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EDITORIAL

Olá, Psicólogas e Psicólogos do Paraná e todas as pessoas que nos leem.

Esperamos que essa revista encontre a todas as pessoas bem. Em um 
momento tão delicado que vivemos em sociedade, isso já é muita coisa. No 
contexto da Covid-19 e do Setembro Amarelo – mês em que historicamente 
se chama a atenção para o fenômeno do suicídio –, os debates sobre morte 
e sofrimento mental ganham destaque em sociedade, atingindo a todas e 
todos nós de diferentes maneiras, de acordo com nossas subjetividades.

Neste cenário, buscamos trazer diferentes enfoques e compreensões sobre 
o tema da saúde mental: a forma com que as demandas se apresentam 
durante a pandemia, a importância do debate sobre interseccionalidade e 
suas implicações, a atuação ética em casos nos quais se perceba ideação 
suicida, considerações sobre a saúde mental de Psicólogas e Psicólogos.

Deste modo, reafirmamos o compromisso do CRP-PR com o aprofundamen-
to das reflexões sobre os temas caros à Psicologia, repercutindo múltiplas 
abordagens, para que as(os) profissionais possam incorporar tais orienta-
ções a sua prática, mas também questioná-las, em um importante exercício 
dialético.

Afetuosamente,

Conselho Regional de Psicologia do Paraná
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Broken, ou como traduzido “Desserviço 
ao consumidor”, é uma série original da 
Netflix produzida em 2019 que contém 

uma temporada com quatro episódios. Cada 
episódio tem um tema diferente, dentre eles 
a indústria de cosméticos falsificados, cigar-
ro eletrônico (Vaper), móveis não duráveis e 
perigosos, e também o ciclo da reciclagem. 
Alguns pontos são mais voltados para ques-
tões do mercado e cultura norte-americanas; 
contudo, uma característica em comum que 
independe da localização é que a demanda 
cria a necessidade de produção, e com isso 
os fabricantes muitas vezes tentam lucrar ao 
máximo, sem levar em consideração ques-
tões ambientais e da saúde das(os) trabalha-
doras(es) e consumidoras(es).

A série retrata as consequências do modo 
de produção atual que sustenta o estilo de 
vida da maioria da população, e de como 
isso interfere no meio ambiente, nas rela-
ções de trabalho e na saúde das pessoas. 
A escala de produção e consumo acontece 
exponencialmente e está sempre a frente 
da capacidade investigativa e de monito-
ramento, e mesmo que os órgãos compe-
tentes vigiem não conseguem dar conta do 
volume de transações. A criação de novos 
produtos é mais rápida do que a fiscaliza-
ção, além de poder estar ligada a acordos 

Por Ana Carolina Lino Liberato (CRP-08/25927)

internacionais e diplomáticos. A cadeia de 
suprimentos é uma esfera gigante, que en-
volve muitas pessoas e processos, mas que 
só acontece porque do outro lado existe 
uma demanda de quem queira, procure e 
compre determinado produto.

Esse ciclo de demanda envolve uma grande 
escala de produção, desde a matéria-prima 
até o vendedor da loja. Nesse processo é co-
mum que haja exploração de vários fatores 
e que as empresas não se responsabilizem 
pelos dejetos causados por essa produção, 
e nesse sentido todos esses impactos am-
bientais e sociais não são colocados em 
pauta quando o produto está exposto na 
prateleira. É a reflexão das(os) próprias(os) 
consumidoras(es) que, insatisfeitas(os) com 
o modelo atual de produção, procuram por 
novas formas de consumo, por exemplo, 
menos exploratórias e mais responsáveis, 
que  orienta o mercado para que se refor-
mulem os meios de produção e se criem 
novos nichos de consumo e marcas com 
essa visão. As consequências do consumo 
diário, assim como do consumo excessivo, 
trazem resultados severos para todos, e é 
importante pensar sobre qual é a responsa-
bilidade de cada um em suas escolhas, de 
onde elas vêm e de como elas impactam na 
vida de todos.  

Broken, 2019, Documentá-
rio, Netflix

bit.ly/33rWyov

Para assistir 
e indicar
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E Você sabia que o Dia Mundial da 
Saúde Sexual é comemorado em 
04 de setembro? A data criada em 

2010 pela World Association for Sexual 
Health (WAS) tem como objetivo pro-
mover a saúde sexual, o bem-estar e a 
garantia de direitos sexuais para todas e 
todos. A Sociedade Brasileira de Estudos 
em Sexualidade Humana (SBRASH), mem-
bro da WAS, divulga a data no Brasil com 
apoio de diversas instituições. Neste ano, 
o tema escolhido é o “Prazer sexual em 
tempos de Covid-19”.

Para entendermos melhor a importância dessa 
data, conversamos com a Psicóloga Fernanda 
Rafaela Cabral Bonato (CRP-08/10734), que faz 
parte da subdelegação paranaense da Sbrash 
e é especialista em sexualidade humana. Para 
a Psicóloga, o tema da saúde sexual é amplo e 
abrange diversas dimensões da existência hu-
mana: “para perceber a diversidade da temá-
tica, um bom documento é a ‘Declaração dos 
Direitos Sexuais’, de 1977”, explica. Segundo a 
Declaração, a saúde sexual pode ser defini-
da como “[...] o resultado de um ambiente 
que reconhece, respeita e exercita os direi-
tos sexuais”.

Por Valkyria Dantas Rattmann, com supervisão de Ellen Nemitz

A sexualidade        hoje,amanhã e no futuro

 Os Direitos Sexuais

De acordo com a Declaração dos Direitos Sexuais, são treze os direitos sexuais funda-
mentais: o Direito à Liberdade Sexual; o Direito à Autonomia Sexual, à Integridade 
Sexual e à Segurança do Corpo Sexual; o Direito à Privacidade Sexual; o Direito à 
Justiça (Equidade) Sexual; o Direito ao Prazer Sexual; o Direito à Expressão Sexual 
Emocional; o Direito à Livre Parceria Sexual; o Direito a Fazer Escolhas Reprodutivas 
Livres e Responsáveis; o Direito à Informação Baseada na Investigação Científica; o 
Direito à Educação Sexual Integral; o Direito à Atenção à Saúde Sexual.

bit.ly/3iLRHF6
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 Violações de Direitos Sexuais durante 
o isolamento social

No Brasil, é possível observar violações 
dos Direitos Sexuais. Segundo a Lei de 
Planejamento Familiar (nº 9.263/1996), “O 
planejamento familiar orienta-se por ações 
preventivas e educativas e pela garantia 
de acesso igualitário a informações, meios, 
métodos e técnicas disponíveis para a regu-
lação da fecundidade”; no entanto, o aces-
so igualitário à informação e a métodos 
contraceptivos não é uma realidade. Como 
afirma Fernanda, “a pílula (anticoncepcio-
nal) chegou para uma parte das mulheres, 
principalmente as da capital, mas aquelas 
do interior e mulheres indígenas, por exem-
plo, ainda não têm o mesmo acesso a essa 
possibilidade”. A Psicóloga continua: “ape-
sar de a legislação que fundamenta muitas 
políticas públicas ser boa, como a Lei Maria 
da Penha, por exemplo, falta melhorar a 
aplicação dessas políticas”.

O período de isolamento social amplificou 
violações desses direitos. Um exemplo é o 
direito a fazer escolhas reprodutivas livres 
e responsáveis, uma vez que muitas mu-
lheres deixaram de ter acesso aos métodos 
contraceptivos que antes buscavam em 
unidades de saúde — para Fernanda, isso 
constitui uma violência contra as mulhe-
res. Além disso, nesse período, as mulhe-
res estão mais vulneráveis ao feminicídio, 
que subiu 22% no período de isolamento 
social, e à violência doméstica.

 O prazer sexual na pandemia: possibi-
lidades e restrições

De acordo com a International Society 
for Sexual Medicine (ISSM), uma das ma-
neiras seguras para se manter as relações 
sexuais nesse cenário é através de rela-
ções a distância — por telefone, vídeo ou 
sexting. Neste sentido, é importante que 
as pessoas estejam cientes dos riscos de 
contaminação pelo vírus caso mantenham 
relações com pessoas que não morem no 

mesmo ambiente, que estejam doentes ou 
ainda que façam parte do grupo de risco 
para a Covid-19. 

O momento exige cautela para as práticas 
sexuais, mas o prazer sexual pode conti-
nuar. Segundo a Psicóloga, este pode ser 
um momento de reinvenção e descobertas 
para os casais: “Essa é uma chance para os 
casais descobrirem formas de prazer que 
vão além da penetração”, diz.

Outra forma de prazer que se destacou du-
rante a quarentena foi o sexo solo. As ven-
das de brinquedos eróticos dispararam no 
Brasil entre março e maio, segundo levanta-
mento feito pelo portal mercadoerotico.org. 
Segundo as recomendações do ISSM, o au-
toprazer é seguro, contanto que se lavem 
as mãos e acessórios com água e sabão, 
por 20 segundos antes e depois da prática.

 Depois da pandemia

Segundo relatório do Fundo de População 
das Nações (UNFPA), o período de distan-
ciamento social pode causar milhões de 
gestações indesejadas. Estima-se que, se 
os sistemas de saúde sofrerem grandes 
perturbações durante o combate à pande-
mia, em até um ano de medidas restritivas 
(como o lockdown) até 15 milhões de ges-
tações indesejadas podem ocorrer.

Para a Psicóloga, preocupa o descuido nas 
relações sexuais no pós-pandemia, uma 
vez que se tem a expectativa de que, após 
esse período, as pessoas desejem exercer 
sua sexualidade de maneira a compen-
sar o tempo em que não o puderam fa-
zer. “Isso pode levar a um aumento con-
siderável das transmissões de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST’s)”, prevê. 
De acordo com a especialista, o período 
de distanciamento social é uma excelen-
te oportunidade para diagnosticar e tra-
tar as IST’s enquanto as pessoas estão em 
casa, mas isso depende de políticas públi-
cas bem aplicadas.  

bit.ly/2RFQlQC

bit.ly/2EdsrZr
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Por Psic. Cesar Rosario Fernandes (CRP/08-16715), 
Assessor Técnico em Políticas Públicas do CRP-PR

Não há como iniciar um texto sobre 
os efeitos da pandemia do novo 
coronavírus (Sars-CoV-2) sem 

falarmos de marcos temporais. Entre o 
tempo de confecção deste texto, seu envio 
para a equipe editorial da Revista Contato, 
diagramação, impressão da revista e envio 
pelos Correios, não sei quantos dias levará. 
Escrevo este texto em 19 de agosto de 2020 
e até hoje oficialmente contabilizamos 
110.019 pessoas falecidas em decorrência 
da Covid-19. Até o momento em que este 
texto chegar em suas mãos, não posso 
imaginar quantas mil pessoas mortas a 
mais teremos contabilizado. 

Tenho a impressão de que a situação caó-
tica da crise sanitária em curso no Brasil, 
a velocidade e o poder de contágio do ví-
rus e a quantidade de pessoas infectadas 
e das que faleceram, que antes pareciam 
chocar muito mais, dia após dia parecem 
ter perdido seu aspecto de brutalidade. As 
notícias da pandemia já não ocupam lugar 
de tanto destaque nos telejornais e vai se 
consolidando um clima de “fazer o quê?”. 
Será? Era tudo inevitável?

Se a Covid-19 é uma doença democrática, 
infectando dos mais ricos aos mais pobres 
do país, seus efeitos e consequências não 
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são. Dados do próprio Ministério da Saúde 
apontam que a proporção de negros mor-
tos por Covid-19 é 40% maior que a de 
brancos. A população mais pobre é afeta-
da de forma desigual. Segundo dados da 
Ofxam (2020), até 12 mil pessoas podem 
morrer de fome diariamente no mun-
do até o final de 2020, devido às conse-
quências da pandemia – mais do que pela 
doença em si. Junto com a Índia e a África 
do Sul, o Brasil figura como um provável 
epicentro da fome no mundo nos próxi-
mos meses e ano. 

A situação social e econômica no país já 
não era confortável antes da crise sani-
tária. Os efeitos de gestões austeras so-
bre a economia e o avanço de uma sanha 
conservadora permitiu a consolidação de 
uma agenda ultraliberal, combinada com 
o anticientificismo, o fundamentalismo e 
a ampliação da violência no Brasil. Houve 
crescimento da precarização do trabalho 
(e da vida das(os) trabalhadoras(es)), o 
sucateamento dos serviços públicos (cujo 
investimento foi congelado por 20 anos) 
– com especial pronúncia na saúde, edu-
cação, segurança pública e assistência so-
cial – e a perda da qualidade de vida da 
população em geral. 

No entanto, a pandemia acelerou a de-
sigualdade e a precarização da vida no 
Brasil. E não pensemos que esta realidade 
está alheia à nossa profissão: uma análise 
preliminar dos resultados da “Consulta so-
bre Biossegurança e exercício profissional 
da Psicologia no Paraná”, realizada pelo 
CRP-PR nos meses de julho e agosto, indi-
ca que a realidade de trabalho e vida de 
Psicólogas e Psicólogos foi brutalmente 
afetada pela Covid-19. Foram identificados 
relatos de falta de equipamentos de pro-
teção individual, desvios de função, de-
missões, aumento da jornada de trabalho 
sem aumento salarial proporcional, assé-
dio moral, aumento significativo do medo, 
preocupação e ansiedade com relação ao 
futuro. A realidade de Psicólogas mães, 
que precisam conjugar triplas jornadas de 
trabalho, muitas delas agora realizadas em 

regime de home office, inspira preocupa-
ção. Muitas(os) colegas relataram medo de 
morrerem por seguirem trabalhando na li-
nha de frente da contenção da pandemia.

Mas, por que esta pandemia, que impac-
tou tão profundamente as vidas de tantas 
pessoas, parece não ressoar com a impor-
tância que devia? A “vida seguiu” para 
quem? Como pudemos chegar a este pon-
to, em que mais de mil pessoas morrem 
por dia, ao nosso redor, e somos forçados 
a acreditar que “tudo vai bem”? 

Desde o início da pandemia, na contra-
mão da realidade de sofrimento imenso 
por parte da população brasileira, fomos 
apresentados a demonstrações sistemáti-
cas de desprezo pela vida. Os efeitos de 
frases e expressões como “gripezinha”, “e 
daí?”, “vamos todos morrer um dia”, “vou 
fazer um churrasco”, “não sou coveiro”, 
“tem medo do quê? Enfrenta” acabam 
ecoados por toda a parte. Houve pressão 
de representantes de grandes corpora-
ções e do mercado financeiro, forçando 
uma polarização inexistente entre “saú-
de” e “economia”. Uma troca sucessiva 
de ministros da Saúde, com orientações 
divergentes entre si (e o fato de estarmos 
sem um titular na pasta há 95 dias) e uma 
disputa escancarada entre governadores, 
prefeitos e o presidente. A propaganda 
forçada de medicamentos que não têm 
eficiência comprovada e o endereçamento 
de controversos medicamentos recebidos 
em uma “generosa” doação dos EUA, de-
sovados entre os povos indígenas, grupo 
dos mais afetados pela pandemia devido 
às ações de grileiros e mineradores. 

A hipótese de por que a “vida vale tão 
pouco” encontra ressonância no conceito 
de “necropolítica”, cunhado pelo filósofo 
camaronês Achille Mbembe. Significa, lite-
ralmente, política de morte, referindo-se 
às ações ou omissões do Estado que de-
terminam qual parcela da sociedade pode 
viver e os que devem ou podem morrer. 
Em tempos de pandemia, essa política de 
morte ficou cada vez mais escancarada. 
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Uma expressão da necropolítica é a natu-
ralização da morte de grandes grupos de 
pessoas, cujas vidas são mais precarizadas 
pelas condições de trabalho, de renda, de 
moradia ou território, de saúde, por serem 
mulheres, pessoas com deficiência, etc. 
Parece ser o caso quando segmentos in-
teiros da população, como as(os) trabalha-
doras(es) mais pobres e periféricas(os), en-
contram-se à mercê de políticas públicas 
ineficazes para a contenção da pandemia.

No Brasil, é impossível falar sobre o desi-
gual cuidado com a vida do Outro sem dar-
mos a centralidade à questão racial. Fruto 
de 372 anos de escravidão no país, distante 
apenas 130 anos da falsa abolição e com 
um saldo de morte de milhões de pessoas 
negras, a superexploração do trabalho da 
negritude remonta ao período colonial 
e estrutura as relações sociais até hoje. 

São as trabalhadoras negras o principal 
segmento impactado pela precarização, 
terceirização e uberização. Além disso, o 
Estado funciona como se vidas negras não 
importassem: os esforços governamentais 
seguem um padrão explícito de sabota-
gem às medidas de proteção, prevenção e 
tratamento contra o coronavírus.

Em nosso país – por incompetência, omis-
são ou projeto – a desassistência às pes-
soas mais pobres, no contexto da pande-
mia, significa – necessariamente – uma 
política racista, antinegra e genocida. 
Não há outro conceito que qualifique me-
lhor o que estamos vivendo: um genocí-
dio sistemático de uma parcela massiva 
da população, desprotegida economica-
mente e com suas demandas negadas du-
rante uma das maiores crises sanitárias da 
história recente da humanidade. 

Qual seria, então, a contribuição da Psicologia,  
para o enfrentamento a esta situação?

Temos em nossas mãos um instru-
mento poderoso de compreensão 
desta realidade estruturalmente 
violenta e também para sua su-
peração radical. Amparados pelos 
Princípios Fundamentais do nosso 
Código de Ética, em defesa in-
transigente dos Direitos Humanos 
e com o compromisso social da 
nossa profissão, nosso fazer pode 
contribuir para restituir huma-
nidades e subjetividades, para 
defender a vida – simbólica e 
materialmente. Mas isso não será 
possível sem um autoexame pro-
fundo sobre as raízes elitistas e 
embranquecidas da Psicologia, 
que por vezes é acionada para 
cristalizar estas mesmas vio-
lências e desigualdades. Não é 

possível construir uma prática 
transformadora sem um encontro 
genuíno com os privilégios bran-
cos que permitem, para a maioria 
de nós, uma experiência muito 
menos traumática durante a pan-
demia do que para outros. Sem a 
revisão de nossas prioridades, de 
nossos instrumentais, das escutas 
que estamos dispostos a modelar 
para acolher as duras mensagens 
transmitidas pelo racismo. Sem 
enfrentar o racismo na Clínica, 
nos diversos campos de trabalho, 
em nós mesmos, e recolocar a 
dignidade humana como estraté-
gia. É um desafio, mas, sem aten-
dermos a ele, não haveremos de 
fazer uma Psicologia que subver-
ta a política de morte. 
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Por Altieres Edemar Frei (CRP-08/20211), Assessor Técnico de Pesquisa do CRP-PR 

da cidade são na maioria descendentes de 
japoneses, italianos e espanhóis, que vie-
ram para o Brasil na época em que o café 
era o principal produto do país”. 

É o que lá aparece escrito, inscrito, proscrito 
como fiapo de um discurso maior: como se, 
até então, aquela fosse uma terra-de-nin-
guém. Até que, quase por um passe, viesse 
o progresso, a ocupação planejada do no-
roeste paranaense, com seus empreendi-
mentos e agronegócios, trazendo a rebote 
o projeto de um país do futuro. Branco.  

É Loanda, não Luanda. Luanda é a ca-
pital de Angola, sétima maior popu-
lação lusófona do mundo e, conta a 

história, com um porto que foi estratégico 
no tráfico de escravizados. Porto de partir: 
navios e as almas, diriam uns — quem dera 
fossem as correntes, diriam outros. 

Loanda, na quina noroeste do Estado, é 
outra história. Ou parece ser – pelo me-
nos se nos deixarmos levar pelo verbete da 
Wikipédia, aqui lido como sintoma do sen-
so-comum-esbranquiçado: “os habitantes 
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Dito assim, o projeto colonial 
no Paraná quase nem parece 
ter sido sanguinário: alguém já 
ouviu falar da quase-comuna 
Guarany não muito longe dali 
que estima ter concentrado 
200 mil indígenas no século de-
zesseis sob as missões jesuítas 
da América espanhola? Ou das 
resistências indígenas às barbá-
ries das bandeiras paulistas?

Parece história pra boi dormir, 
canção de ninar soja de quem 
adora passar o trator, mas diz 
muito: com quantos extermí-
nios e catequizações se forja 
um pasto, um povo e sua his-
tória? Ainda mais dito dali, 
daquele lugar: Loanda, que 
não é Luanda, tem um “monu-
mento” regional em seu terri-
tório — o Hospital Psiquiátrico 
Nosso Lar. 

Durante a etapa da Cartografia 
da RAPS estive lá. Vi, logo em 
minha chegada, quase uma 
dúzia de ambulâncias, vans e 
outros veículos brancos anco-
rados nas imediações com seus 
adesivos do SUS: davam ares 
de romaria à cena.  

Fui muito bem recebido no 
Nosso Lar. Ouvi que o hospital 
conveniado ao SUS pertence a 
uma organização espírita que 
se esparrama por outros quar-
teirões onde passes e outras 
formas de assistências eram 
ofertadas.

Andei por seus corredores, que 
em muito lembravam a estru-
tura clássica daquelas institui-
ções dos anos 70. Figurantes 
de todos os tipos passavam 
como espectros pra lá e pra cá 
enquanto conversava com mi-

nhas interlocutoras: vi pessoas vestidas de 
branco, vi pessoas sentadas no murinho do 
pátio, vi olhares curiosos. 

Vi a academia com aparelhos de muscula-
ção, que estava fechada. Vi a sala de me-
dicação com pílulas e copos plásticos, que 
estava aberta. Bem em frente ao pátio, vi 
um cubículo de gramado: seus poucos me-
tros quadrados de verde destoavam em 
meio aos muros ocres impregnados de um 
rodapé forjado pela terra vermelha. 

E foi então que o vi, ali onde a cor era mais 
forte. Ele andava a passos ritmados, como 
se fosse um atleta dando voltas no campo. 
Tinha os cabelos negros, vastos, lisos, que 
pareciam tocar-lhe os ombros. Era alto. 
Vestia uma camiseta branca e uma calça je-
ans. Pisava descalço. A pele do rosto era to-
dos os tons de terra que tinha visto ali fora: 
rubra, roja, sangue pisado. Parecia ter até 
suas fissuras.

Assim o vi: um cabloco em Loanda — como, 
não raro, se diz das pessoas de etnias ame-
ríndias no interior. 

O termo pode até conter um certo significa-
do pejorativo em alguns lugares, mas aqui 
recebe o significado próprio da força da na-
tureza de que está imbuído quem sobrevive 
à colonização.

E ele andava. Como se desse volta em quar-
teirões. Como se rondasse o terreiro. Como 
se resistisse ou ainda existisse em meio a to-
das aquelas colonizações. Parecia conquis-
tar, com seu movimento, outro espaço para 
si, outra história, outra contratualidade em 
meio aos demais corpos em banzo na inér-
cia do internamento. 

Não parecia eufórico, nem desesperado. 
Era, com o perdão do trocadilho, paciente. 
Era sereno em meio ao sol e aos muros de 
lá. E parecia inatingível em seu desejo (ac-
ting out?) de só andar, sobre um quadrado 
de grama. Um caboclo, mas também um 
tipo guerrilheiro semiótico.
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Eu entrei e saí de salas, dei bons dias e 
boas tardes, mas bastava olhar o gramado 
e lá estava ele, cabisbaixo, andando: per-
sistia silencioso. Eu agradeci aos números e 
dados que me foram ofertados, tomei nota 
do fluxo da RAPS que faz daquele último 
hospital psiquiátrico antes da fronteira do 
Estado um espécime vintage e quase invisí-
vel em meio à paisagem. 

Quando saí, resolvi ver a cidade: Loanda, 
não Luanda. Dirigi por alamedas largas 
que pareciam geometricamente riscadas 
por bicicletas estreitas. Vi o prédio do fós-
sil-cinema que parecia contar a história de 
um futuro cosmopolita que não veio, bem 
ali na praça central, quase na sombra da-
quela cruz da igreja. Mas, ainda assim, pro-
jetava a imagem do tal caboclo: era como 
se ainda o visse andando no gramado.

Cá entre nós, até agora o vejo. Como um 
espectro que teima em existir, como uma 
história que insiste em ser contada. Como 
um lembrete de que lá (como cá) tantos 
povos indígenas foram assassinados, var-
ridos, catequizados em nome de palavras 
e doenças que não conheciam. E, como 
viria a aprender, não há fundo mais apro-
priado para projetar imagens da coloni-
zação e do racismo do que um hospício. 
Ainda que seja, para alguns, o Nosso Lar.  

Afinal, trata-se em certa medida de ver 
ali um monumento da imposição de uma 
cultura sobre outra, em nome do signo-
-doença; trata-se ali de uma razão forjada 
com muros e copos de plástico contendo 
pílulas que transparecem, em seu inte-
rior, uma outra história de colonizações. 
De dentro de seus muros, vê-se tons de 
senzalas, tais quais aquelas das mono-
culturas do período colonial com seus 
escravizados: plantations, protótipos de 
Awschwitz. Uma história que teima em 
não passar. 

O hospício ainda está lá, com seu porto 
de ambulâncias e veículos com adesivos 
do SUS estacionados. O hospício ainda 

está aqui, aquém da retina. 
Loanda ou Luanda: as colo-
nizações e suas histórias pa-
recem atualizar-se em novos 
tons. 

Mas, em meio a isso, a ima-
gem de um caboclo persiste, 
insiste, resiste àquelas pare-
des brancas manchadas de 
terra vermelha, aos copos de 
plástico branco, aos jalecos 
brancos e a toda aquela inér-
cia de um tempo suspenso. 

Passe, caboclo de guerrilha 
semiótica. É assim que o vejo. 

Afinal, dizem que política é 
uma questão de percepção.  
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IS Cianorte é um município de médio por-
te localizado no noroeste do Paraná. 
Com cerca de 80 mil habitantes, in-

tegra uma região junto a outros municípios 
que, por sua vez, são classificados como de 
pequeno porte. Nos últimos anos, houve um 
aumento significativo no número de profis-
sionais de Psicologia na região, gerando um 
movimento da então Representação Setorial 
para aproximar tais profissionais e articular 
as demandas locais em um espaço de tro-
cas e discussões. Em 03 de dezembro de 
2016, a então representante setorial Sonia 
de Fátima dos Santos Pego (CRP-08/08355) 
criou um grupo em aplicativo de mensa-
gens, possibilitando uma maior integração 
da categoria. O instrumento é ferramen-
ta de trabalho potente até os dias atuais e 
hoje reúne 140 profissionais atuantes nos 
municípios de Cianorte, Cidade Gaúcha, 

Indianópolis, Japurá, Jussara, Rondon, São 
Manoel do Paraná, São Tomé, Tuneiras de 
Oeste, Terra Boa, entre outros da região.

Em recente articulação visando a fortalecer 
essa aproximação entre as(os) Psicólogas(os), 
a atual Comissão Setorial sugeriu neste grupo 
uma apresentação na qual se apontasse, entre 
outras informações, o município de trabalho 
e área de atuação. A partir disto percebeu-se 
que há uma grande quantidade de profissio-
nais atuando nas políticas públicas e que a 
Psicologia vem ocupando espaço e protago-
nismo dentro dos órgãos públicos da região.

Na política de Saúde, a Psicologia tem en-
contrado espaço na atenção básica e aten-
ção especializada; na Assistência Social, a(o) 
Psicóloga(o) tem atuação nas políticas prote-
tivas de básica, média e alta complexidades; 

Por Sergio Bezerra Pinto Junior (CRP-08/26037), Thaise Rosseli Moreira Dantas (CRP-08/22241), 
Stephanie Mariane Freitas Piveta (CRP-08/16465) e Fernanda Moraes de Carvalho (CRP-
08/24034), da Comissão Setorial Oeste.
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na Educação, através das secretarias muni-
cipais. No entanto, é possível perceber de 
forma recorrente, em municípios de peque-
no porte, exigências da gestão para que 
um(a) única(o) profissional de Psicologia 
exerça sua profissão simultaneamente nas 
diferentes políticas públicas existentes. 
Neste aspecto, vale ressaltar que, além da 
sobrecarga profissional, as especificidades 
profissionais de cada serviço podem causar 
desdobramentos éticos relacionados à con-
figuração de uma possível duplicidade de 
vínculos, tornando esta uma problemática 
local que merece atenção. 

Especificamente em relação ao município de 
Cianorte, observa-se uma ampla gama de 
profissionais de Psicologia atuando em áreas 
específicas no âmbito das políticas públicas. 
Por exemplo, na área da saúde, toda UBS con-
tém em sua equipe um(a) Psicóloga(o) com 
carga horária de 20 horas semanais; a UPA 24h 
também conta com os serviços de Psicologia 
em parte de seu horário de funcionamento, 
há Psicólogas(os) atuantes em CAPS (no mu-
nicípio de Cianorte existem as modalidades 
infantojuvenil e I) e também na atenção am-
bulatorial especializada. Na assistência social, 
encontram-se nos CRAS, no CREAS e nos ser-
viços de acolhimento (familiar e institucio-
nal). Além dessas áreas, o Conselho Tutelar 
também possui em sua equipe técnica um(a) 
profissional de Psicologia, sendo esta última 
área de atuação também observada em ou-
tros municípios da região, apesar de não se 
configurar como regra no território nacio-
nal a presença de profissionais de Psicologia 
compondo a equipe técnica dos Conselhos 
Tutelares*. Outra particularidade municipal é 
a rede de proteção, um espaço de articulação 
das diferentes políticas públicas, com discus-
são de casos complexos que demandam in-
tervenção intersetorial devido à ameaça ou 
violação de direitos de crianças e adolescen-
tes. Esse espaço é composto por técnicas(os) 
dos serviços, entre eles a(o) Psicóloga(o).

A(O) profissional de Psicologia dentro da 
rede de proteção reafirma cotidianamente 
o compromisso ético-político da profissão 
e resgata a necessidade do intercâmbio 

com outras áreas do saber, ocupando nes-
ta dialética o importante papel de trazer à 
luz da discussão uma visão das dinâmicas 
relacionais e aspectos emocionais presentes 
nos casos discutidos, ampliando percepções 
reducionistas que possam deixar, em algum 
momento, de levar em conta o sujeito em 
sua complexidade. 

Contudo, sabemos que há adversidades em 
toda trajetória, e no que diz respeito à tra-
jetória da Psicologia em nossa região não 
há exceções. Devido ao perfil interiorano, 
observam-se convicções equivocadas acerca 
de populações vulnerabilizadas que se esta-
beleceram de maneira estrutural no seio de 
municípios deste porte e que permanecem 
enraizadas no imaginário social, de modo 
que tais questões sócio-políticas interferem 
diretamente na prática profissional. Diante 
deste cenário, a atual Comissão Setorial 
mobilizou-se para criar uma Comissão de 
Direitos Humanos (CDH) na região, visando 
a fortalecer o compromisso inerente à prá-
tica profissional da(o) Psicóloga(o) com os 
direitos fundamentais dos seres humanos e 
a dignidade humana. Sendo assim, a CDH de 
Cianorte constitui-se com o objetivo de pro-
mover um espaço de reflexões, troca de ex-
periências e ações relacionadas às temáticas 
específicas de Direitos Humanos que perpas-
sam o território, buscando subsidiar as prá-
ticas profissionais de Psicologia nas políticas 
públicas, dar informações à população, esta-
belecer trocas com outras áreas de atuação 
que fazem interface com a Psicologia em 
relação aos Direitos Humanos e fomentar 
discussões e adequações que se fazem ne-
cessárias para a efetiva promoção e respeito 
aos Direitos Humanos na Setorial. 

Em síntese, conclui-se que o percurso da 
Psicologia enquanto ciência e profissão na 
região soma diversos avanços e conquistas, 
mas se reconhece a necessidade de avançar 
ainda mais. Para tanto, vislumbra-se que 
apenas através do diálogo e da aproximação 
entre a categoria e com demais instâncias 
sociais será possível construir novas possibi-
lidades – profissionais e existenciais – diante 
das demandas locais.  *V
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O número de óbitos decorrentes da pandemia da Covid-19 que não para de crescer é apenas uma das 
terríveis facetas desta crise. É a morte visível. São as vidas perdidas que o noticiário mostra e as es-
tatísticas contam. Mas, em cada canto do Brasil, em cada município, em cada casa, em cada família, 
as perdas se avolumam. São mortes silenciosas, mortes simbólicas, lutos não elaborados, dores não 
escutadas, vidas não valorizadas. No meio disso tudo, de tantas e tão profundas mudanças viven-
ciadas por cada brasileira(o), chegamos ao emblemático Setembro Amarelo, o mês de prevenção do 
suicídio, sendo conclamadas(os) a pensar, enquanto categoria, sobre as outras mortes da pandemia.

Por Ellen Nemitz
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Ainda não é possível dizer com cer-
teza que as crises de ansiedade, os 
quadros de depressão e outros so-

frimentos se tornaram ou se tornarão mais 
frequentes e profundos por conta da pan-
demia. Mas, algumas observações já foram 
feitas por pesquisadores tanto no Brasil 
como em outros países e a tendência ve-
rificada é justamente essa. O desemprego 
que aumentou, os pequenos negócios que 
balançaram (e outros fecharam definitiva-
mente), o medo de ser contaminado ou 
de perder um ente próximo, a sobrecarga 
de trabalho, as crianças que passaram a 
demandar atenção em tempo integral da 
família, o próprio distanciamento social. 
Tudo isso e muito mais impactou e vai con-
tinuar impactando a vida das pessoas. 

Um destes estudos está sendo liderado 
por pesquisadoras(es) da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo e 
vai monitorar cerca de 4 mil pessoas com 
idades entre 35 e 74 anos, tanto saudáveis 
como grupos que já apresentavam ansie-
dade e depressão, até dezembro de 2020, 
para entender a dimensão das consequên-
cias do isolamento social e de todas as 
incertezas deste período na nossa saúde 
mental. Ainda, uma pesquisa do Instituto 
de Psicologia da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ) realizada entre março 
e abril em 23 Estados mostrou um aumen-
to de 80% na ocorrência de ansiedade e es-
tresse. As principais afetadas são as mulhe-
res, uma questão de gênero que exacerba 
o ainda presente desequilíbrio na divisão 
de cuidados domésticos. Desde a limpeza 
e a organização da casa até cuidados com 
crianças e idosos, por exemplo, as deman-
das ficam ainda mais concentradas quando 
se perde a rede de apoio – avós, babás e es-
colas, por exemplo – e o trabalho de “fora” 
passa a acontecer em concomitância, no 
que já é chamado por especialistas de “jor-
nada contínua”. 

A Psicóloga Dafne Drumond Boni (CRP-
08/19750), trabalhadora do SUS que des-

de o início da pandemia atua em locais 
de trabalho com pessoas recuperadas da 
Covid-19 e suas cuidadoras e acompanhan-
tes (a maioria mulheres), percebeu isso na 
prática: “Ser cuidadora já te coloca em uma 
condição de isolamento porque a maioria 
das cuidadoras acaba tendo isso como ati-
vidade principal e solitária. A gente tenta 
contribuir para qualificar o cotidiano e 
resgatar a pessoa enquanto pessoa, não 
só enquanto cuidadora. Mas, com a pan-
demia, precisamos firmar a biossegurança 
e ela implica restrição do suporte de pes-
soas que passavam na casa e com quem 
ela desabafava... ou da vizinha que ficava 
um tempo ‘dando uma olhada’ enquanto 
ela ia à Unidade de Saúde, ao grupo X , à 
padaria Y”, relata. 

Além do gênero, outros fa-
tores presentes são 
etnia e classe so-
cial, já que a maio-
ria das mulheres 
em situação de maior 
vulnerabilidade são 
negras e periféricas. 
“Além disso estou me 
deparando com muitas 
situações de violência. E 
que a pessoa não perce-
be diretamente ou sozinha. 
É durante a conversa sobre a 
sobrecarga do cuidado que ela 
vai desenrolando sua história, 
suas relações e começa a falar 
sobre a violência. E a partir daí 
consegue refletir sobre isso e 
sobre uma atitude possível”, 
conta a Psicóloga. 

Alguns outros quesitos 
também podem afetar a ten-
dência de maior sofrimento 
mental e possível aumento 
nos índices de suicídio, como 
a atividade profissional exercida, 
as condições de vida de cada pessoa antes 
e depois da pandemia e questões culturais 



| CONTATO 13118

(por exemplo, no Japão, onde a cobrança 
nos ambientes escolares e laborais é extre-
ma, a quarentena fez cair em 20% o nú-
mero de suicídios em abril comparado ao 
ano anterior, segundo reportagem publi-
cada pelo jornal The Guardian). Assim, es-
tudos como o “Preparing Michigan for the 
Behavioral Health Impact of COVID-19”, 
realizado pela Pine Rest Christian Mental 
Health Services indicando um possível au-
mento de 15 a 32% nos índices de suicídio 
no Estado Americano, podem ser bons re-
ferenciais, mas as pesquisas e dados preci-
sam ter em conta características regionais. 

O Psicólogo Paulo Vitor Palma Navasconi 
(CRP-08/25820) lembra que a literatura já 
aponta, há bastante tempo, uma tendên-

cia de aumento do suicídio em situa-
ções de crise que “levam a 

uma desestruturação 
e falta de coesão 

social que fra-
giliza a saúde 

mental”. Não é que 
crise traga, por si 
só, a ideia da morte 
como saída para o 
sofrimento. Na rea-

lidade, aquelas pessoas 
que já vinham enfren-

tando alguma condição 
potencialmente adoecedo-

ra – lembrando que o suicídio 
geralmente é multifatorial, 
ou seja, não é causado por 
uma única razão – podem 

encontrar neste momento 
uma dificuldade ainda mais 

evidenciada para lidar 
com o sofrimento. 

“A Covid-19 é uma 
doença que atinge teori-
camente a todos de for-
ma igual, sem distinção 

de gênero ou condição 
social. Mas, na prática, nós 

percebemos que isso não é verdade, já 
que a pandemia intensifica vulnerabilida-

des e expõe as diferenças sociais”, destaca 
o profissional, cuja dissertação de mestra-
do “Vida, adoecimento e suicídio” fez um 
recorte sobre jovens negros(as) e LGBTTIs. 

Suas palavras são ancoradas em dados. 
Quase 70% das pessoas que acessam ex-
clusivamente o Sistema Único de Saúde 
no Brasil são negras, e a mortalidade 
por Covid-19 nestas UTIs, de acordo com 
estatísticas, é o dobro da registrada na 
rede privada. Além disso, mulheres (espe-
cialmente as negras) são as que recebem 
menores salários, vivem em regiões mais 
precarizadas – sem acesso a bens básicos 
como água encanada e saneamento bási-
co – e precisam frequentemente sustentar 
suas residências sozinhas. São pessoas es-
quecidas pelo Estado e ainda mais fragili-
zadas pela pandemia. 

A Psicóloga Dafne Boni lembra do perío-
do em que trabalhava em um CAPS, em 
2016, e do impacto que a crise econômi-
ca daquela época teve no que chamou de 
“boom de ideação suicida”. “Muita gente 
que não tinha condição de retornar ao tra-
balho e estava sem nenhum amparo nos 
seus direitos acabava reagindo pela via da 
autoagressão. Então imagino que estamos 
no caminho disso acontecer”, diz. Ela ain-
da relata que, devido à Covid-19, muitas 
pessoas enfrentam dificuldade de retornar 
ao trabalho por sequelas, como alterações 
importantes na respiração, fadiga, dificul-
dade motora e mesmo alterações cogni-
tivas; parte dessas(es) trabalhadoras(es), 
que já vinham de atividades precarizadas, 
ainda enfrentam barreiras para acessar au-
xílios no INSS. 

E COMO PODEMOS PREVENIR O SUICÍDIO?

Não existe um guia para impedir que al-
guém interrompa sua própria vida porque, 
como já vimos, as realidades são diferen-
tes. Paulo Navasconi alerta que listas com 
dicas para enfrentar a quarentena ou para 
melhorar a saúde mental podem ser váli-
das, mas é preciso olhar com atenção já 
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que uma dica impossível de ser colocada 
em prática pode até mesmo instigar a 
sensação de culpa por não se enquadrar. 
Então, o que fazer? “O primeiro passo é 
reconhecer o sofrimento e identificar com 
quem se pode contar, de que modo é pos-
sível buscar ajuda”, explica o Psicólogo. 

Para quem está do outro lado, escutando e 
acolhendo, Navasconi fez um alerta duran-
te a live “Morte, Luto e Suicídio”, promo-
vida pelo CRP-PR. “A gente precisa pensar 
e repensar, por exemplo, quem são essas 
pessoas que estão gritando, almejando o 
olhar do outro, mas que muitas vezes não 
conseguem receber esse olhar do outro 
porque sequer são vistos como sujeitos, se-
quer são vistos como indivíduos”, explicou 
ao concluir a fala sobre o apagamento das 
vivências negras e periféricas. Ele ainda 
destacou que, muitas vezes, Psicólogas(os) 
não sabem como agir diante desta popula-
ção e seus sofrimentos porque a formação 
é pouco plural.

Independente do contexto em que acon-
tece e se manifesta, um comportamento 
suicida não é um ato individual. Ele é, ao 
mesmo tempo, sintoma de uma sociedade 
com profundas chagas e denúncia de que 
a solução deve ser coletiva. Para Paulo, “o 
suicida denuncia para a nossa sociedade 
que nós não estamos bem, que o sofrimen-
to é político”; Dafne propõe que a tenta-
tiva ou ideação suicida “é uma reação ou 
uma saída individual para saídas, reações e 
resistências que necessitam ser coletivas: a 
conquista de melhores condições de vida”.

O SUICÍDIO NA RAPS

Quando a Rede de Atenção Psicossocial 
foi pensada, no início dos anos 2000, ain-
da não se discutia a prevenção do suicí-
dio como hoje, como explica o Psicólogo 
Altieres Edemar Frei (CRP-08/20211). De lá 
para cá, a sociedade mudou, e outras de-
mandas emergiram. Ainda que o suicídio 
em si não seja um fenômeno novo, o ma-
nejo ainda pode ser um tabu em muitos 

equipamentos. “O tema ainda é permeado 
por capas e mitos, e ainda é presente nos 
discursos crenças como ‘quem quer faz’ ou 
‘faz para chamar a atenção’”, conta o pro-
fissional, que durante cerca de um ano per-
correu mais de 40 municípios do Paraná na 
pesquisa chamada “Cartografia da RAPS”. 

A Psicóloga Dafne, com experiência na 
ponta da rede de atenção, relata que os 
protocolos vigentes não se adequavam 
à realidade. Os problemas eram muitos, 
incluindo dificuldade de acolher cada de-
manda em seu devido grau de complexi-
dade, acolher e escutar o sofrimento de 
cada paciente, grande foco na medicali-
zação e contenção dos sintomas, além da 
dificuldade de dar coesão e continuida-
de ao trabalho devido à sobrecarga da 
equipe. Além disso, divergências na 
equipe multiprofissional, 
falta de estímulo à 
capacitação contí-
nua e adoecimen-
to da equipe eram 
fatores que desafia-
vam a resposta dos 
equipamentos. “A 
gente perdeu várias 
situações para o inter-
namento em hospital 
psiquiátrico, o tal circui-
to manicomial e a conse-
quente cronificação, estigma 
e patologização”, relembra a 
Psicóloga.

A pandemia, como em ou-
tras instâncias, pode ser um 
agravante, já que compor-
tamentos como o uso 
abusivo de álcool e ou-
tras drogas e transtor-
nos de saúde mental ficam 
mais densos. Além disso, a 
resposta que as(os) brasilei-
ras(os) como um todo estão 
tendo em relação ao luto pode 
ser um desafio. A negação e a aparente falta 
de empatia podem ser uma forma de lidar 
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Toda(o) Psicóloga(o) sabe que 
cuidar da saúde mental de ou-
tras pessoas é, por si só, uma 
sobrecarga à própria. Além 
disso, para garantir aptidão 
à escuta, ao acolhimento, é 
preciso providenciar adequa-
dos processos terapêuticos e 
de supervisão técnica, quando 
necessário. Mas, e quando a(o) 
Psicóloga(o) adoece? 

Por diversos fatores, como so-
brecarga de trabalho e falta de 
condições adequadas para atua-
ção, a categoria pode ser um 
grupo vulnerável aos transtor-
nos de humor e ao próprio sui-
cídio, ainda que estes sejam te-
mas tabus. Em sua pesquisa de 
mestrado, a Psicóloga Fabiane 
da Fontoura Messias de Melo 
(CRP-20/2028) estudou as con-
dições de saúde mental de um 
grupo de Psicólogas(os) lotadas 
em um hospital na região norte 
do Brasil. “Não esperava encon-
trar um sofrimento tão intenso”, 
relata. A falta de um lugar (físi-
co e também simbólico) para o 
trabalho era um dos fatores ob-
servados, bem como a ausência 
de apoio e reconhecimento ao 

trabalho da(o) Psicóloga(o). “A 
longo prazo, o sofrimento pode 
levar ao adoecimento”, explica a 
hoje professora da Universidade 
Federal do Acre. 

O impacto da Covid-19 veio a se 
somar aos problemas: medo de 
perder renda ou o emprego, in-
certezas no atendimento online 
ou medo de se contaminar com 
o vírus no atendimento presen-
cial, além da já mencionada 
sobrecarga de trabalho, espe-
cialmente para as mulheres, 
quando em casa. As desigualda-
des do país também contribuem 
para que cada pessoa viva a ex-
periência de uma forma diferen-
te, e o atendimento psicológico 
pode não estar disponível para 
todos. “O Acre é um Estado po-
bre, e a maioria não tem con-
dições de fazer o atendimento 
online, ou por não ter internet, 
ou por não ter condições físi-
cas como um cômodo privado. 
Mesmo quando consegue, o 
setting está modificado, a rede 
cai, o sigilo fica comprometido. 
Vivemos uma situação nova e é 
preciso produzir novos conheci-
mentos”, conclui Fabiane.  

com o trauma excessivo, na opinião de 
Paulo. Já Altieres supõe que uma 
explicação possa estar na vulnera-
bilidade de grande parte da popu-
lação. “Com o auxílio emergencial, 

o real impacto econômico ainda não 
foi sentido”, conjectura.

Já entre aquelas(es) que passaram pela ex-
periência da internação em uma UTI, Dafne 
acredita na dificuldade, atualmente, de con-
dições emocionais para assimilar: “Parece 
que para conseguir viver um luto precisam es-
tar em um grau de consciência e em relações 
comunitárias que a vida não tem permitido”. 

Cartilha da FIOCRUZ: 
Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial na Pandemia 
Covid-19:

bit.ly/3bpZ8yW

Para saber 
mais
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Sentimentos 
no tabuleiro: 
a gameficação na clínica 
com adolescentes

Nem criança, nem adulto. A 
adolescência é uma fase complexa 
que chegou a ser denominada como 

“síndrome normal” no livro de abordagem 
psicanalítica escrito por Maurício Knobel. 
Ainda que a compreensão dessa fase 
do desenvolvimento possa partir de 
diferentes perspectivas, a maioria das(os) 
Psicólogas(os) buscam ou precisam 
adaptar técnicas e o manejo para facilitar 
a psicoterapia com adolescentes. 

Esse é um momento no qual as brincadei-
ras e técnicas utilizadas com crianças po-

Por Karla Losse Mendes

dem já não funcionar tão bem. Porém, o 
processo apoiado exclusivamente na lin-
guagem verbal pode igualmente não ser 
atraente para essa faixa etária. “Não me 
venha com desenhos” foi a frase que mar-
cou o início de carreira da Psicóloga Maria 
Salete Arenales Loli (CRP-08/04920), há 30 
anos, quando começou a atender adoles-
centes. Ela observou que a fala se repetia 
entre as(os) jovens e buscou criar formas 
diferentes de atender e se aproximar de 
questões que muitas vezes eram difíceis 
para as(os) adolescentes verbalizarem. 
Assim, começou a trabalhar com frases in-
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completas, dando espaço para que as(os) 
adolescentes pudessem utilizar sua própria 
linguagem para se expressar. Esse interesse 
se transformou em pesquisa resultando no 
desenvolvimento de alguns jogos e na tese 
de seu doutorado realizado na Unesp/USP: 
“O atendimento psicoterápico com adoles-
centes: inovações técnicas com o uso do 
mediador clínico – jogo Túnel do tempo”.

Os jogos com os quais trabalha, explica a 
Psicóloga, trazem uma entrevista disfarça-
da e tarefas que permitem, no ambiente 
lúdico, que a(o) adolescente possa manifes-
tar questões importantes, contudo sem que 
seja necessário responder a uma pergunta 
direta ou iniciar o relato verbalmente. “É 
muito diferente quando eu, Psicóloga, peço 
para a ou o adolescente, por exemplo, de-
senhar seu quarto. Normalmente ele ou ela 
protela, faz objeção, pede para fazer outro 
dia. No contexto do jogo não há tanta ob-
jeção. Nesse caso, a questão está interme-
diada por um canal onde ela(e) não se sente 
diretamente observada(o) e a interação flui 
melhor”, acrescenta. 

Maria Salete destaca que, para o adoles-
cente, o lúdico precisa ser adaptado, mas 
que o uso, sobretudo da fantasia, pode 
fortalecer o vínculo. “Assim como o brin-
car está para a criança, o fantasiar está 
para o adolescente, ela aparece em um 
formato diferente. Enquanto a criança vai 
pegar um carrinho e fazer o ‘brummmm’ 
do motor, adolescentes teriam, em geral, 
muita vergonha. Mas, isso não quer dizer 
que esse não seja o ponto importante, 
pois quando a gente usa essa fantasia fa-
cilita diagnóstico e o vínculo. Por exem-
plo:  eu costumo perguntar ‘Se o gênio 
da lâmpada aparece na sua vida e pede: 
"Faça três pedidos" o que você escolheria? 
É algo no qual, geralmente, o adolescente 
traz a essência de sua busca na terapia. O 
que é muito diferente de eu chegar e per-
guntar ‘aponte uma questão ou uma qua-
lidade que você deseja mudar no relacio-
namento com a sua mãe’.” Outro aspecto 
que a Psicóloga ressalta é a necessidade 
de conferir autonomia às(aos) adolescen-

tes para conduzir os jogos. Ela comenta 
que busca transmitir a maior autonomia 
para que as(os) jovens possam conduzir 
a brincadeira, o que a(o) leva a sentir-se 
mais integrada(o) ao atendimento e com 
mais facilidade para falar de si.  

O uso da fantasia também foi tema de 
uma pesquisa interessante, apresenta-
da por Eliandro Antonio Sordi dos Santos 
(CRP-06/83843) em mestrado realizado 
igualmente na USP. O Psicólogo estudou 
a aplicação dos jogos de RPG – um jogo 
no qual o jogador ou jogadores podem 
assumir diversos personagens – à práti-
ca psicoterápica. Em sua dissertação, in-
titulada “Os Roleplaying games (RPG) e 
a Performance na Psicologia do Luto”, o 
Psicólogo apresenta que diferentes abor-
dagens têm estudado e utilizado jogos 
como técnica e facilitadora dos processos.  
“(...) pensar e falar sobre seus personagens 
foi também uma maneira de pensar e falar 
sobre si, pensar e falar sobre suas crônicas 
foi ao mesmo tempo um jeito de pensar e 
falar sobre suas jornadas de vida. E, claro, 
não se pode afirmar que os resultados ob-
tidos durante o atendimento desses casos 
se fizeram unicamente devido aos RPGs. 
É necessário levar em conta o amadureci-
mento externo às sessões e o processo de 
vida das pessoas atendidas, assim como a 
relação com o terapeuta e todos os outros 
usos de técnicas psicológicas clínicas. Mas, 
o potencial desses jogos não pode ser igno-
rado (...)”, afirma o texto. 

Autonomia e criatividade também são as-
pectos muito valorizados pela Psicóloga 
Vanessa Santiago Ximenes (CRP-
08/21384). “Os jogos podem ser recursos 
facilitadores da fala e da compreensão de 
problemas que muitas vezes fazem a(o) 
adolescente ou a família buscarem a psi-
coterapia. Tenho prezado pelo incentivo 
à criação de jogos (como os de tabuleiro) 
pela(o) própria(o) adolescente, pois, du-
rante essa construção do jogo em sessão, 
diferentes habilidades podem ser desen-
volvidas, como tomada de decisão, plane-
jamento, organização e autoconfiança. O 
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jogo criado tem como cenário o proble-
ma ou a dificuldade que a(o) adolescente 
vem enfrentando. Observo que participar 
da elaboração do jogo favorece o engaja-
mento da(o) adolescente na psicoterapia 
e a(o) coloca como agente principal da 
própria vida.”

CADA CASO É UM CASO

Apesar de o uso de jogos facilitar o aten-
dimento de modo geral, a regra não vale 
para todas(os). É preciso considerar o con-
texto e a subjetividade de cada cliente. A 
Psicóloga Simone Freitas (CRP-08/07250) 
conta que trabalha explorando mais o 
falar, mas adapta suas técnicas à faixa 
etária e às peculiaridades de cada um. “É 
necessário saber o interesse de cada pes-
soa e vincular as propostas e intervenções 
ao que ele ou ela entende como significa-
tivo.” Ela alerta também para a necessi-
dade de investigar quais são as demandas 
da(o) adolescente. “Muitas vezes os aten-
dimentos acabam sendo sabotados por-
que a ou o adolescente percebe que a(o) 
profissional está respondendo à demanda 
dos pais. Nesse caso, dificilmente tem tra-
balho porque, se não há demanda da(o) 
própria(o) adolescente, o trabalho acaba 
ficando inviável”, explica.

Vanessa concorda que o aspecto princi-
pal é a conexão e cita outros elementos, 
além dos jogos, que podem facilitar o 
atendimento a esta faixa etária. “Músicas, 
vídeos, poemas, notícias e acontecimentos 
cotidianos podem ser disparadores de re-
flexão e mudança, desde que exista uma 
contextualização ao ambiente em que a(o) 
adolescente está inserida(o). Toda técnica 
ou recurso usados na psicoterapia precisa 
fazer sentido para a(o) adolescente, caso 
contrário não será possível alcançar os 
resultados esperados. É necessária uma 

atenção especial à linguagem usada nos 
atendimentos de adolescentes para que de 
fato haja a comunicação de ideias, e isso 
acontece quando, por exemplo, o psico-
terapeuta busca se atualizar sobre o que 
está acontecendo entre os jovens (como as 
séries e filmes mais vistos, músicas que fa-
zem sucesso, gírias comuns)”, alerta. 

UM MUNDO A DESCOBRIR

Para Maria Salete, é preciso avançar em 
pesquisas e nas aplicações de jogos e ou-
tras técnicas especificamente para o públi-
co adolescente. “Se estudou muito a crian-
ça e também a psicoterapia para adultos. 
Mas, há uma lacuna quando se fala em 
adolescentes, tanto de matérias com foco 
nesse público e de fundamentação teórica 
sobre as adaptações”, comenta. 

Ela fala que a situação não se restringe ao 
Brasil. Pesquisando atendimentos e parti-
cipando de eventos em outros locais, per-
cebe que a demanda de profissionais é a 
mesma. “Tenho certeza de que está cada 
um no seu quadrado, inovando, inven-
tando, adaptando. Mas é preciso trocar 
mais, por isso fui pesquisar nessa área”, 
explicou. 

A possibilidade do uso de jogos é ampla, 
não apenas no contexto clínico. Várias pes-
quisas têm sido desenvolvidas para a utili-
zação de jogos na educação, na Psicologia 
Jurídica e na Psicologia do Trabalho, para 
citar apenas algumas. As próprias inova-
ções na gameficação merecem capítulo à 
parte e avanço nas pesquisas. Do mesmo 
modo, o aumento de atendimentos online, 
que se tornaram uma necessidade em fun-
ção da pandemia da Covid-19, também sus-
citam novos campos como a utilização de 
jogos no ambiente virtual como mediado-
res para as intervenções da Psicologia.   

Essa reportagem surgiu a partir de uma sugestão de pauta enviada por profissio-
nais ao setor de comunicação do CRP-PR. Gostaria de ver algum tema na Contato? 
Mande sua sugestão pelo email ellen.nemitz@crppr.org.br. 
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Nas últimas décadas verificou-se o 
aumento de casos de violências 
autodirigidas, como autoagressões, 

autolesões, ideações, tentativas e até 
suicídios, assim como se verifica o aumento 
das violências interpessoais no contexto 
intrafamiliar e extrafamiliar. 

Qual é a causa para isso? 

Não há uma única resposta que dê conta 
desta indagação, uma vez que são vários 
os caminhos para explicar tais fenômenos. 
Mas, tentarei refletir acerca do suicídio e 
como o temos compreendido na contem-
poraneidade. Tarefa difícil, pois discutir e 
nomear o ato suicida, cercado de tabus e 
preconceitos, pode ser doloroso, mas é um 
desafio necessário e urgente. 

A literatura sobre suicídio o descreve como 
ato intencional de causar morte a si mes-
mo, iniciado e executado deliberadamen-
te por uma pessoa que tem noção de que 
pode resultar em morte. Então podemos 
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Sobre a urgência 
de pensarmos 
o fenômeno 
do suicídio 
pela ótica da 
interseccionalidade
Por Paulo Vitor Palma Navasconi (CRP-08/25820),  
da Comissão Gestora e Étnico-Racial do CRP-PR em Maringá

pensar que o suicídio seria resultado de 
alteração no conteúdo do pensamento ou 
na conduta do indivíduo. Logo, seria uma 
maneira encontrada para alívio do sofri-
mento, desamparo, conflitos e estresse.

Um primeiro ponto a ser refletido é a des-
mitificação do suicídio como problema res-
trito à singularidade, ao indivíduo. Planejar 
prevenção e pós-venção do comportamen-
to suicida requer um olhar contextualiza-
do, interseccionalizado, entendendo que 
este fato não diz respeito somente à inti-
midade, mas a todo corpo social. 

Compreender o suicídio como um evento 
íntimo, inserindo-o no modelo clínico-bioló-
gico hegemônico que considera o compor-
tamento suicida como doença mental ou 
sintoma a ser medicado, é (re)produzir vio-
lências, sentimentos de não pertencimento e 
consequentemente mais mortes. Concentrar 
o suicídio isoladamente em aspectos indivi-
duais pode significar uma negligência quan-
to ao cenário sócio-histórico-cultural. Como 

www.crppr.org.br/pessoa-juridica

www.crppr.org.br/pessoa-fisica 
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e respeitam? Faz uso de medicamento? 
Marcadores racial, de gênero e sexualidade 
interferem em sua sociabilidade?”.

As perguntas nos possibilitam atentarmos 
para possíveis vulnerabilidades e subordi-
nações interseccionais presentes no con-
texto do comportamento suicida. Com 
essas perguntas objetivamos compreen-
der como uma pessoa ou grupo pode se 
tornar mais vulnerável à medida que dis-
tintos tipos de opressão interagem, apro-
fundando o processo de subordinação e 
ocasionando adoecimentos.

Um terceiro elemento que gostaria de 
pontuar diz respeito à necessidade de nós, 
profissionais da saúde, assistência social, 
educação, entre outras áreas, produzirmos 
práticas que não banalizem o sofrimento psí-
quico. Antes de tudo cabe desenvolvermos 
uma escuta acolhedora, sem julgamentos, 
na tentativa de pensar em conjunto possibi-
lidades de ação e superação do sofrimento, 
fazendo com que se diminua o sentimento 
de culpa, o desamparo, o despertencimento 
que esta pessoa vivencia. Para isso precisa-
mos conhecer de fato sobre o suicídio, atri-
buindo a devida importância a este fenôme-
no que se encontra não só em jovens, mas se 
intensifica em todas as faixas etárias.

Junto a isso, pontuo a necessidade de pre-
venções frente ao comportamento suicida 
no âmbito familiar, social e escolar. No âm-
bito familiar deve-se trabalhar a explicita-
ção do fenômeno da morte, desmitifican-
do-o, possibilitando maior abertura para se 
falar deste assunto. É necessário pensar so-
bre as prevenções imediata e de longo pra-
zo; no entanto, que não fiquem apenas no 
campo acadêmico ou no plano das ideias. 
Há que se abrir espaço para intervenção e 
acompanhamento sem preconceitos. É pre-
ciso desconstruir a concepção de que não é 
bom falar sobre suicídio. É preciso que to-
dos se informem e se eduquem para abor-
dar temas difíceis, mas necessários. 

É preciso julgar menos e fazer mais por 
aqueles que não conseguem fruir a vida.  

aponta Maria Júlia Kovács, afirmar que o 
evento suicida pode ser decorrente dos 
substratos biológicos pode desconsiderar a 
complexidade da experiência humana que 
o antecede. Afinal, o suicídio tem cor, raça, 
etnia, classe, gênero, orientação sexual, 
emerge em um contexto, uma territoriali-
dade, um momento histórico e produz di-
versos significados. 

Um segundo elemento é a urgência de 
entendermos que o sofrimento é político. 
Sendo o suicídio também da ordem polí-
tica, o compreendemos a partir de uma 
perspectiva interseccional. Assim, não nos 
é possível apreender ou analisar a realida-
de através de um olhar universalista, en-
tendendo que todas as vidas são iguais, 
ou que a subjetividade não tem cor, raça, 
classe, gênero.

Abordar o suicídio como fenômeno inter-
seccional é possibilitar uma compreensão 
mais abrangente, que considere as opres-
sões, discriminações, relações de poder, os 
elementos que constituem a realidade dos 
grupos sociais. 

Em minha pesquisa e dissertação de mes-
trado, utilizo a questão dos transtornos 
psicológicos e psiquiátricos para exemplifi-
car como a literatura científica, bem como 
a Organização Mundial da Saúde, produ-
zem o apagamento e, consequentemente, 
corroboram para um saber não interseccio-
nal – uma vez que, segundo essa literatura, 
transtornos psiquiátricos e, em específico, 
a depressão, seriam causa frequente do 
comportamento suicida. 

No entanto, demarcar a depressão como 
causa frequente impossibilita entender o 
suicídio como problema multifacetado, 
uma vez que corremos o risco de realizar 
uma análise biologicista ou casualista, ex-
cluindo uma gama de fatores constituintes 
e, sobretudo, apagando a possibilidade 
de realizamos perguntas interseccionais: 
“Esse(a) jovem se encontra em que contex-
to escolar, geográfico, social e de traba-
lho? Sua família e amigos(as) a(o) acolhem 
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O contexto da pandemia da Covid-19 
pode suscitar ou agravar o 
sofrimento e consequentemente os 

problemas de saúde mental, aumentando 
o risco do comportamento suicida1. 
Sendo assim, é possível que os relatos de 
ideação suicida possam ocorrer com maior 
frequência nos atendimentos psicológicos 

durante a pandemia, seja em consultórios 
particulares ou em serviços públicos 
de saúde. Pensando nisso, a Comissão 
de Orientação e Fiscalização (COF) do 
Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
(CRP-PR) apresenta as orientações sobre as 
principais dúvidas recebidas da categoria 
sobre esse tema.
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Orientações sobre o 
atendimento psicológico 
prestado a pessoas com 
ideação suicida durante 
a pandemia da COVID-19
Por Bruna Frogeri Fernandes (CRP-08/19294), com colaboração 
da Comissão de Orientação e Fiscalização. 
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A escolha da modalidade de aten-
dimento e a avaliação técnica da(o) 
profissional 

Decorrente do cenário da pandemia 
da Covid-19 e frente às recomendações 
de distanciamento social advindas da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
do Ministério da Saúde (MS), as normati-
vas para o atendimento a distância e os 
critérios de urgência e emergência (e suas 
relações com atenção à crise) sofreram 
impactos. Para reflexão e apropriação dos 
posicionamentos do CRP-PR, recomenda-
mos leitura na íntegra da Nota Técnica 
CRP-PR nº 002/2020 e Nota Técnica 
CRP-PR nº 001/2020. Conforme estas 
publicações: 

“(...) situações de urgência e emergên-
cia (acolhimento imediato em situação 
de crise) e situações de violação de di-
reitos devem ser, preferencialmente, 
atendidas de forma presencial por pro-
fissional ou equipes habilitadas para 
manejo de crise.

Caso em sua autonomia e responsa-
bilidade profissional a(o) Psicóloga(o) 
avalie que o menor prejuízo é a rea-
lização dos atendimentos a distância 
como uma forma de acompanhamen-
to desses casos nesse contexto de 
calamidade pública, cabe à(ao) pro-
fissional avaliar a metodologia ade-
quada a cada caso. [...] Recomenda-
se, também que, assim que possível, 
a(o) Psicóloga(o) encaminhe esses 
casos para profissional ou equipes 
presenciais.” 

No atual contexto, cabe à(ao) profissional 
a decisão pela escolha da modalidade de 
atendimento e a metodologia mais ade-
quada para a prestação dos seus serviços 
(presencial ou a distância). A(O) profissio-
nal deve considerar, em sua análise técnica, 
os riscos envolvidos e as necessidades dos 
sujeitos, sempre buscando o menor pre-
juízo a todas(os) as(os) envolvidas(os) e 
a proteção à vida.

Frente a casos que envolvem ideação suici-
da, é imprescindível que a(o) Psicóloga(o) 
tenha conhecimento da rede de apoio da 
pessoa e, diante de um caso de alta com-
plexidade, é fundamental que se certifique 
dos serviços de atenção em saúde mental 
do território da pessoa atendida e compar-
tilhe com ela essa informação. Nas situa-
ções em que analise que a complexidade 
do caso demanda um atendimento multi-
disciplinar e/ou que a demanda extrapola 
o seu campo de atuação, orientamos que 
haja o encaminhamento da(o) usuária(o) 
a outros profissionais ou entidades ha-
bilitados e qualificados a lidar com essa 
demanda. É importante ainda que a(o) 
profissional arquive sua avaliação técnica 
e as suas intervenções nos registros docu-
mentais e/ou Prontuário (conforme define 
a Resolução CFP nº 1/2009).

Ressaltamos que o manejo dos casos de-
vem partir da avaliação técnica da(o) 
Psicóloga(o) frente a cada caso atendido. 
Dessa forma, orientamos que a(o) profis-
sional busque supervisão a fim de obter 
auxílio quanto à análise técnica que fun-
damentará as intervenções junto à(ao) 
usuária(o) do serviço e escolha da moda-
lidade de acompanhamento mais adequa-
da durante a pandemia. A COF ressalta o 
dever da(o) profissional em “assumir res-
ponsabilidades somente por atividades 
para as quais esteja capacitada(o) pessoal, 
teórica e tecnicamente” (artigo 1º, alínea 
“b” do Código de Ética Profissional da(o) 
Psicóloga(o) – CEPP) e o compromisso com 
o constante aprimoramento profissional 
(Princípio Fundamental IV do CEPP).

A quebra de sigilo profissional 

O sigilo profissional constitui-se como um 
direito da pessoa atendida e dever da(o) 
profissional. Contudo, frente ao atendi-
mento a pessoas com ideação suicida, em 
algumas situações específicas pode se fa-
zer necessária a decisão pela quebra de 
sigilo profissional como um recurso que 
visa à proteção da vida da pessoa atendi-
da. Nesses casos, recomenda-se que a(o) 
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Psicóloga(o) busque articular, junto com 
a(o) usuária(o) do serviço, uma rede de 
apoio que poderá ser contatada se neces-
sário. O CEPP estabelece que: 

Art. 9º – É dever do psicólogo respei-
tar o sigilo profissional a fim de pro-
teger, por meio da confidencialidade, 
a intimidade das pessoas, grupos ou 
organizações, a que tenha acesso no 
exercício profissional.

Art. 10 – Nas situações em que se 
configure conflito entre as exigências 
decorrentes do disposto no Art. 9º e 
as afirmações dos princípios funda-
mentais deste Código, excetuando-se 
os casos previstos em lei, o psicólogo 
poderá decidir pela quebra de sigilo, 
baseando sua decisão na busca do 
menor prejuízo.

Parágrafo único – Em caso de quebra 
do sigilo previsto no caput deste arti-
go, o psicólogo deverá restringir-se a 
prestar as informações estritamente 
necessárias.

Cada caso deverá ser analisado em sua par-
ticularidade e deverá se buscar o menor 
prejuízo e a proteção à vida. Reiteramos 
que a decisão pela quebra ou manutenção 
do sigilo cabe à(ao) Psicóloga(o) e, diante 
de dúvidas, recomendamos que a(o) profis-
sional realize supervisão técnica para auxí-
lio diante dessas decisões. 

Para suporte à categoria, recomendamos 
leitura do Caderno do CFP sobre Suicídios 
e os Desafios para a Psicologia e da Lei 
nº 13.819, de 26 de abril de 2019,  que ins-
titui a Política Nacional de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio.  

Para saber 
mais1 GREFF, Aramita Prates et al. Saúde mental e atenção psicossocial na 

pandemia COVID-19: suicídio na pandemia COVID-19. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2020. 24 p. Cartilha.

bit.ly/3bpZ8yW 

Nota Técnica CRP-PR nº 
001/2020:

bit.ly/31Z4Tk1 

Nota Técnica CRP-PR nº 
002/2020:

bit.ly/2QRUXCL 

Resolução CFP nº 1/2009:

bit.ly/3bw5TPN 

Código de Ética 
Profissional da(o) 
Psicóloga(o):

bit.ly/3lPJgdQ

Caderno do CFP sobre 
Suicídios e os Desafios 
para a Psicologia:

bit.ly/3gX0F0M 

Lei nº 13.819, de 26 de 
abril de 2019:

bit.ly/3i0HHaC 
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Por Por Luccas Cechetto (CRP-08/27520), conselheiro do XIV Plenário do CRP-PR

SUICÍDIO E 
ÉTICA DA(O) 

PSICÓLOGA(O)

CO
LU

N
A 

ÉT
IC

A O tema do suicídio é das demandas 
mais desafiadoras para profissio-
nais de Psicologia. Lidar com a 

ideação suicida, com a tentativa de suicí-
dio ou com o luto pela perda de pessoas 
que concretizaram o ato exige profundo 
domínio da técnica e ética psicológicas, 
além de constante atualização quanto ao 
conhecimento produzido sobre o assunto.

Dados recentes da Organização Mundial 
de Saúde expressam um cenário alarman-
te. Cerca de 800 mil pessoas morreram 
por suicídio todos os anos no período da 
pesquisa (2010-2016) – uma a cada 40 se-

gundos. É a segunda principal causa de 
morte entre jovens de 15 a 29 anos. Nesse 
período, a taxa aumentou 7% no Brasil, 
contrário à tendência mundial, com 9,8% 
de queda. 

O fator de maior risco para o suicídio é a 
tentativa anterior não concretizada. Além 
disso, a exposição a violações de direitos 
humanos (violências como racismo, xeno-
fobia, LGBTfobia, machismo) e a vivência 
de emergências e desastres são fatores 
que aumentam a probabilidade de idea-
ção suicida e podem incorrer na tentativa 
e eventual concretização do ato. 
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Os contextos em que a pessoa está inseri-
da e os recursos de que dispõe para lidar 
com o sofrimento são determinantes para 
aumentar ou diminuir o risco. Nesse senti-
do, as lógicas aceleradas e consumistas de 
relações (com consequente descartabilida-
de implicada) também se impõem como 
condições estruturantes do sofrimento. O 
modo com que o assunto é tratado pela 
sociedade e autoridades desempenha im-
portante papel no estabelecimento do 
cenário no qual a pessoa que está em so-
frimento profundo se localiza. Influencia 
também no desenho de políticas públicas 
para prevenção do suicídio – por exemplo, 
restringindo os recursos disponíveis para 
quem esteja considerando o ato e também 
buscando ajuda.

No âmbito da Psicologia, costuma-se dis-
cutir o suicídio quase exclusivamente pela 
lente clínica, embora existam importan-
tes trabalhos em outras áreas de atuação. 
Demandas relacionadas a essa questão 
podem emergir em qualquer contexto 
em que a(o) Psicóloga(o) atue: funcioná-
rias(os) afastadas(os) devido a quadros de 
sofrimento intenso; moradoras(es) de co-
munidades que perderam alguém para o 
suicídio; crianças que sofrem bullying e re-
latam ideação suicida; atletas que sofrem 
lesões graves e podem não voltar a atuar; 
pessoas desempregadas e isoladas duran-
te a pandemia sem muitas perspectivas 
para o futuro. Em todos os contextos, os 
tabus sociais sobre o suicídio atravessam 
também nossa prática profissional e po-
dem trazer problemas no que diz respeito 
à conduta que se espera de Psicólogas(os).

Independente da questão profissio-
nal, o Código de Ética Profissional da(o) 
Psicóloga(o) (CEPP) é um documento a se 
ter sempre em vista para que possamos 
ter segurança nas reflexões que sustenta-
rão nossas escolhas técnicas. Os Princípios 
Fundamentais – dispositivos que se espe-
lham nos direitos humanos – embasam 

todo o Código e, em havendo dúvidas, são 
sempre bons pontos de partida para bali-
zarmos nossas decisões.

Os Princípios também são importantes in-
dicadores dos pressupostos que perpassam 
nossa atuação profissional. Seja qual for a 
demanda, não se deve perder a centralida-
de do respeito à vida e à diversidade nela 
contida; da qualidade de vida de pessoas 
e coletividades; da responsabilidade social 
em nossa prática; da importância do apri-
moramento profissional; da rejeição a si-
tuações em que a Psicologia seja aviltada; 
das relações de poder existentes tanto na 
relação profissional-atendida(o) como nas 
demais relações pessoais.

Nesse sentido, uma pessoa que chega em 
profundo sofrimento a um(a) Psicóloga(o) 
e relata ideação suicida deve ter garantia 
de que não encontrará em seu acolhimen-
to reproduções das violências que estru-
turam nossa sociedade, seja na forma de 
preconceito, de intolerância religiosa ou 
de discursos que atribuem à fraqueza essa 
manifestação de dor.

Além disso, o lugar de poder que tende a ser 
designado para a(o) profissional na relação 
com alguém em alta vulnerabilidade exige 
atenção especial de Psicólogas(os). Não só 
para não reproduzir as violências mencio-
nadas, como também para não incorrer em 
ações paternalistas ou tuteladoras. A me-
lhor maneira de prevenir tais situações é o 
aprimoramento profissional, que implica, 
também, autocuidado na forma de psicote-
rapia e de supervisão, tudo em consonância 
com a responsabilidade social indissociável 
de nosso trabalho.

Com esses pressupostos em nosso horizon-
te permanente, a primeira coisa a se fazer 
quando a demanda do suicídio se apresenta 
é não a tratar como agitação ou tentativa 
de chamar a atenção. A manifestação de in-
tenção suicida deve sempre ser interpreta-
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da como um pedido de ajuda. Isso implica-
rá, muitas vezes, acionar a rede afetiva da 
pessoa atendida, o que costuma levantar 
indagações acerca do sigilo terapêutico – 
conforme artigo 9º do CEPP: “É dever da(o) 
psicóloga(o) respeitar o sigilo profissional a 
fim de proteger, por meio da confidenciali-
dade, a intimidade das pessoas, grupos ou 
organizações, a que tenha acesso no exercí-
cio profissional”.

Porém, nenhum artigo do CEPP deve ser 
tomado isoladamente. Considerando a 
centralidade da vida e o cuidado com a 
promoção de saúde e qualidade de vida in-
dicados nos Princípios Fundamentais e no 
artigo 10, podemos ter mais tranquilidade 
na decisão a ser tomada quanto ao sigilo 
da pessoa atendida:

Nas situações em que se configure con-
flito entre as exigências decorrentes do 
disposto no Art. 9º e as afirmações dos 
princípios fundamentais deste Código, 
excetuando-se os casos previstos em 
lei, o psicólogo poderá decidir pela 
quebra de sigilo, baseando sua decisão 
na busca do menor prejuízo. 

Parágrafo único – Em caso de quebra 
do sigilo previsto no caput deste arti-
go, o psicólogo deverá restringir-se a 
prestar as informações estritamente 
necessárias.

Considerando o evidente menor prejuí-
zo de manutenção da vida em relação à 
quebra de sigilo, a(o) profissional não deve 
hesitar em acionar pessoas próximas do 
sujeito que relata intenção suicida, não 
apenas para informar, mas também para 
orientar acerca de possíveis ações para mi-
nimizar riscos. Isso deve ser feito após con-
sentimento da pessoa atendida e pode ser 
estabelecido já no início do acompanha-
mento, no contrato terapêutico, devendo 
ser retomado caso seja necessário fazer o 
contato. Além disso, como enfatiza o pa-

rágrafo único do artigo 10, as informações 
compartilhadas devem ser as estritamente 
necessárias para minimizar o risco, não de-
vendo ser compartilhados detalhes sobre 
atendimentos.

Fazer contato com pessoas próximas pode 
trazer reações inesperadas, como raiva, 
negação ou desinteresse por parte delas, 
podendo se agravar caso o suicídio ocorra. 
Aqui se tem um exemplo da importância 
do bom registro dos atendimentos e guarda 
adequada de tais documentos, não só para 
garantir a qualidade do atendimento, mas 
também para assegurar às partes envolvidas 
o cuidado técnico com o trabalho realizado.

Outra situação que pode ser muito desafia-
dora é quando o suicídio é concretizado e 
a(o) profissional se depara com uma varie-
dade de sentimentos e incertezas. Outro 
importante fator de risco, menos frequen-
temente lembrado, é ter presenciado o ato 
ou ter contato próximo com alguém que 
perdeu a vida para o suicídio. Dessa for-
ma, profissionais que tenham passado por 
essa situação podem se perceber deprimi-
das(os), com sentimento de culpa ou de 
impotência, podendo estar associados ao 
humor rebaixado, além do luto implicado 
na perda. Aqui, mais uma vez, fica realça-
da a importância de a(o) Psicóloga(o) estar 
em processo terapêutico e em supervisão, 
visando tanto ao autocuidado quanto ao 
aprimoramento profissional.

É certo que o tema do suicídio mobiliza di-
versas estruturas em nossas relações – com 
o mundo, conosco, com a pessoa atendi-
da, etc. Lidar com perdas implica sempre 
descobertas e pode disparar crises para as 
quais não estávamos preparadas(os). Dessa 
forma, quanto maiores forem as redes de 
apoio e conhecimento das(os) profissionais 
de Psicologia e quanto mais centrais forem 
o autocuidado e o respeito à vida, maiores 
serão as chances de um trabalho bem exe-
cutado e humanizado.  

Consulte o Código de 
Ética Profissional da(o) 

Psicóloga(o):

bit.ly/3lPJgdQ

Para saber 
mais
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Nasci em uma família de educadores, 
envolta pelos livros de filosofia. Eles, 
os livros, foram companheiros em 

minha infância e brincavam comigo em um 
mundo onde havia liberdade ao aprender.

Eu apreciava o céu desde muito pequena. 
Quando crianças tínhamos o hábito de ficar 
até tarde olhando as estrelas e meu pai nos ex-
plicava sobre o universo, o infinito e o tempo. 

O céu e a filosofia construíram o cenário 
e as falas de minha mãe fundamentaram 
o alicerce. Entendi que lugar de mulher é 
onde e como ela desejar, seja no céu ou 
na Terra.

Quando penso em trajetória não vislum-
bro uma narrativa possível sem antes 
mencionar os aspectos supracitados – 
Psicanalistas, não me julguem.

Por Ana Bela dos Santos, Psicóloga (CRP-08/20822) e Geógrafa
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O Lugar da 
Resistência
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Sou filha de educadores, neta de negros, in-
dígenas e migrantes italianos. Fui a primeira, 
entre os netos de minha avó paterna, a me 
formar no ensino superior, era chamada por 
ela de a “neta bonita e de cabelo bom”, sem 
que esta percebesse a segregação e o pre-
conceito que ela mesma reproduzia em sua 
ingenuidade.

Filha do ensino público brasileiro, da perife-
ria da cidade de Ponta Grossa e com imenso 
orgulho deste território e das belas relações 
que construí com o quotidiano deste espaço. 

É claro que meu desejo era então me tornar 
alguém que produziria mudanças nas paisa-
gens por onde eu caminhasse e a astrono-
mia, uma de minhas paixões até hoje, era 
uma opção instigante naquela época.

A astronomia me apresentou a Geografia, o 
Espaço, a Paisagem, o Território e o Lugar.

Abandonei a ideia de ser astrônoma 
por me apaixonar pela docência, 

e me aventurei nos meandros 
que a Geo configura. 

Milton Santos, Geógrafo brasileiro e po-
eta de uma Geografia Crítica e atual, me 
contou em suas linhas que o conceito de 
Lugar era, antes de tudo, um constructo 
sobre as relações humanas. Aprendi com 
ele que este recorte falava sobre a existên-
cia dos sentidos e de como vivemos o que 
sentimos. No lugar, portanto, residiria a 
única possibilidade de resistência aos pro-
cessos perversos do mundo, dada a possi-
bilidade real e efetiva da comunicação, da 
troca, dos movimentos sociais e da cons-
trução política. 

Esta Geografia me instigou ao encontro 
do que hoje vivo na Clínica, na Análise 
Institucional, no Desenvolvimento 
Comunitário e ao educar futuros profissio-
nais da Psicologia. 

Ela havia me dado a oportunidade de des-
cobrir o universo, o planeta Terra, os fenô-
menos morfológicos do relevo e da geopo-
lítica humana. 

Mas ainda havia algo, aquilo do que não 
sabia, do que queria saber e do que dese-
java conhecer.

A Psicologia se apresentou como proposta 
e entendi que ela cruzaria os meandros que 
a Geo havia me ensinado.

Não me enganei. Hoje, após tanto tempo vi-
vendo este universo interdisciplinar, afirmo 
a minha satisfação ao perceber que as ciên-
cias às quais me dediquei apresentam possi-
bilidades de reconhecimento, de construção 
e de desconstrução daquilo que se vive. 

Ambas me mostraram que o que está para 
a ordem do fixo poderá torna-se em instan-
tes outra coisa e que o dito controle das 
coisas é uma ilusão.

Elas incluem contextos, integram sujeitos, 
mobilizam territórios e modificam paisagens.

Há beleza nestes lugares. Sim, a Geografia 
tem muito tem a ver com a Psico.  



Disponível em:

Confira conteúdos exclusivos, resumos de lives e 
muito mais informações no podcast do CRP-PR:

Escuta e formação profissional 
têm tudo a ver com a Psicologia!




