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Atendimento

A publicitária Raquel Espigado,
de 32 anos, enfrentava proble-
mas com o filho pequeno quan-
do resolveu pesquisar se exis-
tia algum serviço de terapia
online para ajudá-la.

Ela era uma antiga adepta da
terapia presencial – frequentou
sessões em consultório por
mais de um ano – e recorreu à
internet para buscar atendi-
mento especializado.

Raquel diz que teve de inter-
romper o tratamento presen-
cial por falta de tempo. “Com
esse trânsito louco de São Pau-

lo e a correria do dia a dia, nun-
ca conseguia chegar a tempo
para a consulta.”

Após pesquisar o assunto,
Raquel encontrou referências
de vários sites oferecendo o
serviço de atendimento virtual.
Se informou sobre o site mais
confiável, decidiu arriscar e
comprou uma sessão com uma
psicóloga de Curitiba que ela
não conhecia.

“Adorei. Cheguei a ficar com
o pé atrás na primeira sessão
por se tratar de um serviço vir-
tual e com uma pessoa desco-

nhecida, mas achei super pro-
fissional e fiz seis sessões. Deu
super certo”, afirmou.

Por conta da falta de tempo,
Raquel optou por fazer as ses-
sões em casa, aos sábados pela

manhã. “Era um horário alter-
nativo. Além de economizar
tempo, economizei dinheiro (a
sessão online é mais barata que a
presencial). A relação custo be-
nefício é ótima”, afirmou. / F.B.

H á pelo menos seis
meses, a assistente
de direção Marina
Poema Vaz Rom-

besso, de 25 anos, está fazen-

do terapia online porque sua psi-
cóloga está fora do Brasil fazen-
do um curso de especialização.

Para não ter de interromper as
sessões, que eram feitas presen-

cialmente há mais de um ano,
Marina topou experimentar a
abordagem virtual.

“Eu sempre viajo a trabalho e
tinha de interromper as sessões
temporariamente. Como minha
terapeuta está morando fora por
um tempo, ela propôs que conti-
nuássemos as sessões. Faço uma
vez por semana pelo Skype, só
com voz, sem o vídeo”, diz.

Para Marina, o atendimento
online não é superficial porque
ela já fazia terapia presencial
com essa psicóloga e está apenas
dando continuidade ao trata-
mento. Mas diz que é diferente.
“No consultório, você se desliga
de tudo, entra no clima desde o
momento em que sai de casa pa-

ra ir. Quando faz em casa, pelo
Skype, tem outras pessoas no
ambiente, tem a faxineira, a cam-
painha toca, o telefone também,
a conexão cai. É complicado”,
conta a assistente de direção.

Lentidão. Segundo Marina, um
problema sério para fazer a tera-
pia online é a conexão com a in-
ternet, já que o sinal pode ficar
lento ou até falhar bem no meio
do atendimento.

“Às vezes tenho de fazer mala-
barismos para captar o sinal da
internet em casa. Uma das ve-
zes, a conexão estava ruim no
quarto e eu tive de ir para a cozi-
nha. Em outra ocasião, estava fa-
lando com a psicóloga e, como

não uso o vídeo, não percebi
que a conexão havia caído. Fi-
quei um tempão falando à toa
até perceber que ela não esta-
va lá”, afirma.

Apesar dos problemas, Ma-
rina diz que ainda assim prefe-
re continuar com a terapia on-
line, já que conhece a terapeu-
ta e não precisa interromper o
seu atendimento. Ela diz que
não tem desconto por ser ses-
são virtual e paga o mesmo
preço da sessão presencial.

“Como eu também viajo
muito a trabalho, posso conti-
nuar a terapia tranquilamen-
te. Quando estivermos as
duas na cidade, volto para a
presencial”, diz. / F.B.

Foram o estresse e a insatisfa-
ção no trabalho que motivaram
a analista de RH Cinthia Lilli,
de 25 anos, a procurar na inter-
net serviços de terapia online.

Sem tempo para fazer ses-
sões presenciais – ela fez ses-
sões em consultório por três
anos seguidos –, Cinthia queria
retomar o tratamento para ten-
tar reverter as dificuldades que
estava enfrentando.

“Encontrei um serviço sério
na internet, escolhi o profissio-
nal de acordo com a minha de-
manda e comprei as dez ses-

sões. Fiz todas e gostei muito.”
Cinthia diz que fez as primei-

ras três sessões apenas com o
chat por escrito – sem imagem.
Depois disso, quando já sentia
segurança na psicóloga, deci-
diu fazer as sessões por vídeo.
As consultas ocorreriam em
intervalos no trabalho ou em
casa, nos fins de semana.

“A terapia online me deu um
impulso incrível, resolvi meu
problema. Para uma emergên-
cia é ótimo, o vídeo faz com
que seja parecida à sessão pre-
sencial, mais cara”, disse. / F.B.

O Conselho Federal de Psicolo-
gia (CFP) reconhece que a reso-
lução 12 de 2005, que regulamen-
ta as sessões de terapia pela inter-
net, precisa ser atualizada. A con-
selheira Rosely Goffman diz que

o acesso à internet hoje é muito
maior que em 2005 e as normas
do CFP precisam acompanhar
esses avanços.

Hoje, a prática da psicoterapia
pela internet é limitada: só pode
ser feita em casos de pesquisa clí-
nica. A permissão que existe é pa-
ra orientação online e, ainda as-
sim, restrita a dez sessões.

“Mas há uma demanda para
que isso mude e estamos justa-
mente discutindo alguns tipos
de flexibilizações”, diz Rosely.

O problema, segundo ela, é
que a regulamentação precisa
ser clara para evitar problemas.
“Se não houver regras e qual-
quer um fizer psicoterapia pela
internet fica uma coisa sem crité-
rio e vira uma bagunça geral.”

Rosely diz que um dos princi-
pais entraves à liberação da tera-
pia online é o risco de desperso-
nalização. “Qualquer anônimo
pode aparecer na internet dizen-
do que é outra pessoa. Quem vai
garantir esse atendimento?”

Selo. Hoje, o psicólogo que qui-
ser oferecer o serviço precisa ca-
dastrar o site no CFP. O selo vale
por dois anos. “Ele garante mini-
mamente a confidencialidade.”

Segundo Rosely, em novem-
bro de 2011, um grupo de 4 mil
psicólogos se reuniu para deba-
ter a assistência online – o País
possui cerca de 230 mil profissio-
nais em atuação. “Muita gente
quer a mudança, mas ainda há
resistência dos mais tradicio-
nais. Não há um consenso.”

Rosely, que defende a regula-
mentação, diz que o debate em
torno do assunto será um dos te-
mas do próximo congresso, em
2013. “O conselho não deixou o
tema de lado. As coisas mudam
de forma mais veloz do que a le-

gislação e as resoluções estão aí
para serem alteradas.”

De acordo com ela, dos 170 si-
tes aprovados, 97 estão com o se-
lo válido. O conselho recebe cer-
ca de 30 solicitações de creden-
ciamentos novos por mês. “Pen-
so que ainda é pouco, mas a ten-
dência é aumentar.” / F.B

Conselho de Psicologia admite
rever resolução sobre prática
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Terapia online inaugura o divã virtual
Regulamentação ainda não prevê prática, que enfrenta resistência de psicólogos tradicionais e tem custo menor que sessões presenciais
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‘Sessão online para uma
emergência é ótimo’

Fernanda Bassette

A terapia saiu dos consultórios e
caiu na rede. Num país em que
existem cerca de 80 milhões de
internautas, a demanda por aten-
dimentos psicológicos online es-
tá cada vez maior, mas ainda en-
frenta resistência de muitos psi-
cólogos tradicionais.

A última regulamentação do
Conselho Federal de Psicologia
(CFP) sobre o tema é de 2005. A
norma em vigor não reconhece o
atendimento psicoterapêutico
realizado por computador e só
autoriza a terapia online em ca-
sos experimentais e de pesquisa,
sem cobrança de honorários.

A exceção para atendimentos
virtuais existe – limitada a dez
sessões – apenas para o que cha-
mam de “orientação psicológi-
ca”: atender pessoas que estão
com problemas sexuais, com os
filhos, no trabalho. Assuntos
considerados pontuais e nada
muito aprofundado.

Para oferecer esse serviço, no
entanto, o psicólogo precisa ser
credenciado no conselho fede-
ral, que emite um selo que garan-
te que o site é reconhecido.

“Ainda é preciso definir exata-
mente o que é fazer terapia. Mas
por que não fazer terapia pelo
Skype com alguém da sua con-
fiança?”, argumenta a psicóloga
Milene Rosenthal, sócia-funda-
dora do site Psicolink, criado há
cerca de um ano especificamen-
te para fazer consultas virtuais.

A ideia do serviço online, diz
Milene, é aproximar o psicólogo
da população e estar onde as pes-
soas estão: em casa, no trabalho,
no trânsito. Em um ano, foram
registrados quase 400 atendi-
mentos virtuais, sendo que cada
sessão custa R$ 65 – mais em con-
ta do que uma sessão presencial,
que está em torno de R$ 100.

E a demanda de profissionais
querendo oferecer o serviço não
para de crescer. Hoje são 20 ca-
dastrados, mas há 200 esperan-
do análise do pedido. “O psicólo-
go está muito longe da popula-
ção. Esse serviço é para aproxi-
má-lo”, diz Milene.

Pioneiro. Desde 1996, psicólo-
gas do Núcleo de Pesquisa da Psi-
cologia em Informática da PUC-
SP oferece atendimento virtual
por e-mail. O grupo é coordena-
do pela psicóloga Rosa Maria Fa-
rah, que diz haver vantagens e
desvantagens em ser pioneiro.

“Percebemos que havia de-
manda, mas não havia um mode-
lo de atendimento nem regula-
mentação. E, como éramos uma
clínica-escola, não podíamos
simplesmente ignorar a deman-
da dos pacientes”, diz Rosa.

O serviço funciona até hoje. O
grupo recebe cerca de 12 a 15
e-mails por semana e responde
em até sete dias. “É demorado

porque cada caso é um caso. Em
psicologia não dá para ser auto-
mático, é tudo artesanal.”

Os perfis de pessoas que bus-
cam atendimento na internet ou
por e-mail são os mais variados.
São pessoas com problemas en-
volvendo sexualidade, orienta-
ção profissional, problemas com
os filhos e até depressão.

Para Rosa, é preciso reavaliar

as normas sobre o serviço de te-
rapia online. “Existem muitas di-
ferenças regionais no Brasil, e há
regiões com menos profissio-
nais. E a população quer ser aten-
dida por um bom profissional, in-
dependentemente da forma co-
mo isso vai acontecer”, avalia.

Qualificação. Um dos entraves
para o atendimento online, diz

Rosa, é que faltam profissionais
qualificados para fazer esse tipo
de atendimento.

Por isso, a PUC vai oferecer
treinamento específico para alu-
nos a partir do quinto ano. “O
atendimento virtual exige outra
estratégia, cria outro tipo de vín-
culo. E o atendimento também
pode ser terapêutico, sem substi-
tuir o presencial. É um engano

querer comparar os dois.”
Milene, do Psicolink, concor-

da. “A ideia do serviço online
não é substituir o atendimento
presencial, mas sim dar mais
uma opção para o público”, diz.

Pesquisa. A psicóloga Maria
Adélia Minghelli Pieta, da
UFRGS, está fazendo uma pes-
quisa para comparar os resulta-
dos da terapia online com a pre-
sencial. Para isso, fará entrevis-
tas com pacientes e terapeutas,
além de avaliar dados qualitati-
vos. Cada paciente será acompa-
nhado por três meses. A previ-
são é de que o estudo seja feito ao
longo de dois anos.

Segundo Maria Adélia, uma re-
visão prévia de estudos aponta
que a terapia online é, sim, efeti-
va. “Em casos de estresse pós-
traumático, por exemplo, o aten-
dimento virtual se mostrou mais
eficaz do que o presencial”, diz.

Maria Adélia também apoia a
terapia online, desde que feita
com critérios estabelecidos para
evitar situações de risco para o
paciente. “É cada vez maior a ne-
cessidade de a terapia encontrar
formas de alcançar a população.
Com controle e acompanhamen-
to, não haverá problemas.”

Raquel Espigado, publicitária Cinthia Lilli, analista de RH

‘Consegui economizar
tempo e dinheiro’

‘FAÇO UMA VEZ
POR SEMANA,
PELO SKYPE’
Como a terapeuta de Marina está morando fora
do País, as sessões ocorrem por meio da internet

Conexão.
Marina faz
terapia
pelo
Skype há
6 meses

Virtual. Raquel Espigado: ‘Fiz seis sessões, deu super certo’

Regra atual prevê, no
máximo, dez sessões
online; normas precisam
acompanhar avanços da
sociedade, diz órgão

● Proporção

170
sites têm o selo do
Conselho Federal de Psicologia

230 mil
psicólogos atuam no País
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