que ameaça a saúde física e o bem-estar 

psicológico. 18 A quarentena é uma das várias medidas de saúde pública para prevenir a 

propagação de uma doença infecciosa e tem um impacto psicológico considerável para as 

pessoas afetadas. 19 

Entre a população em geral, os estudantes universitários parecem ser particularmente 

suscetíveis aos impactos negativos da quarentena. Antes do surto de COVID-19, a saúde mental 

dos adultos jovens já era uma preocupação global. 20 Compreender a reação da saúde mental 

após uma emergência de saúde pública pode ajudar os trabalhadores médicos e as comunidades 

a se prepararem para a resposta da população a um desastre. 1 Os principais fatores de risco e 

proteção precisam ser identificados para entender melhor quem está nos subgrupos de risco entre 

os estudantes e o que pode ser feito para protegê-los contra transtornos psicológicos e manter 

seu estado de saúde mental. 15 

 

Métodos 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura sobre a saúde mental dos estudantes 

durante a pandemia de covid-19. Para guiar a pesquisa, foi elaborada uma pergunta através da 

estratégia PICo. PICo representa um acrônimo para População, Interesse, Contexto, sendo essa 

estratégia importante para construir e guiar a presente pesquisa. A questão formulada foi a 

seguinte: “ A pandemia de Covid-19 causou alguma mudança negativa na saúde mental dos 

estudantes, comparando-se ao tempo antes da pandemia?” A partir dessa indagação foi realizada 

uma busca de dados durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2021.  
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Os dados foram coletados em artigos científicos publicados nas bases de dados do 

PUBMED e da MEDLINE ("Medical Literature Analysis and Retrieval System Online") , referentes 

ao período de 2020 e 2021.Os descritores Estudante, Depressão, Ansiedade e Covid foram 

utilizados para a busca dos artigos. Foram encontradas 67 publicações, entretanto a amostra final 

utilizada no trabalho foram 17 artigos que possuíam uma visão mais similar com objetivo deste 

trabalho, sendo 9 artigos do PUBMED e 8 da MEDLINE. Os critérios de inclusão para a seleção 

dos estudos foram artigos originais, no idioma em inglês, os quais foram publicados em 2020 e 

2021. Foram  excluídos artigos duplicados e artigos que, após a leitura do resumo, não estavam 

relacionados diretamente com a saúde mental dos estudantes durante a pandemia. 

 

Resultados 

Na presente revisão integrativa, foram escolhidos, após criteriosa revisão, 17 artigos que 

atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um 

panorama geral dos artigos avaliados. (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Distribuição dos dados primários incluídos na revisão integrativa segundo base de 

dados, ano, autor, título, objetivo do estudo e país de publicação. 

 

      

 Base de dados/ ano Referência Título Objetivo do estudo País 

1 MEDLINE/2020 Ma Z. et al. Mental health problems and 

correlates among 746 217 

college students during the 

coronavirus disease 2019 

outbreak in China. 

Avaliar os problemas de saúde 

mental e fatores associados entre 

uma grande amostra de 

estudantes universitários durante 

o surto de COVID-19 na China. 

 

China 

2 MEDLINE/2020 WATHELET 

M. et al. 

Factors Associated with 

Mental Health Disorders 

Among University Students in 

France Confined During the 

COVID-19 Pandemic. 

Medir a prevalência de sintomas 

de saúde mental auto-relatados, 

identificar fatores associados e 

avaliar a procura de cuidados 

entre estudantes universitários 

que vivenciaram a quarentena do 

COVID-19 na França. 

França 

3 MEDLINE/2020 XIE L. et al. The immediate psychological 

effects of Coronavirus 

Disease 2019 on medical and 

non-medical students in 

China. 

Investigar os efeitos psicológicos 

imediatos da COVID-19 em 

estudantes de medicina e 

estudantes demais estudantes. 

China 

4 MEDLINE/2020 FENG Y. et 

al. 

When altruists cannot help: 

the influence of altruism on 

the mental health of university 

students during the COVID-19 

pandemic. 

Explorar a influência do altruísmo 

sobre o afeto negativo e saúde 

mental (ansiedade e sintomas 

depressivos) durante a pandemia 

de COVID-19 

enquanto as pessoas se isolam 

em casa na China. 

China 
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5 MEDLINE/2020 ELMER T. et 

al. 

Students under lockdown: 

Comparisons of students’ 

social networks and mental 

health before and during the 

COVID-19 crisis in 

Switzerland. 

Investigar as redes sociais e a 

saúde mental dos alunos antes e 

no momento da pandemia 

COVID-19 em abril de 2020. 

 

Suiça 

6 MEDLINE/2020 NASER AY. 

Et al. 

disease outbreak in Jordan: A cross-sectional sMental health status of the general population, healthcare professionals, and university students during 2019 coronavirus disease outbreak in Jordan: A cross- Mental health status of the general population, healthcare professionals, and university students during 2019 coronavirus disease outbreak in Jordan: A cross-sectional study.sectional study. 

Mental health status of the 

general population, healthcare 

professionals, and university 

students during 2019 

coronavirus disease outbreak 

in Jordan: A cross-sectional 

study. 

Explorar a prevalência de 

depressão e ansiedade entre a 

população geral, profissionais da 

saúde e estudantes universitários 

durante o surto de COVID-19 e 

identificar a (s) população (ões) 

chave que podem precisar de 

intervenção psicológica. 

Jordâni

a 

7 MEDLINE/2020 ZHOU SJ. 

Et al. 

Prevalence 

and socio-demographic 

correlates of psychological 

health problems in Chinese 

adolescents 

during the outbreak 

of COVID-19 

Avaliar a taxa de prevalência e os 

correlatos sociodemográficos de 

sintomas depressivos e de 

ansiedade entre adolescentes 

chineses afetados pelo surto de 

COVID-19. 

China 

8 MEDLINE/2020 ARAÚJO 

FJO. Et al. 

Impact of Sars-Cov-2 And Its 

Reverberation In Global 

Higher Education And Mental 

Health. 

Discutir sobre a COVID-19 e seus 

impactos ao redor do mundo. 

Brasil 

9 PUBMED/2020 WANG ZH. 

Et al. Prevalence of anxiety and 

depression symptom, and the 

demands for psychological 

knowledge and interventions 

in college students during 

COVID-19 epidemic: A large 

cross-sectional study 

 

Explorar a prevalência de 

sintomas de ansiedade e 

depressão durante a epidemia de 

COVID-19, a associação da 

epidemia de COVID-19 com 

sintomas de ansiedade e 

depressão em estudantes 

universitários. 

China 

1

0 

PUBMED/2020 KAPAROUN

AKI CK. Et 

al. 

University students’ mental 

health amidst the COVID-19 

quarantine in Greece. 

Relatar os resultados da análise 

das respostas relativas ao 

impacto na saúde mental dos 

estudantes universitários. 

 

Grécia 

1

1 

PUBMED/2020 WANG X. et 

al. Investigating Mental Health of 

US College Students During 

the COVID-19 Pandemic: 

Cross-Sectional Survey Study 

 

Este artigo analisa o estado de 

saúde mental e a gravidade da 

depressão e ansiedade de 

estudantes universitários em um 

grande sistema universitário nos 

Estados Unidos durante a 

pandemia de COVID-19. 

Estado

s 

Unidos 

1

2 

PUBMED/2020 ISLAM MA. 

Et al. Depression and anxiety 

among university students 

during the COVID-19 

pandemic in Bangladesh: A 

web-based cross-sectional 

survey 

 

Investigar a prevalência de 

depressão e ansiedade entre 

estudantes universitários de 

Bangladesh durante a pandemia 

COVID-19. 

Bangla

desh 

1

3 

PUBMED/2020 ESSADEK 

A. et al. 

Mental health of French 

students during the Covid-19 

pandemic. 

Avaliar o impacto do Covid-19 na 

saúde mental de 8004 estudantes 

franceses na parte leste da 

França 
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França. 

1

4 

PUBMED/2020 VERMA K.  The mental health impact of 

the COVID-19 epidemic on 

college students in India. 

Avaliar a saúde mental dos 

estudantes indianos durante a 

pandemia da COVID-19. 

Índia 

1

5 

PUBMED/2021 TANG S. et 

al. Mental health and its 

correlates among children and 

adolescents during COVID-19 

school closure: The 

importance of parent-child 

discussion 

Estimar a prevalência de 

sintomas depressivos, ansiedade 

e estresse, e níveis de satisfação 

com a vida, entre crianças e 

adolescentes em quarentena 

domiciliar em Xangai devido ao 

COVID-19. 

China 

1

6 

PUBMED/2020 FAWAZ M. 

et al. 
E‐learning: Depression, 

anxiety, and stress 

symptomatology among 

Lebanese university students 

during COVID‐19 quarantine 

 

Avaliar a prevalência de 

depressão, ansiedade e 

sintomatologia de estresse entre 

estudantes universitários 

libaneses durante a quarentena 

do COVID ‐ 19. 

Líbano 

1

7 

PUBMED/2020 MAJUMDAR 

P. et al. 

COVID-19 pandemic and 

lockdown: cause of sleep 

disruption, depression, 

somatic pain, and increased 

screen exposure of office 

workers and students of India 

Relatar os resultados da 

avaliação a partir do uso de 

questionários online, que 

pesquisou o impacto de 

confinamento domiciliar e 

distanciamento social causado 

pela pandemia COVID-19 sobre o 

bem-estar e comportamentos de 

estilo de vida, em particular, 

mentais e saúde física, estado 

depressivo, qualidade do sono, 

somático reclamações e uso 

digital. 

Índia 

Fonte: próprio autor. 

 

Discussão 

Nos artigos avaliados os resultados indicam que a pandemia do COVID-19 pode ter um 

efeito significativo no risco de sintomas de depressão e ansiedade. Em estudantes, 

especificamente, esse risco atingiu níveis preocupantes, sendo necessária maior intervenção 

psicológica, além de exigir dos profissionais da saúde e familiares conhecimentos sobre formas de 

aliviar as consequências negativas desses sintomas. 9 

Nesse contexto, houve um aumento de aproximadamente três vezes o número de casos 

clínicos de depressão em estudantes universitários, quando comparados aos índices esperados 

na população geral. Ademais, os alunos ficaram, em média, mais deprimidos, ansiosos, 

estressados e se sentiram mais solitários durante o isolamento consequente do COVID-19, sendo 

esses sintomas exacerbados pelas incertezas decorrentes das mudanças trazidas pela pandemia 

e pelo aumento do fluxo de informações nesse período. 7; 8; 10; 16; 17; 

Também foi visto como consequências negativas do estresse, a solidão, o impacto no 

aprendizado e o sofrimento psicológico. Assim, poucos alunos demonstravam sintomas 

depressivos e de ansiedade em níveis de gravidade elevados, mas a maioria desenvolveu pelo 
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menos um desses sintomas em algum nível, leve ou moderado. Nessa conjuntura, a quantidade 

de pensamentos suicidas aumentou cerca de oito vezes entre os estudantes universitários. 7; 16 

Dentre os fatores de risco apontados pelos artigos, foi identificado que, ter casos de 

COVID-19 em familiares e amigos aumentou em até 3 vezes a chance de desenvolver ansiedade 

e depressão, sobretudo em jovens. 1; 8; 9 As mulheres, nesse âmbito, também se mostraram mais 

propensas a desenvolver ansiedade e depressão, principalmente se estas morarem sozinhas e 

tiverem uma menor rede de apoio dos amigos e familiares. 

Outro fator de risco citado foi a insegurança financeira de estudantes que lecionavam 

aulas particulares antes da pandemia, pois o lockdown impossibilitou suas aulas, gerando 

diminuição de renda e desemprego. 2; 7; 12 Ademais, foi percebido que não residir com a família ou 

possuir baixa qualidade de moradia, conferem outro fator de risco para desordens mentais.  2 

Outrossim, a educação à distância imposta pela pandemia trouxe insegurança devido ao 

despreparo das universidades, escolas e alunos sobre esse modo de ensino. Além disso, há um 

aumento no estresse e na angústia relacionados à diminuição do aprendizado e sensação de 

defasagem curricular. Nesse cenário, as mulheres também foram as mais atingidas. 2; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 

14; 16 Destaca-se também um sentimento de procrastinação e inutilidade em parte dos alunos, 

devido a falta de atividades práticas nas faculdades. 16  

Dois dos estudos analisados chamaram atenção por destacarem grupos específicos, o 

primeiro abordou as consequências da pandemia do COVID-19 em estudantes de medicina 

comparando-os com acadêmicos de outros cursos, enquanto o segundo fez o mesmo em 

profissionais da saúde correlacionando-os com a população geral.  

Dessa forma, no estudo com acadêmicos, os pesquisadores tinham inicialmente a 

hipótese de que os estudantes de medicina teriam um maior impacto psicológico quando 

comparados a acadêmicos de outras áreas, no entanto, foi percebido que apesar de julgarem a 

pandemia como mais séria, os estudantes de medicina tiveram menos impacto na saúde mental. 

Tal fato pode ser justificado pelo conhecimento mais aprofundado sobre COVID-19 por parte dos 

acadêmicos de medicina, visto que a falta de informações sobre o tema leva ao "medo do 

desconhecido". 3 

Em contrapartida, os achados do estudo que envolvia profissionais da saúde revelaram 

uma maior probabilidade desse grupo desenvolver ansiedade e depressão, com destaque para os 

médicos pneumologistas e otorrinolaringologistas, dado que foi atribuído a participação deles na 

linha de frente do combate ao COVID-19. 5 

Nos artigos revisados para esse estudo, foi visto que, devido a pandemia do COVID-19, a 

relação e comunicação entre as pessoas foi alterada e sintomas decorrentes de estresse e 

ansiedade foram bem descritos, acarretando mudanças diretas nos hábitos de vida dos 

estudantes. Além disso, diversos mecanismos foram usados na tentativa de aliviar os anseios do 

distanciamento social.  

Sabe-se que o fechamento de escolas decorrentes de crises sanitárias não são novidades 

em muitos países, a escala e a velocidade com as quais o COVID-19 instituiu a interrupção 
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educacional são inigualáveis. Outrossim, seu período prolongado vai reverberar de forma negativa 

no ensino superior mesmo após o surto ser controlado, além de causar dor psicológica e 

sofrimento em diferentes níveis, principalmente se o setor educacional daquele país tiver histórico 

prévio de cortes orçamentários. 7 

Além dos sintomas relacionados à saúde psicológica, observou-se que o estresse crônico 

imposto pela pandemia levou a uma série de outras manifestações clínicas que prejudicam a 

saúde física, como dores de cabeça, insônia, problemas digestivos, desequilíbrios hormonais, 

fadiga, sinusite, anemia e hipertensão arterial sistêmica. Nas crianças, o mais evidente foi o 

aumento do IMC e a redução do desempenho cognitivo, consequência de uma vida sedentária e 

exposição excessiva à tela associada a hábitos de sono inadequados. Essa maior exposição 

prolongada nos adultos, entretanto, diminuiu o tempo de sono deles e, como decorrência da má 

postura durante esse período de uso dos eletrônicos, aumentou problemas ortopédicos, como dor 

no pescoço, pulso e costas. Devido à restrição social inicial da pandemia, notou-se diminuição do 

consumo de álcool e drogas por muitas pessoas. 17 

Ademais, sabe-se que distúrbios do sono podem gerar irritabilidade e tensão, 

influenciando no estado psicológico e mental, nesse contexto, foi percebido um aumento nas 

horas diárias de sono entre os entrevistados associada a perda da qualidade do sono. 10; 11; 14; 17 

Além disso, também houveram relatos de estudantes que se sentiram cansados e experienciaram 

baixa energia durante a pandemia, assim como sintomatologia depressiva. 14; 17 

Em um dos artigos notou-se que indivíduos com alto altruísmo mostraram mais afecções 

negativas do que aqueles com um baixo altruísmo, tendo em vista condições que impedem o 

acontecimento do comportamento altruísta. 4  

 Alguns estudos mostraram que os índices de conhecimento acerca do COVID-19 eram 

maiores nos participantes sem sintomas de depressão e ansiedade e se mostraram protetores, no 

entanto, falsas informações e falsos casos podem agravar tais sintomas. 3; 6. Nesse contexto, 

vários entrevistados também mencionaram o uso da tecnologia como mecanismos de 

enfrentamento, por meio de aplicativos de meditação, indicando o potencial dos meios 

tecnológicos no suporte da saúde mental. Por outro lado, a exposição excessiva a mídia e a baixa 

qualidade das informações por ela repassadas foram percebidas como fatores de risco negativos, 

principalmente em adultos jovens. 1; 2; 11; 17. 

Similarmente, pessoas com baixa percepção de suporte social se mostraram mais 

suscetíveis a ansiedade e sintomas depressivos, logo, o aparato da família e dos amigos  é um 

ponto chave nos mecanismos de enfrentamento. 1; 2; 11; 17 

Houve, ainda, estudos que investigaram mais a fundo o comportamento e percepções de 

crianças e adolescentes acerca da experiência pessoal quanto a pandemia do COVID-19, entre os 

achados foram relatados sintomas de depressão, ansiedade e estresse nos grupos do ensino 

fundamental ao ensino médio, destacando o aumento da prevalência conforme o avançar da 

escolaridade. 6; 15 
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Por outro lado, diferentemente do que foi relatado em outras faixas etárias, as crianças e 

adolescentes foram capazes de perceber efeitos positivos da quarentena em casa, evidenciando-

se o aumento de tempo disponível para passar com os pais, essa visão otimista foi capaz de 

amortecer os impactos negativos da quarentena e do ensino à distância. 15 

Nesse contexto, foi estudado o impacto da conversa entre pais e filhos acerca da 

pandemia do COVID-19 no estado de saúde mental, como resultado, os artigos revelaram que 

crianças e adolescentes que discutiram sobre a pandemia com seus pais tiveram uma menor 

probabilidade de desenvolver sintomas de depressão, ansiedade e estresse, além de 

apresentarem níveis mais altos de satisfação com a sua vida atual. 15 

 

Considerações Finais 

Assim, podemos concluir que durante o isolamento social prolongado que a pandemia 

COVID-19 proporcionou, ter uma rede de apoio é essencial para evitar problemas de cunho 

psicossocial. Além disso, foi visto que, menos de 44% dos estudantes alegaram que são capazes 

de lidar adequadamente com o estresse relacionado à pandemia. Logo, uma proporção 

significativa dos acadêmicos provavelmente vão necessitar de suporte psicológico durante e após 

esse período, tendo em vista que esses problemas repercutirão a longo prazo, mesmo que ainda 

não se saiba de que forma.  

Ademais, são necessárias ações por parte de políticos e profissionais da saúde mental, 

com o intuito de garantir intervenções apropriadas para crianças e adolescentes, de modo que 

ajude os pais a lidarem com esses jovens durante crises na saúde pública, por exemplo com 

elaboração de guias e e-books. 
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Capítulo 7 

PANDEMIAS SIMULTÂNEAS: AS CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM 

TEMPOS DE COVID-19 

SIMULTANEOUS PANDEMICS: THE CONSEQUENCES OF DOMESTIC VIOLENCE IN COVID-19 TIMES 

 

Jessyka Gomes da Silva1 
Priscila de Oliveira Silva2 

Natalia Pinho de Oliveira Ribeiro3 
 

RESUMO 
A violência contra mulher é uma questão de saúde pública que afeta mulheres por todo o mundo e 
pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais devido ao sofrimento vivenciado 
em uma relação disfuncional. O vírus da COVID-19 tem matado milhares de pessoas e além 
dessa problemática, o isolamento social recomendado para minimizar o contágio está impactando 
negativamente a população. As mulheres que sofrem com a violência doméstica estão mais 
vulneráveis tendo sua saúde mental comprometida devido a constante convivência com o 
agressor. 
Palavras-Chave: Violência contra mulher; Pandemia; Saúde Mental 
 
ABSTRACT 
Violence against women is a public health issue that affects women worldwide and can contribute 
to the development of mental disorders due to the suffering experienced in relation to the 
dysfunctional. The COVID-19 virus has killed thousands of people and in addition to this problem, 
the social isolation recommended to minimize contagion is negatively impacting the population. 
Women who suffer from domestic violence are more vulnerable, with their mental health 
compromised due to constant contact with the aggressor. 
Keywords: Violence against women; Pandemic; Mental Health 
 

INTRODUÇÃO 

Desde 1996 a violência contra a mulher é caracterizada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como uma questão de saúde pública mundial visto que esse fenômeno impacta 

profundamente na qualidade de vida física e emocional, podendo provocar transtornos mentais 

como depressão, ansiedade e ideação suicida. Essa é uma realidade cada dia mais atual em 

nossa sociedade e não são incomuns os casos de mulheres que permanecem no relacionamento 

apesar do sofrimento causado pelos maus tratos que podem se apresentar de diferentes 

maneiras. O Brasil é o quinto país no ranking mundial em casos de feminicídios e as principais 

vítimas são negras e pobres (ARIAS, 2019). 

A população mais atingida com os impactos da atual COVID-19 é formada por pessoas 

que residem em comunidades, pois essas vivem em constante vulnerabilidade (PINTO; LOPES, 

2020) e além do medo do vírus, convivem com operações policiais, condições de precariedade na 

saúde, desemprego, descaso das políticas públicas e com a desigualdade social. As mulheres 

periféricas além de enfrentarem todas as questões citadas também sofrem com a violência 
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doméstica e estão duplamente em situações de dor, precisando lidar com o sistema opressor e 

com o medo como coadjuvante. 

Em meio ao isolamento social instituído para evitar o contágio por COVID-19, as 

ferramentas tecnológicas ganharam maior notoriedade no combate a violência (MARI; ARBEX, 

2020). Se antes a mídia em alguns momentos reforçava comportamentos abusivos, no momento 

atual tem se comprometido a falar sobre essa problemática que afeta milhares de mulheres e 

juntamente com grandes empresas, tem oferecido apoio às vítimas por meio de alertas e pela 

conscientização da sociedade. A criação de campanhas publicitárias e atalhos em aplicativos de 

empresas como Magazine Luiza e Uber, por exemplo, possibilitaram que as vítimas pedissem 

ajuda e pudessem realizar a denúncia de forma que não se colocassem em risco.  

Antes da pandemia já era possível identificar uma relação entre o desenvolvimento de 

transtornos mentais em vítimas de violência doméstica (BRITO, EULÁLIO & JUNIOR, 2020). No 

momento presente, essa relação foi intensificada visto que transtornos como depressão, 

ansiedade e o uso de bebidas alcoólicas cresceram consideravelmente devido ao isolamento 

social (FIOCRUZ, 2020). Fatores como a adaptação à nova rotina e as preocupações que 

surgiram por consequência dessa crise sanitária também podem ter contribuído para esse 

preocupante crescimento. 

 

COMPREENDENDO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

O domínio do masculino sobre o feminino faz parte de uma estrutura social que, por ser 

tão enraizado, dificulta que muitas mulheres consigam ter consciência da situação, submetendo-

se a viver em um relacionamento abusivo. Quando há agressões físicas a violência é notória tanto 

pela vítima quanto pelo seu ciclo de convivência, mas quando os comportamentos do cônjuge são 

velados e enquadram-se nos demais tipos de violência, torna-se mais complicado compreender 

que o relacionamento está disfuncional. A dificuldade da vítima em reconhecer esses 

comportamentos liga-se diretamente a fatores culturais e sociais que consideram controle, ciúme e 

posse, por exemplo, como representações de amor. Tais fatores compõem as relações entre 

homens e mulheres e quando o poder masculino sofre rupturas, ocorre à violência (BANDEIRA 

et.al, 2017). Entende-se por violência qualquer ato que exija força contra algo ou alguém, 

causando danos físicos e psicológicos e violando todo o direito de liberdade do indivíduo, 

principalmente o da vida, pois dependendo do grau que é utilizada pode-se levar a morte. A 

pessoa que sofre violência é cometida de dores e sofrimentos subjetivos (SACRAMENTO; 

REZENDE, 2006). 

No Brasil foi criada a Lei Maria da Penha (N° 11.340/2006) através dos relatos de 

agressões e tentativas de feminicídio contra a vida de Maria da Penha. Sua luta pela 

sobrevivência ficou conhecida internacionalmente e por meio da sua história a lei foi instituída em 

agosto de 2006. Segundo Pedro e Guedes (2010) a criação dessa lei foi de suma importância, 

pois a partir dela foi possível definir todos os tipos de violência contra a mulher. Antes somente os 

casos de homicídio ou lesão corporal grave (que impossibilitasse a atividade profissional da vítima 
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por um período superior a 30 dias) resultavam na prisão do agressor (CISNE; OLIVEIRA, 2017). A 

caracterização e compreensão sobre os tipos de violência ocorreram a partir da regulamentação 

dessa Lei. A violência física envolve qualquer dano à integridade e saúde corporal da mulher, 

como empurrões, sufocamento, lesões causadas com objetos cortantes ou arma de fogo e tortura. 

A violência psicológica abrange atos que comprometam o desenvolvimento da mulher, que 

diminuam sua autoestima e que interfiram no exercício da sua liberdade. As manifestações dessa 

violência incluem ameaças, manipulação, restrição do contato da mulher com amigos e familiares 

e distorção e omissão de fatos para confundir a vítima – essa prática é conhecida como 

Gaslighting. (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2018). 

Por violência sexual entende-se qualquer ato que obrigue a mulher a manter ou participar 

de práticas sexuais contra sua vontade. Muitos homens julgam ter o domínio sobre as mulheres 

devido ao casamento e se sentem no direito de manter relações sexuais sem o consentimento. 

Embora menos relatada, a violência patrimonial também é descrita pela Lei e consiste em 

confiscar e controlar o dinheiro, vingança, destruição proposital de bens materiais e documentos 

pessoais e atos que visam causar prejuízos financeiros a mulher. A violência moral refere-se ao 

ato de constranger a mulher tornando-a um ser de menos valia. A mulher é tratada de forma 

pejorativa e fatos mentirosos podem ser utilizados para caluniá-la e difamá-la (BRASIL, 2006). 

Dado o exposto é possível observar as diferentes manifestações da violência, tendo em 

comum o sofrimento como principal resultado. É de suma importância que o machismo seja visto 

como um comportamento que oprime e que causa danos físicos e psicológicos. Desse modo, 

precisa ser denunciado, exposto e discutido para que atos violentos (de qualquer natureza) 

diminuam, e assim, evitar que as mulheres sejam silenciadas. (BANDEIRA et. al, 2017). 

 

O AUMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

Em dezembro de 2019 foi registrado em Wuhan, na China, o primeiro caso de uma 

pneumonia desconhecida e altamente contagiosa, que posteriormente foi identificada como 

COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Rapidamente a transmissão rompeu barreiras deixando 

em alerta a população mundial e em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o 

surto da doença como uma pandemia, recomendando o fechamento de comércios, empresas e 

orientando o isolamento/distanciamento social como forma de prevenção (OPAS BRASIL, 2020). 

No entanto, apesar de minimizar o contágio da doença, tal medida impactou – e ainda impacta - 

profundamente a realidade de toda sociedade, trazendo maiores agravantes a determinados 

grupos. Durante esse período em que o mundo vivencia um fato histórico, além das mortes 

causadas pela doença também é possível observar outros fenômenos já existentes como o 

racismo, a xenofobia e a violência de gênero, que foram intensificados por conta dessa 

calamidade, salientando assim as desigualdades sociais.  

Entre os grupos mais atingidos estão as mulheres, pois correm maior risco de infecção de 

COVID-19  por constituírem grande parcela dos profissionais da linha de frente ao combate e 

estão mais suscetíveis a sofrerem alterações em sua subexistência, saúde sexual e mais 
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vulneráveis devido ao aumento da violência de gênero (UN WOMEN, 2020). Desse modo elas não 

encontram segurança nem dentro de suas casas, já que precisam se proteger de seus parceiros 

ou ex-parceiros íntimos. Cisne e Oliveira (2017) afirmam que em uma sociedade com conceitos 

patriarcais todas as mulheres de algum modo são vítimas de violência, sendo que aspectos de 

classe e raça configuram estruturas que intensificam as violências.  Apesar de diferentes 

realidades, muitas mulheres têm em comum o sofrimento e o trágico fim resultado da violência 

sofrida. Como exemplo é possível destacar que na última semana de dezembro de 2020, duas 

mulheres foram vítimas de feminicídio: uma juíza na Barra da Tijuca assassinada pelo ex-marido 

na frente das filhas e uma jovem no Complexo do Alemão, que de acordo com testemunhas teria 

sido morta pelo marido (ALVES, 2020). Segundo os últimos dados divulgados pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (2020), desde o início do isolamento houve uma redução no 

número de denúncias ao mesmo tempo em que se observa o alto índice de feminicídios. Esse 

contraste torna-se um indicativo que mostra a dificuldade das mulheres em pedir ajuda e acessar 

os dispositivos protetivos legais. 

Como consequência da recomendação de ficar em casa, o maior convívio familiar diário 

pode ter aumentado os conflitos conjugais (BARBOSA et.al, 2020). Tal fato pôde ser observado na 

China, país em que houve um recorde de pedidos de divórcio após o período de confinamento 

(OSWALD, 2020).  Segundo Ornell et. al (2020) durante o isolamento, com as limitações de 

funcionamento de bares, o consumo de álcool dentro de casa foi acentuado, aumentando as 

possibilidades de recaídas e/ou abuso da substância e os riscos de violência dentro do contexto 

familiar. Outros fatores como a sobrecarga no trabalho e no cuidado com a família, o desemprego, 

alteração na rotina e nas condições econômicas, estresse e o afastamento da rede de apoio 

também podem ser precipitantes para a incidência dos casos de violência durante a pandemia 

(BARBOSA et.al, 2020). Embora grande parte da população esteja vivenciando o mesmo 

fenômeno (o isolamento), a experiência é particular e afeta cada pessoa de uma forma. A mesma 

autora salienta que é necessário desnaturalizar o olhar generalista e compreender que o mesmo 

acontecimento pode gerar emoções distintas. 

Dentro dessa atual realidade, é necessária atenção especial às mulheres periféricas. As 

favelas são locais estigmatizados e alvos de inúmeros preconceitos que geram a marginalização 

das pessoas residentes. Devido a isso, há pouco investimento do Poder Público em ações que 

favoreçam essa população e, quando ocorrem, geralmente são relacionadas à segurança pública, 

sendo as outras demandas sociais omitidas e negligenciadas (SANTIAGO; GONÇALVES & 

AUGUSTO, 2019). Com a pandemia essa situação cotidiana ficou ainda mais evidente. Como 

argumentam Fleury e Menezes (2020), as medidas instituídas pelos governantes não abrangem 

os moradores periféricos já que estes não têm acesso às condições necessárias para cumprir as 

determinações. Nesses locais onde muitas vezes não há urbanização e saneamento básico 

(fornecimento de água, coleta de lixo regular, esgotamento sanitário), torna-se um grande desafio 

seguir as recomendações de higiene. 
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Somada a essa violação dos direitos que compromete a segurança do contágio, as 

mulheres periféricas que antes já eram vítimas de múltiplas desigualdades - ressaltadas pelo 

racismo e pela ineficiência das políticas públicas, também sofrem com a violência provocada por 

relacionamentos abusivos que é silenciada pela sociedade. Nessa perspectiva Barbosa et.al 

(2020) pontuam a necessidade de reflexões interseccionais sobre raça, gênero e classe social e a 

relação com a“[...] produção de desigualdades, impactando o acesso qualificado à saúde , à 

educação, ao emprego e renda, à justiça etc., e que são relevantes para a discussão sobre a 

violência contra as mulheres”. 

É importante destacar que a violência contra a mulher não é resultado direto da pandemia, 

mas sim de uma construção social, histórica e política, sendo uma das manifestações mais 

explícitas do machismo estrutural. Como afirma Bandeira et. al (2017): “tal hierarquização é 

produzida e reproduzida diuturnamente até ser internalizada, naturalizada como pertencente à 

ordem das coisas, em nossas práticas cotidianas”. Essa desigualdade de papeis sociais resulta na 

submissão de mulheres aos parceiros e em sua permanência restrita ao ambiente doméstico 

(FERNANDES et. al, 2020).  Segundo a mesma autora, essa representação social construída ao 

longo da história segue muito atual e apesar das conquistas e do empoderamento feminino, a 

mulher continua sendo inferiorizada e têm sua palavra desacreditada na sociedade, tornando-se 

alvo de uma dupla vitimização. 

 

O ISOLAMENTO SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE MENTAL DAS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

A população que reside em comunidades além de lidar com os efeitos da pandemia de 

modo mais grave, pois ficam “[...] entre o medo de se contaminar e potencialmente falecer, devido 

à sobrecarga do sistema de saúde, [...] e o medo de passar fome [...]” (PINTO; LOPES, 2020), 

também sentem medo das operações policiais na comunidade: 

Em abril houve 57,9% mais mortes decorrentes de operação policial no Rio do que o 
mesmo mês do ano passado e durante a pandemia, de 15 de março a 19 de maio, a 
polícia matou 69 pessoas em operações monitoradas, segundo estudo organizado pela 
Rede de Observatórios da Segurança. (PINTO; LOPES, 2020). 

Os impactos relacionados à pandemia causam preocupações principalmente devido ao 

isolamento. Antes as pessoas viviam de forma livre e seguiam suas rotinas sem aflição de serem 

infectadas pelo COVID-19, mas após o decreto da pandemia essas mesmas pessoas se viram 

isoladas do seu meio social e as determinações impostas para evitar a propagação do vírus 

alteraram profundamente o estilo de vida de toda sociedade: “em situações de grandes epidemias, 

sabe-se que o número de pessoas afetadas, psicologicamente, tende a ser maior que o de 

pessoas acometidas pela infecção.” (GARRIDO; RODRIGUES, 2020). Se antes o distanciamento 

era entendido como abandono, hoje é compreendido como um ato de amor, empatia e 

consciência, pois aglomerações aumentam as chances de contágio e consequentemente de 

mortes. Devido ao isolamento, os encontros com amigos e familiares tornaram-se virtuais, as 

aulas agora são remotas e muitas empresas optaram por Home Office. Além disso a mulher se viu 
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obrigada a conviver mais tempo com seu parceiro já que as saídas para interações sociais, como 

por exemplo, trabalho, igreja, casa de amigos ou escola dos filhos, podiam ser compreendidos 

como momentos de liberdade de um convívio tóxico com o cônjuge agressor. 

A violência contra mulher é questão de saúde pública já que pode provocar danos físicos 

e psicológicos às vítimas, sendo a pobreza e a exclusão fatores sociais determinantes que 

comprometem a saúde mental (BRITO, EULÁLIO & JUNIOR, 2020). Alguns dos sintomas 

frequentes identificados são insônia, fadiga, tensão, anedonia, dificuldade de pensar e tomar 

decisões e queixas somáticas como dores de cabeça, alterações no funcionamento digestivo e 

tremores (ROMÃO et. al, 2019), podendo também constituir um fator para o desenvolvimento de 

transtornos como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, uso de álcool e drogas e 

tentativas de suicídio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001 apud BRITO, EULÁLIO & JUNIOR, 2020). 

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2012), o trauma decorrente da violência pode trazer  

consequências graves à saúde da mulher principalmente por causar prejuízos “[...] em sua  

autonomia, gerando sentimentos duradouros de incapacidade e de perda da valorização de si 

mesma. [...] a violência afeta o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e afetivo da mulher”. 

A permanência em relações abusivas e violentas provoca efeitos imediatos ou em longo 

prazo na vida e comprometem profundamente a autoestima, ocasionando sensações de 

inferioridade e impotência. Em dados gerais foi observado que o transtorno mental mais frequente 

em vítimas de violência doméstica é a depressão com a prevalência de 73,7%. O transtorno de 

estresse pós-traumático também teve um resultado expressivo, de 52,6%, e foi constatado que 

transtornos de ansiedade, distúrbios de sono, estresse e ideação suicida também são comuns 

(BRITO, EULÁLIO & JÚNIOR, 2020). Dalgalarrondo (2008 apud DIAS; CANAVEZ & MATOS, 

2018) destaca que casos de transtorno de estresse pós-traumático e depressão tendem a ocorrer 

mais na América Latina devido a fatores como famílias numerosas, forte influência da religião, 

discrepância na relação de poder entre homens e mulheres e fatores socioeconômicos, pois “a 

baixa renda e o nível de instrução muito pobre produzem indivíduos dependentes de um agente 

provedor seja ele o estado, uma ONG ou até mesmo um cônjuge agressor [...]” (DIAS; CANAVEZ 

& MATOS, 2018).  

Esses dados mostram como os impactos da violência na saúde mental antes da pandemia 

já eram exorbitantes e atualmente nesse momento de calamidade pública aumentaram 

consideravelmente, causando preocupação com a saúde psíquica da população. Em um evento 

organizado pela Fiocruz (2020) foi apresentada a pesquisa realizada pela Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ) que constatou o aumento de 90% em casos de depressão e o número 

de pessoas que apresentaram sintomas de ansiedade e estresse agudo atingiu o dobro nos dois 

primeiros meses de pandemia. Uma pesquisa realizada pela OMS (GARRIDO; RODRIGUES, 

2020) verificou que casos de estresse e ansiedade atingiram a média de 80% e o uso de bebidas 

alcoólicas também teve um agravante.  

 

 



 

77 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 
 A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA PANDEMIA 

Como descrito anteriormente, o machismo pode ser um dos causadores dos 

comportamentos abusivos, visto que o homem quer ter a autoridade sobre a mulher (BANDEIRA 

et. al, 2017). Através dele a sociedade é educada a compreender a mulher como uma propriedade 

masculina, onde o homem detém o controle sobre seu corpo e sexualidade (BANDEIRA et.al, 

2017).  Segundo Ramos (2012) desde o momento em que a mulher tem seus direitos negados, é 

silenciada e passa a ser considerada um objeto, a violência está instaurada. A mídia reproduz e 

reforça esses comportamentos de diversas maneiras. Como afirma Silva (2018), ela possui “[...] 

um grande poder de influencia sobre as pessoas, fazendo com que elas mudem seu modo de 

pensar, agir, pois a mesma é a principal fonte de informação e de divulgação". Novelas, filmes, 

músicas e até veículos informativos como jornais e telejornais também agem como reforçadores 

ao noticiarem casos de violência contra mulher como crimes passionais, diminuindo a culpa do 

agressor em razão da possível motivação para o ato. O sensacionalismo dos crimes garante o 

aumento da audiência e a aproximação da sociedade, visto que a mídia passa uma imagem de 

defensora e consegue formar opinião pública (SILVA, 2018). 

Em contrapartida, no período de isolamento devido a COVID-19, a mídia tornou-se uma 

grande aliada ao combate à violência contra mulher e ao feminicídio. As redes sociais foram muito 

úteis para a divulgação de campanhas e conscientização sobre essa problemática. Grandes 

empresas e instituições de combate à violência doméstica como Magazine Luiza, Uber e o próprio 

Instituto Maria da Penha, criaram estratégias para alertar sobre a violência e a importância de 

realizar denúncias. Em uma campanha publicitária criada pelo Instituto Maria da Penha, é 

retratada uma reunião de trabalho realizada através de videochamada. Nessa reunião uma mulher 

aparece maquiada e uma amiga percebe que tem algo de errado. Através de uma mensagem de 

texto ela conta que foi agredida pelo companheiro e a amiga aciona a polícia. Para que o agressor 

não perceba que foi denunciado, a vítima recebe uma ligação falsa e pede que ele desça até a 

portaria para receber uma encomenda destinada a ele e com isso, a amiga lhe orienta a trancar a 

porta e aguardar a chegada da polícia. Essa realidade é vivenciada por muitas mulheres, pois 

“esse tipo de crime aumentou em até 50% em alguns estados brasileiros no período da pandemia  

do novo coronavírus, sendo que a maioria dos casos aconteceu dentro de casa.” (CATRACA 

LIVRE, 2020). 

A empresa Magazine Luzia criou uma ferramenta dentro do App Magalu para que a vítima 

denunciasse as agressões sem levantar suspeitas. Por fazer parte do App de compras, a 

denúncia era realizada de forma discreta, no entanto, a ferramenta não se responsabiliza por 

todos os trâmites da denúncia. (CALAIS, 2020). A empresa Uber, juntamente com o Instituto Avon 

e com a agência de publicidade americana Wieden+Kennedy, também criou uma ação para 

combater a violência contra mulher disponibilizando um número de Whatsapp onde a vítima 

responde um questionário – e de forma discreta realiza a denúncia para evitar o flagrante do 

agressor (CARDOSO, 2020). Após concluir todas as fases, ela recebe o direito de viajar 

gratuitamente até uma delegacia, hospital ou qualquer outro órgão que atenda mulheres vítimas 

https://catracalivre.com.br/tag/coronavirus/
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de violência. Esse engajamento da mídia possibilitou que mulheres, mesmo em isolamento social, 

pudessem realizar as denúncias de forma segura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os efeitos da pandemia de COVID-19 que assola o mundo afetam não somente a saúde 

da população como também repercute nos âmbitos sócio-histórico, econômico e político 

evidenciando a disparidade entre os grupos sociais, principalmente relacionada às questões de 

raça e gênero. As mulheres vítimas de violência estão entre os grupos em maior vulnerabilidade 

devido ao aumento do convívio com o agressor em detrimento da recomendação sanitária de 

isolamento social, e essa realidade torna-se mais difícil se a vítima for periférica. Além das 

preocupações cotidianas referentes às condições precárias de existência dos moradores das 

comunidades que nesse momento impossibilitam o cuidado necessário contra o contágio do 

coronavírus, a falta de assistência de saúde e segurança a essas mulheres potencializam essa 

problemática. 

A mulher em situação de violência pode apresentar alterações e consequências 

biopsicossociais podendo desenvolver transtornos mentais graves, sendo a depressão, o 

transtorno de estresse pós-traumático, os transtornos de ansiedade, distúrbios de sono, estresse e 

ideação suicida os mais prevalentes e durante essa crise sanitária, os impactos são ainda maiores 

e geram preocupação às entidades de saúde de todo o mundo. É fundamental a atuação do 

profissional de Psicologia para acolher e facilitar o processo em que a mulher consiga reconhecer 

e sair do relacionamento abusivo, resgatar sua autoestima, autonomia e encontrar novas 

perspectivas. No trabalho em comunidades além do suporte emocional é importante que o 

profissional também promova a conscientização e o acesso dessas vítimas aos meios que 

ofereçam proteção e segurança. O Conselho Federal de Psicologia veda o atendimento online a 

pessoas em situações de violência, mas a Resolução CFP 04/2020 suspendeu temporariamente 

essa proibição em razão da pandemia e recomenda que o profissional avalie cada caso 

individualmente e encaminhe ao atendimento presencial e a outras medidas de assistência e 

proteção, se necessário. 

Embora a mídia em muitos momentos e de diferentes formas reforce a estrutura sexista e 

opressora, é importante destacar que ela tem desempenhado um papel relevante para alertar 

sobre o crescimento desse fenômeno e também para orientar mulheres, homens, vizinhos e toda 

sociedade em como denunciar os agressores e auxiliar as vítimas. De modo geral, nesse 

momento é necessário pensar em alternativas que minimizem o sofrimento das mulheres através 

de um acolhimento e atendimento adequado e de serviços que garantam sua segurança tanto do 

vírus, quanto dos parceiros. 

 

 

 

 

https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-4-2020-dispoe-sobre-regulamentacao-de-servicos-psicologicos-prestados-por-meio-de-tecnologia-da-informacao-e-da-comunicacao-durante-a-pandemia-do-covid-19?origin=instituicao&q=004/2020
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Capítulo 8 

POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL NO PERÍODO 

DA PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

POSSIBILITIES OF ACTING IN EDUCATIONAL SCHOOL PSYCHOLOGY DURING THE PANDEMIC: AN 

EXPERIENCE REPORT 

 

Márcia de Gois Pinto1 
Daniela Afonso Saraiva Guerra2 

  Jullieny Dayse de Moura Alves3 
Vitória Bruna Araújo Ferreira Alves4 
Gabriela Marcolino Alves Machado5 

 

RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo relatar os desafios enfrentados por professores de uma escola 
pública no período de pandemia e auxiliar no enfrentamento das problemáticas relacionadas. Para 
tal, foi realizada uma entrevista semiestruturada, na qual foram verificadas as demandas da 
comunidade escolar. Em especial destacam-se os desafios dos professores, os quais, durante a 
suspensão do ensino presencial, enfrentaram um processo de adaptação e excepcionalidade na 
preparação, aplicação de novos métodos de ensino à distância, especialmente com o uso das 
novas tecnologias, bem como sentimentos de culpabilização pelo fracasso escolar dos alunos. 
Diante disso, foram realizadas intervenções tais como: treinamentos em plataformas online, 
escuta psicológica, encaminhamento para psicoterapia, palestra e a elaboração de uma cartilha de 
recomendações sobre como lidar com o estresse em tempos de pandemia. As intervenções 
contribuíram para uma melhor interação professor e aluno diante das dificuldades enfrentadas no 
domínio tecnológico e para redução dos danos psicológicos. 
Palavras-chave: Psicologia escolar. Pandemia. Plataformas Educacionais. Interação professor-
aluno. Escuta psicológica. 
 
ABSTRACT 
This work aims to report the challenges faced by public school teachers during the pandemic 
period and to assist in facing related problems. For this, a semi-structured interview was carried 
out, in which the demands of the school community were verified. In particular, the challenges of 
the teachers stand out. During the suspension of classroom teaching, they faced a process of 
adaptation and exceptionality in the preparation, application of new methods of distance learning, 
especially with the use of new technologies, as well as feelings of blame for the school failure of 
their students. Therefore, interventions were carried out such as: training on online platforms, 
psychological listening, referral to psychotherapy, lectures and elaboration of a booklet of 
recommendations on how to deal with stress during the pandemic. The interventions contributed to 
a better interaction between teacher and student in the face of the difficulties found in the 
technological domain and to reduce psychological damage. 
Keywords: School psychology. Pandemic. Educational Platforms. Teacher-student interaction. 
Psychological listening. 
 

 Introdução 

Diante da declaração dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2020, o 

mundo se viu em pandemia. Neste período, o isolamento social foi uma das medidas tomadas 

para controle de transmissão do vírus. Esta crise sanitária atingiu todas as áreas da sociedade, 
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especialmente a educação. No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) definiu critérios para os 

métodos para adequar o ensino à nova realidade imposta. Outra medida tomada, por meio da 

Portaria n° 343, em 17 de março de 2020, foram as interrupções das aulas presenciais, passando 

para o ensino remoto emergencial, utilizando meios e tecnologias de informação e comunicação 

(TICs), enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19 (BRASIL, 2020). 

Com objetivo de ofertar acesso temporário aos conteúdos curriculares que seriam 

desenvolvidos presencialmente, o ensino remoto emergencial tornou-se a principal alternativa de 

instituições educacionais em todos os níveis de ensino. As adaptações no sistema educacional 

foram realizadas com urgência, isto é, da noite para o dia, os professores precisaram transpor 

conteúdos e adaptar suas aulas presenciais para plataformas on-line, sem preparação para isso 

ou com preparação insuficiente. Cabe destacar que a inserção das TICs nas instituições 

escolares, especialmente nas públicas, é um obstáculo para a realidade nacional. Problemas 

relacionados ao acesso à internet, de infraestrutura e de formação docente deficitária são 

variáveis importantes que promovem a exclusão dos agentes escolares (RONDINI; PEDRO; 

DUARTE, 2020).  

Leite, Lima e Carvalho (2020) ressaltam que a inserção de tecnologias digitais nas 

escolas públicas brasileiras é realizada por meio de políticas públicas, o que envolve diretamente 

a aquisição de equipamentos e a formação continuada dos professores . “Por isso, a inclusão 

digital, em uma sociedade socialmente desigual, deve considerar questões culturais, diferentes 

níveis de apropriação tecnológica e condições sociais (LEITE; LIMA; CARVALHO, 2020, p. 7)”.  

No que se referem às mudanças advindas da pandemia, ressalta-se que não só os 

professores, mas também alunos sentiram dificuldades em se adaptar as aulas virtuais e a maioria 

tem dificuldade em acessar textos, compreender, realizar e enviar atividades feitas de modo 

remoto. O estudo de Castro, Junqueira e Cicuto (2020) indica que os estudantes apresentaram 

indicadores de sofrimento psíquico, especialmente de estresse, o que representa: 

 
[...] um sinal de alerta preocupante em relação à saúde mental dos adolescentes, uma 
vez que alunos com propensão à desordem mental podem ter seu quadro ainda mais 
agravado em meio a uma pandemia com isolamento social e suspensão das aulas 
presenciais (CASTRO; JUNQUEIRA; CICUTO, 2020, p. 1-2). 
 

Para Pinho, Fernandes e Rocha-Oliveira (2020) o ensino remoto tem deixado marcas 

positivas e negativas. Positivas porque permite encontros afetivos e boas dinâmicas curriculares 

emergem em alguns espaços, tais como rotinas de estudo e encontros com a turma, importantes  

nesse contexto de distanciamento social. E negativas porque tendem a repetir modelos massivos 

e subutilizam os potenciais da cibercultura na educação, gerando tédio, desânimo, exaustão física 

e mental de professores e alunos. Os autores defendem ainda que além de adoecimentos físicos 

e mentais, o ensino remoto está causando traumas e reatividade a qualquer educação mediada 

por tecnologias. 

Numa reflexão sobre saúde mental de docentes em tempos de pandemia e os impactos 

das atividades remotas, Pereira, Santos e Manenti (2020) ressaltam que os docentes foram 

impulsionados ou obrigados a se adequar às atribuições de um novo perfil profissional. Tais 
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situações geraram dúvidas na capacidade do profissional, sentimentos de inadequação e de 

culpa, situações essas, que influenciam diretamente no sofrimento mental nos docentes. 

Dentro dessa realidade, cabe discutir o papel da Psicologia Escolar e Educacional no 

contexto de pandemia. Esse ramo da psicologia se refere as questões da escola, envolvendo 

alunos, professores, especialistas em educação, funcionários, familiares e a comunidade onde 

estão inseridos. O psicólogo escolar assume um papel importante dentro da instituição, atuando 

como um agente de reflexões e conscientização dos papéis representados pelos diversos grupos 

que compõem a escola. Destaca-se a relevância desse profissional na comunidade escolar 

durante a pandemia.  

No tocante à formação em psicologia, dentre os muitos desafios impostos pela pandemia, 

seguramente o mais complexo se refere à realização dos estágios. Estes proporcionam o contato 

do estudante com situações reais de trabalho, em contextos que os alunos possam desenvolver 

competências de relacionamento profissional, integração de novos conhecimentos, habilidades, 

sempre acompanhados de orientação qualificada, por meio da supervisão. Nesse contexto, diante 

da edição feita pelo MEC na Portaria 544/2020, que possibilitou a transposição para meios 

remotos das práticas e estágios, e de uma ampla discussão com a comunidade acadêmica e 

entidades científicas, tais como as que cuidam da formação e da atuação profissional em 

psicologia, como a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia (ABEP) e Conselho Federal de 

Psicologia (CFP), foi promulgado o documento “Práticas e Estágios Remotos em Psicologia no 

Contexto da Pandemia da Covid-19” (SOLIGO; OLIVEIRA; MUNIZ; ZANINI, 2020). A partir das 

orientações propostas por esse documento, foram realizadas intervenções em uma escola 

municipal na cidade de João Pessoa, na Paraíba.  

Diante desse pressuposto, este trabalho tem como objetivo relatar os desafios 

enfrentados por professores de uma escola pública no período de pandemia e auxiliar no 

enfrentamento das problemáticas relacionadas. Para tal, foi realizado um processo de 

investigação para levantamento das demandas e, posteriormente, foi elaborado e executado um 

projeto de intervenção. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Participantes e caracterização da escola 

O estágio foi realizado em uma escola municipal da cidade de João Pessoa, situada em 

uma área industrial, de população de baixa renda e vulnerabilidade social, onde grande parte das 

famílias atendidas na unidade de ensino sobrevivem da renda do bolsa família e trabalhos 

informais. A escola dispõe de um total de 1.827 estudantes, distribuídos em três turnos, em que: 

773 estão no Fundamental I, 707 estudam no Fundamental II e 347 na Educação de Jovens 

Adultos (EJA). Possui o quadro de funcionários composto por: 02 gestores, 06 especialistas, 03 

supervisoras, 01 orientadora, 01 assistente social, 67 professores, 01 professora da sala de 

atendimento educacional especializado (AEE), 13 cuidadores, 03 intérpretes, 01 monitor de 
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informática e 36 funcionários (limpeza, auxiliares da cozinha, portaria, secretaria, horta). 

Especialmente foram foco deste trabalho os professores do ensino fundamental I e II. 

 

Instrumento 

Foi realizada uma entrevista semiestruturada, por meio remoto, com a assistente social da 

escola, de caráter investigativo e com a finalidade de compreender a demanda de seus agentes 

(gestão, professores, alunos e familiares) durante o período de pandemia e isolamento social, com 

a suspensão das aulas presenciais e adaptação ao novo formato de ensino EAD.   

 

Procedimentos  

A aplicação da entrevista e a análise feita dos dados coletados viabilizaram a construção 

e realização de um projeto de intervenção com o corpo docente. Dentre as diversas dificuldades 

encontradas, os estagiários e a supervisora elencaram algumas intervenções prioritárias para o 

período de estágio, dentro das limitações impostas pela pandemia e das orientações feitas pela 

ABEP e pelo CFP.   

A primeira intervenção foi focada nas dificuldades que os docentes enfrentaram para lidar 

com as tecnologias e melhorar a interação com os alunos. E a segunda envolveu a promoção da 

saúde mental com algumas estratégias, tais como um plantão psicológico. 

Considera-se que a Psicologia Escolar tende a ser instrumento de uma comunicação 

positiva e essencial para a continuidade do aprendizado, auxilia na interação dos agentes da 

comunidade escolar, bem como na promoção do autocuidado e no desenvolvimento da resiliência. 

Carafini e Ribeiro (2019) afirmam também que, a partir do processo de diagnóstico e análise das 

necessidades institucionais, o psicólogo pode sugerir, delinear e coordenar estratégias de 

intervenção direcionadas a potencializar o trabalho em equipe, desenvolver habilidades 

comunicativas, mediar conflitos e, entre outras ações, incentivar a criatividade e a inovação no 

contexto escolar. 

 

Resultados e discussão 

 

Intervenção 1: Treinamento para uso de plataformas de interação professor-aluno 

 

Diante das demandas apresentadas pelos docentes da escola, foi percebida a 

necessidade de realizar intervenções que auxiliassem nas dificuldades tecnológicas enfrentadas 

por eles, bem como para manter a motivação dos alunos nas aulas online. Para suprir essas 

necessidades foram pesquisadas plataformas que servissem de suporte para dispor os conteúdos 

teóricos de forma mais lúdica e criativa dando a importância à interação e à participação dos 

alunos no ensino virtual. Entre as plataformas escolhidas estão: o Efuturo e o Goconqr, ambas 

possuem ferramentas capazes de criar jogos e quizzes para as diversas idades de uma forma 

criativa. Tais plataformas são desenvolvidas para as áreas de ensino e contribuem na interação 
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entre o professor e aluno, podendo abranger diversas áreas do conhecimento por meio da 

elaboração de atividades práticas. 

O Efuturo é uma plataforma social educativa desenvolvida para professores para criação 

de jogos educativos de extrema qualidade, materiais com jogos online simples, divertidos e 

práticos, e pode ser potencialmente utilizada por professores e alunos durante a pandemia. Para 

Schneider et al. (2020), o uso das tecnologias digitais na educação vem sendo defendido há anos 

por pesquisadores e pelos currículos educacionais oficiais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) evidenciam que é irrefutável a necessidade crescente do uso de computadores pelos 

alunos como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em 

relação às novas tecnologias da informação. Como também pode contribuir para a interação entre 

alunos e professores, favorecer a leitura, auxiliar na identificação das dificuldades e progressos 

dos alunos.  

Schneider et al. (2020) destacam ainda que: 

As tecnologias são materiais complementares no processo de ensino e destacam-se 

como uma possibilidade para os professores prepararem seus alunos para atuarem 

nos mais diversos meios da sociedade, sendo assim um recurso importante e 

enriquecedor, tanto para o aluno quanto para o professor (p. 1075). 

 

O Goconqr é uma plataforma de interação que possui os benefícios de ferramentas que 

atendem a todos os níveis de escolaridade e que auxiliam no planejamento e no processo para 

otimizar os conteúdos de estudo e aprendizagem dos alunos. Nesse aspecto, Silva e Teixeira 

(2020) destacam que, apesar de atualmente existir diversas mídias educacionais, há um desafio 

quanto à utilização para que elas contribuam para aperfeiçoar as práticas de ensino. Nesse 

processo, as metodologias ativas têm a função de mostrar o papel protagonista que o aluno deve 

assumir na construção do seu próprio aprendizado, aliando-se às tecnologias. Apesar do 

entendimento da essencialidade do uso das mesmas, há uma resistência por parte do âmbito 

escolar. Tal resistência foi percebida nas intervenções realizadas com os docentes neste trabalho 

como será descrito a seguir. 

 Foram realizados dois encontros com a temática: “Plataformas de interação entre 

professor e aluno”. O primeiro encontro com a participação de 15 professores e no segundo, 

estiveram presentes outros 20 professores. A assistente social da escola participou dos dois 

encontros. Para auxiliar com as funções técnicas, um graduando de psicologia foi convidado para 

contribuir sobre o conhecimento da plataforma Efuturo. O aplicativo de videoconferência utilizado 

para a reunião e apresentação da temática foi o Google Meet.  

No primeiro encontro foi utilizado o recurso de apresentação de slides que abordava o 

passo a passo para utilização das plataformas, desde a abertura do site, até a criação e utilização 

dos jogos. No segundo encontro foi utilizada a mesma ferramenta de videoconferência, além da 

reapresentação dos slides, foram incluídos vídeos tutoriais de conhecimento e manejos das 

plataformas. Após a apresentação dos slides, as estagiárias acessaram as plataformas o Efuturo e 
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Goconqr e realizaram jogos e quizzes como forma de demonstração para que os professores 

pudessem ver o funcionamento das funções. 

Silva e Teixeira (2020) ressaltam que o ensino deve ser atrativo. Para que isso aconteça é 

necessário que a escola promova condições básicas para alunos e professores no que se refere 

às tecnologias, e se disponha a criar metodologias em sala de aula aliadas a essas inovações. 

Entre os fatores que dificultam esse processo estão a falta de recursos, de infraestrutura, a falta 

de investimento no treinamento dos professores e da equipe pedagógica, a imposição dos 

materiais que chegam à escola de modo arbitrário e não para suprir a demanda dos professores, 

as quantidades inadequadas de material ou materiais cuja qualidade não é adequada à 

necessidade. Tais fatores interferem notavelmente nas condições dos educadores para a 

utilização das inovações no processo educacional. 

Destaca-se a importância de as escolas buscarem meios atrativos para manter seus 

alunos motivados e que os professores elaborem os conteúdos teóricos e os assuntos baseados 

no cronograma escolar, de forma dinâmica, eficiente e criativa. Este estágio buscou potencializar 

as práticas dos docentes, favorecendo possibilidades de aquisição de novas habilidades.  

 

Intervenção 2: Promoção da saúde mental dos docentes 

Além das dificuldades técnicas, foi constatado que os professores estariam enfrentando 

problemas de aspectos psicológicos, tais como medo, ansiedade, estresse, culpa, entre outros. 

Por isso, foi realizado um plantão psicológico com os professores para fazer o encaminhamento 

ao tratamento terapêutico, com o intuito de promover saúde emocional em tempos de rompimento 

do ensino presencial, e uma palestra com um psicólogo escolar. Por fim, foi elaborada uma 

cartilha com o tema “Como lidar com estresse no ambiente escolar em tempos de pandemia  de 

COVID-19”.  

Diante das demandas levantadas na entrevista, foi possível perceber um elevado nível de 

estresse, pois sendo a escola uma ferramenta de construção para equidade social, se viu 

enfrentando uma problemática de inclusão de uma sociedade carente, assim como o excesso de 

trabalho para os professores devido às dificuldades de cunho tecnológico, alteração nas didáticas 

para práticas de ensino à distância, cobrança por resultados e o aumento no índice de evasão 

escolar. É fato que o período de quarentena, isolamento social e aulas remotas devido ao novo 

coronavírus, aumentaram as cargas de exigência pedagógica e afetivas para os professores, 

causando prejuízos como danos físicos e emocionais. 

Em meio a esses novos agravos gerados pela pandemia, faz-se necessário que o 

indivíduo possa compreender seu contexto social e sua correlação com doenças de origem 

estressoras, como o burnout. De acordo com Leite (2007, p. 11), “a síndrome de burnout em 

docentes é um problema que vem preocupando os estudiosos nas últimas décadas, chegando a 

ser considerado um problema de saúde pública nesse segmento ocupacional”. 

Para Rodrigues, Chaves e Carlotto (2010), os docentes são a categoria mais exposta à 

ambientes conflituosos e de alta exigência de trabalho. A exposição de estressores ocupacionais 
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pode levar à síndrome de burnout, caracterizada pela exaustão emocional, despersonalização e 

baixa realização profissional. E, segundo ele, no trabalho docente alguns estressores são típicos 

da natureza da função, já outros são ocasionados pelo contexto onde é realizado. 

Uma pesquisa realizada em 2010 por Batista, Carlotto, Coutinho e Augusto, evidencia 

uma prevalência da síndrome de burnout no ensino fundamental das escolas municipais de João 

Pessoa, em que 33,6% dos professores apresentaram alto nível de exaustão emocional, 8,3% alto 

nível de despersonalização e 43,4% baixo nível de realização profissional. 

No presente estudo foi possível verificar que os alunos estão inseridos em um contexto de 

vulnerabilidade social, com acesso limitado às tecnologias necessárias ao ensino, logo o envio 

das atividades realizadas pelos alunos não possui horário definido, assim como as reuniões com 

os pais, levando a uma sobrecarga na jornada de trabalho para os professores. Além destes 

fatores, a falta de domínio das plataformas utilizadas pela prefeitura municipal e secretaria de 

educação tem trazido uma sensação de incompetência aos docentes, que se sentem 

responsáveis pela evasão escolar. 

É visível a necessidade de acolhimento para estes professores, cabendo aos psicólogos 

escolares tal papel. Muito se fala sobre os limites da atuação do psicólogo no ambiente escolar  

quando se está dentro da escola, incluindo a existência de uma clínica de psicologia no ambiente 

escolar (GUZZO; MOREIRA; MEZZALIRA, 2016). É preciso entender a atuação do psicólogo na 

escola e sua contribuição para o processo de desenvolvimento psíquico, ou seja, é necessária 

uma clareza sobre os métodos que a psicologia utiliza e sobre como ela os utiliza.  

Frente a isso, a formação do psicólogo deve se dar por meio da ampliação da dimensão 

formativa e da mobilização de saberes científicos e práticos da psicologia escolar, favorecendo 

uma construção e a reconstrução de competências; a constituição de um perfil profissional 

competente, atuante, participativo e socialmente comprometido; a transformação de concepções 

cristalizadas sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem; a mudança de paradigmas, 

especialmente, do fracasso escolar para o sucesso escolar, da doença a promoção da saúde e do 

bem-estar subjetivo (GUZZO; MOREIRA; MEZZALIRA, 2016). 

Dentro das possibilidades de ação de um psicólogo escolar, está a escuta psicológica. De 

acordo com Bezerra (2014), o entendimento realizado através das escutas psicológicas é um 

trabalho executado por psicólogos ou estudantes de psicologia, perante a supervisão de um 

profissional específico dessa área, que atendem pessoas de uma determinada instituição. Estas 

pessoas procuram voluntariamente esta modalidade de serviço ofertado.  

Em face das demandas escolares, percebidas neste estudo, há a necessidade de 

realização de escutas psicológicas com o corpo docente desta instituição para a promoção da 

saúde mental e acolhimento do trabalhador no ambiente escolar. Inicialmente foi realizada uma 

divulgação nos grupos de aplicativos de conversas online dos professores, com intuito de recrutar 

os interessados na escuta psicológica. Para tal, foi elaborado um folder explicativo e um formulário 

eletrônico para inscrição, no qual os docentes poderiam colocar seus dados pessoais, com a 

garantia do sigilo das informações. 
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Diante dos inscritos, foi feito o contato, via telefone, com os professores da escola, e 

foram marcados os horários para atendimento. A escola possui um total de 67 professores, 10 

tiveram interesse na escuta psicológica. Os atendimentos ocorreram de maneira presencial e 

remota, dependendo da preferência e disponibilidade do usuário, onde 90% dos inscritos optaram 

pelo atendimento presencial. 

Em seguida, foi realizada a escuta psicológica com aqueles que procuraram o serviço. A 

escuta tem um cunho de acolher, esclarecer e encaminhar o usuário para um tratamento 

adequado. Esta escuta acolhedora, que ocorre de forma empática, tem como objetivo, dentro do 

plantão psicológico, esclarecer a singularidade do sujeito como indivíduo único, inserido em um 

contexto social, histórico, dentro de uma cultura. Para tanto, faz-se necessário a clareza na 

delimitação deste serviço e que o usuário possa buscar, por meio do encaminhamento, de forma 

espontânea, o acompanhamento psicoterápico. 

Segundo Carafini e Ribeiro (2019), o plantão psicológico é um atendimento realizado em 

uma ou mais consultas, com o objetivo de facilitar uma maior compreensão da pessoa e sua 

demanda, a partir de uma relação empática e sem julgamentos. A flexibilidade do plantão se 

adapta a diferentes contextos culturais, no qual o profissional da psicologia atua de modo direto. 

Uma das características do plantão psicológico é ajudar a pessoa a clarear seu pedido de ajuda 

ao reorganizar sua vivência, para que ela (só então) possa decidir se vai retornar ou não e 

identificar melhor se precisa de encaminhamento para outro serviço ou tratamento. 

Os atendimentos foram de uma sessão por professor. Cada um teve um tempo de 45 

minutos parasse abrir e falar o que vinha a mente. Percebeu-se uma exaustão entre eles e a 

sensação de incapacidade em suas tarefas laborais. A despersonalização foi outra característica 

presente nas escutas, como se eles não tivessem a capacidade de realizar as atividades 

solicitadas, nem serem suficientemente bons no exercício de sua profissão. Além disso, os 

professores demonstraram um alto nível de estresse e medo de demissão, tendo em vista que 

alguns eram contratados e não concursados. Nesse momento de escuta, foi percebido que os 

professores precisavam de acolhimento e um acompanhamento posterior, pois toda a 

problemática em torno das questões do trabalho na pandemia acabou levando a consequências 

na vida pessoal e familiar. Finalizados os atendimentos nos plantões de escuta psicológica, os 

interessados foram encaminhados para a continuidade ao tratamento psicológico na clínica 

escola.  

Outra intervenção realizada pelas estagiárias foi a organização de uma roda de conversa 

entre um psicólogo escolar e os professores. A intervenção abordou as emoções dos professores 

diante desta nova situação. Entre os participantes estavam 15 professores, a assistente social da 

escola, o psicólogo escolar convidado e duas estagiárias. Após uma explanação sobre as 

emoções, o psicólogo relatou sua própria vivência neste período de pandemia e falou das 

dificuldades em que os professores e alunos estão passando frente a este novo método de ensino 

remoto, por fim, perguntou e tirou dúvidas dos professores que estavam presentes na reunião. 
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Finalmente, foi elaborada uma cartilha informativa sobre como lidar com estresse em 

tempos de pandemia e isolamento social em decorrência da COVID-19. Esta cartilha se apresenta 

de forma prática e esclarecedora sobre as comorbidades que o isolamento social e o adoecimento 

no trabalho escolar podem trazer ao indivíduo, considerando que os profissionais da educação 

estão tendo que se readaptar a este novo contexto, de novas modalidades de ensino remoto, em 

um ritmo acelerado enquanto também conciliam a vida pessoal e familiar. 

O fazer psicologia é o fazer do bem estar psicossocial, e a escuta psicológica nas escolas 

compreende uma modalidade do psicólogo escolar enquanto serviço estratégico para a escuta, 

para o cuidado do indivíduo em seu contexto social específico. Esclarecer e nortear, por meio da 

escuta psicológica, da palestra e da cartilha, fomenta positivamente a qualidade de saúde mental 

no universo escolar, no qual o psicólogo deve está inserido. 

 

Considerações Finais 

Realizar o estágio de psicologia escolar em tempos de pandemia foi extremamente difícil 

e desgastante para estagiários e supervisores. Porém, reconhece-se que diante da continuidade 

do período letivo e das demandas que surgiram no ambiente escolar, bem como dentro das 

possibilidades encontradas pelos órgãos de regulamentação do ensino e da profissão em 

psicologia, foi possível experienciar o papel desse profissional neste espaço de atuação. 

Este trabalho teve como objetivo relatar os desafios enfrentados por professores de uma 

escola pública, no período de pandemia e, auxiliar no enfrentamento das problemáticas 

relacionadas. Diante do que foi exposto, foram levantadas as demandas da escola municipal, 

sendo percebido que o corpo docente necessitava de amparo e cuidados, pois estavam com 

esgotamento emocional agravado pelo isolamento social, aulas remotas, aumento nas exigências 

pedagógicas e tecnológicas. 

Entende-se que o isolamento social, pela presença de um vírus que atingiu todo o mundo 

e tornou necessário substituir as aulas presenciais por aulas remotas, trouxe impactos profundos 

nos vínculos sociais. Dentre esses impactos, ficou mais evidente a desigualdade social referente 

ao acesso e conexão tecnológica, o que provocou uma grande dificuldade tanto para escola, 

professores, quanto para pais e alunos que precisaram buscar estratégias na inclusão, interação e 

desenvolvimento por meios remotos. 

Diante desse pressuposto, este trabalho apresentou meios de interação professor-aluno 

que facilitassem o vínculo remoto, embasado no conteúdo teórico de maneira dinâmica e 

interativa, auxiliando os alunos e professores a interagir e viabilizar o ensino e a aprendizagem. 

Destaca-se que é de suma importância criar e elaborar novos comportamentos na 

educação, diante as tensões provocadas pela pandemia e as divergências das tecnologias 

digitais. As intervenções contribuíram para uma melhor interação professor e aluno diante das 

dificuldades enfrentadas no domínio tecnológico e na utilização de plataformas que contribuíssem 

para futuros estudos no desenvolvimento de atividades remotas. Ressalta-se a importância 

inclusão tecnológica para que assim os profissionais, alunos e a instituição educativa possam se 
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reinventar e aprender a utilizar ferramentas digitais que sirvam de suporte diante das dificuldades 

que estão enfrentando.  

Para além das dificuldades tecnológicas, havia um sofrimento psíquico associado à 

problemática ocasionada pela pandemia. Aqui se destaca as várias possibilidades de atuação do 

psicólogo escolar, portanto foi realizada uma escuta psicológica. Foram realizados agendamentos, 

escuta, acolhimento aos professores e posteriormente encaminhamento para tratamento 

psicoterápico, além de uma palestra sobre emoções em tempos de pandemia. 

Pensar nas novas variáveis, administrar o novo, faz parte da inovação científica. Este 

trabalho proporcionou uma interlocução metapsicológica, correspondendo um saber aberto a 

experiências, diante dos conceitos e vivências, compreendendo as novas revisões, oferecendo um 

espaço para a reflexão acerca da prática o psicólogo escolar. 
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Capítulo 9 

PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL POR MEIO DO PLANTÃO PSICOLÓGICO ONLINE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
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RESUMO 
A pandemia do Covid-19 acarretou mudanças significativas para a população mundial, na forma 
de se comunicar, trabalhar, comprar, estudar e até mesmo de se relacionar. O presente trabalho 
tem como objetivo apresentar o relato da experiência de um plantão psicológico online realizado 
pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) entre outubro de 2020 a fevereiro de 2021. 
Foram abordadas as concepções sobre o Acolhimento Psicológico na Saúde Mental, e em 
seguida a apresentação da descrição do plantão psicológico da UFSB. Conclui-se que a partir dos 
dados apresentados, a existência de uma lacuna quando se refere ao acolhimento na saúde 
mental. Verificou-se que, no contexto da pandemia, o Plantão Psicológico Online tem papel 
fundamental no atendimento e acolhimento das urgências subjetivas da comunidade, uma vez que 
a postura do terapeuta em acolher a pessoa que busca esse tipo de atendimento, é de “estar 
junto” ouvindo suas demandas.  
Palavras-Chave: Acolhimento Psicológico; Covid-19; Plantão Psicológico; Saúde Mental. 
 
ABSTRACT 
The Covid-19 pandemic has brought about significant changes for the world population, in the way 
they communicate, work, buy, study and even relate. The present work aims to present the 
account of the experience of an online psychological shift carried out by the Federal University of 
Southern Bahia (UFSB) between October 2020 and February 2021. The conceptions about 
Psychological Reception in Mental Health were addressed, and in followed by the presentation of 
the description of the psychological duty at UFSB. It is concluded that from the data presented, the 
existence of a gap when referring to the reception in mental health. It was found that, in the context 
of the pandemic, the Online Psychological Service plays a fundamental role in meeting and 
welcoming the subjective urgencies of the community, since the therapist's attitude in welcoming 
the person who seeks this type of care, is to “be together ”Listening to their demands. 
Keywords: Psychological Reception; Covid-19; Psychological duty; Mental health. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O surto de coronavírus (COVID-19), originado em dezembro de 2019 em Wuhan (China), 

infectou mais de dez milhões de pessoas e resultou em mais de 580.000 mortes em todo o mundo 

(BAIG et al., 2021). A pandemia desencadeou respostas de políticas governamentais, como 

fechamentos obrigatórios e bloqueios, e acarretou mudanças significativas para a população 

mundial, na forma de se comunicar, trabalhar, comprar, estudar e até mesmo de se relacionar. 

Devido ao alto índice de contaminação e o escasso conhecimento sobre as formas de 

contenção, a inexistência de vacinas e alternativas terapêuticas, muitos países implementaram 

diversas medidas para reduzir o contágio. Entre as medidas implementadas estão incluídas, o 
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isolamento social, higienização das mãos, utilização de máscaras faciais e distanciamento social, 

fechamento de escolas e universidades, comércios de rua e comércio não essencial, proibição de 

eventos que promovam aglomerações. Além disso, foram adotadas medidas restritivas como a 

proibição da circulação nas ruas, instituição do toque de recolher e em alguns lugares lockdown 

(em português bloqueio total ou confinamento). 

Embora as recomendações de medidas restritivas fossem alternativa mais viável para o 

achatamento da curva de contágio, por outro lado acarretou consequências para a saúde mental e 

o bem-estar emocional, tanto em curto quanto longo prazo. Pois, serão necessários esforços 

imediatos focados em prevenção e intervenção direta para lidar com o impacto da pandemia na 

saúde mental individual e populacional. Além disso, no contexto da pandemia da COVID-19, 

parece provável o aumento substancial de ansiedade e depressão, uso de substâncias químicas, 

solidão e violência doméstica; e com as escolas fechadas, existe uma possibilidade de aumento 

de maus-tratos infantil (GALEA et al., 2020).  

Para mitigar os efeitos negativos da pandemia na saúde mental são necessárias 

planejamento de intervenção psicológica como estratégia de enfrentamento da pandemia, 

inclusive para o fortalecimento das ações de natureza médica, entretanto, devido a situação de 

medidas de distanciamento social é urgente encontrar novas formas de intervenção psicológica. 

As intervenções psicológicas foram marcadas por seu caráter normatizador, elitista, e 

distante das discussões nas políticas públicas no cenário nacional. A psicoterapia sempre foi 

manejada de forma presencial, e apesar da autorização para o atendimento online, tal modalidade 

de intervenção não era encorajada, e por vezes desconhecida da maioria dos profissionais de 

psicologia. Devido a situação de exceção da pandemia de COVID-19 os atendimentos presenciais 

foram suspensos, sendo imperativo a continuidade dos atendimentos com o uso das tecnologias 

da informação e da comunicação (TICs), visto a importância do suporte e do apoio psicológico as 

pessoas em sofrimento psíquico.   

O atendimento Psicológico online é regulamentado pela resolução n° 11, de 11 de maio 

de 2018, que dispõe sobre a prestação de serviços psicológicos realizados por meio das 

Tecnologias da Informação e da comunicação (TICs).A situação da pandemia, o Conselho Federal 

de Psicologia (CFP) suspendeutemporariamente os artigos 3º, 4º, 6º, 7º e 8º da resolução nº 11, 

11 de maio de 2018, que retratam a impossibilidade do atendimento onlineem questões de 

urgência, emergênciae desastres.Como resposta, ao novo contexto da pandemia, e da 

impossibilidade de permanecer com os atendimentos presenciais, além da crescente demanda da 

comunidade por atendimento psicológico. O plantão psicológico online da UFSB surge como um 

projeto de extensão e pesquisa, voltado ao atendimento psicológico da comunidade em tempos de 

pandemia, ao mesmo tempo em que discuti sobre a efetividade do serviço no acolhimento das 

demandas relativas ou não com a pandemia do Covid-19. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o relato da experiência de um plantão 

psicológico online realizado pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) durante a 

pandemia de Covid-19 entre outubro de 2020 a fevereiro de 2021. O texto irá abordar as 
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concepções sobre o Acolhimento Psicológico na Saúde Mental, e em seguida apresentação a 

descrição do plantão psicológico da UFSB. 

 

ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO NA SAÚDE MENTAL 

 

O Acolhimento é uma prática comum no campo da saúde mental, caracterizando-se como 

uma tecnologia do cuidado com foco no alívio imediato de sofrimento (QUADROS; CUNHA; 

UZIEL, 2020). Nem sempre as ações de acolhimento são referenciadas e demarcadas com 

importância, pois dentro do rol de atuações do psicológico, sempre é dado mais relevância para a 

psicoterapia. Contudo, é necessário aprofundar o debate sobre a função do acolhimento 

psicológico, inclusive nas políticas públicas de assistência a saúde mental. 

De acordo com Política Nacional de Humanização (PNH), 

Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de 
saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e 
usuários/ populações. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído 
de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a 
construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as 
equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva (BRASIL, 
2013, p.08). 

 

Nesse contexto, podemos compreender o acolhimento como uma proposta voltada para a 

melhoria das relações entre os serviços de saúde e osusuários, primando-se pela escuta, pelo 

processamento da demanda dos sujeitos e, quando possível, pela resolução imediata do problema 

(TESSER et al., 2010). 

A literatura dedicada à temática faz referência contínua à prática do Acolhimento no 

interior de equipes de saúde multidisciplinares, não existindo uma diferenciação no que tange as 

práticas específicas promovidas por categoria profissional, em especial a prática do Acolhimento 

realizado por psicólogos. Os entraves envolvem principalmente o fato de que o termo 

“Acolhimento” por não ser circunscrito a uma teoria psicológica específica (embora o termo esteja 

disseminado e seja de uso frequente pelos psicólogos) acaba sendo empregado de maneiras 

distintas, a depender do contexto em que o profissional atua (ALEXANDRE et al., 2019). 

No que tange ao acolhimento realizado no campo da Saúde mental, podemos encontrar o 

termo referindo-setanto como postura ética do terapeuta, quanto serviço de atendimento 

psicológico. 

De acordo com Neumann e Zordan (2011), o acolhimento psicológico pode ser definido 

como:  

Uma prática de estágio, é realizado de acordo com as abordagens sistêmica, 
psicanalítica e cognitivo-comportamental e tem como objetivo abrir um espaço de 
escuta e compreensão para os sujeitos que buscam o Centro de Psicologia Aplicada. 
Nesse sentido, busca conhecer o motivo da procura, avaliar o funcionamento do 
indivíduo e de sua família, criar hipóteses diagnósticas, delinear sua rede de apoio e 
investigar as forças e fraquezas que possuem para lidar com o problema que está 
sendo enfrentado, bem como as estratégias utilizadas anteriormente para tentar 
solucioná-lo. Além disso, procura identificar o tipo de tratamento indicado para cada 
caso, realizar os encaminhamentos necessários e, também, esclarecer as dúvidas 
sobre estes encaminhamentos e os procedimentos seguintes (p.500). 
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Portanto, o acolhimento psicológico pode ser entendido como um serviço dentro de uma 

instituição que busca a organização e o planejamento de acordo com a demanda apresentada 

pelo paciente. Tem como objetivo encaminhar a pessoa para o serviço mais adequado a sua 

demanda, visando atender com maior agilidade, e com aproximação das necessidades daqueles 

que procuram o serviço (GOMES, 2009). 

Já o acolhimento como postura se caracteriza pela posição do terapeuta em “estar junto”, 

da escuta sem julgamento e oferta de ambiente seguro para promoção da Saúde Mental. A escuta 

deve estar pautada no respeito e solidariedade e isenta de julgamento e juízo de valor, a fim de 

que seja assegurado, um espaço acolhedor em que a pessoa possa expressar seus sentimentos e 

experiência que lhe causa sofrimento psíquico (WERBA, 2013). 

Muitas vezes os terapeutas idealizam a necessidade de estar amparado por diferentes 

técnicas e instrumentos para dar uma resposta as demandas que a pessoa procura em 

atendimentos psicológicos. Acolher para Gomes (2009, apud NEUMANN e ZORDAN, 2011 p. 

499) “prevê o deslocamento do foco de atenção do entrevistador, transferindo o da priorização do 

saber técnico para o olhar sobre o sujeito e o seu sofrimento”, pois o processo de acolhimento é 

muito mais do que receber, ouvir a demanda, é preciso ter a capacidade de lidar com a 

diversidade de demandas e de pessoas que buscam o serviço e, sobretudo lidar com as novas 

Tecnologias de Comunicações e suas limitações. 

 Uma das formas de acolhimento comum nas instituições é o Plantão Psicológico, que se 

caracteriza por um atendimento pontual de acolhimento, em momento específico, para auxiliar a 

pessoa lidar melhor com as situações da vida (CHAVES e HENRIQUES, 2017).  

Historicamente, o Plantão Psicológico teve início a partir do Serviço de Aconselhamento 

Psicológico (SAP) do Instituto de Psicologia da USP fundado em 1969, pelas mãos de Rachel Léa 

Rosenberg e Oswaldo de Barros Santos. Diretamente, baseadana Abordagem Centrada na 

Pessoa (ACP) desenvolvida por Carl Rogers, psicólogo norte americano, com o objetivo de 

oferecer a formação de psicólogos, a pesquisa e o atendimento à comunidade. Teve início a partir 

da psicanálise de Freud e o behaviorismo de B. F. Skinner no final da década de 50 e início da 

década de 1960 nos Estados Unidos. Carl Rogers sempre enfatizou a relação com a pessoa 

humana como fator primordial na estruturação de qualquer conhecimento sobre o fenômeno 

psicológico (BEZERRA & BEZERRA, 2012). 

Essa relação se baseia na compreensão do ser humano em sua totalidade, 

compreendendo seu contexto, suas necessidades, sentimentos e dificuldades, de forma particular 

e única. Compreendendo de que forma o ser humano percebe e vive cada situação. Neste 

momento atual essa medida se faz necessária a qualquer ação de acolhimento em nosso campo 

de atuação. 

Diante da necessidade atual da sociedade brasileira o Serviço de Plantão Psicológico 

Online mostra-se apropriado para lidar com as emergências ocasionadas ou agravadas pela 

pandemia, oferecendo ajuda psicológica para momentos de crise, sem necessidade de 

agendamento prévio. Nesse sentido, o principal objetivo do Plantão Psicológico é “auxiliar na 
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resolução de conflitos psicológicos, focando em questões emergentes/urgentes, as quais nem 

sempre precisam de acompanhamento prolongado” (FURIGO ET AL., 2006, p. 87). 

Ainda de acordo com os autores supracitados, no contexto do Plantão Psicológico, o 

termo acolhimento pode ser entendido como uma profunda crença na capacidade do indivíduo em 

enfrentar e superar suas próprias crises, ainda que, no momento da busca do atendimento, a 

resolução de seus problemas pareça longínquo e inexistente. Dessa forma, “o plantonista crê que 

a saída, está no indivíduo” (FURIGO ET AL., 2008, p. 87). 

Sendo assim, podemos inferir que o acolhimento enquanto postura ética do terapeuta 

consiste na confiança que o terapeuta tem na capacidade do cliente para resolver, de maneira 

autônoma os seus próprios problemas. O terapeuta não intervém, pois o papel do terapeuta é 

somente o de criar um clima interpessoal que promova a liberação da tendência atualizante do 

cliente (FREIRE, 2000). 

Dessa forma, o atendimento em Plantão propõe:  

"(...) facilitar uma maior compreensão da pessoa e da sua situação imediata. O 
plantonista e o cliente vão juntos procurar no ‘momento-já' as potencialidades 
inerentes que podem estar adormecidas ou que precisem ser deflagradas a partir de 
uma relação calorosa, sem julgamentos, onde a escuta sensível e empática, a 
expressividade do plantonista e seu genuíno interesse em ajudar, desempenham papel 
primordial" (TASSINARI, 1999, p.55). 
 
 

Por vezes, a atitude do terapeuta em dizer tão somente “estou aqui para te ouvir sem 

julgar, esse é uma espaço seu”, e estar verdadeiramente com o outro, será mais terapêutico que 

qualquer técnica ou conhecimento, e esse retorno é feito pelo próprio cliente ao dizer “ É, eu 

estava precisando mesmo de alguém para me ouvir e que não me julgasse” ou “Foi tão bom 

conversar com você, estou me sentindo bem melhor agora”.Às vezes parecem frases tão clichê, 

mas no encontro verdadeiro com o outro, é isso, é se doar ao outro de tamanha forma, que não 

importa a técnicas A ou B, que usei, mas do quanto eu estava disposta há estar naquele 

momento. 

Nesse sentido Rogers (1983), descreve esses momentos como: 

Nestas ocasiões, a minha presença, simplesmente, libera e ajuda os outros. Não há 
nada que eu possa fazer para provocar deliberadamente essa experiência, mas 
quando sou capaz de relaxar e de ficar próximo do meu âmago transcendental, 
comporto-me de um modo estranho e impulsivo na relação, que não posso justificar 
racionalmente e que não tem nada a ver com meus processos de pensamento. Mas 
esses estranhos comportamentos acabam sendo corretos, por caminhos bizarros: 
parece que meu espírito alcançou e tocou o espírito do outro. Nossa relação 
transcende a si mesma e se torna parte de algo maior. Então, ocorrem uma 
capacidade de cura, uma energia e um crescimento profundos. (p.47) 

 

Apostura de acolher do terapeuta facilita o processo de crescimento do cliente, e para isso 

é preciso que o terapeuta se coloque no lugar do outro, que reconheça a si mesmo e que acredite 

na capacidade humana de desenvolvimento, de estaremprocesso de mudança constante, a fim de 

desenvolver suas potencialidades, e reconhecer que cada ser humano é capaz de escolher a 

melhor direção da sua própria história, assim o cliente volta a ter fé e acreditar no seu próprio 

processo e nas suas capacidades. 
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ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO ONLINE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

 

O serviço de plantão psicológico online da UFSB é uma ação de acolhimento para 

questões emergenciais relacionadas ou não a pandemia do Covid-19 com objetivo de ofertar um 

espaço de escuta empática e qualificada, uma vez que na oferta desse tipo de atendimento 

psicológico “[...] a atitude do psicólogo é de acolhimento ao cliente de uma forma empática, 

buscando compreendê-lo, respeitando seus limites e procurando ampliar suas possibilidades” 

(YEHIA, 2004, p. 68). 

Além disso, o Platão Psicológico Online (PPO) da UFSB é um projeto de ensino, pesquisa 

e extensão realizado pela Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Paulo Freire, localizado 

em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, em parceria com as instituições de ensino 

superior: UFSB, UFBA, UFABC e UESC. O atendimento psicológico é gratuito e realizado por 

profissionais de Psicologia com inscrição ativa no Conselho Regional de Psicologia e autorização 

para atendimento mediado por tecnologias de informação e comunicação. 

Nessa iniciativa de articulação entre ensino-pesquisa-extensão, surge o Curso de 

Aperfeiçoamento em Plantão Psicológico Online (CAPP) com o objetivo de contribuir com a 

formação complementar de psicólogos para atuação clínica por intermédio de tecnologias da 

informação e comunicação, ao mesmo tempo em que oferta um serviço de apoio psicológico 

emergencial à população. O Curso é composto por três componente curriculares: CC Atendimento 

Psicológico em Plantão Psicológico; CC Plantão Psicológico: aspectos teóricos, técnicos e éticos e 

CC Produção Acadêmica e Científica. Cada plantonista deverá cumprir 4 horas em atendimentos 

e mais 2 horas em supervisão semanalmente, ao longo de 20 semanas.“É por meio da supervisão 

que o estudante de Psicologia pode efetivamente se formar, trazer seus medos quanto ao 

atendimento realizado, articular, por meio da prática, os conhecimentos adquiridos ao longo da 

graduação, escutar as experiências dos colegas e aprender com elas” (SEI; PAIVA, 2011, p. 10-

11). 

Para ter acesso ao plantão, inicialmente o usuário precisa realizar o preenchimento de um 

formulário de inscrição e aguardar o contato da equipe por meio de e-mail ou telefone, em 

seguida, cada usuário era encaminhado para o psicólogo plantonista de acordo com a 

disponibilidade de dia e horário colocado no formulário. Nesse formato, nem sempre o usuário era 

atendido de forma imediata.  

Em dezembro de 2020, o formato de agendamento passou por um projeto piloto, o qual 

consistia em disponibilizar um número de WhatsApp, o qual os usuários poderiam entrar em 

contato com a secretária do Plantão Psicológico Online (PPO) e solicitava o atendimento 

psicológico, e imediatamente seria encaminhado para uns dos plantonistas disponível naquele 

momento. Esse novo formato teve um impacto tão positivo que o PPO passou a ser realizado 

somente nessa modalidade. Os plantonistas disponibilizávamos os dias da semana e turno para 

os atendimentos, para que o plantão tivesse profissionais suficientes para disponibilizar o serviço 
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à população era preciso no mínimo três plantonistas disponíveis por turno. Dessa maneira, o 

plantão estava disponível para a comunidade nas segundas, terças, quartas e quintas-feiras.  

Uma vez encaminhado para o plantonista, os atendimentos eram realizados em diferentes 

meios de comunicação, por meio de mensagens detexto, voz e vídeo, através de aplicativos de 

comunicação como: WhatsApp, Zoom, Google Meet, entre outros.  

Durante a experiência no plantão psicológico online foram realizadas acolhidas para 

demandas relacionadas ou não com a pandemia não. Com objetivo de ajudar a pessoa a 

compreender melhor os seus problemas, desenvolver mais consciência sobre si e sobre sua 

realidade, o que é necessário para aumentar a autonomia da pessoa para buscar os meios e os 

recursos necessários para tomar suas decisões, lidar com as suas queixas e com os seus 

desafios da vida cotidiana. 

Os atendimentos iniciavam com a apresentação do profissional de psicologia, com 

explicação sobre o funcionamento do plantão, ressaltando que esse é um momento da pessoa, 

que o tempo será ilimitado, podendo acontecer por até mais de duas horas, ressaltando que os 

atendimentos eram sigilosos e isento de julgamento e a possibilidade de marcarmos um retorno, 

caso haja necessidade. 

O começo era bem definido, pois continha informações necessárias, após dada a palavra 

ao cliente, a condução era bem diferente de um para outro, uma vez que, cada pessoa chegava 

ao atendimento traziam diferentes demandas. Assim, alguns precisavam de um bom tempo para 

falar, nesses casos permanecia em atenção ao que era dito, concordando em alguns momentos, 

deixava a pessoa aliviar a angústia através da fala. Já outros clientes necessitavam ouvir palavras 

de conforto, de esperança, nesses casos identificamos os recursos estratégicos que a pessoa 

havia utilizado em outros momentos e avaliamos juntos a efetividade dessa estratégia atualmente, 

ou buscamos novas estratégias de enfrentamento. 

Posto isso, reforço aqui que o acolhimento realizado se configura como um campo 

relacional, onde a postura do terapeutade confiança na capacidade do cliente para resolver seus 

próprios problemas, tem papel fundamental para promover o crescimento pessoal do cliente. A 

partir daquilo que acredito enquanto ser humano e na capacidade que cada um tem para atingir a 

realização pessoal. E isso, precisa ser sinalizado para cliente, ou de alguma forma ele tem que 

perceber que essa confiança é genuína. E muitos clientes quando percebem essa postura nos 

pergunta “você acredita mesmo que eu consigo?”, e muitas vezes essa afirmação será o ponto de 

partida para que o cliente volte a acreditar nele mesmo.  

Outro ponto importante é, que apesar da limitação das Tecnologias de Informações e 

Comunicações – TICs, a postura como oterapeuta se coloca no vídeo, o tom de voz, e a atitude 

empática ajudam na formação do vínculo no momento do rapport, o que é fundamental para um 

acolhimento efetivo.  

 

Acolher neste momento torna-se, então, um processo circular e espiralado pela 
abertura ao novo, visto que a experiência compartilhada permeia de forma concreta 
nossos esforços e nossa existência frente à pandemia. Atuamos na fronteira onde o 
contato alcança novas dimensões sensoriais mediadas pelos dispositivos eletrônicos, o 
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contágio se faz pelas trocas de ideias e emoções e o encontro se transforma em 
potência. Uma potência afirmativa que ratifica a noção de acolher como permanecer, 
estar presente, testemunhar, ficar, sustentar o momento e, portanto, produzir vida 
diante da possibilidade da perda e da morte, sem negá-las como possibilidade. 
(QUADROS; CUNHA; UZIEL, 2020 p. 8). 

 

Portanto, o acolhimento no Plantão Psicológico Online consiste em uma profunda crença 

na capacidade do indivíduo enfrentar e superar suas próprias crises, possibilita um “estar com” 

que perpassar pelo reconhecimento e validação dos sentimentos e das queixas que a pessoa traz 

como real e singular. 

Cabe ressaltar, que, uma nova prática clínica como o Plantão Psicológico Online 

possibilita um maior desenvolvimento do profissional, além de ampliar o interesse na área de 

pesquisa e de proporciona a comunidade o acesso ao atendimento psicológico, principalmente 

nos momentos de crise. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O surgimento do COVID-19 é um sério problema de saúde pública global. A direção futura 

da epidemia é desconhecida. A dimensão do surto dependerá da redução da transmissão, o que 

atualmente significa utilizar medidas tradicionais de saúde pública. Isso inclui rastreamento de 

contato e quarentena de casos ou, às vezes, quarentena de localidades. Os programas de 

promoção da saúde devem enfatizar a prevenção de multidões, a lavagem e higiene das mãos e 

testes extensivos de pessoas em risco. O desenvolvimento da vacina é um processo lento, e 

levará um ano (s) até que possa se tornar um componente das intervenções de saúde pública 

(BINNS; LOW; KYUNG, 2020) 

Tendo em vista os dados apresentados, pode-se inferir que há uma lacuna quando refere-

se ao acolhimento na saúde mental, além dos poucos estudos sobre esse assunto no campo da 

psicologia, podemos encontrar uma vasta literatura na área da Saúde Pública, em especial, na 

Atenção Básica. 

Cabe ressaltar que ainda no que tange a Saúde Mental, o acolhimento apresenta 

conceitos diferentes a depender do contexto de atuação do Terapeuta, sendo assim, observa-se a 

necessidade de buscar a diferenciação entre os diferentes termos que apesar de ter algumas 

similaridades quanto à postura do terapeuta, diferem principalmente quanto aos objetivos. 

No Plantão Psicológico, o acolhimento se configura como uma importante ferramenta 

terapêutica, uma vez que a postura do terapeuta em acolher a pessoa que buscar esse tipo de 

atendimento, é de “estar junto” ouvindo suas demandas, estratégias de enfrentamento utilizadas, e 

fortalecendo a esperança diante de todo sofrimento psíquico.  

Cabe relacionar, que no contexto da pandemia do covid-19, o Plantão Psicológico tem 

papel fundamental no atendimento e acolhimento das urgências subjetivas da comunidade, 

principalmente porque estas urgências se tratam de um medo real de contaminação, de 

incertezas, de perdas econômicas e sociais. Dessa forma, a postura adotada pelo terapeuta de 

legitimar os sentimentos e anseios da pessoa, e sinalizar para ela, os seus principais recursos 
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emocionais para conseguir lidar com esse sofrimento, favorecendo na promoção de Saúde 

Mental. 

É importante destacar que uma nova prática clínica como o Plantão Psicológico Online 

possibilita um maior desenvolvimento do profissional, além de ampliar o interesse na área de 

pesquisa e de proporciona a comunidade o acesso ao atendimento psicológico, principalmente 

nos momentos de crise. Deste modo, conclui-se que este estudo não esgota o assunto, apenas 

levanta alguns dados sobre a prática do Plantão Psicológico Online na UFSB no contexto da 

pandemia, que a cada dia busca se consolidar. 
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Capítulo 10 

RESGATANDO A PSICOLOGIA POPULAR COMO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA DE COVID-19 JUNTO ÀS FAVELAS 

RESCUING POPULAR PSYCHOLOGY AS A STRATEGY TO FACE THE COVID-19 PANDEMIC IN THE FAVELAS 

 

Carlos Alberto Dames França da Silva1 
Juliana Pereira da Silva1 

 

RESUMO 
Este artigo teve como objetivo apresentar possibilidades para que a Psicologia possa auxiliar a 
favela e sua população no enfrentamento da Covid-19. Para isto, foi necessário apontar, através 
de um estudo bibliográfico, como se deu o processo de construção das favelas no Brasil, quais as 
características biopsicossociais que compõem a população das favelas e como as desigualdades 
sociais, somadas a pandemia, colocam em risco essa população. Entendendo que tais 
desigualdades corroboram no adoecimento mental dos favelados, apresentamos a Psicologia 
Popular, teorizada por Cezar Wagner de Lima Góis, como possibilidade de promover ações 
potencializadoras de resistência já existentes nesses espaços de forma interseccional e não 
colonizadora. 
Palavras-chave: Favela. Pandemia. Covid-19. Saúde Mental. Psicologia Popular. 
 
ABSTRACT 
This article aimed to present possibilities for Psychology to help the favela and its population in 
facing Covid-19. For this, it was necessary to point out, through a bibliographic study, how the 
process of building the favelas in Brazil took place, what are the biopsychosocial characteristics 
that make up the population of the favelas and how the social inequalities, added to the pandemic, 
put this population at risk. Understanding that such inequalities corroborate the mental illness of 
the favela dwellers, we present Popular Psychology, theorized by Cezar Wagner de Lima Góis, as 
a possibility to promote actions that enhance resistance already existing in these spaces in an 
intersectional and non-colonizing way. 
Keywords: Favela. Pandemic. Covid-19. Mental health. Popular Psychology. 
 

Introdução 

 

A pandemia do novo Coronavírus iniciou-se na virada do ano de 2019 para 2020 e é 

estendida até os dias de hoje em todo o globo. Esse contexto significativo chega ao Brasil 

colocando em evidência muitas questões sociais que já vinham sendo discutidas (SIMÃO, 2020), 

destacando de forma inegável as desigualdades presentes na sociedade contemporânea 

brasileira. 

Compreendendo que, geograficamente, as pessoas em maiores situações de 

vulnerabilidade social se localizam nas favelas, tem-se como objetivo discutir, através de um 

estudo bibliográfico, de que forma a Psicologia pode colaborar para o enfrentamento da pandemia 

da Covid-19 dentro desses espaços. Para o objetivo ser alcançado, mostrou-se indispensável 

apresentar quem e como são as pessoas que compõem esse contexto, a fim de considerar que os 
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atravessamentos sociais também são fatores constituintes da identidade desses indivíduos e, 

logo, irão refletir no estabelecimento de sua saúde mental (ALVES; RODRIGUES, 2010).  

Também foi observada a necessidade de descrever brevemente acerca do processo 

histórico em que nascem as favelas, e assim, ser possível analisar o contexto atual desses 

espaços somados a pandemia. Ressalta-se que foi um desafio para esta pesquisa fazer o 

levantamento destes dados. Construções e registros textuais sobre o início do processo de 

favelização são escassas, além das estimativas e estatísticas serem conflitantes. Pode-se pensar 

que tais aspectos podem ser consequências do apagamento histórico que o povo periférico sofre 

(PETTI, 2020), e isso é refletido nas pesquisas acadêmicas e dados numéricos. 

Ambos os autores, antes de serem profissionais de saúde mental, são indivíduos 

provenientes de favelas localizadas no município do Rio de Janeiro. Atentam-se pela necessidade 

de trazer o tema em discussão sob o olhar de quem vem de dentro desses espaços e somando 

para um conhecimento científico que considere maiores possibilidades de vivências e 

subjetividades. 

A princípio, é necessário compreender que a favela é um espaço constantemente visto de 

forma negativa e marginalizada pelo olhar de quem, geralmente, não faz parte desse meio. Isso 

ocorre por consequência dos estigmas deixados pela hegemônica segregação espacial que 

resultou na construção das favelas (LOPES, 2009), como será visto a seguir, porém, esse olhar 

não será reproduzido neste texto. Neste artigo, será apresentado o termo “favelado”, que muitas 

vezes é colocado para agrupar e nomear “tudo aquilo que a elite repudia” (FERREIRA, 

2017), como proposta de ressignificar esses estereótipos. 

Devemos entender o favelado não só como quem mora nos morros e favelas . Ser “cria2 

da favela”, a partir de uma perspectiva interna, significa fazer parte de um cotidiano que carrega 

um conjunto de símbolos e práticas culturais através de perspectivas ancestrais que visam a 

organização, a manutenção, o fortalecimento e a sobrevivência desses espaços (e de quem vive 

nele), garantindo, desta forma, o aquilombamento em contextos contemporâneos (DÓRIA, 2020). 

Portanto, sempre que encontrar a palavra “favela” e todos os seus sinônimos e derivações durante 

a leitura deste artigo, é importante considerar a perspectiva que aqui é colocada, com finalidade 

de compreender este ambiente como possibilidades que vão além dos marcadores sociais que 

carrega. 

 

A construção das favelas 

As favelas representam e manifestam, no espaço geográfico das cidades, o contexto de 

desigualdade social, tendo em vista que a população economicamente desfavorecida reside 

nessas áreas mais precárias. E como podemos compreender, historicamente, esse contexto de 

desigualdade que passou a se apresentar de forma mais acentuada nessa localidade específica? 

                                                             
2 Expressão popular usada para definir o indivíduo que nasce, cresce e vive nas favelas, conhece o ambiente e é 
reconhecido por ele. Fonte: https://www.dicionariopopular.com/significado-giria-
cria/#:~:text=Um%20dos%20termos%20mais%20comuns,conhecendo%20a%20todos%20nas%20redondezas. 
Acesso em: 03 fev. 2021. 

https://www.dicionariopopular.com/significado-giria-cria/#:~:text=Um%20dos%20termos%20mais%20comuns,conhecendo%20a%20todos%20nas%20redondezas
https://www.dicionariopopular.com/significado-giria-cria/#:~:text=Um%20dos%20termos%20mais%20comuns,conhecendo%20a%20todos%20nas%20redondezas
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Como nos traz Queiroz Filho (2011) em “Sobre as origens da favela”, a favela pode ser 

considerada efeito da rápida expansão populacional e do déficit habitacional do Rio de Janeiro no 

final do século XIX. Os principais acontecimentos que contribuíram para esse fenômeno foram: a 

abolição da escravatura; o fim das Guerras do Paraguai e de Canudos; e as crises da agricultura. 

No Brasil, a origem das favelas remonta ao período colonial da escravatura, onde pessoas 

escravizadas, fugitivas ou recém libertas, passavam a ocupar as áreas mais afastadas das 

cidades como os “morros”. Conforme nos mostra Campos (2005), o Rio de Janeiro foi “Do 

Quilombo à Favela” quando é falado sobre o processo de nascimento das periferias. A produção 

do espaço criminalizado no Rio é fruto do processo intenso de descaso, preconceito e interesses 

políticos que culminou na situação atual desses centros urbanos. O autor traça as semelhanças 

estruturais dos quilombos que se assemelham ao que chamam de “núcleos favelados” e essa 

herança fica explícita nos espaços de resistência, cultura e enfrentamento da violência que as 

favelas representam, assim como nos períodos coloniais que os quilombos representavam. 

Muitas das favelas brasileiras surgiram devido ao processo acelerado de urbanização que 

o país passou ao longo do século XX, quando a mecanização do campo e a industrialização do 

país estimularam o fenômeno do êxodo rural, os habitantes dos campos saem de seus locais de 

origem para habitar as cidades em locais marginalizados como as periferias, mas que encontram-

se mais próximos às indústrias (QUEIROZ FILHO, 2011). 

 

Interseccionando o favelado 

Entende-se que a favela é o lugar onde a desigualdade social se manifesta sendo 

habitada pelas pessoas que mais são afetadas por este contraste. Dessa forma, o interesse é 

destrinchar quem são essas pessoas, em função de apontar qual a classe, raça, gênero e 

sexualidade constroem a maioria dos favelados. Incluindo quais opressões advindas de cada uma 

dessas categorias podem se interseccionar, agravando as vulnerabilidades que viver numa 

periferia em um contexto pandêmico pode acarretar. 

O conceito da interseccionalidade foi elaborado pelas feministas negras, em 1980, e 

constitui-se em uma ferramenta teórico-metodológica fundamental para difundir análises que se 

atentem aos processos de interação entre relações de poder e categorias como gênero, classe e 

raça (RODRIGUES, 2015). A definição de Sirma Bilge nos esclarece bastante sobre o termo: 

 

A interseccionalidade remete a uma teoria transdisciplinar que visa apreender a 
complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio de um 
enfoque integrado. Ela refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes eixos 
da diferenciação social que são as categorias de sexo/gênero, classe, raça, etnicidade, 
idade, deficiência e orientação sexual. O enfoque interseccional vai além do simples 
reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão que opera a partir dessas 
categorias e postula sua interação na produção e na reprodução das desigualdades 
sociais (Bilge, 2009, p. 70). 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em seu informativo “Desigualdade 

social por cor ou raça no Brasil” expõe como a população preta ou parda possui graves 

desvantagens em relação à branca no que tange às seguintes dimensões: mercado de trabalho, 
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distribuição de renda, condições de moradia, educação, violência e representação política (IBGE, 

2018). 

Esse documento compila dados como a proporção de pessoas que habitam os 

aglomerados subnormais (forma de ocupação irregular de terrenos para fins de habitação em 

áreas urbanas, geralmente, caracterizados por um padrão urbanístico irregular e carência de 

serviços públicos essenciais, comuns nas periferias) por raça. Desse modo, o Censo Demográfico 

de 2010 verificou que em São Paulo e Rio de Janeiro a chance de uma pessoa preta ou parda 

residir nessas localidades era mais do que o dobro da verificada entre as pessoas brancas. E 

aponta que “No Município do Rio de Janeiro, 30,5% das pessoas pretas ou pardas residiam em 

aglomerados subnormais, ao passo que o percentual registrado entre as pessoas brancas foi 

14,3%” (IBGE, 2018, p. 5). 

O IBGE também analisa outras formas de moradias inadequadas e nota que o 

adensamento domiciliar excessivo ocorreu entre as pessoas pretas ou pardas com uma 

frequência de 7,0%, quase duas vezes maior do que entre as brancas, 3,6%. O adensamento 

domiciliar excessivo caracteriza-se por situações em que há mais de três moradores por cômodo, 

utilizado como dormitório no domicílio, muito comum nas favelas. 

As opressões de gênero também se mostram frequentemente associadas às de raça nas 

periferias, a realidade periférica de mulheres pretas que comandam lares mostra que 63% desses 

lares estão abaixo da linha da pobreza (MARTINS et al. 2019). 

Os dados do monitor da violência, disponibilizados no site do G1 e coletados no primeiro 

semestre de 2020, já em um contexto pandêmico, mostra que o número de assassinato de 

mulheres aumentou nesse momento e que 75% desses assassinatos são de mulheres pretas. São 

as mulheres negras, pobres e periféricas que são as maiores vítimas de violência nesse contexto, 

sendo 60% das mortes por feminicídio e 52% das vítimas de estupro. Os especialistas ainda 

apontam que esses dados são subnotificados e que a porcentagem de violência contra mulheres 

negras e periféricas provavelmente são maiores, mas por conta da maior dificuldade de acesso à 

serviços e maior situação de vulnerabilidade, são as que menos denunciam (REIS et al. 2020). 

Podemos pensar também em outras violências e opressões que, interseccionadas, 

agravam a exposição de cidadãos periféricos às consequências da pandemia como a situação de 

indivíduos LGBTQI+. Principalmente as transsexuais e travestis que estão mais expostas à 

violência, prostituição e sofrem pela discriminação do acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 

2013). Esses dados apontam que as desigualdades sociais, opressões raciais e patriarcais são 

fatores que atravessam sujeitos periféricos, reforçando a importância da interseccionalidade como 

norte nos estudos e ações junto a essas populações. Considerando esse conceito, podemos 

prever que as pessoas faveladas estarão mais vulneráveis em um contexto de pandemia pela 

exposição a maiores fatores de risco que dificultam a garantia de uma saúde integral. Nesse 

sentido, se faz relevante compreender quais os impactos da pandemia sobre essa população. 

 

 



 

107 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 
A gravidade da pandemia no contexto das favelas 

Um vírus que é dito como democrático em fazer suas vítimas (ZIKEK, 2020) recebe essa 

característica de uma forma muito descontextualizada. Para algo ser democrático, depende de 

inúmeros fatores a serem considerados. No contexto brasileiro, mais especificamente nas favelas, 

onde é observado como são esses espaços e quem são as pessoas que neles vivem, a Covid-19 

chega para somar aos desafios enfrentados diariamente por essa população. 

Primeiramente, é preciso entender que o Brasil tem suas bases estruturais de formação 

num período escravocrata que durou mais da metade de sua idade atual (ROCHA, 2020). Tal 

cicatriz histórica ainda é extremamente dolorosa na contemporaneidade, e coloca a população 

negra e indígena em lugares, muitas vezes, de intensa desigualdade quando comparados aos 

brancos. Almeida (2018) definiu, de uma forma muito precisa, o tema em questão como racismo 

estrutural: sendo um modo naturalizado com que o racismo se manifesta nas relações políticas , 

econômicas, jurídicas e sociais, fazendo com que as reproduções racistas a nível individual e 

institucional se mantenham enraizadas na desigualdade de raça. 

Considerando que a maioria das favelas brasileiras são povoadas por pessoas negras 

(ZENKER, 2008), são trazidos alguns dados que mostram como o contexto pandêmico destaca o 

racismo estrutural e refutam a falácia do vírus igualitário. Baseando-se nos registros 

epidemiológicos do Ministério da Saúde, Muniz, Fonseca e Pina (2020) trazem um levantamento 

onde mostra que pessoas negras estão morrendo de Covid-19 mais que pessoas brancas. No 

estado do Amazonas, em dados referentes a 29 de abril, a cada 2,4 pessoas negras que 

desenvolveram estados graves da doença, existiu uma morte. Enquanto para brancos, uma morte 

está para cada 3,2 casos graves. Na capital do Rio de Janeiro, a chegada do novo Coronavírus 

nas favelas levou os bairros com maior população negra a registrarem mais mortes que os bairros 

com menos negros, como por exemplo, o bairro Bangu, que possui 60,83% de moradores negros. 

Esse registrou até o período de 5 de maio, 38 mortes. Em contrapartida, o bairro Recreio dos 

Bandeirantes registrou 12 mortes para uma população 28,71% negra. Até mesmo Copacabana, 

que era a região com mais mortes pela Covid-19 até o período, foi ultrapassada por Campo 

Grande, que possui mais de 50% de moradores pretos e pardos. O distanciamento entre negros e 

brancos também pôde ser visto em São Paulo através de um estudo (GONÇALO JUNIOR, 2020) 

que traz dados do boletim epidemiológico de 30 de abril, apontando que o risco de morte de 

negros por Covid-19 é 62% maior que em relação aos brancos. 

Outra característica do contexto social das periferias brasileiras, que corrobora o risco à 

saúde do favelado durante a pandemia, é a dificuldade de acesso aos serviços e ações de saúde. 

Os hospitais especializados e mais tecnológicos ficam nos centros das cidades, afastados das 

favelas (NITAHARA, 2020) e, logo, dificultando a locomoção para as pessoas das periferias. 

Enquanto os postos de saúde, Clínicas da Família, e outros dispositivos da Atenção Básica que 

estão mais próximos à população, seguem sucateados e em constante desmonte devido às 

investidas do atual governo conservador que superintende o Brasil (ARAÚJO et al, 2020). É 

importante ressaltar que o governo federal, durante a pandemia do novo Coronavírus, além de se 
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manter por um longo período sem um ministro da saúde (VALERY, 2020), investiu inúmeras vezes 

contra o Sistema Único de Saúde (SUS) com interesses privatistas nesses serviços (SOUZA; 

LIMA, 2020). Para além da pandemia, os processos que visam o desmonte do SUS já se 

encontravam em andamento como reflexos de uma grande crise sanitária (WERNECK; 

CARVALHO, 2020), trazendo complexidades que se intensificaram ainda mais durante a 

quarentena. 

É exposto neste artigo, outra dimensão da desigualdade social que a pandemia ressaltou 

em relação à saúde pública. São nas favelas do país que também se encontram as populações 

com menos acesso às questões básicas de seus direitos humanos, contando com saneamento 

básico inadequado ou inexistente (MOURA, 2020). Como essas pessoas conseguirão manter a 

higiene recomendada para se proteger da Covid-19, se muitas vezes não possuem banheiros 

adequados ou água potável encanada e vivem em situação de miséria (ALVES; GALDO, 2015)? 

Além de viverem incessantemente o risco de suas vidas serem ceifadas pelas investidas do 

Estado, que se responsabilizam por colocar a população entre confrontos de grupos armados pela 

justificativa da guerra fictícia às drogas (RYBKA; NASCIMENTO; GUZZO, 2020). 

Todo esse contexto aqui apresentado, já oferecia riscos enormes à saúde física e mental 

dos favelados brasileiros. Com a chegada da pandemia, não se pode negar que tais 

circunstâncias se agravaram na vida desses cidadãos e colocaram à prova sua capacidade de 

sobrevivência em contextos ainda mais extremos. Onde antes, lutavam para sobreviver a fatores 

mais tangíveis como tiroteios e fome, hoje, enfrentam algo que não conseguem perceber tão 

facilmente. 

O vírus não encontra indivíduos em situações igualitárias e controladas, quase como um 

ambiente laboratorial de variáveis equilibradas. Pelo contrário, ele confronta um contexto de 

desigualdades extremas, com a maioria de suas vítimas mais fáceis de serem alcançadas. Por 

esta razão, dizer que o novo Coronavírus é democrático, desconsidera toda uma construção 

histórica de opressão e maus governos, que mantêm determinadas populações em constante 

negociação com a morte, tanto biológica como subjetiva. 

Mas não só de mazelas se vive o favelado. Essa população também pode ser capaz de 

favorecer laços comunitários fundamentais no enfrentamento do caos que a pandemia 

proporcionou. E são nessas estratégias que a Psicologia pode se inspirar, oportunizar suas 

ferramentas e mobilizar o fortalecimento de vínculos promotores de cuidado à saúde da população 

favelada. Com isto, é compreensível que na prática a favela permanece sendo um espaço 

orgânico de resistência capaz de se manter vivo no meio de mais uma adversidade. 

 

Propondo a Psicologia Popular como estratégia de enfrentamento à pandemia nas favelas 

Segundo Schmidt et al. (2020), a Psicologia tem importantes contribuições para o   

enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19, considerada a maior emergência de saúde 

pública a nível mundial enfrentada em décadas. Os autores apontam que entre essas 

contribuições estão a realização de intervenções psicológicas durante a pandemia, visando 
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minimizar os impactos negativos e promover saúde mental, além de ações posteriores que 

buscam a readaptação e ressignificação das perdas e transformações.   

Pensando nas possíveis colaborações da Psicologia no contexto pandêmico, visto as 

vulnerabilidades e potenciais apresentados nas favelas, acredita-se ser necessário, e 

extremamente importante, a aproximação desses dois campos. Assim, é levantado, através deste 

estudo, a seguinte problemática: qual o papel da Psicologia nas favelas e como esta prática pode 

ser essencial no contexto pandêmico? 

Em primeiro lugar, entendemos que é preciso que a Psicologia esteja integrada com essa 

temática. Nesta pesquisa, percebemos a extrema escassez de trabalhos científicos que abordem 

a realidade da vida nas favelas. Quando se trata de pesquisas e ações no campo da Psicologia, 

essa escassez é ainda mais notável. 

A invisibilização das pautas do povo favelado é apenas um reflexo do processo de 

preconceito e apagamento social que faz parte do cotidiano de grupos socialmente discriminados 

e subjugados. Esses grupos sofrem um processo de estereotipia no qual a sociedade não os 

percebe como sujeito singular, mas apenas os determina a partir de uma identidade coletiva 

equivocada, que no caso de pessoas faveladas, é composta por estigmas de marginalidade e 

periculosidade (MACHADO; KUHN, 2015). Tais estigmas são extremamente prejudiciais à saúde 

mental desses indivíduos (ALVES; RODRIGUES, 2010) e afetam diretamente a construção da 

subjetividade dessas pessoas que se veem invisibilizadas e marginalizadas.  

É preciso considerar que a Psicologia é um campo científico construído por um viés 

europeu, e pode, muitas vezes, reproduzir opressões colonizadoras e racistas como traz Nobles 

(2009) no texto “Sakhu Sheti: retomando e reapropriando um foco psicológico afrocentrado”. O autor 

também enfatiza que “a psicologia eurocêntrica e o sistema industrial de saúde mental por ela 

criado não conseguem fornecer explicações, fundamentos lógicos ou práticas preventivas e 

curativas para o próprio povo que ela se destina a oprimir” (p. 279). Para que a Psicologia possa 

atuar nas favelas, durante pandemia ou para além dela, é fundamental quebrar essas reproduções 

para construir junto a esses sujeitos, de forma decolonial, caminhos para uma promoção de saúde 

mental autônoma e integral, garantindo assim, seus direitos.  

Em segundo lugar, é necessário que a Psicologia e seus profissionais entendam seu 

papel em meio à uma sociedade extremamente desigual. As mazelas sociais, apesar de terem 

sido escancaradas pela pandemia, são uma realidade do povo brasileiro, principalmente dos 

favelados. É interessante ler em bibliografias consideravelmente antigas como a de Góis (1984), 

uma crítica que é bastante atual - a omissão da Psicologia sobre a situação da classe oprimida.  O 

autor afirma que é preciso romper com essa omissão e atuar junto a esta classe na construção de 

organização comunitária, participação política e justiça social. As opressões que as populações 

marginalizadas enfrentam são desencadeadoras de diversas formas de sofrimento subjetivo e, 

muitas vezes, os modelos teóricos são elaborados a partir de estudos realizados na classe média 

e alta, ou até mesmo em outros países que não possuem a mesma estrutura desigual do Brasil, e 

por isso não abarcam a realidade de pessoas oprimidas (GEERAERT, 2018). É preciso pensar 
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nas feridas causadas pela pobreza e discriminação para se construir o que ele chama de 

“Psicologia Popular”.  

Góis (1984) vai definir a Psicologia Popular como uma reformulação e ampliação do 

conceito de psicoterapia, que através de determinadas estratégias potencializadoras de ações 

presentes na classe oprimida, visa a organização de práticas e conhecimentos sociais voltadas 

para a autonomia individual e de grupo, a integração e participação política da comunidade e a 

justiça social. Desta maneira, a prática do profissional de Psicologia deve estar al inhada aos 

objetivos da favela na busca por “uma sociedade democrática e popular, onde novas relações 

socioeconômicas fornecerão condições para a formação e desenvolvimento do indivíduo, do novo 

ser humano, na sua caminhada para a realização pessoal e social” (p.122). 

Voltando a realidade pandêmica e aderindo brevemente a ótica de Góis (1984), se é 

sabido que a pandemia agrava as situações de opressão, que o autor traz como desencadeadoras 

de sofrimento psíquico, torna-se cada vez mais necessário que a prática da Psicologia esteja 

atenta às demandas dessa população. Além de entender a extrema importância em atuar nas 

lutas por justiça social como elemento primordial para o acesso aos direitos básicos da população 

favelada e à uma vida digna e saudável.  

 

Não podemos, como Psicólogos, ficar omissos como se esses problemas não fossem 
nossos problemas ou o problema básico da humanidade. A estrutura psíquica não se 
forma por geração espontânea, mas como resultado da força genética facilitada e 
moldada pela realidade onde o ser humano está mergulhado (p. 91). 

 

Em terceiro lugar, ao refletir a atuação prática da Psicologia junto às favelas no 

enfrentamento da pandemia, não se pode pensar que é partido do zero. Góis (1984) nos aponta 

que a ação da Psicologia junto às classes oprimidas precisam visar o levantamento, junto aos 

moradores, das situações de dificuldade em que vivem e as formas de solução; formação de 

pequenos grupos populares nas áreas de interesses dos moradores; um estudo dos elementos 

ideológicos de submissão e resignação, o caráter oprimido e as formas de resgatar o valor 

pessoal e o poder pessoal dessa população; proporcionar o crescimento individual, a organização 

psicossocial e a luta reivindicatória e política por meio de grupos, assembleias, círculos culturais  e 

mobilizações maiores. 

A atual realidade da pandemia nas favelas mostra como existiu, dentro desses territórios, 

a mobilização em ações para dar conta de todas as dificuldades que essa realidade trouxe. 

Nessas localidades foram construídas diversas ações independentes dos atores desses espaços, 

como forma de apaziguar as carências sociais potencializadas pela pandemia (MENDONÇA et al. 

2020). Essas iniciativas valorizam a solidariedade social, a democracia participativa, as iniciativas 

comunitárias e a aposta na unificação de coletivos no âmbito local se articulando através de 

entidades regionais, como o exemplo das ações da Central Única das Favelas - CUFA. 

Dessa forma é demonstrado como as favelas seguem sendo ambiente de resistência às 

necropolíticas. Um lugar potente que não se permite ser resumido historicamente apenas pelas 

negligências do Estado. As respostas frente a pandemia evidenciam tais potências, deixando claro 
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que as ações da Psicologia, como mostrado na experiência de Góis, devem atuar junto a esses 

atores, proporcionando ações de saúde mental que se valham desse vigor. Ou seja, não cabe a 

Psicologia estar na favela de uma forma que reforce os preconceitos descritos anteriormente. Tal 

prática deve assumir um trabalho colaborativo que entenda a capacidade comunitária já existente, 

e assim, aprimorando-a. 

Por fim, fica a convocação ao leitor, assim como fez Gonçalves (2017) em seu livro 

“Psicologia favelada: Ensaios sobre a construção de uma perspectiva popular em Psicologia”, uma 

inversão de perspectiva a fim de se construir, em vez de uma psicologia da favela, uma psicologia 

favelada. Essa práxis consiste em promover articulações junto a essa população, considerando 

suas especificidades histórico-geográficas. Não é preciso que fale da favela, mas fale com a 

favela, fortalecendo assim, o protagonismo e autonomia dos sujeitos e coletivos.  

 

Considerações Finais 

A partir dos estudos bibliográficos realizados nesta pesquisa, é possível observar como o 

contexto pandêmico salientou as desigualdades sociais existentes em determinados espaços 

brasileiros, mais especificamente nas favelas. A partir da compreensão de que tais desigualdades 

sociais, inflamadas pela pandemia, afetam diretamente a saúde mental dos favelados, busca-se 

apresentar possibilidades para que a Psicologia possa auxiliar a favela e sua população no 

enfrentamento da Covid-19. 

Entende-se a necessidade de descrever esse contexto e fazer um levantamento da 

literatura sobre o processo de construção das favelas no Brasil. Foi notado certa dificuldade em 

encontrar obras que descrevessem tal desenvolvimento, percebendo isso como um dado 

decorrente do apagamento histórico vivido pelas populações periféricas. 

Foi imprescindível fazer a descrição subjetiva que compõe a maioria dos favelados em 

relação a raça e etnia, gênero e classe social,  não só para apresentar como os atravessamentos 

sociais estão presentes na construção da identidade dessa população, mas também para apontar 

que tais características, devido a questões estruturais carregadas de preconceitos e estigmas 

sociais, colocam os favelados mais próximos do risco à saúde presente na pandemia do novo 

Coronavírus, como exibido nos dados consultados durante esta pesquisa. 

Em geral, consideramos que a Psicologia tem potencial de ser um grande aporte para o 

enfrentamento da situação das favelas diante da pandemia e até mesmo fora dela, mas que 

muitas vezes, não está próxima das questões particulares dessa população. É necessário que a 

Psicologia esteja atenta à forma que as desigualdades penetram nas favelas e desarticulam esses 

coletivos através das opressões experimentadas que desencadeiam o adoecimento mental. A 

Psicologia pode estar junto à favela, sendo promotora de ações que potencialize as articulações 

de resistência já existentes nesses espaços, de forma interseccional e não colonizadora. 
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Capítulo 11 

SAÚDE MENTAL DE GESTANTES E MÃES DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A PSICOLOGIA 

MENTAL HEALTH OF PREGNANT WOMEN AND MOTHERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: CHALLENGES 

AND POSSIBILITIES FOR PSYCHOLOGY 

 

Julia Rezende Chaves Bittencourt de Freitas1  

 

RESUMO 

Este capítulo pretende abrir uma reflexão sobre a saúde mental de gestantes e mães no contexto 
da pandemia da Covid-19 e a importância do atendimento psicológico para ajudar nesse cenário. 
A gestação, o puerpério e a maternidade são fases de grandes transformações na vida de uma 
mulher, que podem desencadear transtornos como ansiedade, estresse, depressão, entre outros, 
se tornando ainda mais frequentes em meio a uma pandemia, devido ao medo da contaminação, 
poucas informações relevantes sobre os efeitos da doença no feto e no recém-nascido, proibição 
de visitas em maternidades, isolamento social, falta de rede de apoio, acúmulo de tarefas 
domésticas e com o (s) filho (s), trabalho home office, convívio intenso em família, violência 
doméstica, preocupação com parentes etc. Por isso, psicólogos precisam se capacitar para 
atender esse público específico, seja de forma online ou presencial com os devidos cuidados. 
Palavras-chave: Gestantes; Maternidade; Covid-19; pandemia; saúde mental materna. 
 
 
ABSTRACT 
This chapter intend to open a reflection on the mental health of pregnant women and mothers in 
the context of the Covid-19 pandemic and the importance of psychological care to help in this 
scenario. Pregnancy, the puerperium and motherhood are phases of major changes in a woman's 
life, which can trigger disorders such as anxiety, stress, depression, among others, becoming even 
more frequent in the midst of a pandemic, due to fear of contamination, little relevant information 
about the effects of the disease on the fetus and newborn, prohibition of visits to maternity 
hospitals, social isolation, lack of support network, accumulation of housework and with children, 
home office work, intense family life, domestic violence, concern for relatives, etc. For this reason, 
psychologists need to be trained to serve this specific audience, whether online or in person with 
the proper care. 
Keywords: Pregnant women; Maternity; Covid-19; pandemic; maternal mental health. 
 

 

Introdução 

 

A gravidez, o puerpério e a maternidade são fases de transição existencial que 

representam a possibilidade da mulher atingir novos níveis de integração e amadurecimento, 

servindo como fonte de crescimento e desenvolvimento pessoal, ou de intensificar tendências 

patológicas, resultando em transtornos mentais (Maldonado, 2017). Mais da metade das gestantes 

apresentam sintomas de estresse (Rodrigues & Schiavo, 2011), 36% apresentam sintomas de alta 

                                                             
1 Psicóloga, com especialização em Psicologia Perinatal, em Saúde da Mulher, em Terapias Contextuais, em Terapia 
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ansiedade (Schiavo e cols, 2018) e 22% sintomas de depressão (Schiavo & Perosa, 2020). Em 

tempos de pandemia, esses transtornos podem se tornar ainda mais frequentes. 

Com o objetivo de diminuir a disseminação da doença e o número de mortes, muitos 

países adotaram medidas de segurança, como isolamento de casos suspeitos, fechamento de 

escolas e universidades, distanciamento social de idosos e outros grupos de risco e quarentena 

de toda a população (Brooks et al., 2020; Ferguson et al., 2020). Essas mudanças repentinas no 

modo de viver o cotidiano impactaram em todos os âmbitos da vida, como saúde física, mental, 

social, econômica e política, levando a questão da saúde mental ao topo das preocupações 

(Schmidt, Crepaldi, Bolze, Neiva-Silva & Demenech., 2020), demandando ações integradas entre 

as diversas áreas do conhecimento (Holmes et al., 2020).  

Diversos estudos já mostraram que as mulheres são o público mais afetado em termos de 

saúde mental durante a pandemia, principalmente gestantes e mães com filhos pequenos. Um 

deles, realizado no Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de 

Medicina da USP (FMUSP), mostrou que um número grande de pessoas apresentou sintomas de 

depressão, ansiedade e estresse, além de maior consumo de álcool, drogas, cigarros, 

medicamentos e alimentos, sendo as mulheres as mais afetadas emocionalmente, respondendo 

por 40,5% de sintomas de depressão, 34,9% de ansiedade e 37,3% de estresse. 

Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), realizada em parceria com a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Estadual de Campinas, 

corroborou com os dados e apontou que as mulheres relataram problemas no estado de ânimo 

com maior frequência que os homens, sendo 50% tristes/deprimidas contra 30% dos homens. Já 

o percentual de quem se sentiu ansioso/nervoso frequentemente foi de 60% entre as mulheres e 

de 43% entre os homens. 

Outro estudo, realizado pela organização espanhola Malasmadres, mostrou que 86% das 

mulheres estão se sentindo apáticas, tristes e desmotivadas durante o confinamento imposto pelo 

novo coronavírus. 

 

Saúde mental de gestantes e mães na pandemia 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou as gestantes e puérperas como grupo 

de risco para Covid-19. Na maioria das infectadas, os sintomas são leves, como febre e tosse 

seca, porém, em mulheres na segunda metade da gestação e no puerpério, há outros sintomas 

que podem aparecer, como fadiga, dispneia, diarreia, congestão nasal e coriza, e algumas 

mulheres podem apresentar complicações mais graves, como a síndrome respiratória aguda 

grave (SARS) (Zaigham; Andersson, 2020). 

Isso se tornou também um potencial gerador de risco para a saúde mental desse público, 

que está passando ainda por outras fontes de estresse como o medo da contaminação, os riscos 

inerentes à doença, a impossibilidade de acompanhante nas consultas e nos exames, a falta de 
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informação sobre transmissão para o feto na gestação ou no momento do parto ou os efeitos no 

recém-nascido, a proibição de visitas nas maternidades, entre outros. 

No caso das mães, é possível perceber grande acúmulo de tarefas, demanda intensa de 

trabalho home office, preocupação com a casa e com os filhos, convívio intenso em família, falta 

de rede de apoio, preocupação com parentes, além do medo da contaminação e o isolamento 

social também. 

 

Intervenções psicológicas possíveis em meio à pandemia da Covid-19 

 

Alteração emocional durante o período de gravidez, puerpério e maternidade é muito 

frequente e apresenta alta prevalência no Brasil (Rodrigues & Schiavo, 2011; Schiavo, Rodrigues 

& Perosa, 2018; Schiavo & Perosa, 2020). Silva e cols. (2010) realizaram um estudo transversal 

com 1267 gestantes brasileiras usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) para verificar a 

prevalência de Transtorno Mental Comum (TMC), que trata de alterações emocionais que não 

chegam ao nível psiquiátrico, e os resultados indicaram que a prevalência foi de 41%.  

Em tempos de pandemia da Covid-19, esses números aumentaram ainda mais, sendo 

necessária a intervenção psicológica nessas mulheres gestantes e mães, convocando psicólogos 

a mudarem as práticas profissionais e os locais de atendimento da Psicologia, com predomínio de 

atividades online (Marasca, Yates, Schneider, Feijó, & Bandeira, 2020; McCord, Bernhard, Walsh, 

Rosner, & Console, 2020), que pode incluir psicoterapia, orientação psicológica, grupo de 

acolhimento e trocas, ou ainda programas mais específicos, como o pré-natal psicológico.  

No Brasil, em  26  de  março  de  2020, foi  publicada  a Resolução CFP nº  4/2020, que 

passou a permitir  a  prestação  de  serviços  psicológicos  por  meios  de  tecnologia  da  

informação  e  da comunicação  após  realização  do  “Cadastro  e-Psi”,  embora não  seja  

necessário aguardar a emissão  de  parecer para  iniciar  o  trabalho  remoto.  

O atendimento psicológico online tem sido bastante utilizado pelos psicólogos em meio à 

pandemia, sendo o atendimento síncrono o que mais se destaca em termos de qualidade, pois 

podem ser captadas diversas informações em tempo real como também observar a comunicação 

não-verbal da paciente, sendo extremamente importante para uma psicoterapia efetiva (Zaltron, 

Carlesso, 2020). Porém, alguns psicólogos oferecem suporte através de outros tipos de  

ferramentas tecnológicas, como ligações, e-mails e trocas de mensagens por meio de aplicativos 

de mensagens instantâneas, dentre outros.  

É importante valorizar esse tipo de atendimento, que precisa trazer em sua essência o 

acolhimento e a presença, preservando a saúde não só física, mas principalmente a emocional e a 

psicológica e respeitando o distanciamento social e oferecendo auxílio em um momento tão 

desafiador. 

Vale ressaltar que os profissionais que atuam com gestantes e mães, seja em 

psicoterapia individual ou em grupos, devem vê-las com uma “pessoa humana”, procurando 

estabelecer mecanismos de interação que desvelem as verdadeiras necessidades e seus 
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significados. Se o serviço e os profissionais assumirem essa posição de igualdade, respeito e 

confiança em relação às suas experiências e aprendizagens adquiridas, a relação será de 

desenvolvimento emocional e de crescimento mútuo (Maldonado, 2017). 

Estabelecer relação de confiança, respeito, empatia; abrir um espaço de fala das 

angústias e sentimentos inesperados com acolhimento e sem julgamento; evitar excesso de 

tecnicismo; e estimular participação do parceiro e da família nas consultas são ações primordiais 

para o sucesso do tratamento psicológico. 

Em casos mais complexos, como na depressão perinatal, as sessões presenciais 

precisam acontecer, segundo normas do Conselho Federal de Psicologia (CFP), e a família  deve 

ser orientada sobre como monitorar alterações emocionais e comportamentais. Também é 

importante o contato com os médicos que acompanham a paciente, como obstetra, psiquiatra e 

pediatra, por exemplo.  

Já o pré-natal psicológico (PNP) é um novo conceito em atendimento perinatal voltado 

para maior humanização e uma psicoprofilaxia, sendo um fator de proteção à depressão perinatal. 

O principal objetivo é oferecer escuta qualificada e diferenciada sobre o processo da gravidez e do 

pós-parto, fornecendo um espaço em que a mãe possa expressar seus medos e ansiedades, além 

de favorecer a troca de experiências e informações com outras mulheres vivenciando a mesma 

fase ou com o cônjuge e os avós, visando à participação na gestação/puerpério e 

compartilhamento da parentalidade. 

Os psicólogos também podem utilizar métodos de rastreio e de intervenções em gestantes 

e mães, que são de  livre  acesso  e  fácil interpretação,  como o Self-Reporting Questionnaire-20 

(SRQ-20) e o Edinburgh Postnatal Depression (EPDS), ambos traduzidos, validados e 

amplamente utilizados em alguns cenários, especialmente em pesquisas (Wang, 2016).  

Para além do acompanhamento psicológico online, o bom serviço às gestantes e mães 

envolve a coordenação dos serviços de saúde em diversos níveis, sendo também necessário 

mudar políticas públicas e as diferenças de gênero, para que as gestantes recebam melhor 

atendimento durante seu ciclo gravídico-puerperal e as mães possam dividir mais tarefas e 

obterem melhor qualidade de vida e maior saúde mental. 

Ao redor do mundo, diversas intervenções na área da Psicologia vem sendo propostas: 

materiais psicoeducativos, como cartilhas e outros informativos (Wang et al., 2020; Weide, 

Vicentini,  Araujo,  Machado,  &  Enumo,  2020);  canais  de atendimento via telefone para  escuta  

psicológica, para  as  pessoas aliviarem  suas emoções, 24 horas por dia e sete dias por semana 

(Jiang et al., 2020; Zhou, 2020); atendimentos psicológicos online (Duan  &  Zhu,  2020;  Li  et  al.,  

2020a)  ou,  quando  comprovadamente  necessários,  presenciais (CFP,  2020b;  Jiang  et  al.,  

2020).  

Além disso, levantamentos  online  também  têm  sido  realizados  para melhor  

compreender  o  estado  de  saúde  mental  da  população  diante  da  COVID-19, com  o objetivo 

de identificar rapidamente casos com maior risco e ofertar intervenções psicológicas alinhadas às 
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demandas (Zhou, 2020), sendo ainda escasso um levantamento específico direcionado a 

gestantes e mães. 

Outro ponto importante é cuidar da saúde mental de profissionais da saúde que estão na 

linha de frente dos cuidados a gestantes, puérperas e mães, como obstetras, enfermeiras e 

pediatras, que são as pessoas que predominantemente escutam queixas e oferecem apoio  

psicológico  em um primeiro momento (Duan & Zhu, 2020). Afinal, devido às  rigorosas  medidas  

adotadas  para a contenção  do vírus, o contato direto entre o psicólogo e as pessoas que têm 

COVID-19 costuma ser raro (Jiang  et  al.,  2020).  

É de suma importância cuidar da saúde mental da gestante e da mãe, pois isso, além de 

interferir no seu bem-estar e na sua qualidade de vida, também impacta no vínculo com o filho, 

influenciando o desenvolvimento do bebê, da criança e do adolescente, que vai se tornar um 

cidadão no mundo, reverberando em toda sociedade. 

A importância do vínculo inicial entre pais e bebê funciona como um relacionamento 

formativo, no qual a criança desenvolve um sentido de si mesma, através de uma auto-imagem 

segura e apropriada, resultando em maior segurança e bem-estar e melhores relacionamentos 

(Klaus e Kennel, 1993). 
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Capítulo 12 
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RESUMO 
Na linha de frente do combate da COVID-19, os profissionais da saúde são obrigados a atuar em 
condições laborais insatisfatórias e estressoras tornando-se propensos a desenvolver 
enfermidades mentais. Este estudo teve por objetivo realizar revisão bibliográfica integrativa sobre 
a saúde mental dos profissionais da saúde durante a pandemia de COVID-19. Foram utilizadas as 
bases de dados SciELO, PubMed e Periódicos CAPES, palavras chaves "Saúde mental", 
"Profissionais de saúde", "Brasil", "Pandemia", "COVID-19" e na versão em inglês. Foram 
selecionados cinco artigos publicados no período de 2020 a 2021. Foi observado o surgimento 
e/ou agravamento de sintomas depressivos e de ansiedade nos participantes dos estudos 
desencadeados pelas informações sem precisão, falta de equipamento de proteção, medo de 
serem infectados e preocupação de seus membros familiares se infectarem. Concluiu-se que a 
pandemia influenciou no adoecimento mental dos profissionais da saúde e que há uma deficiência 
na produção científica acerca do tema no Brasil. 
Palavras-chave: Saúde Mental. Profissionais da saúde. Pandemia. COVID-19. Brasil. 
 
 
ABSTRACT 
On the front line of the COVID-19 fight, health professionals are forced to work in unsatisfactory 
and stressful working conditions, becoming prone to develop mental illnesses. This study aimed to 
conduct an integrative bibliographic review on the mental health of health professionals during the 
COVID-19 pandemic. The databases SciELO, PubMed and CAPES Journals, keywords "Mental 
health", "Health professionals", "Brazil", "Pandemic", "COVID-19" and in the English version were 
used. Five articles published from 2020 to 2021 were selected. It was observed the appearance 
and/or worsening of depressive symptoms and anxiety in the participants of the studies triggered 
by the information without precision, lack of protective equipment, fear of being infected and 
concern of their family members becoming infected. It was concluded that the pandemic influenced 
the mental illness of health professionals and that there is a deficiency in scientific production on 
the subject in Brazil. 
Keywords: Mental Health. Health Personnel. Pandemic. COVID-19.Brazil. 
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Introdução 

 

Por volta do mês de dezembro de 2019, na China, ocorreram as primeiras transmissões 

da nova variante da Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS) conhecida como SARS-CoV-2, 

que tem se disseminado e causado uma crise sanitária de caráter pandêmico. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a COVID-19 (Coronavírus Disease 2019) doença causada 

pelo vírus, afeta 80% dos pacientes de forma assintomática ou ainda com poucos sintomas, 

enquanto os outros 20% necessitam de atendimento hospitalar e 5% destes, podem precisar de 

suporte ventilatório (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Após o seu surgimento, o vírus se espalhou pelo continente asiático em países como a 

Coréia do Sul, Japão, Tailândia e Singapura. Posteriormente atingiu o continente europeu, fator 

que marcou o decreto da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre uma Emergência de Saúde 

Pública de caráter internacional em janeiro de 2020 e, posteriormente, como Pandemia em março 

do mesmo ano (AQUINO et al., 2020; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

No Brasil, o vírus começou a tomar grandes proporções por volta de março de 2020, 

momento em que as medidas de isolamento domiciliar começaram a ser incentivadas. Embora o 

nível de letalidade do vírus não seja alto, o seu nível de transmissão tornou-se fator preocupante, 

uma vez que a sua disseminação trouxe um número de morte absoluta considerável. Esses 

fatores passaram a indicar a importância das medidas de isolamento para contenção da COVID-

19 e contribuíram para a grande magnitude da pandemia na visão da população e, principalmente, 

das equipes de saúde (AQUINO et al., 2020). 

No que diz respeito ao enfrentamento de situações como a da pandemia, os profissionais 

da área da saúde são submetidos a situações adversas, sendo necessário, por vezes, atuar em 

condições de trabalho insatisfatórias e estressoras. Além disso, o cuidado com o sofrimento de 

outro ser humano faz com que seja inevitável lidar com angústias e conflitos emocionais, o que 

pode ocasionar a negligência da sua própria saúde mental. (MACIEL et al., 2017; PAIVA, 2017) 

Diante disso, tornam-se propensos a desenvolver diferentes formas de enfermidades físicas e 

mentais, como por exemplo a Síndrome de Burnout, humor deprimido, ansiedade e risco de 

suicídio. (CARVALHO, 2018; LIMA, FARAH e TEIXEIRA, 2018) 

A Síndrome de Burnout é ocasionada pela constante exposição do trabalhador a um 

ambiente laboral estressor, com pressão sob o mesmo e pela dificuldade de adaptação a tal 

espaço, seja por desvalorização do trabalho ou pela realidade de recursos escassos. Dessa 

forma, causa aos sujeitos uma exaustão física, psíquica e uma despersonalização, que gera um 

afastamento de relações pessoais, além de baixa realização profissional. (LIMA, FARAH e 

TEIXEIRA, 2018) 

Nota-se, então, que mesmo antes da pandemia da COVID-19, a saúde mental dos 

profissionais de saúde já era digna de atenção especial. Entretanto, com o cenário atual a 

situação se agravou, visto que agora a morte e a fragilidade humana são encaradas de frente, 

principalmente, por aqueles que estão trabalhando em contato direto com a doença. As principais 
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expressões do sofrimento psíquico dos trabalhadores da saúde se manifestam através de 

ansiedade generalizada, distúrbios do sono, medo de adoecer e de contaminar colegas e 

familiares (TEIXEIRA et al. 2020). Assim sendo, este estudo teve por objetivo realizar uma revisão 

bibliográfica integrativa sobre a saúde mental dos profissionais da saúde durante a pandemia de 

COVID-19. 

 

Metodologia 

 

O trabalho trata de uma revisão bibliográfica, em que foram realizadas pesquisas entre 

janeiro e fevereiro de 2021. Durante esse período foram utilizadas as bases de dados SciELO, 

PubMed e Periódicos CAPES sendo a pesquisa obtida a partir da combinação das palavras 

chaves "Saúde mental", "Mental Health", "Profissionais de saúde", “Health Personnel”, "Brasil", 

"Brazil", "Pandemia", "Pandemic", "COVID-19" e operadores booleanos AND e OR. Como critérios 

de inclusão foram utilizados estudos desenvolvidos no Brasil, em língua inglesa ou portuguesa, 

realizados entre os anos de 2020 e 2021 a fim de que fossem selecionados estudos que 

incluíssem apenas a atual pandemia da COVID-19 e, também, aqueles que tivessem como foco a 

saúde mental dos profissionais de saúde. Foram excluídos da seleção os artigos em duplicatas, os 

estudos dos tipos resenha, livro, carta ao editor, revisões da literatura e todos aqueles que não 

atendessem à temática do trabalho. 

 

Resultados  

 

Inicialmente, foram encontrados 183 artigos nas bases de dados. A partir da triagem por 

título e resumo, foi utilizado os critérios de inclusão e exclusão, chegando num total de cinco 

artigos que foram lidos na íntegra conforme descrito na Figura 1. 
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Fonte: elaborada pelos autores. 

Figura 1 - Fluxograma da seleção de artigos. 

As informações, como nome dos autores, título do artigo, objetivo, coleta de dados, resultados e 

local do estudo foram descritos na Tabela 1. 

 



 

125 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 

 

Fonte: elaborada pelos autores. 

Tabela 1 - Síntese dos artigos utilizados. 

 

Discussão 

A partir da análise dos artigos, pode-se notar que os profissionais de saúde apresentaram 

sintomas de ansiedade e depressão como principais indicativos de sofrimento psicológico em 

decorrência do contexto da pandemia da COVID-19. Os fatores desencadeadores em sua maioria 

foram: o medo da autoinoculação e transmissão do vírus aos familiares e pessoas próximas, tal 

como o receio em relação ao manejo de pacientes diagnosticados com uma nova e, até então, 

desconhecida doença.  

No estudo de Bazán et al. (2020) os resultados demonstraram que houve divulgação 

massiva de informações sobre o número casos de pessoas infectadas, sintomas relacionados e 

mortes provocadas pelo SARS-CoV-2, principalmente, pela televisão e rádio (BAZÁN et al., 2020). 

O problema encontra-se na baixa veracidade e a rápida mudança das informações de cunho 

científico sobre a doença testando a habilidade dos indivíduos de absorver e de verificar os dados 

apresentados nas diversas redes sociais e meios de comunicação (BAWDEN, 2009). 

Na pesquisa transversal realizada em São Paulo no início da pandemia do SARS-CoV-2, 

um terço dos 2.646 respondentes do questionário on-line aplicado, relataram estresse diário 

provocado pela elevada carga de informações que receberam. Foi apresentado, também, que a 

busca de informações era maior a depender das instituições de saúde e do cargo que ocupavam. 
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Ademais, mais da metade dos participantes afirmaram apresentar sintomas de sofrimento  

psicológico, como dor de cabeça (57,9%) e dificuldade para dormir (49,5%) (BAZÁN  et al., 2020). 

Esse cenário de exposição de um elevado volume de informações e, parte delas, com conteúdo 

sem comprovação científica proporcionou um grande desafio à população, mas, principalmente, 

aos profissionais da saúde que tiveram a saúde mental comprometida no contexto da pandemia 

da COVID-19. Isso ocorreu pelo aumento significativo da demanda do sistema de saúde e pela 

dificuldade de encontrar condutas de tratamento da doença que sejam eficazes e com 

comprovação científica (DA SILVA, 2021).  

O comprometimento da saúde mental também pode ser visto no estudo observacional 

transversal realizado no Paraná, com 88 profissionais de enfermagem, no qual foi observado a 

situação da saúde mental destes durante a pandemia, especificamente, em um hospital 

universitário regional. A pesquisa analisou os níveis de ansiedade e depressão entre março e abril 

de 2020 durante a atuação desses profissionais na linha de frente do COVID-19. Para averiguar 

os níveis de ansiedade e depressão, o instrumento utilizado foi a Escala de Medida de Ansiedade 

e Depressão de Zigmond e Snaith. O estudo constatou que 48,9% dos profissionais de 

enfermagem apresentaram algum nível de ansiedade, dado que o relato mais frequente partiu de 

mulheres (90,7%), casadas (41,9%), entre 31 e 40 anos (46,5%). Ao observar os aspectos 

profissionais dos participantes, verificou-se que possuíam cargo assistencial (44,2%), atuavam em 

setores críticos do hospital, como Unidade de Terapia Intensiva (55,8%), eram concursados 

(44,2%) e que trabalhavam a mais de 10 anos na área da saúde (27,9%). No que se refere ao 

nível de depressão, a pesquisa constatou que 25% dos profissionais apresentaram certo nível de 

depressão, sendo que a maioria eram mulheres (90,9%), solteiras (36,4%), entre 21 e 30 anos 

(45,5%) (DAL’BOSCO et al., 2020).   

É possível observar que o contexto pandêmico afeta profissionais de saúde de forma 

similar independente de sua área de atuação. Por exemplo, no trabalho de Civantos et al. (2020) o 

propósito foi avaliar os sintomas associados à saúde mental de cirurgiões de cabeça e pescoço no 

Brasil, no período próximo ao auge da pandemia de COVID-19. Para isto, 163 médicos da 

Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço responderam aos instrumentos de 

avaliação de Burnout Mini-Z de item único, escala de Transtorno Geral de Ansiedade de 7 itens 

(GAD-7), Escala de Impacto do Evento Revisada de 22 itens (IES-R) e Questionário de Saúde do 

Paciente de 2 itens (PHQ-2), respectivamente. A maioria dos participantes era do sexo masculino 

(74,2%), entre 25 e 44 anos (55,8%) (CIVANTOS et al., 2020).   

Os resultados demonstraram variações nos sintomas de ansiedade (45,5%), angústia 

(26,3%), depressão (16,0%) e Burnout (14,7%). Ou seja, quase metade dos participantes 

relataram sintomas de ansiedade, além de um quarto terem apresentado um nível clinicamente 

preocupante de angústia. O estudo apontou que a saúde mental destes profissionais é afetada por 

estarem na linha de frente e, portanto, propensos a se infectar além de se preocuparem com a 

eficiência do serviço prestado aos pacientes. Além disso, há a preocupação de seus membros 
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familiares infectarem e, ainda, que esta infecção seja transmitida por eles (CIVANTOS et al., 

2020).   

É válido ressaltar que o trabalho de Civantos et al. (2020) não foi o único estudo com 

limitação por ter tido uma amostra pequena, já que nas investigações de Dal’Bosco et al., (2020) 

também foi menor. Entretanto, a análise é relevante por se tratar de profissionais que estão 

atuando na linha de frente contra a pandemia. Apesar do momento atual da pesquisa (pico da 

pandemia) ser mais um fator que pode trazer prejuízos físicos e psíquicos aos entrevistados, os 

sintomas expostos indicam que os impactos na saúde mental poderiam já estar presentes na fase 

antes do auge, ainda que em níveis baixos. Assim sendo, mais estudos são necessários para 

aprofundar em relação a duração e extensão dos sintomas, bem como se causarão implicações 

clínicas. 

É interessante notar que o impacto do surto da COVID-19 afeta significativamente 

profissionais de saúde que trabalham com a população infantil, mesmo que estas desenvolvam 

um perfil majoritariamente assintomático, são também, potenciais transmissores do vírus 

(BALLESTERO, FURLANETTI, OLIVEIRA, 2020; GOÉS et al., 2020).  

No estudo de Goés et al., (2020), a principal preocupação foi identificar desafios 

enfrentados por profissionais de enfermagem pediátrica (enfermeiros ou técnicos de enfermagem) 

de uma unidade pediátrica do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa de caráter descritivo e 

exploratório e de abordagem qualitativa, recolheu respostas de profissionais de enfermagem 

pediátrica, que tinham atendido casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, por meio de um 

formulário eletrônico e os dados foram coletados durante a última quinzena do mês de abril de 

2020.  

Participaram 26 profissionais de enfermagem, cuja maioria eram mulheres (96,1%), 

enfermeiras (84,6%), algumas com especialidade em enfermagem pediátrica (46,1%), com idade 

média de 33,1 anos e tempo médio de formação profissional de 12,3 anos. A maioria dos 

participantes atuavam em hospital público (73,1%) nas localidades de Rio de Janeiro (63,3%), em 

Niterói (19,1%), Duque de Caxias (7,7%), Rio das Ostras (3,8%) e em São José do Vale do Rio 

Preto (3,8%) (GOÉS et al., 2020).  

O resultado de Goés et al. (2020) demonstrou que os profissionais revelam uma grande 

preocupação pela sua proteção e a dos outros. A falta de equipamento de proteção individual, a 

falta de treinamento para atuação no contexto de pandemia, falta de testes diagnósticos e 

conhecimentos ou informações relacionadas à doença, contribuíram para o aumento do nível de 

estresse. Além disso, o número reduzido de profissionais de enfermagem, a desvalorização da 

categoria (GOÉS et al., 2020). 

Esse perfil assintomático diz respeito ao fato de que as crianças, quando infectadas, 

acabam, na maioria das vezes, por desenvolver formas mais brandas da doença. No entanto, 

esse grupo demanda maior suporte médico hospitalar e assistência por parte dos pais, o que pode 

levar a um maior potencial de transmissibilidade do vírus (BALLESTERO; FURLANETTI; 

OLIVEIRA, 2020). Devido a questões tais como essa, o trabalho de Ballestero, Furlanetti e Oliveira 
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(2020) se propôs a identificar, dentre outras coisas, as preocupações psicológicas de profissionais 

da saúde no contexto da neurocirurgia pediátrica. 

O estudo foi realizado com 76 membros ativos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 

Pediátrica (SBNPed) que responderam a um questionário online a fim de avaliar o impacto da 

pandemia na sua prática clínica. Este foi conduzido durante a pandemia, de março a julho de 2020 

(BALLESTERO; FURLANETTI; OLIVEIRA, 2020). 

De acordo com Ballestero, Furlanetti e Oliveira (2020), a evidência do impacto da 

pandemia na saúde mental dos neurocirurgiões pediátricos se dá a partir dos seguintes 

resultados: 3,9% relataram medo e ansiedade com episódios de pânico; 7,9% tiveram piora dos 

sintomas anteriores de ansiedade; 60,5% relataram medo ocasional; 10,5% apresentaram tristeza 

e alguns sintomas depressivos e 2,6% relataram sintomas depressivos que interferiam na vida 

profissional. 

Estes resultados são concomitantes com os apresentados no trabalho de García-Iglesias 

(2020), que realizou uma revisão sistemática para analisar o impacto do surto COVID-19 em 

profissionais da saúde e encontrou níveis médios e altos de ansiedade e depressão, tal como 

preocupação e insônia. Isso demonstra que, mesmo que a população adulta seja a mais afetada 

pela doença, os profissionais que cuidam da população pediátrica também estão sujeitos à 

infecção e transmissão do vírus, assim como às questões que afetam sua saúde mental 

(BALLESTERO; FURTANELLI; OLIVEIRA, 2020). 

Como limitação deste estudo, podemos destacar a dificuldade de localizar artigos originais 

com a temática da saúde mental dos profissionais da saúde frente à pandemia da COVID-19. 

 

Considerações Finais 

 

Por meio dessa revisão integrativa, constatou-se que ainda há pouco material produzido 

com essa temática, apesar disso, os estudos encontrados conseguem ir desde análises sobre a 

saúde mental dos profissionais de saúde em geral, até áreas mais específicas como enfermagem, 

cirurgiões de cabeça e pescoço, enfermagem pediátrica e neurocirurgiões pediátricos. Ainda 

assim, mesmo com algumas diferenças, todas as pesquisas evidenciaram dano à saúde psíquica 

desses profissionais diante do contexto pandêmico.  

Com isso, os trabalhos apresentaram certos aspectos interessantes que influenciam a 

saúde mental desses profissionais, a exemplo do alto número de informações ao qual são 

expostos diariamente, e que conferem certo cansaço e estresse afetando a qualidade do trabalho. 

Além disso, observou-se que as condições de trabalho também podem interferir, como os setores 

de atuação, cargo profissional e estabilidade empregatícia. Posto isto, cabe ressaltar que os 

estudos analisados demonstraram que o contexto pandêmico afeta os profissionais de saúde 

independente da sua área de atuação. 

Por fim, apesar da deficiência na produção científica brasileira acerca desse tema, há uma 

produção significativa em outros países. Portanto, visto que cada país possui características 
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individuais, impossibilitando a generalização de dados, é imprescindível que sejam elaboradas 

novas pesquisas sobre a saúde mental dos profissionais da saúde durante a pandemia em solo 

brasileiro.  
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TECNOLOGIA, PANDEMIA E PSICOLOGIA: POSSIBILIDADES 

TECHNOLOGY, PANDEMIC AND PSYCHOLOGY: POSSIBILITIES 
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Natalia Pinho de Oliveira Ribeiro 3 
 

RESUMO 
Tendo em vista o contexto da pandemia da COVID-19 e a necessidade de se manterem as 
atividades do cotidiano em meio ao isolamento social imposto como medida para reduzir a 
propagação da doença entre a população, tornou-se imprescindível buscar novas estratégias 
recorrendo aos recursos tecnológicos para a continuidade dos serviços nos diversos setores da 
sociedade. Este capítulo tem o objetivo de pontuar os efeitos decorrentes deste momento peculiar 
e visa estabelecer sua relação com a tecnologia, a sociedade, saúde e a psicologia. O presente 
artigo é uma revisão integrada de literatura e a partir deste levantamento foi possível inferir que na 
sociedade contemporânea, permeada pela tecnologia, os recursos digitais foram grandes aliados 
para atenuar os impactos da pandemia na educação, no trabalho e na saúde física e psicológica 
da população brasileira.   
Palavras-chave: Tecnologia. Pandemia. Psicologia. 
 
ABSTRACT 
In view of the context of the COVID-19 pandemic and the need to maintain daily activities in the 
midst of the social isolation imposed as a measure to reduce the spread of the disease among a 
population. It has become essential to seek new strategies using technological resources to 
continuity of services in different sectors of society. This chapter aims to point out the effects of this 
peculiar moment and establish its relationship with technology, society, health and psychology. 
This article is an integrated literature review and from this survey it was possible to infer that in 
contemporary society, permeated by technology, digital resources were great allies to mitigate the 
impacts of the pandemic on education, work and physical and psychological health Brazilian 
population. 
Keywords: Technology. Pandemic. Psychology. 
 

1. Introdução 

No cenário atual, percebe-se a intensa conexão da população com a tecnologia em seu 

cotidiano, sendo ela utilizada em atividades desde as mais simples até as mais complexas. Cupani 

(2016) ressalta que a tecnologia é perceptível no mundo contemporâneo. Observa-se que não é 

incomum encontrar cenas de pessoas com o smartphone nas mãos, seja no shopping, no 

restaurante ou até mesmo nas reuniões de negócios. Na visão de King, Nardi e Cardoso (2014), a 

verdade é que ninguém mais consegue viver sem a mobilidade, a facilidade e a conveniência que 

nos proporcionam os telefones celulares e computadores.  

A COVID-19 é uma doença viral causada pelo SARS-CoV-2, com o primeiro caso na 

China, e o que a diferencia de outras doenças o alto nível de transmissão (SANTOS; OLIVEIRA, 
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2020). Sendo assim, esse momento inesperado impôs um distanciamento social a fim de prevenir 

a propagação da doença e, consequentemente, reconfigurou diversos setores da sociedade. 

Schuchmann et al. (2020) afirma que o isolamento social tem o potencial de alterar drasticamente 

o cotidiano da população e ainda influenciar a cultura da sociedade. Com o impedimento de 

contato físico, foi necessário pensar em novas possibilidades para a continuidade das atividades 

sociais e econômicas da sociedade.  

Este capítulo aborda de forma breve a relevância da tecnologia ao longo da história 

evolutiva da humanidade e, sobretudo, no tempo hodierno, com a reflexão sobre como sua 

presença se tornou imprescindível no contexto pandêmico, pois ela surge como resposta a novas 

demandas de trabalho, estudo e cuidado com a saúde por meio da telemedicina e do atendimento 

psicológico online. Para Viana (2020), o contexto da COVID-19 ocasionou o aumento significativo 

na procura pelo serviço de saúde mental. Levanta-se uma discussão sobre os impactos 

decorrentes da pandemia na saúde mental das pessoas, a importância do atendimento psicológico 

online no contexto nacional e o salto que aconteceu, durante esse período, acerca dessa temática 

entre os profissionais da Psicologia com as possibilidades e cuidados necessários para este tipo 

de serviço. 

 

A tecnologia na contemporaneidade 

Observa-se que, no processo evolutivo da humanidade, o homem empreendeu 

estratégias a fim de facilitar seu cotidiano e obter maior conforto. As tecnologias chegaram ao que 

se tem conhecimento atualmente, e tendem a evoluir sempre (OLIVEIRA; CASAGRANDE; 

GALERANI, 2016). Diante disso, é possível perceber que a tecnologia permeia a sociedade desde 

os primórdios da humanidade, sendo utilizada em muitos momentos como recurso de 

sobrevivência para o homem a partir de cada descoberta.  

A presença dos recursos tecnológicos é um fato inconteste na contemporaneidade. Para 

King, Nardi e Cardoso (2014), o avanço da tecnologia promoveu melhorias significativas para a 

humanidade diante do uso dos dispositivos eletrônicos, pois obteve-se maior diversidade nas 

formas de realização de tarefas cotidianas, com implicações em sua vida pessoal, laboral e em 

seus momentos de lazer. As engenharias da ciência moderna se tornaram indispensáveis à rotina 

das pessoas. Os aparelhos, cada vez mais atuais, permitem uma maior velocidade de 

comunicação com as redes de internet e dados móveis, pois trocas rápidas de informações são 

inevitáveis para a busca de uma autonomia com maior praticidade. Segundo Santos et al. (2017) 

atualmente o uso dos gadgets, ou seja, tablets, smartphones, entre outras plataformas, faz parte 

do cenário hodierno, e não é incomum, nas cenas do cotidiano, encontrar esses dispositivos nos 

mais variados espaços. É interessante considerar a velocidade com que os aparatos tecnológicos 

penetram e dominam cotidianamente nossa cultura. Segundo Leite et al. (2020), são indiscutíveis 

os benefícios que a tecnologia proporciona, como a aproximação de pessoas, a velocidade da 

troca de informações e a melhor qualidade nos registros e nas interações virtuais. No entanto, 

existe uma ambivalência quanto a presença da tecnologia na vida das pessoas, o que emerge 
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uma reflexão que vai desde a satisfação com aparelhos que tornam a vida mais confortável e o 

entusiasmo ante as oportunidades que o computador e a internet abrem, até o temor às armas 

cada vez mais potentes e sofisticadas (Cupani, 2016). Em uma sociedade intensamente 

permeada pelo uso da tecnologia, torna-se interessante considerar e usufruir dos inúmeros 

benefícios proporcionados, contudo, sem deixar de refletir sobre as consequências que o seu uso 

demasiado, associado a outros fatores, pode ocasionar. 

 

Tecnologia e pandemia 

Evidencia-se uma breve discussão sobre a tecnologia e a sua utilização durante o período 

da pandemia. A tecnologia não se configura como um fenômeno social isolado, mas inserida em 

toda a sociedade. De acordo com Santos et al. (2017), estamos diante de uma nova realidade 

mundial em que a ciência e a inovação tecnológica assumem grande importância na vida das 

pessoas. A era digital oferece meios sofisticados de acesso ao conhecimento, à informação e ao 

entretenimento, constituindo-se um caro elemento para o desenvolvimento em nossa sociedade, 

permitindo-se oferecer resultados consistentes em suas descobertas, promovendo um acesso 

mais rápido e simples aos itens referidos acima. 

Diante desse cenário, é identificada a chegada de uma nova doença com alto nível de 

disseminação mundial e letalidade: o novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil 

(2020), a COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 

apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. A 

pandemia foi reconhecida no dia 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), com o primeiro caso no Brasil em 26 de fevereiro, no estado de São Paulo. A partir disso, 

o país já contabilizou mais de 8.000.000 de casos e 205.000 óbitos em janeiro de 2021. Surgem, 

como alternativas possíveis de enfrentamento à doença – e provocando uma série de mudanças 

coletivas – o lockdown (bloqueio total), o confinamento e o isolamento social. Sendo assim, foi 

necessário que fossem tomadas decisões como a suspensão de atividades presenciais em 

unidades de ensino, comércios, indústrias e serviços considerados não essenciais sem 

perspectiva de retorno, e com isso houve um considerável aumento na demanda em alguns 

setores, como serviços de entregas de medicamentos e de alimentos.  

Em 2020, Abílio et al. (2020) realizaram uma pesquisa com o objetivo de discutir as 

condições de trabalho dos entregadores de aplicativos, e consultaram, por meio de questionário 

online, 298 trabalhadores nas grandes cidades, principalmente São Paulo, Belo Horizonte, Recife 

e Curitiba. Destacam-se os resultados obtidos que evidenciam aumento expressivo da demanda 

para as empresas detentoras de plataforma digital do setor de entregas. A Rappi, por exemplo, 

declarou um aumento de cerca de 30% das entregas em toda América Latina. No Brasil, isso foi 

expresso no aumento de downloads de aplicativos de entregas no período compreendido entre 20 

de fevereiro e 16 de março de 2020, no importe de 24% quando comparado com o mesmo 

período do ano anterior; o pico de 126% foi no dia 06 de março, quando o Ministério da Saúde 

anunciou a ocorrência da transmissão comunitária do vírus no país.  
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A magnitude dos impactos gerados pela pandemia da COVID-19 mudou a forma das 

relações humanas também em relação ao ensino. Tendo em vista esse momento, o Ministério da 

Educação divulgou uma portaria de n° 343 em março de 2020, contendo a autorização da 

flexibilização de disciplinas presenciais por tecnologias que visassem atenuar danos em relação 

ao ensino presencial. 

Para Oliveira, Fernandes e Andrade (2020), o ensino remoto fez com que os docentes 

reinventassem os espaços e tempos escolares. O momento exigiu que eles deixassem a zona de 

conforto em busca de novas formas de promover o processo de ensino-aprendizagem. No 

entanto, a desigualdade no contexto social acendeu certos desafios que precisaram ser 

considerados, como o acesso à internet, a dificuldade de manter a assiduidade dos alunos e a 

organização de um planejamento linear. As mudanças provocadas pela pandemia impactaram 

mais fortemente países que apresentam percentuais significativos de pobreza e desigualdade 

social, como o Brasil (ALVES, 2020).  

A repentina e necessária mudança nas modalidades de trabalho foi outra adversidade que 

a pandemia provocou. Esse cenário trouxe um novo olhar para o teletrabalho, que é realizado 

dentro da residência do trabalhador. O home office não é uma novidade, pois algumas empresas 

já adotavam esta modalidade de trabalho. No entanto, com o fortuito da pandemia, a maior parte 

das empresas se deparou com uma realidade urgente, atingindo repentinamente muitos 

trabalhadores em todo o mundo. Subitamente, o que era exceção virou regra, e tanto para a 

empresa quanto para o trabalhador surgiram desafios a serem enfrentados diante dessa 

rearticulação da forma de trabalho. As empresas tiveram de estabelecer políticas e normas 

internas para implementar e assegurar o teletrabalho, assim como a segurança da informação 

teve de ser revista para incorporar a rotina de trabalho remoto. Da mesma forma, recursos foram 

investidos para possibilitar acesso a equipamentos e ferramentas de comunicação remota. Para 

os trabalhadores, emergiu a necessidade do rápido aprendizado de novas tecnologias, o 

estabelecimento de novas formas de interação e comunicação entre as equipes e a adaptação da 

vida familiar e trabalho. Para a maioria das pessoas, em nenhum outro momento se dividiu o 

mesmo espaço entre atividades profissionais, familiares, escolares, domésticas e de lazer 

(LOSEKANN; MOURÃO, 2020). 

Como já apontado, o isolamento social é uma medida que visa à contenção da 

propagação do vírus entre a população. Muitos serviços migraram para plataformas digitais, e isso 

aconteceu também no âmbito da saúde, e diante das circunstâncias, aplicativos começaram a ser 

disponibilizados pelos planos de saúde para que os atendimentos ocorressem o mais próximo 

possível da realidade anterior à pandemia. Todavia, a telemedicina não é serviço novo no país. A 

resolução nº 2.227/2018 do Conselho Federal de Medicina (CFM) aponta buscar e definir o 

serviço da telemedicina como uma atividade que permite utilizar as tecnologias disponíveis para 

promover assistência, prevenção, educação, pesquisa e promoção de saúde em território 

nacional.  
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Diante do quadro da pandemia, o Ministério da Saúde liberou a portaria n° 467, que 

dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de telemedicina, com o objetivo de 

regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional previstas no art. 3º da lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

decorrente da pandemia da COVID-19. Essa medida foi propagada em março, em uma edição 

extraordinária do Diário Oficial da União, como uma estratégia para reduzir a propagação do novo 

coronavírus e permitir atendimento clínico, monitoramentos e possíveis diagnósticos da 

população, podendo ocorrer os atendimentos por qualquer equipamento com acesso à internet, 

havendo agendamento. Essa forma de cuidado traz como benefícios a facilidade de um contato 

entre paciente e médico, a continuidade de tratamentos e a redução do custo, visto que não é 

necessário um espaço físico específico para o atendimento. 

 

Pandemia e Saúde Mental 

Ao longo de todo esse período de forte impacto na saúde física e mental da população, foi 

necessário articular novas possibilidades a fim de promover cuidado e assistência para a 

população nesse momento emergencial, assim como garantir a continuidade de tratamentos já 

iniciados. Pereira et al. (2020), a partir do estudo sobre as consequências decorrentes da 

pandemia da COVID-19 na saúde mental, inferem que os sintomas psicológicos prevalentes 

evidenciados foram estresse, medo, pânico, ansiedade, culpa e tristeza, que geram sofrimento 

psíquico e podem ocasionar o surgimento de transtornos de pânico, transtornos de ansiedade, 

TEPT e depressão. Frente ao número crescente de tais transtornos decorrentes do contexto da 

pandemia e do isolamento social, constata-se que as pessoas enfrentam momentos de maior 

vulnerabilidade psíquica, cujos sintomas podem ser aumentados ou estabelecidos. 

Estima-se que entre um terço e metade da população exposta a uma epidemia pode vir a 

sofrer alguma manifestação psicopatológica, caso não seja feita nenhuma intervenção de cuidado 

específico para as reações e sintomas manifestados (FIOCRUZ, 2020). Diante das restrições 

impostas pelo distanciamento social, tornou-se essencial pensar em formas não convencionais de 

atendimento psicológico, que privilegiassem atividades remotas a fim de mitigar os possíveis 

impactos psicológicos decorrentes do cenário pandêmico.  

 

Atendimento psicológico online 

A psicoterapia online é uma forma de atendimento psicológico conduzido por meio de 

sessões mediadas pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). Segundo a 

resolução do CFP nº 011/2018, compreende-se como meios tecnológicos de informação e 

comunicação todas as mediações informacionais e comunicativas com acesso à internet, por meio 

de televisão, aparelhos telefônicos, aparelhos conjugados ou híbridos, websites, aplicativos e 

plataformas digitais (BRASIL, 2018). 
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No Brasil, o processo de regulamentação da psicoterapia mediada pelas TICs aconteceu 

de forma lenta e gradual. A construção histórica das normativas desta temática envolve as 

resoluções do CFP entre os anos de 2000 a 2018. Considera-se que estas são de caráter 

substitutivo e não cumulativo, ou seja, uma revogou a outra no ato de sua implantação 

(BITTENCOURT et al., 2020). As resoluções do CFP nº 003/2000, 012/2005 e 011/2012 

discorreram sobre a regulamentação do atendimento psicoterapêutico realizado por meios das 

TICs a distância em caráter exclusivamente experimental, ou seja, apenas com a finalidade de 

pesquisa, em virtude da carência de estudos que garantissem a efetividade desta modalidade de 

atendimento e visto que os serviços psicológicos necessitam de respaldo técnico e ético. Cada 

uma das resoluções teve como intuito promover pesquisas que trouxessem dados mais 

consistentes que comprovassem cientificamente a eficácia da utilização dos recursos tecnológicos 

na psicoterapia a fim de evitar riscos aos usuários (BRASIL, 2000, 2005, 2012). 

A partir das pesquisas e discussões advindas da resolução do CFP n° 011/2012 e das 

novas demandas provenientes da contemporaneidade cada vez mais permeada pelas TICs, a 

resolução do CFP nº 011/2018 amplia as possibilidades de prestação de serviços psicológicos por 

meio de TICs, desde que pautada na ética e na legislação profissional, bem como nas demais 

disposições do Código de Ética Profissional e legislações correlatas. Dessa forma, a psicoterapia 

online não mais se restringe ao campo de pesquisas, mas estende-se a todos os profissionais da 

Psicologia, sendo a prestação de serviços psicológicos referentes à resolução condicionada à 

realização de um cadastro prévio junto ao Conselho Regional de Psicologia e sua autorização. 

Sendo assim, este momento configura um marco para a psicoterapia online no Brasil. 

Considerando todas as implicações geradas pela pandemia, somente os serviços 

considerados essenciais à população continuaram funcionando. Com o intuito de possibilitar a 

continuidade dos atendimentos psicológicos presenciais que foram interrompidos e mitigar os 

impactos negativos na saúde mental da população, o Conselho Federal de Psicologia, através da 

Resolução do CFP nº 04/2020, flexibilizou a prestação de serviços psicológicos por meio de TICs, 

ratificando a importância do cumprimento do Código de Ética Profissional da Resolução CFP nº 

10/2005, e exigindo o cadastro na plataforma e-Psi. No entanto, o serviço de cadastro para 

atendimento online chegou ao registro de mais de 30 mil acessos em um dia, provocando um 

colapso na plataforma de cadastro (BRASIL, 2020). Dentro desta perspectiva, o CFP autorizou 

que os psicólogos atuassem antes mesmo de receberem o parecer do respectivo Conselho 

Regional de Psicologia (BITTENCOURT et al., 2020). 

Verifica-se que o cenário da pandemia trouxe um desafio para os profissionais da 

Psicologia, pois com a imposição do distanciamento social, muitos profissionais recorreram ao 

atendimento online. Marasca et al. (2020) afirmam que esta pode ser uma possibilidade quando 

não é recomendado o atendimento presencial por estar em vigor a determinação de 

distanciamento social. Mesmo os profissionais mais resistentes a esta modalidade de 

atendimento, ao se perceberem diante de seus atendimentos presenciais interrompidos 

subitamente, tiveram que se adaptar a este novo formato. 
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Considerando o momento atual da pandemia da COVID-19, a rápida permissão de 

atividades psicológicas online contribuiu para ampliar as possibilidades de atuação do profissional 

de Psicologia no Brasil, e foi fundamental para a inevitável rearticulação face às restrições 

obrigatórias. Frente a um momento de sofrimento intenso e fortuito, percebe-se que o atendimento 

online foi de extrema relevância no contexto pandêmico, abrindo precedente para a permanência 

desta forma de atendimento com possíveis benefícios tanto para os psicólogos quanto para os 

clientes. Outrossim, a complexidade do ambiente virtual suscita reflexões para a prática e o ensino 

de maneira ética e segura, pois assistir à população a partir deste modelo clínico é desafiador, e 

cabe considerar que existem questões éticas que afloram, como a formação teórica e técnica dos 

psicólogos e uma delimitação mais conceitual terminológica, além de outras peculiaridades que 

compõem cada modalidade que faz parte dos serviços psicológicos mediados pelas TICs 

(SANTANA et al., 2020). 

Ao percorrer historicamente o caminho que levou à regulamentação do atendimento online 

no Brasil, pode-se inferir que antes do contexto da pandemia, apesar de regulamentado desde o 

ano de 2018, o atendimento online não era vislumbrado pela maioria dos profissionais da 

Psicologia como uma possibilidade de trabalho. Face ao ineditismo imposto pela situação 

emergencial pandêmica, os psicólogos não tiveram outra opção para continuidade na oferta de 

seus serviços considerados essenciais no cuidado à saúde mental, sobretudo no momento de 

forte impacto para população. Diante de um contexto de crise, a psicoterapia online surge como 

uma alternativa para mitigar os inúmeros desdobramentos que a interrupção total e repentina dos 

atendimentos poderia provocar tanto para os profissionais de Psicologia quanto para seus 

clientes. Desta forma, evidencia-se que a partir da literatura pesquisada, a adesão do atendimento 

psicológico online tende a se estabelecer após essa experiência particular, e com isso, torna-se 

importante que mais estudos sejam realizados a fim de ampliar a reflexão sobre este momento 

histórico de um aumento súbito na demanda de profissionais que vivenciaram o atendimento 

online, com o intuito de avaliar as possibilidades e desafios a serem enfrentados com a 

continuidade desta modalidade no período pós-pandemia. 

 

Considerações finais 

É interessante observar que o tempo atual é marcado por peculiaridades advindas de um 

contexto cada vez mais influenciado pela tecnologia. A forma de comunicação na 

contemporaneidade é atravessada pelos recursos digitais, que estão quase que onipresentes na 

rotina das pessoas. Tendo isso em vista, surgem novas demandas por serviços intermediados 

pela tecnologia em diversas áreas, visto que o benefício de conforto e praticidade são pontos 

relevantes a se considerar no tempo hodierno. Se antes do contexto pandêmico, o envolvimento 

da população com os aparatos digitais já era considerado intenso e despertava interesse de 

pesquisadores pelas possíveis mudanças no comportamento e pelo impacto nas relações que 

estas geravam, durante o tempo de pandemia a importância da tecnologia ganhou ainda mais 



 

138 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 
evidência, e está se tornou um recurso essencial que foi utilizado em máxima potência para 

manter as atividades cotidianas de estudo, trabalho e lazer. 

No que se refere à psicoterapia online, seu processo foi acelerado de maneira súbita, e a 

partir de então, ela passa a ser vista como uma alternativa interessante de cuidado. Acredita-se 

que a pandemia foi um marco que trouxe essa possibilidade de atendimento de uma maneira 

nunca vista na história, e retroceder não parece ser uma opção, mesmo findado o período de 

isolamento social. Para os profissionais da Psicologia, acredita-se que não foi fácil passar por um 

momento tão desafiador, e aderir ao modelo de forma tão instantânea passou a ser a única opção. 

No entanto, foi importante ressignificar essa nova forma de atuação com a reflexão sobre sua 

prática e capacitação.  

Pode-se inferir que os dispositivos tecnológicos foram grandes aliados durante o período 

desafiador da pandemia da COVID-19, e que possivelmente as relações de trabalho e estudo 

serão repensadas a partir de um novo prisma de possibilidades que antes não era possível 

vislumbrar. Ainda assim, torna-se importante ampliar os estudos sobre os efeitos dessa interação 

após a pandemia, com o intuito de pensar como a conexão intensa reverberou no comportamento 

humano e em suas relações com o objetivo de aprimorar e humanizar a conexão do homem com 

a tecnologia. 
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Capítulo 14 

O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM TERAPEUTAS COGNITIVO-

COMPORTAMENTAIS INICIANTES NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

THE DEVELOPMENT OF COMPETENCIES IN BEGINNERS COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPISTS IN THE 

PANDEMIC CONTEXT 

 

Stèphanie Krieger1 
 

RESUMO 
Este trabalho visa apresenta o relato da experiência da supervisão em TCC durante a pandemia 
da COVID-19, destacando sua função como recurso para a competência profissional, mesmo na 
modalidade remota. O estágio supervisionado tem como objetivo o desenvolvimento de 
competências de aspectos teóricos, técnicos e relacionais na formação do psicólogo. O supervisor 
tem um papel fundamental, favorecendo o desenvolvimento profissional e mantendo uma postura 
que auxilie o acolhimento, partilha e confiança na supervisão. O estágio em TCC, deve construir , 
especificamente, as habilidades fundamentais à prática dessa abordagem clínica. Dentre estas, 
destacam-se as competências de colaboração, descoberta guiada, estrutura, conceituação de 
caso e planejamento da psicoterapia. A supervisão em TCC deve assumir essas mesmas 
habilidades, servindo para a modelação do terapeuta iniciante. Durante a pandemia, os 
atendimentos e supervisão tiveram de se adaptar às medidas sanitárias, contudo a experiência do 
grupo evidenciou o alcance das metas desejadas para o estágio. 
Palavras-chave: Terapia Cognitiva; Supervisão; Competências; Estágio Clínico 
 
ABSTRACT 
This paper aims to present the report of the experience of supervision in CBT during the pandemic 
of COVID-19, highlighting its function as a resource for professional competence, even in the 
remote modality. The supervised internship aims to develop competencies in theoretical, technical 
and relational aspects in the training of the psychologist. The supervisor has a fundamental role, 
favoring professional development and maintaining a posture that helps welcoming, sharing and 
trust in supervision. The internship in CBT must build, must specifically, the fundamental 
competencies to practice this clinical approach. Among these, the habilities of collaboration, guided 
discovery, structure, case conceptualization and psychotherapy planning stand out. CBT 
supervision must assume these same skills, serving for the modeling of the beginning therapist. 
During the pandemic, care and supervision had to adapt to health measures, however the group's 
experience showed the achievement of the desired goals for the internship. 
Keywords: Cognitive Behavioral Therapy; Supevision; Competencies; Clinical Internship 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), atualmente, constituem um modelo teórico e 

prático consolidado no campo da Psicologia. Sua evolução ao longo das décadas é evidente, 

tendo abrangido e aprimorado suas técnicas e intervenções e, assim, impondo maiores desafios 

aos profissionais (NEUFELD et al., 2010; PADESKY, 2012). Sua premissa básica consiste no 

papel que as cognições assumem diante do funcionamento do indivíduo. Desse modo, esta 

postula que os pensamentos e crenças desenvolvidas ao longo da vida influenciarão os 

sentimentos e comportamentos, portanto, em um processo psicoterápico, busca-se a 
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reestruturação dessas cognições e a mudança no padrão de comportamento através de técnicas 

cognitivas, emocionais e comportamentais (BECK, 2013). 

Esse modelo teórico tem comprovado sua eficácia para o tratamento de diversos 

problemas psicológicos (BECK, 2013; HOFMANN et al., 2012; WRIGHT et al., 2019), assim como 

tem se proposto a integração com outras áreas científicas como as neurociências, a 

psicofarmacologia e a psicobiologia (NEUFELD et al., 2010). Por estes motivos, a TCC 

demonstrou um crescimento no cenário educacional, com aumentado interesse por parte dos 

acadêmicos da área. Contudo, um estudo (NEUFELD et al., 2010) mostrou que, em dois estados 

brasileiros, alguns fatores ainda prejudicavam o aprendizado dessa abordagem, como a confusão 

teórica por parte de coordenadores e docentes dos cursos de graduação e o contato com as 

disciplinas de TCC se dar mais amplamente somente na metade do curso, criando resistência ao 

conteúdo dessas disciplinas. Ainda que, devido ao tempo, essas dificuldades possam ter 

diminuído, os resultados apresentados pelos autores ainda podem ser constatados em muitos 

cursos de graduação no Brasil. 

Desse modo, pode-se compreender que a TCC tem expandido seus conhecimentos e 

práticas nas últimas décadas, porém, na formação básica em Psicologia ainda existem déficits 

importantes no aprendizado dessa abordagem psicológica, possivelmente, prejudicando a 

formação de novos profissionais. Nesse mesmo sentido, Barletta, da Fonseca e Delabrida (2012) 

ressaltam que, a partir da década de 1970, a preocupação com a formação do psicólogo 

aumentou, apontando que esta deve ser baseada em evidências científicas e reunir teoria e 

prática e o conhecimento da realidade social. O treinamento de terapeutas iniciantes em sido 

apontado como uma importante estratégia para a atuação profissional, porém, há poucas 

pesquisas que auxiliem a compreensão e estruturação da mesma (BARLETTA; DA FONSECA; 

DELABRIDA, 2012; BARRETTO; BARLETTA, 2010; PADESKY, 2012). 

Portanto, uma vez que o psicólogo deve estar preparado para exercer sua profissão de 

maneira competente e ética, contribuindo para a sociedade (CFP, 2005), este precisa ser 

preparado durante sua formação. Por essa razão, se faz relevante estudar os processos 

educacionais da graduação em Psicologia e, compreendendo que os estágios são um pilar 

importante nesse processo, é necessário que haja pesquisas que possibilitem uma prática de 

estágio cientificamente eficaz. Além disso, Barletta, da Fonsêca e Nobre-Sandoval (2018) 

ressaltam que a manutenção de resultados de eficácia em TCC depende de um bom treinamento 

de novos terapeutas, para que estes deem continuidade às características da abordagem. 

O presente trabalho tem como objetivo descrever a experiência do estágio em TCC de 

uma Universidade privada do Rio de Janeiro durante o período da pandemia da COVID-19 e 

identificar a possibilidade de desenvolvimento de competências nesse cenário. Esse momento 

histórico fez com que diversas práticas tivessem de ser adaptadas para uma nova realidade e, 

diante disso, discute-se algumas medidas que favoreceram a experiência do estágio e o 

desenvolvimento de habilidades necessárias aos psicólogos iniciantes. 
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2. COMPETÊNCIAS EM TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 

 

A competência profissional diz respeito aos saberes necessários para exercer uma 

determinada profissão, desempenhando uma tarefa específica adequadamente em um contexto. 

Para tanto, o profissional deve, ao longo de sua formação, desenvolver competências condizentes 

com a sua prática. Barreto e Barletta (2010), Barletta, Delabrida e da Fonsêca (2011) e Barletta, 

da Fonsêca e Nobre-Sandoval (2018) identificaram três aspectos que, independente da teoria 

utilizada, são importantes para a preparação do psicólogo clínico. Os profissionais devem dominar 

aspectos teóricos, os procedimentos e modelos metodológicos e habilidades interpessoais. 

Somente através destes é possível reconhecer e compreender as dificuldades do cliente para 

poder trabalhar no sentido de minimizá-las. 

Na clínica psicológica, existem habilidades comuns e aquelas referentes a um referencial 

teórico particular. Dentre as primeiras, destaca-se a capacidade de lidar com limites, desenvolver 

aliança terapêutica, ouvir, compreender, estimular, lidar com emoções e resistências do paciente, 

ser empático e assertivo, se expressar emocionalmente e a auto-observação, autopercepção e 

autoconhecimento (BARRETO; BARLETTA, 2010; BARLETTA; DA FONSECA; DELABRIDA, 

2012). 

Por outro lado, o domínio de técnicas interventivas e como analisar o caso e estruturar a 

psicoterapia pode ser diversificado, se diferenciando de acordo com a teoria de base (BARRETO; 

BARLETTA, 2010; BARLETTA; DA FONSECA; DELABRIDA, 2012). Na TCC, Padesky (2012) 

destaca três processos terapêuticos fundamentais que se mantiveram ao longo da evolução da 

teórica, sendo eles a colaboração, a descoberta guiada e a estrutura. Além destes, a autora 

também salienta competências relacionadas à relação terapêutica, uma vez que, atualmente, esta 

é utilizada ativamente para a promoção da mudança. Para isso, são necessárias uma sólida 

autoconsciência e habilidades relacionais. 

A TCC é uma terapia estruturada que envolve um trabalho psicoeducativo, requer a 

participação e colaboração ativa do paciente durante toda sua duração e que incentiva o 

aprendizado de estratégias para que o paciente possa manter as mudanças de maneira autônoma 

(BECK, 2013; WRIGHT et al., 2019). Nesse sentido, os três processos identificados por Padesky 

(2012) permitirão o desenvolvimento desse modelo de trabalho. A colaboração exige que o 

profissional mantenha uma postura ativa, mas que também incentive o paciente a assumir a 

mesma, requerendo que ambos interajam significativamente. A descoberta guiada leva ao 

aprendizado, sendo dirigida pelo terapeuta que, através de questionamentos e experimentos, leva 

o paciente a explorar e observar seus processos internos. Por fim, a estrutura é o que garante o 

estabelecimento de metas e o alcance, gradativo das mesmas. No entanto, o profissional também 

precisa aprender a flexibilizar e adaptar a estrutura de terapia a cada indivíduo, favorecendo a 

colaboração e a relação terapêutica. 

Além destas, o terapeuta cognitivo-comportamental deve, ainda, ser capaz de elaborar a 

conceituação do caso, planejar as estratégias de intervenção e o uso de instrumentos e atividades 
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associadas ao modelo teórico (BARLETTA, DELABRIDA; DA FONSÊCA, 2011; PADESKY, 2012). 

Beck (2013) entende que o desenvolvimento dessas competências deve ser gradual. Primeiro 

devem ser aprendidas as habilidades de conceituação de caso e planejamento do tratamento, já 

utilizando técnicas básicas; posteriormente, o iniciante se torna mais competente em integrar a 

conceituação ao conhecimento das técnicas, ampliando seu repertório e identificando o melhor 

momento de utilizá-las. Por fim, o profissional consegue integrar novas informações à 

conceituação de maneira automática. 

Em resumo, a competência profissional do psicólogo clínico envolve aspectos teóricos, 

metodológicos e relacionais. Portanto, o estágio deve ajudar o estudante a desenvolver 

competências condizentes com todas essas condições. De maneia mais específica o iniciante em 

TCC necessita de competências relacionadas aos princípios da terapia e do uso dos recursos 

referentes à compreensão do caso e das técnicas de intervenção que visam a alterações nas 

cognições e no comportamento. As competências profissionais estão associadas ao resultado do 

processo psicoterapêutico (BARLETTA; DELABRIDA; DA FONSÊCA, 2011). Diante dessa 

importância, é relevante refletir sobre como a supervisão pode auxiliar nessa construção. 

 

3.  O PAPEL DA SUPERVISÃO 

 

O estágio supervisionado é fundamental na formação do psicoterapeuta, constituindo o 

primeiro passo para a inserção profissional (BARRETO; BARLETTA, 2010). A supervisão presume 

uma relação formal e colaborativa entre o supervisor e o supervisando, propondo o 

desenvolvimento, ensino e aprendizagem da prática clínica. Semelhante à terapia em TCC, a 

função do supervisor é favorecer a autonomia do terapeuta iniciante e aumentar suas 

competências sociais (BARLETTA; DA FONSECA; DELABRIDA, 2012). Em geral, as supervisões 

consistem através do relato do atendimento do supervisando e, pela escassez de metodologias na 

literatura, cada supervisor define o que será importante durante a prática (BARLETTA; DA 

FONSECA; DELABRIDA, 2012). A maior dificuldade nessa modelo se dá, pois o desempenho do 

aluno não pode ser avaliado diretamente, podendo excluir partes importantes ou, somente, relatar 

o que será bem aceito (BARRETO; BARLETTA, 2010; BARLETTA; DA FONSECA; DELABRIDA, 

2012). 

Autores que se propuseram a identificar as modalidades de ensino capazes de 

desenvolver as competências exploradas acima afirmam que a supervisão deve oferecer 

experiências de aprendizado, no sentido de que os terapeutas iniciantes experimentem os 

princípios da TCC (BARLETTA; DA FONSECA; DELABRIDA, 2012; BARLETTA; DA FONSÊCA; 

NOBRE-SANDOVAL, 2018; PADESKY, 2012). Desse modo, os alunos devem ser encorajados a 

ter uma postura ativa no aprendizado e colaborar com a equipe; conhecer pesquisas empíricas; 

vivenciar métodos empíricos de aprendizagem através de experimentos e adotar essa postura; 

realizar conceituações de caso e receber uma supervisão estruturada (PADESKY, 2012). Essa 

proposta permite que os alunos compreendam as dificuldades experimentadas pelos pacientes na 



 

145 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 
psicoterapia e permitem que o supervisor e a equipes modelem a conduta do terapeuta iniciante 

em sua prática (BARLETTA; DA FONSECA; DELABRIDA, 2012; BARLETTA; DA FONSÊCA; 

NOBRE-SANDOVAL, 2018; PADESKY, 2012). 

Nesse sentido, algumas alternativas têm sido exploradas na literatura, com o objetivo de 

diminuir os desafios impostos sobre a supervisão baseada somente no relato do supervisando e 

aumentar sua eficácia. Dentre estas, pode-se destacar a utilização de materiais de leitura que dão 

suporte à prática, registros estruturados da sessão, gravação do atendimento e sua discussão, 

observação em sala de espelho e atividades formativas com proposta experiencial, como as 

técnicas da TCC e demonstrações clínicas por meio de dramatizações, vídeos ou áudios 

(BARLETTA; DA FONSÊCA; NOBRE-SANDOVAL, 2018; PADESKY, 2012). WRIGHT et al. (2019) 

ainda ressaltam que um dos exercícios mais valiosos para o aprendizado da TCC consiste em 

redigir conceituações de caso. Momentos de avaliação e de autoavaliação do processo 

psicoterapêutico e seus resultados também devem ser incluídos (BARLETTA; DA FONSÊCA; 

NOBRE-SANDOVAL, 2018). 

Outro ponto relevante na supervisão se refere à relação entre supervisor e supervisando e 

entre o grupo. O momento da supervisão deve ser prazeroso e as relações estabelecidas devem 

ser coesas, confiáveis e colaborativas, onde todos possam expor suas vulnerabilidades e 

potencialidades (BARRETO; BARLETTA, 2010). O autoconhecimento e o reconhecimento das 

cognições e sentimentos sobre si, o cliente e a psicoterapia também devem oportunizados na 

supervisão. Desta maneira, é possível refletir sobre os mesmos e evitar obstáculos na prática do 

atendimento (BARRETO; BARLETTA, 2010; BARLETTA; DA FONSECA; DELABRIDA, 2012). 

Contudo, estes só serão expostos caso o supervisando se sinta acolhido para tal. 

Portanto, o supervisor assume o papel de facilitador do aprendizado e precisa, 

simultaneamente, garantir o atendimento adequado à população. Além de ajudar a desenvolver 

competências, este também precisa acolher, compreender e orientar as experiências do 

estagiário. A dinâmica relacional na supervisão pode favorecer a exposição de erros, 

oportunizando o aprendizado, e beneficiando a colaboração mútua do grupo e sua 

responsabilidade no desenvolvimento de competências (BARRETO; BARLETTA, 2010). 

Nesse sentido, a supervisão é um momento chave na formação em que competências de 

diversas ordens serão construídas. O supervisor deve atuar tanto no favorecimento das relações 

da equipe, quanto promovendo oportunidades de aprendizado, não somente teórica, mas 

vivenciais. Diversas metodologias podem ser utilizadas para que o desempenho do aluno possa, 

de fato, ser avaliado e suas vulnerabilidades, trabalhadas, assim como o fortalecimento das 

qualidades do aluno. Portanto, o trabalho do supervisor é complexo e, diante de desafios com os 

que foram impostos pela pandemia da COVID-19, este deve ser revisto e adaptado. 
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3.1. A pandemia e a modalidade remota 

 

Em 2019, foi identificado na China o primeiro caso do novo Coronavírus. Este se alastrou 

pelo mundo rapidamente, sendo considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

uma pandemia (OMS, c2021). Para diminuição do contágio e no sentido de evitar mortes, medidas 

sanitárias e restritivas foram adotadas. No âmbito educacional, as aulas presenciais foram 

substituídas por aulas em meios digitais, a modalidade remota (BRASIL, 2020). Com isso, 

diversas práticas educacionais tiveram de ser revistas, incluindo os estágios supervisionados e 

seus atendimentos. 

Diante da nova modalidade de ensino, surgiram alguns desafios. Apesar de o Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) regularizar diversos serviços na modalidade online desde 2018 (CFP, 

2018), estes eram pouco propagados na prática. Com as medidas impostas pela pandemia, 

passaram, então a ser a regra. Mesmo regulamentada, a prática da Psicologia por meios digitais 

requer cuidados éticos e de segurança à prática. Entre suas desvantagens, pode-se destacar a 

dificuldade com relação à privacidade e problemas de segurança de dados, competência do 

profissional e necessidade de treinamento, problemas de comunicação relacionados à tecnologia 

e o manejo de problemas emergenciais (ATC-Rio, 2020).  

Com relação à psicoterapia a literatura tem apresentado dados de eficácia promissores. 

Uma pesquisa avaliou a eficácia da TCC online para o tratamento de diversos transtornos 

psicológicos comuns em serviços de saúde mental (RUWAARD et al., 2012). Os achados 

sugerem que essa modalidade de terapia pode ser eficaz. Outra preocupação com relação a esse 

modelo de trabalho é com relação ao estabelecimento da relação terapêutica. Preschl, Maercker e 

Wagner (2011) compararam a percepção da aliança terapêutica em tratamentos para a depressão 

face-a-face e baseado na internet. Os autores encontraram que as percepções, tanto dos 

terapeutas como dos pacientes não diferiu significativamente entre as modalidades. 

 Visto que a supervisão deve ser fiel aos princípios da intervenção em TCC e também 

exige atenção à relação estabelecida entre as partes, pode-se pensar que, uma vez que a 

psicoterapia e sua aliança apresentam indicadores de eficácia, a supervisão online também pode 

cumprir com os objetivos de desenvolvimento de competências e formação profissional. Contudo, 

para diminuir os desafios colocados pelas desvantagens dessa modalidade adaptações devem ser 

feitas. Nesse sentido, nas seções seguintes será descrita a experiência de supervisão de estágio 

clínico em uma Universidade privada da cidade do Rio de Janeiro, permitindo refletir sobre a 

prática remota do estágio. 

 

4. DINÂMICA DO ESTÁGIO 

 

O estágio em Terapia Cognitivo-Comportamental da Universidade Estácio de Sá – 

campus Sulacap – conta com cinco equipes compostas por, no máximo, 10 estagiários e 

supervisão com três horas e meia de duração. O estágio curricular conta com três períodos de 
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estágio, geralmente, realizados nos últimos semestres do curso. Portanto, as turmas contam com 

estagiários com diferentes níveis de práticas: alguns iniciando a prática da TCC e outros que já 

contam com algum(ns) semestre(s) de atuação. 

No primeiro semestre de 2020, após a suspensão das aulas presenciais, as supervisões 

de estágio passaram a acontecer remotamente. No entanto, durante o período, não foi permitido o 

atendimento psicoterápico. Por esse motivo, as supervisões contaram com atividades como 

discussão de textos técnicos, compartilhamento de experiências da supervisora, discussão de 

casos clínicos publicados, elaboração de planos de tratamento, discussão de filmes e 

demonstrações clínicas. No segundo semestre letivo, o CFP liberou os atendimentos por 

acadêmicos de Psicologia na modalidade remota, salvaguardando os cuidados éticos com relação 

ao sigilo e confidencialidade das informações (CFP, 2020). 

Nesse sentido, em supervisão foi realizado um levantamento dos estagiários que se 

adequavam às exigências, que eram: possibilidade de chamada de vídeo com qualidade 

satisfatória em aplicativo que criptografa os dados e ambiente privado para realização do 

atendimento. Além disso, foram instruídos com relação à vestimenta, obediência ao horário e 

comunicação de limites quanto ao contato fora do horário de atendimento. Um estagiário que não 

se enquadrava nas exigências utilizou o espaço físico da clínica-escola para o atendimento 

remoto. Cada estagiário pode atender até dois pacientes e, devido à necessidade de maior 

treinamento para uma prática inédita na instituição, a supervisora optou por permitir que somente 

os estagiários a partir de seu segundo estágio atendessem. Os estagiários que estavam iniciando 

esse ciclo prático participavam das supervisões suas atividades. 

As supervisões eram realizadas em grupo por videoconferência. Visando beneficiar as 

relações das equipes, estas exigiram que todos mantivessem suas câmeras abertas. Além disso, 

combinações com respeito à frequência, respeito e acolhimento foram relembradas. Todo início de 

semestre, os estagiários de todos os níveis são incentivados a participar, contribuindo com os 

casos dos colegas, tirando dúvidas e compartilhando informações relevantes. A atividade principal 

da supervisão é o relato de casos e o compartilhamento das experiências internas (cognições e 

sentimentos) dos estagiários. Os estagiários são levados a entender o motivo das orientações da 

supervisora e refletir, integrando à conceituação do caso, sobre a escolha de determinadas 

técnicas. Por vezes, são discutidos textos ou outros materiais e demonstrações por parte da 

supervisora. Como práticas cotidianas comuns à instituição, os estagiários elaboram relatórios de 

seus atendimentos e, ao fim do semestre, um relatório avaliativo contendo a descrição de suas 

atividades, uma avaliação da supervisão e uma autoavaliação de seu desempenho. 

 

5. A EXPERIÊNCIA 

 

Devido a não utilização de instrumentos formais de avaliação do desempenho do 

estagiário e da supervisão, o relato da experiência da supervisão de estágio clínico em TCC se 

baseou nos feedbacks realizados ao final do período, nas avaliações que constam nos relatórios 
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avaliativos e a observação da supervisora. Também, os resultados da psicoterapia podem ser 

uma medida da competência dos estagiários (BARLETTA; DA FONSECA; DELABRIDA, 2012). 

Com diferentes atividades nos dois semestres de 2020, foi possível constatar que todas 

as propostas foram positivas no desenvolvimento de competências dos estagiários. Mesmo com 

relatos de frustração pela impossibilidade de atendimento em um primeiro momento, conseguiram 

identificar que as alternativas propostas foram construtivas e aumentaram sua autoeficácia. Nos 

dois semestres, o ambiente da supervisão era agradável e acolhedor, contando com a frequência 

e participação ativa de todos os estagiários, mesmo os mais reservados. Todos os grupos relatam 

sentimentos semelhantes, embora suas dinâmicas sejam diferentes. A relação entre a equipe foi 

um fator ressaltado nos feedbacks e avaliações da supervisão pela maioria dos estagiários. Isso 

pode ser corroborado pelo nível de autoexposição a que os estagiários se propõem. Estes 

conseguiram compartilhar suas dificuldades e conquistas, angústias e os erros cometidos, mesmo 

que expressassem preocupação com a devolutiva da supervisora. 

A preparação para o início dos atendimentos online foi fundamental, com a preparação 

ética para tal e o entendimento de sua responsabilidade nesse processo. Os atendimentos 

transcorreram positivamente, podendo ser observado, de acordo com as características de cada 

paciente, o alcance de metas terapêuticas e, até mesmo, alguns processos de alta. Não houve 

nenhuma desistência do atendimento pela migração de modalidade e a adesão apresentada 

também foi evidente, sem haver nenhuma interrupção unilateral. Nesse sentido, a partir dos 

resultados de psicoterapia, pode-se entender que os estagiários demonstraram competências 

adequadas para sua expertise. 

A autonomia é incentivada nos grupos, sendo exigido como atividades de estágio que 

esses elaborem as metas de terapia, levem para a supervisão sugestões de técnicas a serem 

utilizadas no plano de tratamento e elaborem a conceituação cognitiva de seus casos. Em todas 

essas atividades, a maior parte dos estagiários obteve desempenho satisfatório, apresentando 

diferenças nas necessidades individuais para desenvolvimento dessas habilidades. Qualquer 

crítica ou correção, por parte da supervisora ou da equipe, foi realizada de forma assertiva e 

respeitosa, deixando clara a intenção de colaboração mútua. Alguns limites precisam ser 

impostos, para que todos tenham a oportunidade de participação. Portanto, é possível 

compreender que os aspectos da TCC propostos por Padesky (2012) (colaboração, descoberta 

guiada e estrutura) parecem ter sido, minimamente, presentes. 

Portanto, de forma ampla, as medidas adotadas no período de pandemia contribuíram 

para que a supervisão continuasse a construir as competências necessárias ao terapeuta 

iniciante. Salienta-se a possibilidade de todos verem uns aos outros, os cuidados e orientações 

com relação à privacidade e confidencialidade dos atendimentos e da supervisão e a frequência 

dos alunos como os principais facilitadores da supervisão durante a pandemia de COVID-19. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento de competências para a atuação na clínica e, mais especificamente, 

na TCC é complexo e requer que sejam construídas habilidades em diversos aspectos. Em TCC, 

ressalta-se a postura colaborativa, empírica, o uso da estrutura e da relação terapêutica como 

fundamentais para as intervenções. Além disso, as competências técnicas de elaborar 

conceituações de caso, estabelecer metas, conhecer as técnicas e desenvolver um plano de 

tratamento são essenciais ao terapeuta cognitivo-comportamental. 

Inicialmente, dominar todas essas competências é um grande desafio ao terapeuta 

iniciante, sendo incentivado que seu desenvolvimento profissional se dê gradualmente. Diante 

disso, salienta-se a importância de completar o ciclo de estágios na mesma abordagem para 

adquirir expertise. Ainda, é importante destacar o papel da supervisão nesse processo. Contudo, 

para atender a toda essa complexidade, a supervisão precisa se valer de diversos métodos de 

ensino, assim como servir de modelo à terapia, sendo realizada a partir dos mesmos princípios e 

utilizando de técnicas psicoterápicas com o objetivo de auxiliar o aprimoramento do estagiário. 

O relato aqui exposto traz a experiência de cinco grupos de supervisão em TCC durante o 

período da pandemia da COVID-19. Embora tenham sido necessárias adaptações para sua 

realização, pode-se perceber que essa manteve os princípios do modelo teórico e a manutenção 

de uma boa aliança entre todos os componentes da equipe, fatores que demonstram ter sido 

favorecedores do desenvolvimento das competências dos estagiários. De maneira positiva, a 

interrupção dos atendimentos possibilitou a maior diversidade de estratégias de aprendizagem na 

supervisão, o que, por vezes, acaba negligenciado devido ao tempo disposto para a supervisão e 

a necessidade dos estagiários em serem orientados em suas atuações. 

Como limitações, aponta-se que esse relato não contou com avaliações formais, o que 

pode comprometer a fidedignidade da experiência relatada. Portanto, sugere-se que estudos 

futuros possam avaliar formalmente as supervisões e o desempenho dos estagiários em 

atividades remotas, assim fornecendo dados que contribuam no sentido de compreender e 

estruturar metodologias eficazes de supervisão. Finalmente, esse relato de experiência evidencia 

a possibilidade de adaptação das metodologias utilizadas para a modalidade remota, mantendo a 

eficácia em desenvolver competências necessárias ao terapeuta cognitivo-comportamental 

iniciante.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ATC-Rio Cuidados na prática online de psicoterapia. Rio de Janeiro, 2020. 
 
BARRETO, Mariana Cardoso, BARLETTA, Janaína Bianca A supervisão de estágio em psicologia 
clínica sob as óticas do supervisor e do supervisionado. In Cadernos de Graduação – Ciências 
Biológicas e da Saúde, v. 12, n. 12, 2010. Disponível em: https://www.resea 

rchgate.net/profile/Janaina_Barletta2/publication/301675000_A_SUPERVISAO_DE_ESTAGIO_E
M_PSICOLOGIA_CLINICA_SOB_AS_OTICAS_DO_SUPERVISOR_E_DO_SUPERVISIONANDO



 

150 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 
/links/5720e00108aed056fa292a8a/A-SUPERVISAO-DE-ESTAGIO-EM-PSICOLOGIA-CLINICA-
SOB-AS-OTICAS-DO-SUPERVISOR-E-DO-SUPERVISIONANDO.pdf. Acesso em: 15 fev. 2021. 
 
BARLETTA, Janaína Bianca; DA FONSECA, Ana Lucia Barreto, DELABRIDA, Zenith Nara Costa 
A importância da supervisão de estágio clínico para o desenvolvimento de competências em 
terapia cognitivo-comportamental. In Psicologia: teoria e prática, São Paulo, v. 14, n. 3, dez. 
2012. Disponível em: pepsic.bvsalud.or g/pdf/ptp/v14n3/v14n3a13.pdf. Acesso em: 15 fev. 2021. 
 
BARLETTA, Janaína Bianca; DA FONSÊCA, Ana Lúcia Barreto; NOBRE-SANDOVAL, Larissa de 
Almeida Estratégias de ensino e de aprendizagem para a formação de terapeutas cognitivo-
comportamentais. In DE ARAÚJO, Neuraci Gonçalves; RUBINO, Juan Pablo; DE OLIVEIRA, 
Maria Inês Santana (Orgs.) Avaliação e intervenção na clínica em terapia cognitivo-
comportamental: a prática ilustrada. 1. ed. Novo Hamburgo: Sinopsys, 2018. p. 460-482. 
 
BARLETTA, Janaína Bianca; DELABRIDA, Zenith Nara Costa; DA FONSÊCA, Ana Lúcia Barreto 
Conhecimento, habilidades e atitude em TCC: percepção de terapeutas iniciantes. In Revista 
Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 7, n. 1, jan./jun., 2011. Disponível em: 10.5935/1808-
5687.20110005. Acesso em: 15 fev. 2021. 
 
BECK, Judith S. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 
 
BRASIL. Portaria nº 544, 16 de junho de 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais 
por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-
19. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 114, n. 1, p. 62, junho 2020. 
 
CFP. Código de ética profissional do psicólogo. Brasília, DF: CFP, 2005. 
 
CFP. Práticas e estágios remotos em psicologia no contexto da pandemia da covid-19: 
recomendações. Brasília, DF: CFP, 2020. 
 
CFP. Resolução nº 11, de 11 de maio de 2018. Regulamenta a prestação de serviços psicológicos 
realizados por meios de tecnologias da informação e da comunicação. Conselho Federal de 
Psicologia, Brasília, DF, maio 2018. 
 
HOFMANN, Stefan G. et al. The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-
analyses. In Cognitive Therapy and Research, v. 36, v. 5, out., 2012. Disponível em: 
https://doi.org/10.1007/s10608-012-9476-1. Acesso em: 20 fev. 2021. 
 
NEUFELD, Carmem Beatriz; XAVIER, Gabriela Salim; STOCKMANN, Juliane Denise Ensino de 
terapia cognitivo-comportamental em cursos de graduação em psicologia: um levantamento nos 
estados do Paraná e de São Paulo. In Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 6, n. 1, 
jan./jun., 2010. Disponível em: 10.5935/1808-5687.20100004. Acesso em 16 fev. 2021. 
 
OMS. World Health Organization, c2021. Health Topics/Coronavirusdisease (COVID-19) 
pandemic. Disponível em: https://www.who.int/esp/health-topics/coronavirus#tab=ab_1. Acesso 
em: 23 jan. 2021. 
 
PADESKY, Christine A. Desenvolvendo competências do terapeuta cognitivo: modelos de ensino 
e supervisão. In SALKOVVSKIS, Paul M. (Ed.) Fronteiras da Terapia Cognitiva. 2. ed. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. p. 253-275. 
 
PRESCHL, Barbara; MAERCKER, Andreas; WAGNER, Birgit The working alliance in a 
randomized controlled trial comparing online with face-to-face cognitive-behavioral therapy for 
depression. In BioMed Cenral Psychiatry, v.11, n. 189, dez., 2011. Disponível em: 
https://doi.org/10.1186/1471-244X-11-189. Acesso em: 20 fev. 2021. 
 

https://doi.org/10.1007/s10608-012-9476-1
https://www.who.int/esp/health-topics/coronavirus#tab=ab_1
https://doi.org/10.1186/1471-244X-11-189


 

151 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 
RUWAARD, Jeroen et al. The effectiveness of online cognitive behavioral treatment in routine 
clinical practice. In PLoS ONE, v. 7, n. 7, jul., 2012. Disponível em: 10.1371/journal.pone.0040089. 
Acesso em: 20 fev. 2021. 
 
WRIGHT, Jesse H. et al. Aprendendo a terapia cognitivo-comportamental: um guia ilustrado. 
2. ed. Porto Alegre: 2019. 
 

https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0040089


 

152 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 
SOBRE OS ORGANIZADORES 

 

Natalia Pinho de Oliveira Ribeiro 
Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense (2011), mestrado em 
Psiquiatria e Saúde Mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2013) e doutorado em 
Psiquiatria e Saúde Mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2018). Atualmente é 
pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. , atuando principalmente nos seguintes 
temas: psicologia da saude, psicologia hospitalar, psicofarmacologia., psicometria e depressão. 
 
 
Nilton Rodrigues Junior 
Realiza Pós-doutorado em Psicanálise no Programa de Psicanalise da Universidade Veiga de 
Almeida. Doutor e Mestre em Antropologia Cultural pelo Programa de Pós Graduação em 
Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bacharel em Psicologia pela 
Universidade Santa Úrsula. Cursou as disciplinas da Especialização em Sociologia Urbana na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi Professor, Coordenador de Núcleo e Membro do 
Conselho Geral do Pré-Vestibular para Negros e Carentes de 1994 até 2011. Autor do Álbum da 
Família Portelense: Histórias e Imagens. Professor e Coordenador de Psicologia da Universidade 
Estácio de Sá. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de Nova Iguaçu. Atende com Psicanálise 
em consultório particular. Autor de artigos científicos e de literatura. Tem experiência na área de 
Psicologia, Psicanálise e Antropologia, atuando principalmente nos seguintes temas: psicanálise, 
religião, educação e direito. 
 
 
Stèphanie Krieger 
Docente do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá. Psicóloga e bacharel em 
Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Mestre e Doutora em 
Psicologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social (PPGPS - UERJ). 
Participou do grupo de pesquisa coordenado pela profª. Eliane Falcone nesta Universidade. 
Psicoterapeuta Cognitiva certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas (FBTC). 
Possui formação em Terapia Cognitivo-Comportamental, atuando como psicóloga clínica em 
consultório particular. Tem experiência em pesquisa na área de Psicologia, com ênfase em 
Psicologia Social, atuando principalmente nos seguintes temas: altruísmo, empatia e habilidades 
sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

153 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 
ÍNDICE REMISSIVO 

 

A 

adoecimento, 16, 22, 24, 25, 44, 90, 103, 111, 121 

adolescência, 32, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 61 

adolescentes, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 49, 50, 51, 52, 

53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 83, 101 

afeto, 8, 42, 44, 45, 57, 63, 102 

agressor, 71, 73, 76, 77, 78 

alienação, 12, 15 

aluno, 8, 82, 85, 86, 90 

ansiedade, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 41, 44, 45, 50, 53, 

55, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 76, 78, 80, 

87, 94, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 

135 

B 

biopsicossociais, 78, 103 

burnout, 16, 87, 88 

C 

clínicas, 61, 67, 127 

comportamentos, 12, 36, 37, 42, 56, 65, 72, 77, 90, 97 

comunidade, 16, 25, 26, 52, 55, 75, 82, 84, 85, 93, 94, 

96, 99, 100, 101, 110 

contágio, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 36, 44, 71, 72, 73, 

75, 78, 93, 94, 100 

contaminação, 16, 17, 23, 24, 53, 58, 93, 100, 115, 116, 

117 

coronavírus, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 47, 

48, 49, 51, 53, 58, 62, 77, 78, 87, 93, 113, 114, 116, 

119, 133, 135, 139 

covid-19, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 48, 

62, 68, 69, 80, 81, 91, 100, 112, 114, 130, 139, 140 

crenças, 36, 37, 40, 42 

criança, 9, 11, 12, 31, 33, 50, 53, 54, 119 

crianças, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 31, 51, 52, 65, 67, 

68, 113, 127 

crônico, 61, 67 

culturais, 8, 36, 37, 40, 42, 45, 52, 72, 83, 89, 104, 110 

D 

depressão, 19, 20, 25, 38, 41, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 61, 

64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 76, 78, 94, 115, 116, 118, 

119, 125, 126, 128, 135, 141 

depressivos, 24, 50, 56, 63, 64, 65, 67, 121, 128 

desespero, 38 

desigualdades, 73, 75, 103, 105, 106, 108, 111 

diálogo, 13, 14, 46, 49, 57, 58, 140 

digitais, 29, 83, 86, 90, 91, 129, 131, 134, 135, 137, 139 

disfuncional, 71, 72 

doença, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 31, 38, 40, 43, 50, 51, 

55, 57, 58, 61, 62, 73, 88, 107, 115, 116, 122, 125, 

126, 127, 128, 131, 133 

E 

educação, 32, 36, 51, 52, 55, 58, 66, 75, 83, 84, 86, 88, 

90, 91, 106, 131, 134, 140, 141 

emergência, 15, 16, 24, 26, 62, 108, 135, 139 

empoderamento, 75 

enfermidades, 121, 122 

enlutados, 36, 42, 43 

ensino, 7, 9, 14, 29, 37, 43, 51, 62, 66, 67, 68, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 98, 119, 133, 134, 

137, 139 

escola, 29, 30, 31, 32, 51, 53, 57, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 101, 102 

escolar, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 102 

espiritualidade, 38, 42 

estagiários, 8, 9, 10, 11, 14, 85, 90 

estratégias, 13, 17, 36, 45, 46, 77, 85, 90, 95, 99, 100, 

108, 110, 131, 132, 140 

estresse, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 41, 61, 62, 65, 66, 

67, 68, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 87, 89, 90, 115, 116, 

125, 127, 128, 135 

estudantes, 20, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 83, 84, 

88, 92 

F 

família, 8, 10, 11, 15, 16, 24, 25, 30, 31, 32, 37, 40, 42, 

43, 47, 54, 56, 66, 67, 74, 84, 95, 102, 115, 117, 

118 

familiares, 12, 20, 24, 26, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 

55, 56, 57, 58, 65, 66, 73, 75, 84, 85, 121, 123, 125, 

127, 134 

favelas, 74, 80, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114 

fracasso, 82, 88 

G 

gestação, 115, 116, 117, 118, 119 

gestantes, 115, 116, 117, 118, 119 

I 

impactos, 16, 17, 18, 25, 26, 36, 41, 62, 64, 68, 71, 75, 

76, 78, 80, 83, 90, 92, 106, 109, 127, 131, 132, 134, 

135, 136 

institucionalmente, 11 

interseccional, 103, 105, 111 

intervenções, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 25, 27, 43, 44, 45, 48, 

68, 82, 84, 85, 86, 90, 94, 100, 108, 114, 118 

isolamento, 17, 19, 24, 26, 37, 41, 42, 43, 44, 51, 58, 

65, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 85, 87, 90, 

94, 115, 116, 117, 122, 131, 132, 133, 134, 135, 

138, 140 

J 

jurídica, 7, 8, 11, 14, 15 

L 

laborais, 89, 91, 121 

luto, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

54 

M 

mães, 29, 56, 57, 115, 116, 117, 118, 119 

medo, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 33, 37, 54, 57, 66, 

71, 75, 87, 89, 100, 115, 116, 117, 121, 123, 125, 

128, 135 

mentais, 19, 27, 40, 51, 54, 65, 66, 71, 72, 78, 83, 115, 

121, 122 



 

154 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 
mental, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 

37, 40, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 80, 83, 85, 

87, 88, 90, 93, 94, 95, 100, 101, 103, 104, 108, 109, 

111, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

126, 127, 128, 129, 132, 135, 136, 137, 140 

mitos, 49, 57 

morte, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 

50, 55, 72, 100, 107, 108, 112, 122 

mulher, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 115 

mulheres, 20, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 102, 106, 113, 116, 117, 118, 126, 127 

O 

ONG, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 76 

online, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 59, 65, 78, 82, 85, 86, 88, 

93, 94, 98, 99, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 128, 

132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140 

P 

paciente, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 96, 117, 118, 135 

pais, 12, 13, 29, 31, 49, 51, 52, 55, 56, 58, 68, 88, 90, 

119, 127 

pandemia, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 

45, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 

135, 136, 137, 138, 139, 140 

pânico, 128, 135 

plantão, 85, 87, 89, 93, 94, 98, 99, 102 

políticas, 37, 51, 71, 75, 83, 93, 94, 95, 102, 107, 118, 

134 

população, 17, 20, 23, 26, 36, 37, 42, 54, 62, 64, 65, 66, 

71, 73, 74, 75, 76, 78, 84, 93, 98, 99, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 110, 111, 116, 118, 122, 126, 127, 

128, 131, 132, 134, 135, 136, 137 

professor, 82, 85, 86, 89, 90 

professores, 49, 56, 58, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90, 91 

profissionais, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 41, 52, 55, 58, 64, 65, 66, 68, 73, 90, 94, 

98, 104, 109, 113, 117, 119, 121, 122, 123, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 137, 138 

projetos, 7, 14, 52 

protetivos, 36, 37, 41, 74 

psicanalistas, 28 

psicologia, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 28, 33, 39, 43, 

60, 84, 86, 88, 89, 90, 94, 99, 100, 109, 111, 112, 

113, 131, 138, 141 

psicológica, 8, 13, 15, 22, 39, 40, 51, 64, 65, 67, 73, 82, 

88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 117, 118, 119, 131, 139 

psicoterapia, 36, 46, 56, 82, 94, 95, 110, 117, 135, 136, 

137, 138 

psíquico, 24, 35, 42, 43, 83, 88, 91, 94, 96, 100, 110, 

123, 135 

puerpério, 115, 116, 117, 118, 119 

R 

receios, 19, 49, 57, 58 

relacionamento, 20, 51, 55, 58, 71, 72, 78, 84, 119 

resistência, 28, 31, 34, 35, 59, 86, 103, 105, 108, 110, 

111, 112 

restrições, 4, 25, 36, 37, 45, 46, 135, 137 

S 

saúde, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 

76, 78, 80, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 100, 101, 

102, 103, 104, 106, 107, 108, 109,드111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 

136, 137, 139, 140 

sociedade, 12, 14, 19, 32, 36, 50, 54, 62, 71, 72, 73, 74, 

75, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 96, 103, 109, 110, 

119, 131, 132, 133 

sofrimento, 19, 24, 25, 34, 38, 42, 43, 49, 55, 56, 57, 58, 

65, 67, 71, 73, 74, 78, 83, 84, 91, 94, 95, 96, 100, 

101, 109, 110, 122, 123, 125, 126, 135, 137 

T 

tarefas, 20, 38, 44, 45, 89, 115, 117, 118, 132 

tecnologia, 42, 67, 80, 95, 117, 131, 132, 133, 137, 138 

tecnologias, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 98, 101, 

132, 134, 138 

tecnológico, 82, 87, 90 

trabalho, 4, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 43, 52, 63, 74, 76, 77, 78, 

82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 105, 

111, 115, 117, 122, 123, 126, 127, 128, 131, 132, 

133, 134, 137, 138 

transtorno, 16, 26, 76, 78 

transtornos, 19, 50, 51, 54, 61, 62, 71, 72, 76, 78, 115, 

135 

traumático, 16, 19, 22, 24, 26, 76, 78 

treinamentos, 16, 82 

tristeza, 38, 46, 128, 135 

U 

urgências, 93, 100 

V 

violência, 56, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 

94, 102, 105, 106, 115 

virtuais, 10, 14, 42, 43, 75, 83, 132 

vulneráveis, 71, 74, 106 

 

 

 

 

 



 

155 

 

 

PSICOLOGIA E PANDEMIA: POSSIBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


	Todos os direitos garantidos. Este é um livro publicado em acesso aberto, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que sem fins comerciais e que o trabalho original seja corretamente citado. Este trabalho está ...
	Psicologia e pandemia: possibilidades. Campo Grande: Editora Inovar, 2021. 158p.

	ISBN: 978-65-86212-84-6
	Capítulo 14..................................................................................................................................................
	Capítulo 1
	CRIANDO PONTES ENTRE O ENSINO E A PRÁXIS EM PSICOLOGIA JURÍDICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM TEMPOS DE COVID 19
	Capítulo 2
	IMPACTOS PSICOLÓGICOS ENFRENTADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE À COVID-19
	Introdução
	Metodologia
	A saúde mental dos profissionais que trabalham na linha de frente no combate à covid-19.
	Resultados e discussão
	Considerações Finais
	Referências

	Capítulo 3
	INQUIETAÇÕES SOBRE A TRANFERÊNCIA E O ATENDIMENTO ONLINE NA PANDEMIA
	Capítulo 4
	MORTE E LUTO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19
	PARKES, Colin Murray. Luto: estudos sobre a perda na vida adulta. In Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 1-4, jan/mar. 1998. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1516-44461999000100015. Acesso em: 04 fev. 2021.

	Capítulo 5
	NARRATIVAS DE SAÚDE MENTAL: UM ESTUDO COM ADOLESCENTES DA ONG ALIANÇA RESGATE (ARONG) DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
	Capítulo 6
	O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
	Capítulo 7
	PANDEMIAS SIMULTÂNEAS: AS CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM TEMPOS DE COVID-19
	Capítulo 8
	POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL NO PERÍODO DA PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Capítulo 9
	PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL POR MEIO DO PLANTÃO PSICOLÓGICO ONLINE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
	Capítulo 10
	RESGATANDO A PSICOLOGIA POPULAR COMO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 JUNTO ÀS FAVELAS
	Capítulo 11
	SAÚDE MENTAL DE GESTANTES E MÃES DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A PSICOLOGIA
	Capítulo 12
	SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
	Capítulo 13
	TECNOLOGIA, PANDEMIA E PSICOLOGIA: POSSIBILIDADES
	Capítulo 14
	O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM TERAPEUTAS COGNITIVO-COMPORTAMENTAIS INICIANTES NO CONTEXTO DA PANDEMIA
	SOBRE OS ORGANIZADORES
	ÍNDICE REMISSIVO

