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APRESENTAÇÃO 

O Simpósio Científico de Psicologia do Sudoeste Goiano, trata-

se de um evento organizado pelo curso de Psicologia da Faculdade 

Quirinópolis, e conta com o apoio da coordenação do curso e dos 

docentes do curso de Psicologia. 

O III Simpósio Científico marca o início de uma nova 

caminhada dentro do curso de psicologia, ocorrendo a junção do 

ensino e pesquisa, momento onde os alunos poderão expor as 

pesquisas realizadas ao longo dos anos e abriremos as portas também 

para que as outras pessoas da sociedade e outras Instituições de Ensino 

também mostrem sobre as suas pesquisas e aprendam mais sobre a 

temática que será trabalhada no evento. Existem diversos motivos 

pelos quais os simpósios são importantes, alguns deles é porque os 

conteúdos trazidos para o debate são os mais atualizados possíveis e 

enriquece o aprendizado e ajuda o entendimento sobre o um tema que, 

na maioria das vezes, é complexo. 

Os simpósios ainda servem para aprofundar as discussões e 

aumentar o nível dos debates com informações embasadas e sólidas. 

Também oferecem aos participantes a possibilidade de realizar um 

networking acadêmico e profissional. 

Trata-se de um evento de integração entre os discentes e 

docentes do curso de Psicologia e a sociedade com o objetivo de 



Anais do Simpósio Científico de Psicologia do Sudoeste Goiano 
v.1 n.2 - 2022 

10 

promover diálogos, trocas e construções coletivas a partir das 

pesquisas em Psicologia realizadas em nossa universidade. Desse 

modo, pretende-se criar um espaço para que os alunos de graduação 

possam discutir propostas de pesquisas, aprender novas temáticas e 

descobrirem novas áreas de interesse dentro da Psicologia. Nesta 

edição, serão convidados a apresentar trabalhos todos os alunos 

regularmente matriculados no curso de Psicologia da FAQUI e 

também alunos de outras instituições.   

A vida universitária vai muito além das salas de aula e de 

sessões individuais de estudo. Para ter uma formação completa e 

transversal, é fundamental que o aluno envolva – se na comunidade 

acadêmica. 

O evento se destina a alunos do curso de Psicologia da FAQUI, 

assim como, outros alunos que tiverem interesse e se destina também 

a Psicólogos e profissionais da Saúde que estejam interessados em 

abranger o seu conhecimento dentro da área da Psicologia. Dessa 

forma, o III Simpósio Científico de Psicologia é destinado a 

população geral que tenha interesse em aprofundar os seus 

conhecimentos. 

Naiane Aparecida Medeiros 

Professora do Curso de Psicologia 
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PROGRAMAÇÃO 

 

09/05/2022 – Segunda-feira 

Horário Atividade Local 

19h30min Abertura Oficial 

Cine 

Teatro 21h 

Fábio Henrique Baia 

Por que todo Psicólogo deve ter 

uma formação em Pesquisa? 

 

10/05/2022 – Terça-feira 

Horário Atividade Local 

19h30min 

Aristóteles M. de L. Netto 

Psicomotricidade: intervenções em 

quadros de TEA Cine 

Teatro 

21h 

Germano Gabriel L. Esteves 

Avaliação Psicológica: Contextos e 

Desafios da atualidade 

 

11/05/2022 – Quarta-feira 

Horário Atividade Local 

19h 

Mirella Paola L. Biela 

A prática do Psicólogo na Atenção 

Básica 

Cine 

Teatro 
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12/05/2022 – Quinta-feira 

Horário Atividade Local 

19h Apresentações Científicas FAQUI 

 

13/05/2022 – Quinta-feira 

Horário Atividade Local 

19h Apresentações Científicas FAQUI 
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RELAÇÃO ENTRE PSICOLOGIA E 

EDUCAÇÃO 

Camila Vitor Silva 

Lilian Alves dos Santos Diniz 

Luana Martins Pontes 

 

A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e 

seus processos mentais, estuda o que motiva o comportamento, 

o que sustenta, o que passa pela emoção, percepção e 

aprendizagem, quando se averigua a relação entre psicologia e 

educação, só recentemente se percebeu o quanto esses campos 

dos conhecimentos estão entrelaçados como ofícios e 

disciplinas. O artigo discute a relação entre a psicologia e a 

educação, enfatizando questões teóricas e práticas, buscando no 

início a história da psicologia escolar no Brasil, bem como 

práticas dos profissionais de psicologia dentro do âmbito 

escolar, buscando alternativas que fizessem um resultado 

positivo na vida dos estudantes, apresentando também as 

dificuldades enfrentadas por esses profissionais, visto que o 

profissional de psicologia muita das vezes era interpretado como 

aquele que diagnosticava se os alunos tivessem alguma 

dificuldade ou indícios de transtornos da aprendizagem, porém 

com o passar dos anos esse estigma foi modificado, buscando 

inserir o psicólogo não somente naquele papel de identificar 

algo no aluno, mas sim promover que aquele aluno se 

desenvolva e aprenda assim como o restante dos alunos da sala, 

o professor também precisa do auxílio do psicólogo, onde juntos 

podem propor estratégias que encaixam no modo de 

aprendizado dos alunos. O psicólogo ampliou seu papel dentro 

da escola, buscando formas de orientar os alunos, promover 

práticas voltadas para melhoria das relações dentro do ambiente 
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escolar. O papel do conhecimento psicológico é levado em conta 

questões passadas, buscando a atuação de problemas 

educacionais atualmente enfrentados, trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica que teve como objetivo levantar hipóteses de 

avanços na área da psicologia escolar, procurando fazer uma 

relação entre a psicologia e a educação, demonstrando como a 

psicologia e a educação são interdependentes e de enorme 

reconhecimento e aplicação social, deixando evidente o impacto 

positivo que a psicologia tem sobre a educação nos contextos 

atuais, levando em consideração o progresso desde o início da 

história da psicologia até o presente momento em que vivemos. 

 

Palavras-chave: História da Psicologia; Educação; Psicologia 

Escolar. 
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A RELAÇÃO ENTRE TRANSTORNO 

ALIMENTAR E APRENDIZAGEM 

Gilson Xavier de Azevedo 

Flávia Ribeiro Xavier 

 

O objetivo deste artigo é desenvolver um aprofundamento 

bibliográfico sobre a questão dos Transtornos Alimentares 

(T.A.) e seus efeitos sobre o corpo, o cérebro e por conseguinte, 

sobre a aprendizagem. Justifica-se o presente estudo pela 

empreita assumida no projeto de pesquisa vinculado à UEG 

Campus Sudoeste em Nutroeducação (2020-2022). O problema 

em questão é se os estudos desenvolvidos até o momento, 

considerando os últimos dez anos, apontam para uma relação 

negativa entre Transtorno Alimentar e Aprendizagem. Aventa-

se como hipótese que os modismos alimentares e a moda fitness 

possam mitificar a relação analisada. A metodologia proposta é 

a do estudo revisional bibliográfico com inferências dedutivas e 

análise qualitativa das fontes. Aponta-se por resultados uma 

ampliação dos debates acadêmicos sobre a relação ora 

investigada. 

 

Palavras-chave: Educação; Transtorno Alimentar; 

Aprendizagem. 
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O PAPEL DO PSICOTERAPEUTA COM 

VITÍMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Jader Gustavo Marques Braga 

Amanda Freitas 

Carla Cristina de Souza 

 

A violência doméstica ocorre na maioria das vezes no seio 

familiar, onde o agressor convive ou já conviveu com a vítima, 

muitas mulheres ofendidas têm receio de denunciar o agressor 

devido ao medo constante vivenciado e a perpetuação de 

ameaças que coíbem a denúncia, por isso, ao se ter o desejo de 

quebrar o ciclo de violência um dos principais recursos 

utilizados pode ser o tratamento psicológico. Objetiva-se 

compreender com este estudo como o atendimento psicológico 

pode auxiliar mulheres que foram vítimas de violência 

doméstica, e ainda como o mesmo pode auxiliar na retomada do 

protagonismo destas mulheres com o intuito de verificar de que 

forma as políticas públicas são eficazes no contexto estudado. O 

artigo justifica-se para entender como o atendimento 

psicológico pode auxiliar mulheres que foram vítimas de 

violência doméstica, visto que, o contexto vivenciado por elas é 

permeado de medo, insegurança, vergonha, dependência 

emocional e financeira, percebe-se uma necessidade a esta 

população que necessita de acolhimento e escuta empática, que 

levem a uma retomada do protagonismo de suas vidas e 

rompimento do ciclo de violência. Trata-se de uma revisão de 

literatura da temática em questão, ao qual, para uma pesquisa de 

campo de forma qualitativa. O papel do psicólogo é fundamental 

para diminuir as dores emocionais, para assim poder amenizar 

os impactos psicológicos ocasionados pela violência que 

dificulta seu desenvolvimento pessoal, auxilia na elaboração da 
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auto estima que é muitas vezes inexistente e pode se perpetuar 

por muito tempo, o psicólogo irá facilitar o reconhecimento do 

sujeito tal como se apresenta e acolhe para que assim, as mesmas 

se ressignificam passando a ser protagonistas em suas vidas, 

restabelecendo essa auto estima e assim tenha capacidade de 

fazer escolhas que possam mudar positivamente suas vidas. 

Destaca-se que o feminismo trouxe grandes vitórias para as 

mulheres, trazendo o empoderamento feminino levando mais 

oportunidade em que antes não possuíam, no entanto, mesmo 

com leis que amparam as mulheres, acaba não sendo garantido 

uma questão de gênero totalmente igualitário, visto que a cultura 

do machismo e do patriarcado traz uma hierarquia familiar se 

perpetua até os dias atuais. Mulheres que em sua parte na 

atualidade acabam que sofrendo violência doméstica e vendo 

esse tipo de violência como algo natural. Políticas públicas, 

trabalham de forma para se poder garantir qualidade de vida 

dessas mulheres, contudo não se pode focar apenas em criação 

de mais leis como também na sua prevenção, o profissional deve 

acolher o paciente diminuindo o impacto emocional negativo, 

trazendo seu protagonismo e prevenindo situações como 

feminicídio ou suicídio. 

 

Palavras-chave: Psicologia; Violência doméstica; 

Ressignificação. 
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TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 

E O TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-

TRAUMÁTICO 

Jainne Lara Silva Alves 

Raylene Freitas Santos 

Carla Cristina de Souza 

 

O presente trabalho tem como objetivo descrever e estudar o 

quadro do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) 

incorporado no modelo de Terapia Cognitivo-Comportamental 

a (TCC). A Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) foi 

construída por Aaron Temkin Beck, um psiquiatra norte-

americano, por volta da década de 60 e foi se aprimorando ao 

longo dos tempos. Os desígnios desta abordagem se 

fundamentam nos conhecimentos específicos, referindo-se a 

uma intervenção breve com o foco no problema, buscando ter 

entendimento do homem a partir da relação de seus 

comportamentos estabelecidos pela sua cognição. Prognostica-

se que o pensamento distorcido ou disfuncional influencia o 

humor e o comportamento dos indivíduos tendo a capacidade de 

resultar em vários tipos de distúrbios psicológicos. Entende-se 

então, que as pessoas não são afetadas pelos fatos, mas sim pela 

maneira como eles compreendem e assimilam a situação que 

passaram. O Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) é 

um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de 

sinais e sintomas físicos e emocionais que avalia o quão 

ameaçador foi determinado evento traumático, assim como os 

sintomas apresentados pelo indivíduo. A ansiedade é um padrão 

de resposta incondicionado, com uma das reações fisiológicas 

relacionadas à emissão de comportamentos de fuga ou esquiva 

diante de situações consideradas perigosas. A ansiedade está, 
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portanto, a serviço da preservação da vida. Em muitas das 

situações, a reação de um indivíduo ao trauma se atende aos 

critérios para transtorno de estresse agudo imediatamente após 

o trauma. Os sintomas do Transtorno do Estresse Pós-

Traumático (TEPT) e a prevalência relativa dos sintomas podem 

ter variações ao longo dos tempos. A recorrência e 

intensificação dos sintomas podem ocorrer devido as memórias 

do trauma inicial, estressores da vida atual ou experiências de 

novos eventos. O tratamento de Transtorno de Estresse Pós-

Traumático (TEPT), pode envolver medicamentos 

psicotrópicos e psicoterapia. O Transtorno de Estresse Pós-

Traumático (TEPT) pode ser considerado como uma patologia 

primária, tendo em vista seus efeitos patológicos subsequentes 

ao longo da história dos pacientes. A metodologia do trabalho 

trata-se de uma revisão da literatura uma pesquisa exploratória 

de referência bibliográfica, realizada por meio de investigação 

possuindo a presente finalidade de discorrer sobre a temática do 

Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) na Terapia 

Cognitivo-Comportamental (TCC), com o embasamento teórico 

e cientifico de proporcionar uma maior familiaridade com o 

assunto que está sendo exposta e explorado, dispondo-se de uma 

melhor visão do problema e de construção de hipóteses. Os 

materiais utilizados para a coleta de dados para a pesquisa, 

foram informações recrutadas e selecionadas através de livros, 

revistas e artigos científicos na base de dados eletrônica do 

Scielo. 

 

 

Palavras-chave: Terapia Cognitivo-Comportamental; 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Psicoterapia. 
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O CÂNCER DE MAMA COMO FATOR DE 

SOFRIMENTO FAMILIAR SEGUNDO A 

ÓTICA DA GESTALT-TERAPIA 

Herick de Paula dos Santos Ottoni Soriano 

Laura Bethania Soares Rastrelo 

Jade Medeiros Silva 

 

O câncer de mama se encaixa em um quadro denominado de 

Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTs), sendo essas 

as responsáveis substanciais por adoecimentos e óbitos em todo 

o mundo. Fatores como a idade avançada, histórico familiar, 

influências ambientais e hábitos de vida são fortes contribuintes 

para o desenvolvimento do câncer de mama, considerando 

válido também o fator gênero, mulheres atingem números 

maiores que os homens quando se trata dessa patologia, 

chegando à uma diferença de 100 à 150 vezes a mais que em 

homens. O câncer ainda nos dias atuais é considerado por muitos 

como uma das doenças mais alarmantes e temerosas devido ao 

“conceito” popularmente dado com sentido de finitude no ciclo 

vital de quem é acometido com essa patologia. A Gestalt-

Terapia trabalha o fator sofrimento acerca do câncer de mama 

com os familiares evidenciando os efeitos colaterais gerados no 

aspecto emocional durante o momento do diagnóstico e do 

tratamento da doença. Considerando que na Gestalt não se olha 

o sujeito de forma isolada, mas sim dentro do contexto em que 

ele vive e com quem ele convive. Para a elaboração deste 

trabalho foram utilizados artigos periódicos a fim de responder 

o problema em questão – Como é a Gestalt-Terapia trabalha 

questões de pacientes diagnosticados com câncer de mama? 

Visto que tais informações têm por objetivo demonstrar como 

se é trabalhado tais aspectos com pessoas diagnosticadas com 
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câncer de mama focada na Gestalt-terapia. Tendo por 

justificativa a compreensão que tal acontecimento exige 

readaptações necessárias tanto para a mulher diagnosticada 

tanto para seu contexto familiar, considerando que toda a família 

também externa sofrimento com essa nova etapa. Por tanto, o 

objetivo desse estudo é compreender como o diagnóstico de 

câncer de mama pode ser um fator de sofrimento para os 

familiares com base na ótica gestáltica. Fatores esses de 

natureza sociais e/ou emocionais, o que tende a influenciar no 

comportamento em primeira instância com sentido de piedade, 

instalando as preocupações, o medo da morte, evitando certos 

assuntos relacionados com a situação. Em contrapartida tais 

comportamentos podem gerar na mulher diagnosticada uma 

aversão pela convivência com os membros de sua família. Para 

que tais eventualidades não perdurem no ambiente familiar se 

faz válido que seja estimulado um diálogo aberto e saudável 

entre as partes, dando oportunidade para ressignificações acerca 

do quadro de câncer para que a partir dessas readaptações 

surjam novas possibilidades de lidar com essa patologia, 

amenizando assim o sofrimento psicológico que pode se instalar 

a partir do recebimento do diagnóstico de câncer de mama. 

 

 

Palavras-chave: Câncer de mama; Gestalt terapia; Psicoterapia. 
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A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO 

TERAPÊUTICO COM O FOCO NA 

ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA 

Lorrane Laurinda Gomes Rodrigues 

Jade Medeiros da Silva 

 

A Gestalt-Terapia, também conhecida pelo termo Abordagem 

Centrada na Pessoa, trabalha o “aqui-agora”, focando no 

indivíduo como um todo. É justamente a dinâmica da soma das 

partes que se torna o todo que a Gestalt busca trabalhar seu 

paciente. Ao focar em seu todo, em todo contexto de seu 

paciente, sejam questões internas ou externas, o terapeuta estará 

mexendo em cada uma das partes de seu cliente, mesmo que o 

paciente não esteja consciente deste processo no momento. 

Saindo da premissa de que o homem é totalmente “manipulado” 

pelo seu meio e pela sociedade em que se vive, Rogers enxerga 

o ser humano como um ser totalmente capaz de possuir sua 

própria liberdade e livre-arbítrio. No início, a Gestalt-Terapia 

trabalhava técnicas a fim de facilitar as expressões emocionais 

do paciente, contudo, foi-se percebendo que tais técnicas 

induziam o paciente a chegar a determinada visão que o 

terapeuta possuía, o que dificuldade seu processo de 

desenvolvimento pessoal, já que a evolução do processo 

terapêutico se dá pela singularidade do indivíduo e sua 

originalidade. Na terapia centrada na pessoa, o terapeuta terá o 

papel de auxiliar o seu cliente a procurar uma melhor 

compreensão de si e do mundo através da visão que o cliente lhe 

trazer. Para que o processo terapêutico possua eficácia, ou seja, 

que o paciente consiga alcançar seu desenvolvimento pessoal, 

além do mesmo querer trabalhar suas questões internas, é 

importante que exista o vínculo terapeuta-paciente. Tal vínculo 
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irá permitir que o paciente se sinta confortável e confie em seu 

terapeuta assim como o terapeuta deve ter esse vínculo com seu 

paciente. A Gestalt-Terapia procura proporcionar a este 

indivíduo uma forma de acolhimento para que ele se sinta 

confortável em sentir verdadeiramente cada uma de suas 

emoções. Para tanto, este artigo tem por finalidade demonstrar 

a importância do processo terapêutico na visão da Gestalt-

Terapia, tendo como metodologia utilizada a revisão de artigos 

periódicos que correspondessem ao problema central: Qual a 

importância do processo terapêutico no olhar da Gestalt? E a 

visão gestaltistica sobre todo o processo terapêutico, desde seu 

início até o momento em que seu paciente consiga atingir seu 

desenvolvimento pessoal. Deste modo, abordar questões de 

como o processo terapêutico age envolvendo uma relação 

terapeuta-paciente, um trabalho em conjunto, para um objetivo 

de que o indivíduo alcance seu autoconhecimento justifica-se a 

escolha de tal tema, abordando questões geral da Abordagem 

Centrada na pessoa com enfoque principal no seu trabalho com 

o cliente. 

 

Palavras-chave: Gestalt; Processo; Terapia. 
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CUIDADOS DA FAMÍLIA COM O IDOSO 

Alciene da Silveira Telles Justino 

Grasielle Alves Silva 

Júlia de Paula Oliveira 

 

O presente trabalho visa a observação no contexto familiar com 

o idoso que necessita de cuidados no seu dia a dia, onde tem 

como cuidador, um familiar que assume toda a responsabilidade 

com seu consentimento ou não, nesse segundo caso, é por falta 

de alternativa e recursos e pelo fato de não ter outra opção para 

seguir. O processo de envelhecimento é bastante complicado 

para quem está passando por todos as mudanças e percebe 

diariamente que já não consegue ser mais ágil e fazer o mínimo 

para sobreviver sem ajuda e auxílio de uma outra pessoa. E para 

a família, o processo é difícil por falta da compreensão e 

aceitação de que aquele idoso realmente precisa de auxílio e não 

quer apenas chamar a atenção. As doenças, são silenciosas e 

provocam muito sofrimento ao idoso. A luta é constante e o 

esforço é gigantesco na tentativa de ser forte e conseguir ocupar 

o menos possível a família. As doenças, são em parte o maior 

declínio da vida do idoso, pois as mesmas prejudicam a 

memória, as habilidades e a autonomia em realizar atividades 

simples como antes, tornando a autoestima baixa, tendo o 

desânimo e a tristeza como companheiros de jornada. O cuidado 

que recebe do cuidador pode amenizar ou confirmar todos os 

problemas que a pessoa idosa está enfrentando. Vale lembrar 

que o cuidador, na maioria das vezes, age de modo que alguns 

familiares julgam que está fazendo errado, porém, é apenas o 

jeito da pessoa ser, por falta de orientação adequada e por falta 

de ajuda dos demais integrantes da família que acham que se um 

está cuidando, os demais podem viver tranquilos em suas 
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vidinhas, sem precisar ajudar ou apoiar o que está cuidando, sem 

se dar conta o quanto é árdua aquela responsabilidade para uma 

só pessoa. Cuidar de quem precisa de cuidados, é cansativo, 

estressante, é viver a vida do outro em tempo integral, como se 

o cuidador não tivesse uma vida para viver. Essa falta de vida 

própria do cuidador, faz com que se torne extremamente 

dolorida sua função, sendo o único responsável por tudo que 

acontece ao idoso, carregando consigo a decepção e tristeza por 

não ter conseguido evitar essa ou aquela situação desagradável 

que ocorreu com o idoso. 

 

Palavras-chave: Idoso; Cuidador; Família. 
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A DEPENDÊNCIA EMOCIONAL NO ÂMBITO 

DOS RELACIONAMENTOS 

Lívia Corrêa Oliveira 

Maria Ester Pereira Santos Moraes 

Paula Jordana de Moraes Borges 

Luana Martins Pontes 

 

Neste artigo pretende-se refletir sobre o tema dependência 

emocional e sua influência nas relações afetivas. Foi realizado 

um breve estudo trazendo a definição, o modo como as relações 

sociais são vivenciadas pelos indivíduos e como a dependência 

acontece dentro dos relacionamentos. Para isso foram utilizados 

como fontes bibliográficas artigos que abordam o tema da 

dependência emocional. Foi observado que as relações que 

causam dependência, são aquelas que levam o indivíduo a ter 

medo da solidão, sentir um vazio emocional e sentimento de 

abstinência na ausência de uma pessoa específica. Conclui-se 

que as causas da dependência emocional estão associadas ao 

medo de errar e de ser rejeitado, além do temor de ficar sozinho. 

 

Palavras-chave: Dependência emocional; Relações Afetivas; 

Insegurança. 

  



Anais do Simpósio Científico de Psicologia do Sudoeste Goiano 
v.1 n.2 - 2022 

29 

BURNOUT - O AUMENTO DE DIAGNÓSTICOS 

ENTRE TRABALHADORES DURANTE A 

PANDEMIA 

Geovanna Gonçalves Borges 

Naiane Aparecida Medeiros 

Gercimar Martins Cabral Costa 

 

As grandes pressões sobre o trabalhador fazem com que surjam 

sintomas como o estresse, a gravidade desse estresse está ligada 

a qualidade da resposta emocional e ao processo de 

enfrentamento que são incitados pelos indivíduos. Podemos 

perceber então que a síndrome de burnout acontece 

principalmente por conflitos nas relações interpessoais, ademais 

ocorre uma despersonalização que faz com que o sujeito comece 

a ficar insensível e passe a tratar as pessoas que se relaciona no 

trabalho, como simples objetos. A pandemia juntamente com a 

síndrome de burnout trazem um agravo para saúde do 

trabalhador, visto que essa síndrome se dá a partir de um estresse 

prolongado e da tensão crônica no ambiente ocupacional, o que 

acaba causando um esgotamento profissional e desmotivação, 

principalmente quando expostos a esse tipo de estresse no 

ambiente ocupacional que durante a pandemia se tornou para 

alguns a própria casa, devido ao isolamento. Essa proposta de 

distanciamento social objetivou frear a propagação do vírus, 

sendo assim diversos trabalhadores e empresas buscaram 

maneiras de se adaptar à nova realidade e adotaram o home 

office o que gerou uma ansiedade, estresse e danos no setor 

econômico e também para os trabalhadores. O presente trabalho 

tem por objetivo geral identificar quais são os fatores que 

contribuíram para o aumento dos casos de síndrome de burnout 

durante a pandemia. E também definir o que é a síndrome de 
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burnout, reconhecer sinais e sintomas da síndrome nos 

trabalhadores, todavia buscando especificar os meios de 

prevenção contra a síndrome, pretendendo traçar então 

estratégias que possibilitem a diminuição das causas e dos 

sintomas tendo em mente uma atenção maior ao trabalhador. Na 

elaboração da presente pesquisa foi realizado uma revisão 

bibliográfica, que foi realizada através dos descritores 

“Burnout” e “Pandemia” nas plataformas junto às bases de 

dados Google Acadêmico e SciELO. Utilizaram-se como 

critérios de exclusão artigos, livros e revistas que não referiam 

em seu resumo a investigação em torno da Síndrome de 

Burnout. É importante grifar que apesar de ter sido utilizado o 

descritor “Burnout” diversas produções trouxeram assuntos 

referentes ao estresse, portanto foram rejeitadas através dos 

critérios de exclusão. A partir desse estudo foi possível perceber 

que a pandemia mudou drasticamente o ambiente de trabalho e 

de lazer da população. Trouxe o esgotamento de recursos 

emocionais em diversos indivíduos visto que trabalhar via home 

office o que gerou uma ansiedade, estresse e danos para o 

trabalhador, sobrecarga e ademais ainda perderam muitos 

conhecidos e colegas de trabalho. Esse estresse prolongado, 

tensão crônica no ambiente ocupacional, faz com que exista um 

esgotamento profissional e desmotivação, os quais são 

responsáveis pela síndrome de burnout. Logo é necessário que 

exista uma maior atenção por parte das empresas e das 

instituições a respeito da saúde dos seus trabalhadores durante 

esse período de pandemia, todavia é importante saber separar o 

momento de exercer o trabalho e o momento de lazer, para que 

não sejam agravados os estresses do dia a dia. 

 

Palavras-chave: Stress; Home Office; Burnout syndrome. 
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DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA: 

CONCEITO, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 

Enzzo Gabriel Santos 

Isadora Soares Oliveira 

Karine Rodrigues Costa 

Luana Martins Pontes 

 

A adolescência é um período de grandes mudanças, inclusive 

nos ciclos sociais, e por conta dessas mudanças a pessoa pode 

não ficar satisfeita com aspecto da sua vida e somado com outros 

fatores pode causar a depressão. Trazendo problemas de humor, 

apetite, sono e principalmente no rendimento escolar do 

adolescente. Muitas vezes esses sintomas não são levados a 

sério, vendo por muitos como frescura, ou até mesmo como 

“drama de adolescente” e com isso não procura a ajuda 

necessária. Então a depressão vem se desenvolvendo cada vez 

mais, se tornando algo comum, mesmo essa doença levando até 

a mortalidade. Levantando uma questão de saúde/doença. 

Sistemas de testes psicológicos trazem resultados de que essa 

doença afeta principalmente adolescentes e adultos, causando 

diversos problemas, como na vida familiar, acadêmica e social. 

 

Palavras-chave: Adolescência; Depressão; Doença. 
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CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA COGNITIVA 

COMPORTAMENTAL NA ANSIEDADE: UMA 

PERSPECTIVA DO AUXÍLIO DOS EXERCÍCIOS 

DE RESPIRAÇÃO E RELAXAMENTO 

Suelen Mendes de Oliveira 

Maria Clara Lemos Soares de Mello 

Naiane Aparecida Medeiros 

Gercimar Martins Cabral Costa 

 

A Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) tem se 

apresentado como uma das melhores opções para o tratamento 

de ansiedade. A abordagem é bem estruturada, diretiva, com 

metas que são definidas a partir de uma entrevista cognitiva. 

Estudos comprovam que respirar corretamente pode melhorar a 

digestão, o funcionamento do intestino, controlar o peso e até 

mesmo a qualidade do sono, além de, obviamente, reduzir 

consideravelmente os níveis de ansiedade e estresse.  Daí a ideia 

de se adotar essas técnicas na terapia cognitivo-comportamental, 

pois são inegáveis os benefícios que o controle respiratório pode 

trazer a qualquer ser humano. Técnicas de respiração e 

relaxamento, via de regra, são utilizadas para acalmar corpo e 

mente, mas os resultados raramente param por aí. O objetivo da 

elaboração deste resumo é justamente compreender a noção que 

as pessoas têm a respeito da contribuição da TCC nas crises de 

ansiedade e como as técnicas de respiração e relaxamento 

podem auxiliar no tratamento. A partir dos objetivos traçados 

essa pesquisa se justifica mediante a importância da 

disseminação da informação para tratar um dos males que mais 

assolam a sociedade nos tempos de pós pandemia, a ansiedade. 

Para construção da pesquisa foi escolhida a revisão narrativa da 
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literatura, por ser uma metodologia apropriada para descrever e 

discutir o desenvolvimento de um assunto específico, de forma 

breve e a partir de uma perspectiva teórica ou contextual. A 

pesquisa constatou que a Terapia Cognitiva Comportamental 

(TCC) com as técnicas de respiração e relaxamento é eficaz e 

dinâmica quanto aos processos e aplicabilidades das técnicas em 

ansiedade, mas que é necessário que o terapeuta reconheça a 

individualidade de cada paciente. Novas pesquisas são 

recomendadas para avaliar resultados de aplicação das técnicas 

em situações e contextos específicos. 

 

Palavras-chave: Técnicas; Psicoterapia; Abordagem. 
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO COM 

ADULTOS E IDOSOS NO CREAS 

Suelen Mendes de Oliveira 

Júlia de Paula Oliveira 

 

De 1994 até o presente momento, a política de Assistência 

Social apresentou ganhos substanciais em termos de recursos, 

via programa Bolsa Família e Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), bem como de estruturação de sua rede. 

Quanto à atuação dirigida à pessoa idosa, contudo, observa-se 

que transferir renda apenas, não basta. O Suas desenvolveu 

então ações específicas para pessoas idosas (maiores de 60 

anos), em situação de vulnerabilidade social, com vivências de 

isolamento social por ausência de acesso a serviços e 

oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas 

necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão 

no serviço de proteção social básica e no serviço de proteção 

especial. A intervenção da psicologia no campo social requer a 

construção de estratégias que exige do profissional de psicologia 

ir além dos modelos teóricos, assumindo a função política e 

social da ação, ou seja, perceber-se enquanto sujeito desta 

prática. Na busca de metodologias e estratégias, a atuação dos 

profissionais deve respeitar as singularidades de cada caso, 

priorizando a decisão conjunta com famílias e indivíduos. Cabe 

então uma reflexão acerca dos apontamentos levantados na 

pesquisa. Observa-se que não só há diversidade nos fazeres, mas 

também a realização de atividades que não se encontram 

descritas nos documentos de referência. Discutir os processos 

de trabalho é fundamental para a definição de ações alinhadas 

às normativas e objetivos do SUAS, especialmente do CREAS. 

A atuação traz o questionamento de como constituir um fazer 
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apropriado da trajetória histórica das políticas no país, 

incorporando os princípios e diretrizes das legislações da 

Assistência Social. O desafio para o profissional da Psicologia 

passa por um amadurecimento pessoal, profissional, coletivo e 

institucional. O objetivo da elaboração deste resumo é 

justamente compreender o processo no qual o psicólogo foi 

inserido dentro das políticas públicas, mas sobretudo a atuação 

do mesmo com os adultos e idosos no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social. A partir dos objetivos 

traçados essa pesquisa se justifica mediante a importância da 

disseminação da informação para demonstrar a sociedade a 

importância e a atuação do psicólogo no Creas. Para construção 

da pesquisa foi escolhida a revisão narrativa da literatura, por 

ser uma metodologia apropriada para descrever e discutir o 

desenvolvimento de um assunto específico, de forma breve e a 

partir de uma perspectiva teórica. Diante das literaturas 

encontradas novas pesquisas são recomendadas para avaliar os 

resultados de atuação dos psicólogos em situações e contextos 

específicos visto que a rotatividade dos profissionais nas 

instituições públicas Creas é muito alta, por diversos motivos. 

 

Palavras-chave: Creas; Políticas Públicas; Psicólogo. 
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOTERAPIA NO 

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE 

BORDERLINE 

Giovanna Souza Rodrigues 

Isabella da Cruz Kessler 

Carla Cristina de Souza 

 

O Transtorno da Personalidade Borderline é caracterizado por 

grandes instabilidades emocionais, humor e nos 

relacionamentos. No intuito de conhecer melhor as formas de 

intervenções para esta doença este estudo foi realizado.  O 

diagnóstico do transtorno é realizado por critérios clínicos como 

avaliações psicológicas e análise de sintomas. Os sintomas mais 

comuns de transtorno de borderline englobam instabilidade 

emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade 

e relações sociais prejudicadas. O objetivo deste trabalho foi 

investigar o tratamento e as intervenções para o Transtorno de 

Personalidade Borderline. Trata-se doença com muitos mitos e 

preconceitos, dos quais geram muitas dúvidas nas pessoas, 

portanto se justifica a pesquisa a demostrar que com o 

tratamento adequado, o indivíduo diagnosticado consegue 

amenizar as crises e melhorar os relacionamentos interpessoais. 

O referido transtorno, também conhecido como personalidade 

borderline, apresenta características emocionais em que a 

pessoa pode ir de uma euforia intensa para um estado de 

depressão em questão de minutos. Existem várias formas de que 

o transtorno se manifesta, uma das principais é a instabilidade 

nos relacionamentos. Muitas de suas características se 

confundem com o transtorno bipolar, o que pode dificultar ainda 

mais o seu devido tratamento. Para a pesquisa foi revisado 

artigos e revistas eletrônicas sobre o tema, no intuito de entender 
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para colaborar com a construção do resumo. É considerado um 

transtorno mental que pode surgir na adolescência/início   da   

vida   adulta, sendo assim necessário falar mais sobre o tema, 

desenvolver mais pesquisas, visto que o tema tem limitado 

diálogo, principalmente no Brasil. Muitos pais não entendem 

que o filho pode estar doente, por essa falta de informação 

acelera o agravamento do caso. Vale ressaltar que muitas 

pessoas têm dificuldade de aceitação e permanecem na fase da 

negação, não aceita que tem este diagnostico, afetando seus 

relacionamentos mais próximos, dos quais não conseguem 

ajudar pois quem tem que aceitar o tratamento é o borderline. 

Com isso, foi mostrado que há um desafio para o terapeuta em 

acompanhar um caso de Transtorno de Personalidade 

Borderline, a importância de atualização sobre o caso em 

conjunto com o psiquiatra para ter melhor progresso, além disso 

para conseguir fechar o diagnóstico certo, destacando-se que é 

um dos pontos mais importantes do processo. Durante o 

tratamento a uma necessidade de desenvolvimento com 

estratégia de precauções com eficiência, pois há características 

disfuncionais típica do Transtorno da Personalidade Borderline, 

eles apresentam dificuldades em manter no processo 

terapêutico, apresentar bons resultados e um dos pontos mais 

difíceis para eles são perceber os resultados positivos que 

podem ocorrer durante a psicoterapia. 

 

Palavras-chave: Borderline;  Personalidade; Terapia. 
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ENTRE PINCÉIS E PAPÉIS: UMA 

POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA 

SUBJETIVIDADE HUMANA 

Ilda Regina Pascoal Teles 

Nara Resende de Oliveira Sacardo 

Carla Cristina de Souza 

 

O sistema de signos linguísticos se mostra como uma das 

melhores formas para se estabelecer a comunicação uns com os 

outros, porém diante da complexidade da natureza humana ele 

ainda é muito limitado. Dessa maneira dispor de outras formas 

de expressão pode até ser em certa medida um mecanismo 

aliado a compreensão da subjetividade do ser humano. Em meio 

a tais contextos o presente estudo tem como objetivo 

compreender como a arteterapia e a psicologia podem contribuir 

com o manejo da ansiedade e o controle dos sintomas. Espera-

se que por meio das evidências reunidas nesta pesquisa seja 

possível traçar um panorama geral de como a arteterapia unida 

a psicologia contribui para o tratamento de pacientes com 

quadros de ansiedade. Para alcançá-lo foi desenvolvida uma 

revisão integrativa que buscou reunir achados científicos 

presentes nas bases de dados do Portal da Saúde baseada em 

evidências (BVS); como data de publicação dos últimos cinco 

anos; nos idiomas, português ou inglês; com publicação na 

íntegra. Após obedecer aos critérios de inclusão e exclusão, dos 

12 artigos encontrados por meios de descritores combinados foi 

possível selecionar 4 artigos. Dessa forma, o presente trabalho 

se justifica para expor uma visão na prática da arteterapia, a fim 

de melhor compreender suas técnicas, que também são 

utilizadas por profissionais da psicologia, possibilitando, assim, 

a compreensão do método no trabalho com a ansiedade. Os 
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resultados mostraram que a arteterapia pode ser utilizada de 

distintas formas e em diferentes contextos, apresentando 

resultados positivos para lidar com o manejo e a redução dos 

sintomas da ansiedade. Nos estudos foram encontradas 

diferentes formas pelas quais a arteterapia se apresenta tais quais 

as artes expressivas combinadas com o relaxamento muscular 

progressivo após a música, a terapia eclética (terapia artística 

somada a terapia cognitivo-comportamental), as oficinas 

expressivas, a pintura, o desenho livre, a construção de história 

coletiva, a confecção de jogos com materiais recicláveis, a 

música, dentre outros.  As diferentes manifestações da 

arteterapia combinadas as abordagens psicológicas nos estudos 

coletados foram capazes de reduzir os níveis de ansiedade em 

todos os estudos. Outra vantagem adicional observada nos 

estudos coletados esta no fato de que a arteterapia pode ser 

utilizada em diferentes contextos, seja, em âmbito hospitalar, 

educacional, doméstico e organizacional. Conclui-se que a 

arteterapia apresenta sua contribuição junto a área da psicologia, 

ajudando a reduzir sintomas como a dor, a tensão muscular, a 

alteração de pensamento, o  auto-conhecimento, expressividade 

possibilitando melhora em quadros de ansiedade e, portanto, 

melhorando a qualidade de vida do indivíduo. 

 

Palavras-chave: Ansiedade; Arteterapia; Psicologia. 
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OS ASPECTOS EMOCIONAIS DE UMA FILHA 

CUIDADORA 

Aylana Munyque Alencar de Araújo 

Laura Santos Assis 

Paula Danyelly Silveira Santos 

Júlia de Paula Oliveira 

 

O objetivo desse estudo está em agregar conhecimentos sobre 

uma filha que se tornou cuidadora de sua mãe com neoplasia 

maligna, compreender como isso afetou o seu emocional, 

investigar e descrever quais impactos e formas de enfrentamento 

foram utilizadas, tudo com base em um estudo de caso. 

Aprofundando melhor na doença, no luto e tendo em vista que 

toda a rotina da família pode mudar após a notícia e com isso, 

várias decisões passam a ser tomadas com maior agilidade, por 

esse motivo que buscam por um cuidador, que na maioria das 

vezes é alguém da família ou próximo do indivíduo que se 

encontra doente, sabendo que a consequência de ser alguém da 

família ou próximo é que o sofrimento é maior por ter que 

vivenciar o sofrimento de alguém tão querido naquele momento. 

 

Palavras-chave: Cuidador; Suporte familiar; Neoplasias. 
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO COM IDOSOS 

NO HOSPITAL 

Maria Fernanda Borges Tornich 

Júlia de Paula Oliveira 

 

O presente, trata-se de uma revisão de literatura e teve como 

objetivo geral descrever como é realizada a atuação do 

psicólogo com idosos em hospitais, visto que não há muitos 

estudos realizados sobre o assunto, faz-se de extrema 

importância que ele seja realizado, percebe-se que os idosos 

apenas procuram o hospital quando os sintomas tornam-se 

psicossomáticos e, com o psicólogo, eles descobrem que os 

sintomas físicos acabam tornando-se consequência de sintomas 

emocionais e psicológicos, dessa forma, foi possível perceber 

através da leitura dos artigos que todos os idosos citados no 

artigo, ao saírem do hospital, passaram a cuidar e policiar mais 

de sua saúde mental. 

 

Palavras-chave: Atuação; Saúde mental; Psicossomáticos. 
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM 

INSTITUIÇÃO DE IDOSOS 

José Irineu da Silva 

Júlia de Paula Oliveira 

 

Com o célere amadurecimento populacional, os avanços 

tecnológicos e os novos modelos familiares, muitas famílias têm 

recorrido à Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI), 

na qual, porém, os idosos residentes se veem em uma 

configuração diversa daquela do ambiente familiar, o que lhes 

pode acarretar, muitas vezes, sofrimento psíquico ou alguma 

síndrome geriátrica. O presente trabalho objetiva discutir, a 

partir de uma revisão bibliográfica, a importância da atuação do 

psicólogo para uma melhor qualidade de vida do idoso 

institucionalizado. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Instituição de Longa 

Permanência para Idoso; Psicólogo. 
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TCC E COMO ELA ENFRENTA O LUTO 

Barbara Moraes Freitas 

Dayanne Ferreira Silva 

Naiane Aparecida Medeiros 

Gercimar Martins Cabral Costa 

 

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é uma das 

abordagens mais empregadas no tratamento dos processos de 

luto considerados patológicos, evidenciando contribuições 

técnicas para seu manejo em contexto clínico. Nos dias de hoje, 

a morte ainda é vista como um tabu, cercada de mistérios e de 

crenças, e as pessoas, frequentemente, não se encontram 

preparadas para lidar com a finitude humana. A longo prazo, 

uma situação de luto pode colocar em risco a saúde mental e 

física. Essa situação exige do profissional de saúde a habilidade 

para discriminar entre os processos de luto normal dos de luto 

patológico ou de outras morbidades psíquicas, haja vista que nos 

processos de enlutamento as respostas e expressões emocionais 

costumam estar mais acentuadas, como características na 

depressão. Internacionalmente, essa diferenciação diagnóstica 

também aparece como aspecto importante de ser avaliado. A 

morte de um ente querido, inevitavelmente, repercute em 

mudanças que precisam ser encaradas e readaptadas, muitas 

vezes com intervenção profissional, para não se agravarem e 

configurarem uma patologia. Em face de uma situação de luto, 

é imprescindível um consenso sobre os critérios diagnósticos, 

dada a importância de desenvolver métodos de tratamento 

eficazes e convenientes. A TCC pode ajudar na avaliação das 

preocupações do paciente enlutado e identificar as melhores 

estratégias para auxiliá-lo a melhorar seu estado psicológico e 

emocional. Quando a morte ocorre de forma trágica e repentina, 
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tende a causar inúmeras alterações na vida de uma pessoa, 

acarretando, muitas vezes, prejuízos e alterações, 

principalmente, nos funcionamentos emocionais e cognitivos.  

Diante disso, apresentam as contribuições de estratégias e 

técnicas utilizadas pela TCC que possam ser aplicadas no 

processo de luto. Trata-se de um estudo teórico, do tipo revisão 

narrativa, com vistas a atualizar o conhecimento produzido e 

refletir sobre situações de perda, de vivência do luto, apontando 

contribuições provenientes da TCC que auxiliem a pessoa a 

elaborar esse processo por meio de evidências disponíveis na 

literatura científica sem uma sistematização a priori.  Neste 

momento, os enlutados poderão recorrer a um psicólogo, e este 

tende a priorizar o acolhimento e a escuta ao paciente. Diante do 

exposto, foram sugeridos alguns pontos essenciais da Terapia 

Cognitivo-Comportamental, pois acredita-se que ela tende a ter 

uma importante contribuição no que se refere ao manejo do luto. 

Assim, o objetivo deste artigo é enriquecer e proporcionar ao 

leitor alguns aspectos relativos a um auxílio terapêutico 

embasados na Terapia Cognitivo-Comportamental, diante de 

um evento estressor, que é a perda repentina de um ente querido. 

 

Palavras-chave: Perda; Ente querido; Terapeuta. 
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O PAPEL DO GESTALT TERAPEUTA NA 

ELABORAÇÃO DO LUTO 

Altair Alves Rezende 

Marco Thulio Corrêa e Silva 

Jade Medeiros Silva 

 

Esse estudo tem como objetivo salientar como a abordagem da 

Gestalt-terapia pode contribuir para um melhor desempenho do 

indivíduo em relação à aceitação de uma das certezas mais 

universais da existência humana, a morte. Um tópico que ainda 

é difícil de ser discutido pela sociedade devido a dor que 

proporciona. Pode-se considerar essa dor uma consequência 

psicológica subsequente da mesma, pois após a morte de algo 

ou alguém de quem se tem apego, a dor do luto atinge de 

maneira repentina, intensa e fulminante, deixando muitas vezes 

com o sentimento de apatia, incapacidade e inutilidade sobre a 

nova realidade que se apresenta diante  do sujeito, cada 

indivíduo tem uma reação subjetiva a determinadas situações, é 

exatamente nesse ponto que entra a relevância e o papel da 

Gestalt-terapia buscando trazer alternativas e formas mais 

humanas de lidar com a dor do luto ao perder alguém que se 

gosta e ao mesmo tempo estar disposto a seguir em frente 

mesmo sabendo que jamais irá se esquecer daquilo de fato, mas 

é verdadeiramente possível obter melhoras significativas 

aprendendo a deixar de sentir a dor com tamanha intensidade. 

Através da ressignificação e dentre outras técnicas a Gestalt 

busca se conectar com o momento presente e trabalhar com o 

que se tem no aqui e agora, sendo assim o indivíduo deverá 

aprender a conviver com sua bagagem de vivências, porém 

utilizando novas ferramentas para se tornar cada vez mais forte 

e consciente de suas reais circunstâncias. Vale ressaltar que 
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essas dores emocionais citadas nesse estudo tem uma duração 

indefinida considerando que cada pessoa vai lidar de 

determinada forma perante a sua situação, porém cabe aos 

psicólogos auxiliar e atuar juntamente com o paciente para 

atenuar essa dor tão latente que vos acompanha após a partida 

de quem ou algo que se ama muito. Com o auxílio da terapia o 

paciente irá aprender a se manter presente e consciente durante 

as situações que lhe remetem qualquer tipo de culpa ou remorso, 

características bem comuns do luto, também se aprende a reagir 

à essas situações de maneira mais assertiva. Ao longo da terapia 

e através do autoconhecimento contínuo o indivíduo irá 

aprender que as escolhas fazem parte de sua vida, desde que 

nasce e que ele é moldado e fruto do resultado de suas escolhas, 

a cada caminho que se escolhe, se abdica automaticamente de 

outros tão satisfatório quanto aquele escolhido, sendo assim 

nada mais natural que essa condição humana especulativa de 

imaginar como seria se tivessem sido tomado outros caminhos 

de sua vida, a Gestalt busca levar o paciente à compreensão de 

que ele tem responsabilidade sobre suas escolhas e as 

consequências dessas. 

 

 

Palavras-chave: Morte; Gestalt; Luto. 
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O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE 

BORDERLINE (TPB) NA VISÃO 

PSICANALÍTICA 

Bianca da Silva Santos 

Maria Eduarda Alves Silva 

Rafaela Furtado Lopes 

Júlia de Paula Oliveira 

 

O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) refere-se a 

uma condição mental caracterizada pela desestabilização nos 

relacionamentos interpessoais. Geralmente, os indivíduos 

apresentam um comportamento impulsivo em relação aos 

demais. É uma condição que deixa o indivíduo sempre nos seus 

limites emocionais, com humor e comportamentos instáveis. 

Trata-se de uma doença psicológica e psiquiátrica, que gera 

mudanças repentinas de atitudes, as quais podem ser extremas e 

impulsivas. O transtorno traz suas questões negativas (seja de 

autoimagem, autossabotagem, entre outras) constantemente. 

Em linhas gerais, na psicanálise, trata-se da fronteira entre a 

neurose e a psicose. O diagnóstico é bastante complexo, é 

baseado em três critérios: 1) a falta de integração do conceito de 

self e do conceito de outras pessoas; 2) a organização defensiva 

do ego é baseada na clivagem; 3) capacidade de teste de 

realidade é mantida, diferentemente do que ocorre na psicose. O 

artigo trata oferecer informações de maneira organizada e 

coerente para que os leitores possam se aprofundar de forma 

entusiasmada no tema. 

 

Palavras-chave: Borderline; Psicanálise; Neuroses; Psicóticos. 
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O CONTEXTO DO LUTO NOS ASPECTOS 

PSICOLÓGICOS ACERCA DA PANDEMIA 

Angélia Mécia da Rocha 

Karollayne Patryne Félix Neves 

Júlia de Paula Oliveira 

 

O contexto do luto durante a pandemia do SARS-CoV-2 surgiu 

como algo intrigante, pois, o processo do luto que os familiares 

estavam acostumados passou por grandes mudanças, em que 

não puderam realizar o ciclo de despedida que geralmente é feita 

com as pessoas falecidas, e isso se tornou algo muito angustiante 

para os familiares por não conseguirem se despedir de uma 

forma mais adequada ao falecido, resultando em problemas 

psicológicos. Objetiva-se compreender como foi vivenciado o 

luto por um familiar que perdeu o ente querido, e ainda entender 

como isso afetou o psicológico do familiar que acompanhou de 

perto tudo o que estava acontecendo naquele momento, e se ele 

buscou ajuda psicoterápica para ser amparado na situação que 

foi vivenciada. No artigo que foi estudado, ele justifica que o 

processo de luto se tornou algo ainda mais dolorido de se sentir, 

só quem vive ou já viveu entende o sentimento de uma pessoa 

que perdeu um parente na pandemia. O fato de as coisas 

acontecerem tão rápido, em pouco tempo, fez com que a pessoa 

tivesse vários problemas psicológicos, sendo assim, necessário 

um suporte para a sua saúde mental. Não existe um tempo 

determinando de quando um indivíduo se sentira novamente 

bem, o luto é vivenciado por cada um de uma maneira diferente, 

isso é marcado por várias fases que podem demorar dias, meses 

ou anos até que se tenha uma aceitação do que ocorreu. Como 

acadêmicos do curso de graduação em Psicologia surgiu essa 

dúvida de buscar identificar que tipo de sentimentos, emoções, 
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e como é a experiencia de uma pessoa que passou pelo ciclo de 

luto na pandemia. Será analisado o relato de uma pessoa que 

tinha mais aproximação ao falecido que vivenciou na pele tudo 

o que ocorreu. Trata-se de uma avaliação do conteúdo que foi 

estudado referente a temática, que posteriormente terá um 

projeto de pesquisa, através do trabalho de conclusão do curso 

de Psicologia. Como principais resultados o artigo apresenta que 

com a pandemia houve-se uma mudança da forma de como os 

profissionais da área de psicologia eram vistos. Ficando 

evidente que não é só pessoas de classe alta que precisam de 

terapia, e que é importante ter um profissional que será capaz de 

aceitar e acolher o paciente na sua totalidade, aceitando-o como 

uma pessoa. Com o auxílio de um psicólogo o paciente terá uma 

compressão melhor do está sendo vivido e que tem alguém que 

está ali para ouvir toda sua história conduzindo o para um 

caminho que busque o bem-estar do paciente. A pandemia 

transformou todo o contexto em que brasileiros estavam 

acostumados, deixando várias cicatrizes que serviram de 

aprendizado para mostrar que todos estavam tão acostumados a 

rotina do dia que esquecemos de importar com pequenos 

detalhes, é que após a morte da pessoa passa a dar mais valor a 

essa perda tão difícil. 

 

Palavras-chave: Aceitação; Psicologia; Luto. 
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A ABORDAGEM COGNITIVO-

COMPORTAMENTAL NO AUXÍLIO 

TERAPÊUTICO DE VÍTIMAS DE BULLYING 

Régia Cristina Campos 

Antônio José Gomes da Silva 

Naiane Aparecida Medeiros 

 

O bullying e a Terapia Cognitivo Comportamental tem uma 

estreita relação no tocante à prevenção, acompanhamento e 

tratamento psicoterápico. O bullying pode provocar no ser 

humano um impacto muito negativo na sua vida em toda sua 

amplitude. Como o ser humano é gregário, em algum momento 

da sua vida mais cedo ou mais tarde, o sujeito poderá se deparar 

com uma situação depreciativa em relação a sua própria pessoa 

tendo sido executada por alguém. É importante ressaltar que o 

bullying é mais do que um gesto que deprecia alguém, ele é 

classificado como um subtipo de violência que sempre esteve 

presente entre jovens e embora tenha sido reconhecido há muito 

tempo por educadores e por professores, os primeiros estudos 

sobre o tema foram feitos somente na década de 1970. O 

bullying é muito sobressalente nas escolas, local que se passa 

em torno de 4 horas diárias ou mais, com o mesmo grupo de 

pessoas, todas as semanas no decorrer de todo ano letivo. O 

bullying se faz notório quando o sujeito é exposto 

repetidamente, de forma direta ou indireta, a agressões (verbais, 

físicas ou relacionais) intencionais por um determinado período 

de tempo e sem motivação aparente, por parte de um ou mais 

estudantes, nas quais uma relação assimétrica de poder é 

estabelecida e a vítima tem dificuldade ou não consegue se 

defender. Apesar de o bullying ser um subtipo de violência que 

implica em consequências negativas para quem sofre e 
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protagoniza, ainda assim, é possível observar que a percepção 

das pessoas sobre ele, por vezes, é muito equivocada, permeada 

por alguns mitos e preconceitos. Esses mitos decorrem, 

principalmente, do desconhecimento do fenômeno, da 

subestimação do impacto desse processo e da generalização do 

conceito/entendimento para situações que não são 

caracterizadas como bullying. Uma vez que grande parte dos 

atos de bullying ocorre longe da presença e da supervisão de 

adultos, e que a maioria das vítimas não consegue e/ou teme 

falar para um adulto sobre as agressões sofridas, é possível que 

esses mitos e preconceitos continuem a perpetuar-se, o que pode 

impedir os responsáveis a intervirem em situações de bullying. 

O bullying, no entanto, não pode ser compreendido como uma 

situação natural e nem confundido com brincadeira de criança. 

Muitas vezes, a diferença entre uma brincadeira e o bullying é 

muito tênue a observadores, o que, entretanto, não diminui a 

gravidade dos atos de violência, uma vez que quando 

há sofrimento, de qualquer uma das partes envolvidas, já não é 

mais uma simples brincadeira. Apesar de ser uma temática 

muito conhecida, o bullying ainda carece de modelos de 

tratamento específicos. Algumas intervenções são 

desenvolvidas buscando a identificação de fatores de risco e de 

proteção, importantes para um melhor ajustamento dos jovens. 

Uma das perspectivas mais adotadas pelas intervenções nas 

escolas é a Abordagem Cognitivo-Comportamental. Além 

disso, há pouco material publicado sobre o tema, dificultando 

intervenções clínicas e no contexto escolar e, ainda, gerando 

estereótipos e mitos. 

 

Palavras-chave: Bullying; Terapia; Abordagem Cognitivo-

Comportamental. 
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