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Vivencia-se a pandemia de COVID-19 e

devido à sua alta transmissibilidade, toda a

população foi submetida a um longo período

de isolamento social. Em virtude do contexto

que nos encontramos, surgiu a necessidade

da adaptação de atividades antes praticadas

presencialmente. O considerado “novo

normal” exige que nos habituemos a realizar

atividades remotas corriqueiramente.

O período de quarentena fez com que

inúmeras pessoas desenvolvessem

distúrbios psicológicos e intensificou

problemas psíquicos em indivíduos que já

apresentavam tal quadro. O projeto em

questão visa viabilizar atendimentos

psicológicos on-line, salientando a

importância da Tecnologia da Informação

(T.I) no cenário atual. Vale lembrar que o

cuidado com a saúde mental, principalmente

em tempos de pandemia, é caracterizado

como indispensável.

Diante do exposto, fora desenvolvido um

aplicativo destinado a atendimentos

psicológicos. Este possibilita que psicólogos

e terapeutas voluntários cadastrem-se na

plataforma de atendimento, para que

posteriormente possam dar andamento às

suas consultas.

As pessoas que desejam fazer sessões de

terapia, também devem fazer um pré-

cadastro, antes que sejam direcionadas a

um profissional devidamente qualificado. É

importante destacar que não há restrição na

utilização do app: ele será gratuito e estará

disponível para qualquer cidadão maior de

18 anos de idade que queira utilizá-lo,

fazendo seu bom e consciente uso.

É de extrema relevância enfatizar que

atendimentos realizados por aplicativo

propiciam aos pacientes uma maior

flexibilidade por parte dos profissionais, pois

não há um limite de sessões por semana;

isso depende exclusivamente da

necessidade do paciente e da

disponibilidade do profissional designado de

atuar junto a ele.

Há duas perceptíveis vantagens na

implantação do aplicativo: praticidade e

preservação da saúde dos pacientes e

profissionais, uma vez que desta forma eles

não estarão se expondo ao risco de

contágio pelo vírus.

A implantação do app tende a suprir

a necessidade de atendimentos

psicológicos remotos. Os pacientes não

precisarão mais se deslocar de sua

residência até o consultório de seu

profissional (o que faria com que

descumprissem com as medidas de

isolamento social e

consequentemente, colocassem seu bem-

estar e o de outras pessoas, em risco). Todo

o direcionamento/aconselhamento, todas

as instruções que um profissional

geralmente daria em uma consulta

presencial, são dados via aplicativo, ou seja,

não haverá perda de qualidade nas

consultas on-line.

Um momento como esse requer

muita cautela e por isso devemos aproveitar

ao máximo as oportunidades que a

Tecnologia tem nos proporcionado; ter

consciência é algo singular.

O projeto é composto por 8 telas:
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