
INTRODUÇÃO

Tendo em vista o atual cenário da saúde mundial

medidas de proteção foram tomadas no âmbito nacional,

como o isolamento/distanciamento social. Buscando o

combate, a prevenção e redução do contagio causado

pelo novo Coronavírus. Serviços de saúde, como de

outras áreas foram alterados e/ou suspensos durante o

período da pandemia, nesse caso, os Conselhos de Classe

emitiram novas recomendações para que os serviços

pudessem ser prestados sem pôr em risco a vida dos

profissionais e dos pacientes.

OBJETIVO

A Implantação do Serviço Emergencial Voluntário de

Atendimento Psicológico por meio de Tecnologia da

Informação e da Comunicação na Região de Picos.

METODOLOGIA

O trabalho em questão, consiste em um relato de

experiência descritivo acerca de um projeto criado com

intuito de ofertar serviço de atendimento psicológico

voltado para dois públicos que são profissionais de saúde

que atuam na linha de frente de combate ao COVID- 19

e a população em geral em situação de sofrimento em

decorrência da pandemia. A intervenção psicológica

acontece a partir de duas possibilidades que são

acordadas de acordo com os recursos disponível pelos

profissionais psicólogos (as) e a população, sendo a

mesma online ou telefônica.

RESULTADO

O projeto conta até esse exato momento com 68 pessoas

inscritas, sendo 75% mulheres e 20,6% homens, com

idades de 17 a 62 anos e 15 psicólogos voluntários. No

que diz respeito as principais demandas na busca pelo

serviço foram observadas pessoas com ansiedade,

sintomas de estresses e esgotamento emocional

relacionados a pandemia do COVID- 19.
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