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QUANDO ATENDER ONLINE?

•Quando realmente não é possível realizar o 

atendimento presencial



QUANDO ATENDER ONLINE?

• Quando as opções de encaminhamento ou de 

atendimento são limitadas pelas características do local 

onde o paciente se encontra, exemplos: 

• diferenças culturais*

• dificuldades com a língua*

• dificuldades com valores 

• impossibilidade de acessar serviços públicos

• dificuldade de acesso a especialistas

* Considerar que em algum momento essas dificuldades podem tornar-se 

desejáveis para a evolução de pacientes expatriados



QUANDO NÃO ATENDER ONLINE?

• Quando o atendimento presencial for possível

Seja qual for a natureza da relação entre duas pessoas, 

quão completa ela é, atualmente, intermediada pela 

tecnologia?



QUANDO NÃO ATENDER ONLINE?

• Quando houver opções viáveis de encaminhamento ou de 

atendimento no local do paciente

• Pacientes muito desorganizados, embotados, sedados, 

risco de suicídio ou comportamento parassuicida 

• Pacientes com muita dificuldade para lidar com o 

contrato e os limites terapêuticos

• Quando implicar em limitações para os manejos e as 

técnicas que o terapeuta julga necessárias para o caso



COMO E POR QUE COMECEI A 
ATENDER ONLINE?

• Pessoa conhecida, cognição preservada, boa 

capacidade de organização, expatriada: 

impossibilidade de arcar com os custos de 

atendimento particular e de ser absorvida pelo 

sistema público, nenhum domínio da língua local



ANTES DE COMEÇAR

• Usar de algum tempo para se familiarizar com o aplicativo 

escolhido

• Explorar recursos que podem ser necessários, tais como envio 

de arquivos e alternar câmeras para exibir anotações 

(conceitualizações, RPDs, balanças decisórias, etc)

• Ensaiar utilizando o aplicativo com alguém

• Utilizar esses ensaios para observar o próprio comportamento 

com uso do aplicativo, atentar para expressões faciais, foco 

atencional, “como serei visto” – cpto. não-verbal (até mesmo 

se precisar beber água durante a sessão)

• Certificar-se que o paciente sabe utilizar o aplicativo 

escolhido



O SETTING TERAPÊUTICO ESTENDIDO

• Na medida do possível, deve reproduzir o setting 

terapêutico presencial

• Dar preferência ao próprio ambiente e horários de 

atendimento 

• Cuidado para não extrapolar as horas que costuma 

trabalhar: encaixar na agenda como qualquer paciente 

presencial 

Do lado do terapeuta:



O SETTING TERAPÊUTICO ESTENDIDO

• Definir onde e como serão realizadas as sessões

• Pedir para ser avisado caso haja a necessidade de 

realizar alterações

• Explicitar que alterações no setting precisam ser 

discutidas e assentidas

• Apontar quando a mudança for temporária, só para 

aquela sessão

Do lado do paciente:



O SETTING TERAPÊUTICO ESTENDIDO

• Sobre o onde e como:

• Um local privado

• Conexão estável

• Adequadamente iluminado

• Se possível, posicionar o aparelho de forma a não limitar o 

comportamento não-verbal e permitir que este seja observado 

• Livre de ruídos que possam atrapalhar a comunicação

Do lado do paciente:



INTERVENÇÕES

• É preciso especial cuidado para intervenções que 

envolvam ativação emocional do paciente

• Considere qual repertório você poderá utilizar com um 

paciente que estiver ativado, nem sempre aquilo que 

funciona presencialmente irá funcionar da mesma forma 

quando a interação é online



SINAIS QUE EXIGEM ATENÇÃO 
ESPECIAL

• Evita aparecer na câmera ou pede para ser atendido só por voz

• Limita o enquadramento da imagem ou coloca a imagem de uma 

forma que perturba a observação do terapeuta

• Não faz contato visual

• Não discute a intervenção e passa para outro item da agenda 

• É especialmente reticente e superficial sobre um assunto ou aspecto 

que se está tentando explorar (relativo ao normal do paciente em 

questão)

• Demonstra raiva ou frustração diante de uma intervenção que não 

tem por finalidade ser ativadora destes sentimentos

Se o paciente:


