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INTRODUÇÃO

C

om o passar dos anos, temos acompanhado a evolução tecnológica e o quanto as
ferramentas digitais modificaram a maneira de o ser humano se relacionar consigo
mesmo, com os outros e com o mundo ao seu redor, respondendo às diversas

demandas que surgem dia após dia.
Em meio a uma rotina agitada, na qual o tempo na agenda parece ficar cada vez
mais escasso diante de tantos compromissos profissionais, familiares e sociais,
a ansiedade e o estresse são condições cada vez mais comumente enfrentadas
pelas pessoas em seu cotidiano.

Os dispositivos tecnológicos tornam-se grandes aliados do bem-estar e da saúde, tanto pela
possibilidade de simplificar a realização de tarefas diárias, como pagar contas, quanto por
oferecerem às pessoas a possibilidade de estarem mais próximas de profissionais da saúde,
dentre eles, o psicólogo, e se orientarem sobre maneiras de melhorar a sua qualidade de vida.
Para compreender como a tecnologia pode ajudar a melhorar a saúde e a qualidade de
vida das pessoas na atualidade, preparamos este e-book. Vamos entender quais são os
benefícios dos aparatos tecnológicos e como a Psicologia pode utilizá-los para oferecer
soluções às pessoas que, diante de uma vida acelerada, enfrentam problemas que
comprometem a sua saúde mental.
Para começar, vamos falar sobre o dia a dia na sociedade atual, seus desafios e oportunidades
e o modo como as pessoas estão se adaptando às exigências da contemporaneidade. Confira!
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INTRODUÇÃO

O SER HUMANO E
O COTIDIANO

N

os dias atuais, as pessoas assumem uma

Essa rotina cheia de compromissos exige de cada

multiplicidade de papéis que exigem uma série

indivíduo bastante atenção para com os aspectos que

de habilidades relacionadas à capacidade de

podem comprometer a saúde, o bem-estar e a qualidade

realizar várias tarefas ao mesmo tempo, de manter o

dos relacionamentos, seja em casa ou no trabalho.

foco e a concentração e de ter empatia para se colocar
no lugar do outro quando necessário.

Embora existam críticas quanto ao uso excessivo da
internet e dos celulares, que distanciam as pessoas

Em meio aos desafios de ser um estudante, uma mãe

na realidade e as aproximam no espaço virtual, é

de família ou o diretor de uma grande empresa, as

necessário saber reconhecer os benefícios que a

pessoas têm a sensação de que o tempo é um artigo de

tecnologia traz para a vida em sociedade, sobretudo

luxo, cada vez mais escasso.

para a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Nesse
sentido, os avanços tecnológicos e a comunicação
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Sentindo a pressão para realizar todas as atividades

digital configuram-se como verdadeiros aliados da

diárias de maneira satisfatória, as pessoas passam

saúde e da qualidade de vida, modificando de maneira

a sofrer com o estresse, a ansiedade, a depressão e

irreversível o modo como a vida em sociedade é

outras disfunções psicológicas.

construída ao longo dos anos.

O SER HUMANO E O COTIDIANO

AS MUDANÇAS E AS NOVAS FORMAS DE VIVER EM SOCIEDADE
Sem sombra de dúvidas, podemos dizer que a digitalização da

Recentemente, na região Sudeste do país, foi inaugurada uma

sociedade é uma realidade incontestável. Já não é possível imaginar

empresa que utiliza a tecnologia de impressão 3D para construir casas

o nosso dia a dia sem a presença e a utilização das ferramentas e

com custo reduzido e menos efeitos agressivos para o meio ambiente.

aparatos tecnológicos, sobretudo no que diz respeito à comunicação,
à mobilidade e à infraestrutura.

Em São Paulo, um aplicativo desenvolvido mapeia todas as linhas de
metrô e trem da cidade, enquanto outro traz as informações sobre

Mais que possibilitar a interação e a produção de conteúdo nas mídias

as linhas de ônibus, informando os usuários sobre o itinerário e os

sociais como o Twitter e o Facebook, a tecnologia tem sido utilizada

horários das viagens.

para provocar mudanças e melhorias reais na vida das pessoas.
Esses são apenas alguns exemplos de como a tecnologia pode ajudar
Testemunhamos desde as soluções mais práticas para facilitar a vida

a melhorar a qualidade de vida na atualidade. E quando pensamos no

de cada indivíduo, como os aplicativos bancários, até as possibilidades

uso dos aparatos tecnológicos no campo da saúde, as possibilidades

que o avanço tecnológico pode trazer para a coletividade, como a

e benefícios são cada vez mais impressionantes, tanto para os

educação a distância.

profissionais quanto para as pessoas em geral.
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O SER HUMANO E O COTIDIANO

A TECNOLOGIA COMO ALIADA DA SAÚDE
Graças à evolução tecnológica, as pessoas têm mais acesso à informação. A internet tornouse uma grande plataforma de disseminação do conhecimento, de modo que é possível trocar
experiências e esclarecer dúvidas sobre questões relacionadas ao bem-estar e à qualidade de
vida, seja com os profissionais da saúde, seja com amigos ou até mesmo com desconhecidos.
Além de se informar, as pessoas também podem recorrer aos aplicativos para resolver
os problemas de forma mais prática. Já é possível marcar consultas em clínicas médicas,
solicitar o resultado de exames laboratoriais e realizar sessões de orientação psicológica.
Em São Paulo, um hospital que é referência no tratamento do câncer desenvolveu um jogo
online para orientar as pessoas sobre como um estilo de vida saudável, baseado na boa
alimentação e na prática de atividades físicas, contribui para a diminuição do número de
casos dessa doença.
Os profissionais de saúde, por sua vez, contam com maneiras mais rápidas e efetivas de
monitorar o tratamento de seus pacientes ou promover a prevenção de doenças – tudo
isso a apenas um toque na tela do celular ou no teclado do computador.
Uma vez que a falta de tempo é uma das maiores dificuldades da vida atual, utilizar a tecnologia
para cuidar da saúde sem precisar sair do lugar é um dos maiores benefícios dessa evolução
para a vida das pessoas. É sobre isso que falaremos no próximo tópico do nosso e-book.
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SERVIÇOS
RESOLVIDOS DE
MANEIRA REMOTA

A

mobilidade aplicada à saúde tem contribuído para a melhoria da
qualidade do atendimento oferecido aos pacientes, bem como
para a diminuição das lacunas na atenção às demandas devido

a distâncias geográficas. Além disso, o uso da tecnologia promove a
diminuição do número de consultas e de internações, uma vez que os
pacientes podem ser acompanhados de maneira remota diariamente.
No caso do tratamento de doenças crônicas, como a hipertensão
e a diabetes, é possível enviar alertas sobre horário da medicação
para o paciente, além de lembretes sobre consultas marcadas e de
orientações em caso de intercorrências simples, nas quais, por meio
dos aplicativos e ferramentas, é possível enviar para o médico dados
sobre o estado do paciente.
Além do atendimento remoto, a tecnologia tem possibilitado outros
avanços. Na reabilitação física, por exemplo, já é possível usar a
realidade aumentada para auxiliar os pacientes a realizar os exercícios
fisioterápicos previstos de forma mais lúdica e interativa.
Ao possibilitar maior proximidade entre os profissionais de saúde e
seus pacientes, a tecnologia contribui para a prevenção de doenças
e para a mudança de comportamento, à medida que as pessoas
incorporam hábitos mais saudáveis à sua rotina.
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SERVIÇOS RESOLVIDOS DE MANEIRA REMOTA

ORIENTAÇÃO PARA A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

De fato, a orientação sobre os aspectos comportamentais da saúde é fundamental para que as pessoas possam ser mais ativas na promoção do seu
bem-estar. À medida que recebe informações qualificadas sobre os problemas que enfrenta, cada indivíduo se sente mais seguro para lidar com as
dificuldades, sobretudo aquelas relacionadas aos quadros de estresse e ansiedade, dentre outros transtornos psicológicos tão comuns na atualidade.
É dessa maneira que o atendimento e abordagem em Psicologia por meio dos dispositivos tecnológicos tem ajudado cada vez mais pessoas a
conquistar melhorias em sua saúde de maneira geral, conforme você verá a seguir.
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SERVIÇOS RESOLVIDOS DE MANEIRA REMOTA

SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS PARA
A PSICOLOGIA

E

nquanto desempenha sua missão de estudar

Estas situações são muito comuns, e as pessoas não

os processos psíquicos e comportamentais

procuram ajuda muitas vezes porque é difícil achar o

do ser humano, a Psicologia é a ciência capaz

profissional adequado, é árduo e oneroso deslocar até

de compreender, descrever e abordar as emoções,

seu consultório e realizar uma consulta presencial. É uma

pensamentos e reflexões que moldam os hábitos e as

atitude que demanda muito esforço e determinação. Na

atitudes das pessoas, ajudando-as a lidar melhor com

maioria das vezes a vida segue, e o problema ou dúvida

os desafios da vida e a enfrentar as diversas condições

fica sem orientação.

de adoecimento mental.
Porém, uma solução surge no mundo moderno para
Muitas vezes as pessoas gostariam simplesmente de

diminuir a distância entre as pessoas e os profissionais

trocar uma ideia com alguém imparcial, preparado para

preparados para ajudar.

uma escuta sem preconceito, que seja imparcial e que
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guarde sigilo sobre o teor da conversa. Muitas vezes

O atendimento virtual por videoconferência é uma

as pessoas precisam de uma orientação, alguém que

realidade cada vez mais utilizada por pessoas que

as ajude a pensar e achar dentro de si uma solução,

querem se consultar com um psicólogo com segurança

um caminho a seguir. As vezes é um conselho sobre a

e conforto. Esta prática é reconhecida e normatizada pelo

educação dos filhos, sobre um relacionamento afetivo

CFP (Conselho Federal de Psicologia) desde 2012 pela

ou mesmo sobre questões profissionais.

resolução 11/2012

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A PSICOLOGIA

Alinhando sua prática à evolução tecnológica, os psicólogos têm utilizado os dispositivos, ferramentas e plataformas digitais para aumentar as
possibilidades de interação com seus pacientes, fornecendo informações relevantes e criando espaços de diálogo.
Conheça agora três dispositivos digitais que têm sido utilizados pelos psicólogos.

SITES
Os sites e portais de Psicologia são a forma mais ampla e diversificada
que os psicólogos têm para atuar na solução dos problemas que
comprometem a saúde e a qualidade de vida das pessoas na atualidade.
Por meio dessas plataformas, é possível oferecer informações qualificadas
para o público em geral, contribuindo para o esclarecimento da
população acerca das dores e aflições que afetam o seu humor e o seu
estado psicológico, com reflexos sobre as suas relações sociais e o seu
desempenho escolar ou profissional.
Os sites são um espaço de benefícios tanto para os pacientes,
que podem esclarecer dúvidas por meio da leitura de artigos
especializados ou podem receber orientação psicológica online
individualizada, quanto para os psicólogos, que podem configurar
uma página própria para divulgação do seu trabalho e para
relacionamento com seus pacientes.
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APLICATIVOS

FERRAMENTAS

A grande vantagem do uso de aplicativos para promoção da

Além dos sites e dos aplicativos, outras ferramentas digitais têm

orientação psicológica é a rapidez na troca de mensagens, o que pode

auxiliado os psicólogos a desenvolver seu trabalho junto a seus

ser fundamental, dependendo do estado emocional das pessoas que

clientes e a consolidar cada vez mais a importância da Psicologia na

buscam ajuda por meio da tecnologia.

promoção e manutenção da saúde e da qualidade de vida.

Assim, os aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp,

Dentre essas ferramentas, destacam-se as videoconferências, os

oferecem ao psicólogo a possibilidade de estar mais próximo de

webinários (seminários ou fóruns realizados pela internet), as mídias

seus pacientes, democratizando o acesso aos serviços de orientação

sociais (com destaque para o Facebook e o Instagram), os blogs e as

psicológica. É possível dar um feedback mais imediato às demandas

ferramentas de consultório online.

apresentadas, bem como realizar intervenções de maneira mais
rápida, complementando o trabalho realizado no consultório.

É importante ressaltar que todo o aparato tecnológico torna-se
um aliado da atuação em Psicologia, mas não substitui ou limita o

Entretanto, em outros países, já existem aplicativos especificamente

processo terapêutico desenvolvido pelo psicólogo junto aos seus

formatados para a intervenção psicológica. Com eles, é possível

pacientes. Na verdade, ele soma-se à intervenção clínica e fortalece

monitorar as mudanças de humor do paciente ao longo do dia,

os resultados possíveis, tendo em vista a melhoria da saúde e da

ajudando-o a identificar reações negativas e realizar mudanças de

qualidade de vida das pessoas.

comportamento. Outros modelos promovem o acompanhamento de
pacientes com transtornos alimentares ou de adolescentes e jovens
que sofreram episódios de bullying.
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CONCLUSÃO

N

as últimas décadas, graças à evolução tecnológica,
a sociedade vivenciou grandes e significativas
transformações nos campos econômico, social,

cultural e educacional, dentre outros.
Em meio a uma rotina cada vez mais saturada
de atividades e responsabilidades, as pessoas
têm sofrido com transtornos psíquicos,
experimentando prejuízos significativos nas
suas relações familiares, profissionais e sociais.

Nesse momento, a tecnologia assume o papel de grande
aliada nos processos de atenção à saúde, sendo que
a Psicologia tem utilizado as diversas plataformas e
dispositivos digitais para reforçar a sua atuação em prol do
bem-estar e da qualidade de vida das pessoas.
Esperamos que o nosso e-book tenha contribuído para
esclarecer como a tecnologia pode melhorar a saúde e a
qualidade de vida na atualidade. Se você quiser saber mais
sobre outros temas relacionados à Psicologia, visite o
nosso portal e tenha acesso a um conteúdo exclusivo sobre
família, relacionamentos, carreira e muito mais!
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CONCLUSÃO

O Portal Psicologia Viva é um espaço virtual que busca
entender as necessidades dos pacientes e selecionar
o psicólogo mais adequado para lhes ajudar através da
orientação psicológica online onde quer que elas estejam.
Seguindo todas as exigências do Conselho Federal de
Psicologia (CFP), o Portal Psicologia Viva é uma iniciativa que
utiliza a tecnologia e a comunicação digital para apoiar os
psicólogos no exercício da profissão e promover a saúde e a
qualidade de vida das pessoas.

