
Palavras-Chave:
➜Comunicadores 

Instantâneos
➜Espaço virtual

➜Orientação
à Distância

➜Psicologia Analítica

Orientação 
Estendida: 
Benefícios e 
Desafios da 
Psicologia 
Online

Foto: cAndreas Kollegger
<https://flic.kr/p/icAsz>
Acesso em 31.dez.2016

Este trabalho visa demonstrar como uma orientação estendida, uma 
das modalidades disponíveis de orientação psicológica à distância, 
pode trazer resultados positivos para alguém com restrições a um 
atendimento presencial. Especificamente aborda a questão do uso da 
tecnologia de comunicadores instantâneos com vídeo como ferra-
menta para criação do vínculo entre cliente e psicólogo e como isso 
pode ser determinante para o sucesso em alguns casos determinados. 
Ao final, propõe uma reflexão sobre quais caminhos a psicologia pode 
trilhar para evoluir ainda mais essas novas formas de atendimento 
para uma população que já está totalmente integrada aos meios di-
gitais, especialmente pela disseminação dos smartphones, e que, por 
isso, demanda cada vez mais o atendimento online.
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Com a popularização dos meios digitais, principalmente graças ao uso 
disseminado dos smartphones, cada vez mais as pessoas realizam atividades 
no ciberespaço. Os celulares se transformaram em poderosos computadores 
permanentemente conectados à Internet, por isso são tão importantes para 
seus donos, que os utilizam para uma enorme quantidade de atividades desde 
quando os acordam, pois ocuparam o espaço dos despertadores. São usados para 
o trabalho, para estudar, para pesquisar, para se relacionar com outras pessoas, 
para aproximar amigos e familiares, que podem estar até em outros países. Ou 
seja, servem tanto para o trabalho quanto para o lazer. E, por conta desse uso 
diversificado e totalmente integrado às vidas de todos, a psicologia também vem 
sofrendo mudanças, pois as pessoas começam a pedir aos psicólogos para que 
ofereçam atendimento à distância.

Os psicólogos estão reagindo a essa demanda, e de maneira cada vez mais 
ampla e rápida. Com uma simples busca no Google, encontram-se muitos pro-
fissionais oferecendo diferentes modalidades de atendimento à distância. Muitos 
deles realizam esse trabalho a partir de aprimoramentos ou pesquisas específicas 
sobre esse tema. Mas há outra situação, bem delicada, em que alguns psicólogos 
oferecem esse tipo de atendimento tentando simplesmente transpor atendimen-
tos presenciais para o formato online, o que não funciona, pelas especificidades 
desse meio.

O NPPI (Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática) da PUC de São 
Paulo, do qual faço parte desde 1999, pesquisa na prática a melhor maneira de 
realizar essa forma de atendimento há mais de 15 anos. O grupo foi fundado em 
1995, na Clínica Psicológica da PUC. A intenção inicial era apenas informatizar 
um boletim clínico, desenvolvido então pelo Professor Dr. Efraim Boccalandro. 
A partir dessa iniciativa, foi construído um projeto maior, que era a criação do 
site da clínica na Web, com a intenção de facilitar o contato entre a clínica e a 
comunidade. Quando o site foi criado e abriu-se esse canal, o contato com as 
pessoas realmente se intensificou, e isso vem crescendo desde então.

No final de 1999, o NPPI começou a oferecer um serviço de orientação via 
e-mail. Começaram então a chegar e-mails para a clínica, com pedidos de ajuda 
das pessoas para suas angústias e problemas, à espera de um conselho para o 
que viviam em suas vidas. O sucesso inicial surpreendeu a própria equipe, que 
fazia o que podia para atender a demanda, encaminhando para a própria clínica. 
Mas logo os pedidos aumentaram ainda mais e começaram a chegar mensagens 
de pessoas de outras cidades e Estados. Para esses casos, a equipe procurava 
encaminhar as pessoas para clínicas-escola ou a entidades públicas no local (ou 
próximos a) onde o remetente vivia.

Por conta desse crescimento de demanda, as pesquisas também foram 
avançando e tomando cada vez mais consistência para o que viria depois: o 
atendimento online. Seguindo essa dinâmica, foram surgindo outros serviços de 
atendimento por e-mail para a comunidade. Percebeu-se que as pessoas tinham 
achado uma nova forma de expressão para seus pedidos de ajuda para contor-
nar seus sofrimentos. Cabia a nós, psicólogos, nos relacionarmos com essa nova 
forma de expressão. Como isso seria feito? Isto foi revolucionário para aquele 
momento em que os meios digitais ocupavam, cada vez mais rapidamente, espa-
ços na vida do ser humano.

Assim, a expressão “ciberespaço como espaço psíquico” será empregada em 
referência ao novo “campo” no qual o ser humano se manifesta em variadas 
formas, expressando sua subjetividade: criando e estabelecendo novas for-
mas de interação, comunicação e relacionamento, manifestando afetividade 
e/ou expressando fantasias em formas criativas e construtivas, como ocorre 
na criação artística ou cultural; ou manifestando conflitos, por meio de 
comportamentos e/ou atitudes que sugerem a expressão de processos psico-
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lógicos de caráter mais ou menos conscientes, em forma diretas, explicitas 
ou projetivas. (FARAH, 2009, p.77)

Com o avanço desses atendimentos experimentais, o núcleo desenvolveu 
três modalidades de atendimento online, que perduram até hoje: a orientação 
pontual, a orientação estendida e uma orientação para usos patológicos, ou seja, 
para pessoas que se dizem viciadas no uso das tecnologias.

A primeira modalidade que surgiu foi a de orientação pontual, que dura 
de uma a três trocas de e-mail, no máximo. Após algum tempo trabalhando 
com esta modalidade, começaram a surgir pedidos de ajuda de pessoas que se 
diziam “viciadas em tecnologia”, referindo-se ao uso da internet, a games ou a 
celulares. Pela natureza específica das queixas, elas deram origem à modalidade 
que chamamos de “vício em tecnologia ou usos abusivos ou excêntricos” desses 
recursos, que são realizados em até seis trocas de e-mail.

Vale ressaltar que, na grande maioria desses casos, o uso abusivo –ou esse 
“vício” do qual as pessoas se queixam– nada mais é do que uma válvula de 
escape (ou tentativa de compensação) para alguma outra questão que não está 
indo muito bem na vida delas. Então, por volta da terceira ou quarta semana, o 
motivo real aparece. Dessa forma, podemos trabalhar com esses aspectos. 

Porém, o NPPI começou a receber também outro tipo de demanda: men-
sagens contendo queixas complexas demais para serem cuidadas apenas com 
uma orientação pontual. Por outro lado, envolviam assuntos que não tinham 
nenhuma relação com uso abusivo de tecnologias, portanto não poderiam se 
enquadrar na modalidade dos atendimentos do “vício”. Mas, eram pedidos que 
também demandavam um acolhimento e atenção maiores do que as três trocas 
oferecidas nas orientações pontuais.

Criou-se então a terceira modalidade: a de orientação estendida. Essa moda-
lidade evoluiu, em alguns aspectos, da orientação para vício, inclusive com a 
aceitação de um pequeno contrato entre o cliente e o NPPI, presente naquela 
modalidade.

O objetivo deste artigo é descrever justamente as características dessa 
orientação estendida à distância e relatar um caso de sucesso dessa forma de 
atendimento. 

Essa orientação acontece em até 20 trocas semanais de e-mail, e, por isso, 
dura entre 4 a 5 meses. As pessoas eleitas pela equipe para receberem este tipo 
de atendimento são principalmente pessoas que não tem acesso a atendimento 
psicológico presencial, ou que, estando no exterior, querem ser atendidos por 
profissionais do mesmo idioma natal. Observamos várias características seme-
lhantes nesses e-mails mais complexos e foram elas que nos ajudaram a criar 
alguns critérios para atender este tipo de demanda.

Por exemplo, priorizamos pessoas que, de alguma forma, se encontram 
impossibilitadas física ou emocionalmente de sair de casa para um atendimento 
(por exemplo, por terem síndrome do pânico ou estarem acamadas). Aqueles que 
residem em países estrangeiros e que, apesar de terem fluência no idioma local, 
relatam não se sentirem compreendidos culturalmente pelos profissionais locais, 
também se classificam para o atendimento. Também são atendidos aqueles que 
moram em lugares ermos ou em localidades que não têm psicólogos.

O objetivo em uma orientação estendida é também trabalhar com foco no 
problema apresentado. Esse atendimento não tem o propósito de realizar uma 
psicoterapia online, mas sim oferecer uma orientação psicológica relativamente 
breve, porém mais estendida do que a primeira modalidade realizada, que não 
poderia ultrapassar três trocas de e-mails.

Para iniciar o trabalho, propomos o contrato citado acima, explicando a 
forma de orientação, o limite de 20 trocas, sendo que elas são feitas uma vez por 
semana, e a importância do trabalho em conjunto. É importante que o cliente 
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reserve um tempo e um espaço adequado para responder aos e-mails do psicólo-
go de uma forma sincera. Também é importante que se respeite a periodicidade 
das trocas: uma vez por semana. Se o cliente aceitar os termos, damos início ao 
processo, numerando cada semana de troca de e-mail.

Uma particularidade da orientação estendida é que, ao contrário da pontual 
e das de vício, nas quais assinamos as mensagens como “equipe do NPPI”, nas 
estendidas o paciente passa a ser atendido por um dos membros do grupo, que 
assume o seu caso e assina as mensagens com o próprio nome.

Desde o início, partiu dos próprios pacientes a justa demanda de querer saber 
quem está do outro lado, às vezes até solicitando e enviando fotos. Foi assim 
que começamos a nos identificar e estabelecer um vínculo mais amplo, para 
facilitar a realização do trabalho. Pelo protocolo ele sabe do total sigilo das suas 
informações, mas também sabe que suas mensagens serão lidas pela equipe, por 
mais que ele se corresponda com um único membro do grupo.

Como essas orientações não são psicoterapias online, e sim um suporte para 
a pessoa pensar e ampliar a compreensão que ela tem a respeito de si mesma e 
do momento que está vivendo, ao final do processo com frequência a sensibili-
zamos para continuar com um tratamento presencial, se for o caso.

Jung afirmava que todo indivíduo possui uma tendência para a individuação 
ou autodesenvolvimento.

Individuação significa tornar-se um ser único, homogêneo, na medida em 
que, por “individualidade”, entendemos nossa singularidade mais íntima, 
última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso 
próprio si mesmo. Podemos, pois, traduzir “individuação” como “tornar-se si 
mesmo”. (Jung, 1982, p.49).

Evidentemente esses atendimentos, mesmo os estendidos, estão muito longe 
de propor chegar à individuação, mas tentam ajudar a pessoa a trilhar o seu 
próprio caminho.

O CAsO DA EsPAnHOlA
Quero aqui partilhar com vocês um trabalho muito bonito, um caso emble-

mático que começamos a atender em março de 2013 e que se encaixou em todos 
os critérios necessários para uma orientação mais estendida. Tratava-se de uma 
moça espanhola de Valencia, então com 22 anos, que chamaremos aqui de Rita 
(nome fictício).

Ela chegou até nós pela indicação de uma amiga brasileira, estudante de psi-
cologia, com quem conversava apenas online. Essa amiga estava muito preocu-
pada com Rita, pois ela era anoréxica, passava por muitos problemas e tinha até 
pensamentos suicidas. Já havia passado por psicólogos na Espanha, mas nunca 
teve um atendimento bem-sucedido.

Por isso, procurando por alternativas, a amiga chegou até o NPPI, e enviou 
um e-mail solicitando ajuda. Após acolhermos a amiga, explicamos o processo e 
a necessidade de a própria Rita nos procurar, o que acabou acontecendo alguns 
dias depois. Eu, por falar espanhol nativamente, fui selecionada para o caso.

Após iniciar o processo, Rita nos contou, já na sua primeira mensagem, que 
sofria de depressão desde os 13 anos. Aos 16, parou de estudar quando foi inter-
nada pela primeira vez. Apesar de a amiga brasileira mencionar que ela sofria 
de anorexia, nesse começo isso não apareceu. A internação acima foi causada, 
inclusive, por um desmaio decorrente da falta de alimentação. Apenas no seu 
segundo e-mail, Rita admitiu que era anoréxica.

Segundo ela, os médicos a haviam diagnosticado com anorexia nervosa e 
uma depressão severa. Ela disse que tentava ficar o máximo de dias sem comer 
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e, quando não aguentava mais, comia alface ou alguma fruta, antes que come-
çasse a comer compulsivamente.

A família de Rita passava por sérias dificuldades financeiras, o que agravava ainda 
mais o seu quadro. Em algumas ocasiões, dependiam dos vizinhos até para terem 
algo para comer, o que traria outras complicações, como veremos mais adiante.

Ao longo das trocas, novas queixas e traumas foram surgindo. Rita sofreu 
bullying na escola, o que pode estar associado ao surgimento de sua anorexia, 
pois, devido às perseguições, decidiu se concentrar nos estudos e em perder peso.

Apesar disso, suas notas não eram muito boas, o que também contribuiu 
para piorar a sua autoestima. Em determinado momento, a psicóloga da escola 
chegou a lhe dizer que, com aquelas notas, o futuro dela deveria ser o de faxi-
neira, pois “não daria para mais nada”. Rita não concordava com isso (ela se dizia 
“teimosa e persistente”), e queria estudar para se tornar enfermeira.

Rita disse que não saía muito de casa e lhe custava muito fazer até mesmo 
coisas simples do cotidiano. Dormia muito mal, recorrendo muitas vezes ao 
Diazepan para conseguir isso, chegando a tomar até três comprimidos para con-
seguir o efeito desejado. O problema é que o remédio era “receitado” e fornecido 
pela avó, com quem morava.

Dos médicos, Rita recebeu indicações para tomar antidepressivos e ansiolíti-
cos, o que fez por um tempo. Mas acabou deixando-os depois por ficar, com ela 
mesma dizia, “dopada”. Mas continuava com o Diazepan da avó, que já tomava 
havia dois anos.

AbusO sExuAl E HIstórICO fAmIlIAr
Como dito acima, a família chegava a depender da colaboração dos vizinhos 

para poder comer. Um desses vizinhos, que era um “pastor de uma igreja pen-
tecostal” (segundo suas palavras), sempre lhes levava comida. Mas Rita possuía 
uma história ruim com esse homem: ele abusou sexualmente dela em três oca-
siões, a primeira delas quando ainda tinha 13 anos de idade.

Por conta disso, toda vez que ele chegava na casa (e ele aparentemente tinha 
bastante liberdade e acesso por levar a comida), Rita começava a passar mal: tre-
mia, sentia falta de ar, seu coração disparava, sentia enjoo e angústia. Chegava 
a se trancar em seu quarto e a vomitar.

O abuso mais recente havia acontecido poucos meses antes de iniciarmos o 
atendimento. A segunda vez havia sido dois anos antes. Não o denunciava, pois 
ele a ameaçava e porque não tinha provas. Segundo Rita, a mulher do pastor 
sabia o que ele fazia. Em outra troca, Rita contou que, em determinada ocasião, 
a mulher disse, chorando, que sabia do que o marido era capaz, mas que nunca 
pensou que ele pudesse fazer aquilo com ela. 

Com tanta ansiedade, ela não costumava sair muito de casa, mas aos domin-
gos ia para a igreja.

Rita morava com a mãe, a irmã de 5 anos, os avós e um tio. A mãe era 
esquizofrênica e costumava ter surtos violentos. Não falava muito com a mãe 
e, por isso, dizia não saber muito bem o que era ter uma mãe. O avô também 
tinha esquizofrenia, e passava dias sem falar com ela. A avó, segundo Rita, 
não demonstrava interesse nela, por isso a moça não se sentia à vontade com 
ela. Para piorar, a avó a culpava por vários dos problemas da casa. Com a irmã 
pequena, compartilhava muitas coisas, mas afirmava que ela era muito mimada. 
Por fim, havia ainda o tio, viciado em drogas, o que dificultava ainda mais a 
convivência na casa.

Rita disse que possuía ainda uma meia-irmã, filha do mesmo pai, mas ela 
sumiu, pois o pai batia muito nela. A família ainda a procurava.

O pai era um cigano tradicional, que não morava com a família. Ele queria 
que seu primeiro filho fosse um homem, porém, ainda durante a gestação, foi 



identificada uma menina. Por conta disso, ele queria que a mãe de Rita abortas-
se a gestação, e chegou a agredi-la fisicamente várias vezes para isso. Em uma 
dessas ocasiões, a mãe teve uma hemorragia e foi parar no hospital, mas o feto 
estava bem, nascendo depois, com 42 semanas.

Quando voltaram para casa, as agressões continuaram, e o pai dizia que 
mataria Rita. Por conta disso, a mãe sentia tanto medo, que chegava a dormir 
com uma faca embaixo do travesseiro. Depois de dois meses, a mãe teve o 
primeiro surto psicótico. Quando Rita tinha 18 meses de idade, a mãe fugiu de 
casa com a bebê, indo morar com seus pais. Logo depois, foi diagnosticada com 
esquizofrenia paranoide.

Ou seja, a mãe defendeu a sua filha seguindo os seus instintos, mas isso pode 
ter lhe desencadeado a doença. Era por isso que a avó culpava Rita pela doença 
da mãe. O pai, por sua vez, a chamava de “erro”. A família continuamente agredia 
e insultava a jovem, dizendo que era “um problema”. Nunca viam o que ela tinha 
de bom e sempre destacavam o que ela tinha de ruim.

No começo, Rita aceitava que realmente era culpada pela doença da mãe e 
pelos problemas que toda a família passava. Ou seja, a sua maior culpa era ter 
nascido, como se ela tivesse tido alguma responsabilidade e controle sobre isso.

COnstruInDO COnfIAnçA PElO sKyPE
Para Rita, a confiança nas pessoas é essencial. Por isso, suas experiências 

com médicos e psicólogos na Espanha eram tão ruins: ela os considerava sempre 
insensíveis e distantes.

Assim, as primeiras conversas da nossa orientação estendida eram um pouco 
mais restritas. Mas isso foi melhorando a cada troca. 

Mas houve um fator que foi absolutamente determinante para o sucesso desse 
caso: o atendimento por Skype, algo que o NPPI nunca havia feito, por estar fora 
da metodologia adotada, que prevê sempre atendimentos por e-mail apenas.

Desde o começo, Rita demonstrava vontade de ser atendida por Skype. Ela 
dizia que a conversa ao vivo e por vídeo lhe daria mais confiança. Diante da sua 
insistência, foi proposto inicialmente uma conversa por chat, para que ficasse 
um registro escrito da troca. Mesmo assim, ela queria que a câmera fosse ligada. 
Acabamos cedendo apenas para que nos conhecêssemos, sem que isso passasse 
a fazer parte do processo de atendimento. Para aumentar a confiança, cheguei 
a dizer a ela que poderia também fazer perguntas sobre mim ou sobre qualquer 
outro tema.

A conversa aconteceu na sala do NPPI, na Clínica da PUC-SP. Rita estava em 
sua casa, na Espanha, e se podia ouvir barulhos no local, como sua irmã choran-
do e o cachorro latindo ao fundo.

A sessão por Skype foi um misto de sentimentos. Ela parecia não estar acredi-
tando no que via. Às vezes, ficava muda. Em outro momento, soltava um sorriso. 
Em outra hora, colocava as mãos no rosto. Além dos gestos por estar vendo uma 
pessoa e não um “robô”, disse várias vezes: “agora sim... agora sim...”

Foi apenas nesse contato por vídeo que ela finalmente contou sobre o abuso 
sexual por parte do vizinho, pois ela finalmente se sentiu com confiança para 
fazer isso. Até então, a única pessoa que sabia disso era a amiga brasileira que 
havia indicado Rita ao NPPI.

Depois desse contato, ela disse: “foi muito bom ver você, agora você tem 
uma cara.”

Esta comunicação pelo Skype, mesmo que breve, foi muito válida e rica. 
Acredito que essa experiência foi uma abertura para perseguirmos e ampliarmos 
o uso de formatos como este, já que mais gente pede isso, quer ver e ser visto, 
se “presentificar”.

É curioso observar esse desejo, pois no passado (há cerca de uma década), 
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acontecia exatamente o contrário: as pessoas que escreviam ao NPPI procura-
vam ficar tão anônimas quanto possível, até usavam nomes fictícios.

Depois deste contato, as conversas foram evoluindo mais rapidamente. Ela 
ia percebendo que precisava aprender a lidar melhor com as coisas amargas da 
vida, embora ainda fosse difícil para ela. Falava que nada do que acontecia na 
casa dela estava sob seu controle. Contou sobre as atividades da igreja, que além 
de acontecerem aos domingos, também aconteciam nas sextas, e que ela tenta-
ria voltar a ir na sexta também, por mais que ficasse ansiosa quando saía de casa.

Rita ficou muito grata por poder me ver em vídeo e quis repetir a conversa 
por Skype. Mas isso acabou não acontecendo.

trAbAlHO DE fOrtAlECImEntO
Como é possível alguém viver em um ambiente que o tempo todo a faz se 

sentir só, triste e culpada? Essa era a realidade de Rita.
Como a culpa era peça-chave na dinâmica da família, e ela aceitava as culpas 

que lhe eram impostas pelos familiares, trabalhei para que ela não se sentisse 
responsável e culpada por aquilo. Explicava-lhe que há muitas coisas sobre as 
quais não se tem nenhum controle ou poder, inclusive o próprio nascimento.

Como ela poderia ser culpada pela doença da mãe? Disse-lhe que inclusive 
a esquizofrenia pode ter um componente hereditário, e o avô dela, pai de sua 
mãe, também era esquizofrênico. Somente quando percebemos que a culpa não 
é nossa e de que cada pessoa é diferente, podemos pensar mais em nós mesmos, 
parar e sentir que somos pessoas com sentimentos e necessidades próprias.

Como já foi dito, de início, Rita acreditava e aceitava as culpas que lhe eram 
impostas: ela seria responsável por todos os problemas da casa, inclusive a crise 
financeira e a doença da mãe. Com o passar do tempo, a cada troca, isso foi 
sendo modificado, até ela entender e aceitar que não era, afinal, culpada por 
nada daquilo.

Trabalhei no fortalecimento do seu ego, ajudando-a a perceber cada vez 
mais os seus recursos internos, exaltando suas características e habilidades, com 
foco no presente e no que poderia fazer daquele momento em diante. Procurei 
demonstrar que as pessoas que gostavam dela faziam isso pelo que ela era. 
Precisava aprender a cuidar de si mesma para depois cuidar dos outros, já que ela 
mencionava que gostava do trabalho com a crianças da igreja além da vontade 
de se tornar enfermeira um dia.

Ela demonstrava ter habilidade e gosto por cuidar de crianças: fazia isso com 
a irmã pequena, em uma ocasião tinha trabalhado como babá e sendo voluntária 
na igreja que frequentava. Afinal, aquilo poderia indicar um futuro caminho 
profissional a seguir.

Ela também precisava voltar ao médico para que ele ajustasse os seus remé-
dios e voltasse a tomá-los, deixando o Diazepan da avó de lado. No decorrer 
do processo ela ia se percebendo cada vez mais, inclusive mencionava que ela 
realmente não tinha o controle do que acontecia na casa dela e portanto, toda 
aquela culpa não lhe era devida, tirando um enorme peso das costas. Também 
deveria tratar de sair mais de casa e realizar atividades externas que lhe causas-
sem prazer, mesmo que fosse cuidar das crianças na igreja.

Com tudo isso, Rita começou a perceber que a maioria das culpas que 
arrastava vinha das constantes rejeições que a família lhe impunha. Começou 
a perceber que as tarefas externas e a fé eram importantes para recarregar as 
suas energias.

A trAnsIçãO PArA O PrEsEnCIAl
Com a aproximação do final do processo, Rita demonstrava preocupação com 



o encerramento iminente, apesar de apresentar melhoras claras. Dizia que seria 
muito difícil deixar de falar comigo e que gostaria até mesmo manter contato 
após o encerramento do processo.

Aos poucos, ela foi sendo sensibilizada para que buscasse uma rede de apoio 
com amigos, mas também com profissionais de saúde em sua cidade. Chegou 
até mesmo a tentar marcar uma consulta com seu “médico de cabeceira” (algo 
como o médico da família), o que ela não fazia há muito tempo, mas ele estava 
de férias. Disse que preferia aguardar que ele voltasse a se consultar com outro, 
justamente pela questão da confiança.

Desde criança, Rita passava por psicólogos, mas disse que nunca teve con-
fiança em nenhum deles como a que desenvolveu comigo ao longo do processo. 
Nunca contou tanto de si mesma a nenhuma psicóloga ou amiga. Disse que 
gostava de ler e reler meus e-mails várias vezes, pois isso a ajudava a tomar deci-
sões. Segundo ela, eu teria sido, sem dúvida, “a melhor psicóloga que a atendeu”. 
Queria ter trabalho para poder pagar uma psicóloga particular “com o mesmo 
carinho e ânimo que eu lhe demonstrara”.

Rita decidiu que queria romper com a cultura machista na qual vivia. Já 
possuía três livros escritos, mas não os havia publicado por falta de dinheiro. 
Pensava em publicá-los digitalmente. 

Além disso, ao final do processo, a comunicação foi ficando mais esparsa, 
pois Rita começou a ficar ocupada e com pouco tempo para responder, pois 
agora tinha mais uma criança para cuidar, a filha do tio. Também tinha começa-
do a trabalhar em uma ONG. Neste momento, percebemos, ela e eu, juntas, que 
a vida dela ia se configurando de uma forma diferente, com mais participação e 
autonomia por parte dela. Naturalmente existia o medo do novo, que fazia com 
que ela demonstrasse o desejo de continuar conversando comigo após o final do 
processo. Mas, com tudo isso, abriu-se uma nova etapa da sua vida.

COnClusãO
Gosto de pensar que todo processo terapêutico é um aprendizado mútuo. 

Atuamos como companheiros de viagem, pois ambos caminhamos lado a lado 
até encontrar um entendimento melhor. E é sempre uma troca, pois, assim como 
o paciente, nós, que cuidamos, carregamos a alegria e a escuridão também de 
sermos humanos. Portanto, nesse encontro de diferentes, mas, ao mesmo tempo, 
de companheiros, o mais importante é a relação humana que foi estabelecida 
entre ambas, atuando de forma natural e espontânea frente aos estímulos que 
resultaram desse encontro, para o crescimento e melhor autoconhecimento de 
Rita e consequentemente da psicoterapeuta também.

“O analista e o paciente, ambos imprevisíveis nas suas variantes individuais, 
e por tanto desconhecidos na medida em que são seres humanos únicos e 
até certo ponto incognoscíveis; assim, seu modo de agir é determinado não 
apenas por fatores conscientes, mas também por fatores inconscientes -e 
jamais seremos capazes de desnudar completamente a profundidade total do 
inconsciente. O encontro destas duas variáveis desconhecidas resulta numa 
terceira variável: o próprio processo de terapia” – (WHITMONT, 1969, p.9-10)

A psicologia passa por um interessante momento de transformação, impul-
sionada pela tecnologia. No caso analisado, o uso do Skype foi determinante 
para o seu sucesso. Os psicólogos deveriam aprender a utilizar essa ferramenta 
para fazer um uso ético e eficiente no processo terapêutico.

Sabe-se que muitos colegas fazem uso regularmente de sistemas de vídeo 
online como o Skype. E o atendimento síncrono usando recursos tecnológicos 
acontecem e não é de hoje, visto que muitos psicólogos usavam o telefone há 

bastante tempo para atender pacientes que estão viajando e necessitam de 
atendimento.

Os vídeos podem ser um importante aliado do profissional, não apenas para 
resgatar ainda que parcialmente a linguagem corporal usada pelo paciente, mas 
também para ajudar na construção do vínculo e da confiança, como ficou muito 
claro no caso estudado.

Outro ponto que vale ressaltar nesse caso de Rita é que o fato do atendimen-
to ter sido totalmente à distância pode ter sido um facilitador no estabelecimen-
to de confiança entre ela e o profissional que fosse atendê-la. Isso era algo que 
ela procurava havia muito tempo e era para ela primordial. Seria razoável supor 
que uma orientação à distância fosse mais impessoal e fria, por falta de contato 
direto. Mas o que se observou foi exatamente o contrário.

Nesse caso, criou-se uma grande empatia entre paciente e terapeuta, mesmo 
não estando face a face, graças à criatividade para a construção do vínculo, que 
foi aumentando ao longo do processo. Assim como acontece com as pessoas 
mais tímidas, a distância pode ter sido uma forma mais sutil de estabelecer esse 
encontro, em que ela pôde expressar seus conteúdos mais internos para uma 
terapeuta que, não apenas estava do outro lado do mundo, mas também “atrás” 
do computador. Se fosse um contato presencial, com a terapeuta sentada na 
sua frente, ela poderia se sentir mais intimidada ou receosa de se mostrar. Do 
jeito como aconteceu, Rita se sentiu, de certa forma, mais “protegida”. É como 
se ela entrasse num estado alterado da consciência, onde todas as suas defesas 
são rebaixadas por estar online. E isso provavelmente permitiu que ela expusesse 
todos aqueles seus conteúdos delicados, de uma maneira que nunca tinha feito 
com nenhum outro profissional, em um período de tempo relativamente curto, 
já na quinta troca (pouco mais de um mês do atendimento).

Esse caso demonstrou também como a orientação estendida, se bem aplicada 
pode trazer resultados muito expressivos e a criação de um vínculo verdadeiro, 
como quando Rita disse que nunca havia se sentido tão à vontade e confiante 
com um psicólogo, e, por isso, jamais tinha contado tanta coisa a nenhuma 
outra pessoa.

Isso nos leva a um questionamento sobre a necessidade de interromper o 
processo após um número predeterminado de trocas, como determina a resolu-
ção CFP nº 011/2012, que hoje limita a 20 trocas. Em um caso como o de Rita, a 
manutenção do processo terapêutico poderia ter levado a resultados ainda mais 
positivos para ela.

Assim, este trabalho propõe que esses temas sejam ainda mais estudados para 
fornecer subsídios para novas versões da regulamentação específica, de modo 
que a orientação estendida se aprimore ainda mais, inclusive com a adoção de 
comunicadores online e possivelmente com o fim do limite de trocas. Além disso 
os profissionais precisam se capacitar para fazer um uso adequado do que a 
tecnologia nos oferece.
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